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Vážení přátelé kultury,
začalo nám krásné pestré podzimní obdo-

bí. Barevné listí, dýně, víno, kaštany, jablka. 
Do vánočního shonu daleko, hektické léto 
za námi, nastává chvíle pro podzimní za-
stavení. Podzim ale nemusí být jen lenivým, 
depresivním a sychravým obdobím nicnedě-
lání. Tma sice přichází dříve, ale stále ještě 
relativně delší večery k aktivitě přímo vybízejí. 
Podzim nabízí spoustu možností a kulturní 
život v MB se k zimnímu spánku rozhodně 
nechystá.

První listopadovou akcí v krásné nové Be-
sedě bude 7. 11. ve středu Prodloužená. Hned o den později, tedy 8. 11., 
jsme pozvali do našeho města Lukáše Pavláska s celovečerním pořadem 
Kdo nepláče není Čech. Lukáš Pavlásek patří mezi průkopníky a nej-
výraznější tváře české standup comedy. Představení pana Pavláska je 
rozhodně zárukou, že se pobavíte. Listopad je v našem městě spojený 
s Výstavou fotofandů, letos proběhne již 12. ročník. V pátek 9. 11. vás 
zveme na vernisáž této oblíbené výstavy.

Městské kulturní středisko prošlo rekonstrukcí. Všichni jsme se jistě 
moc těšili na výsledek, který je dle mého názoru naprosto bezchybný. 
Beseda si určitě zaslouží slavnostní otevření. K této příležitosti byl vybrán 
termín v sobotu 10. 11. 2018. V tento večer bude Beseda plně využita. 
Na Velkém sále vystoupí oblíbená kapela Paprsky, která před zahájením 
rekonstrukce Besedu „zavírala“, a mladá energická kapela The Feet. Aby 
si ale všichni návštěvníci přišli na své a Beseda šlapala doslova naplno, 
bude v sále Budivoj vyhrávat cimbálová muzika Réva.

Za dobu rekonstrukce jsme vás trochu ošidili o jazzové koncerty, 
na které jste byli zvyklí. Talent, charisma, styl a správný přístup k hudbě 
nám předvede 13. 11. v sále Budivoj Kel do Nascimento Quartet. Kel spo-
juje prvky brazilské hudby s americkým jazzem a chytrou elektronikou.

S blížícím se adventem obvykle začínáme více myslet na potřebné. 
Svoji dobrou vůli můžete projevit třeba návštěvou V. Charitativního kon-
certu v pátek 30. 11. Příjemnou náladu nám všem navodí svým krásným 
hlasem Bohuš Matuš a jako předkapela se v podstatě v domácím prostře-
dí představí mládí z Like-it.

Kultura v prosinci bude také pestrá. Kromě adventních koncertů bych 
vás moc rád pozval na vánoční koncert Věry Martinové s kapelou.

Všichni z Besedy se těšíme, že se s vámi opět budeme pravidelně se-
tkávat na kulturních akcích, které pro vás s radostí připravujeme. Přeji 
vám klidné pohodové období plné radosti a kulturního vyžití. 

Karel Nechvátal, ředitel MKS Beseda
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město informuje

Rada města na své 99. schůzi dne 10. 9. 2018 mj.:

Rada města na své 100. schůzi dne 18. 9. 2018 mj.:

Rada města na své 101. schůzi dne 2. 10. 2018 mj.:

schválilo výkup pozemku p.č. 5276 ostat-
ní plocha o výměře 463 m2 v k.ú. Morav-
ské Budějovice od společnosti GasNet, 
s. r. o., IČO: 27295567 Ústí nad Labem 

za cenu ve výši 428.098 Kč včetně DPH
schválilo rozdělení daru Kraje Vy-
sočina Městu Moravské Budějovice 
ve výši 145.984 Kč na podporu převo-

dů vzdělávací činnosti z kraje na obce 
a na podporu obcí při zabezpečování 
vzdělávání v roce 2018 takto: ZŠ ul. Ha-
vlíčkova 68.138Kč, ZŠ TGM 60.772˝Kč, 
ZUŠ 17.074 Kč
schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu 
města ve výši 93.842 Kč pro Tělocvič-
nou jednotu Sokol Moravské Budějovi-
ce na dofinancování rekonstrukce so-
kolovny II. etapa
vzalo na vědomí protokoly o veřejno-
správních kontrolách u příspěvkových or-
ganizací města Mateřská škola, ZŠ T. G. 
Masaryka a ZŠ ul. Havlíčkova za rok 2017

Chodníky v ul. Pražská
Oprava chodníků v ul. Havlíčkova již byla dokončena. Opravy postupně pokračují v části 

ulic Pražská a 1. máje. Původní dlažba je postupně odstraňována a provádí se nové dláždě-
ní ze zámkové dlažby. Vlastníci sousedních nemovitostí budou o uzavírkách předem infor-
mováni. Opravu provádí PELÁN stav, s.r.o. Hrotovice.

Výsadba zeleně v ul. Palackého, Moravské Budějovice
V průběhu měsíce října byla provedena 1. etapa výsadby zeleně v ul. Palackého. Stávající 

zelené plochy lemující ul. Palackého byly nově osázeny živými ploty. Živé ploty byly navrže-
ny nižší, dobře udržitelné a neopadavé.

Předpokládaný termín 2. etapy je od dubna do června 2019. Keřové skupiny a trvalkové 
záhony budou tvořeny ve středu dřevinami většího růstu, po krajích budou osázeny keře 
menšího druhu. Nejvhodnější nabídku ve výši 459.678 Kč vč. DPH předložil dodavatel green 
david, Lipník.  Josef Macháček, odbor strategického rozvoje a investic

Zastupitelstvo města na svém 18. zasedání dne 3. 9. 2018 mj.:

Z jednání Zastupitelstva a Rady města Moravské Budějovice

schválila pořadí nabídek veřejné za-
kázky malého rozsahu na zhotovitele 
akce Parkoviště ul. Kozinova: 1) Zde-
něk Hagara, Moravské Budějovice IČ: 
63430169 – nabídková cena 380.499 Kč 

bez DPH, lhůta pro dokončení stav-
by 14 kalendářních dnů; 2) Pelán stav, 
s. r. o. Hrotovice – nabídková cena: 
385.239 Kč bez DPH – lhůta pro dokon-
čení stavby: 21 kalendářních dní

vzala na vědomí záměr TSMB s.r.o. 
na dovybavení sběrného dvora v Mo-
ravských Budějovicích včetně zavedení 
nové evidence návštěvníků sběrného 
dvora a evidence uložených odpadů 
prostřednictvím čárových kódů; rovněž 
vzala na vědomí podmínky realizace 
projektu
schválila poskytnutí dotace z FAOM :

 10.000 Kč pro V. K. (Profi aerobic team 
Moravské Budějovice) na akci Zakou-
pení týmového oblečení na závody 
v aerobiku a vystupování
5.000 Kč pro Moravskobudějovický 
sport, o. s. na akci Městská liga Morav-
ské Budějovice

 5.000 Kč pro pana R. D. (HC Medvědi) 
na akci Městská liga Moravské Budějo-
vice

 5.000 Kč pro pana J.K. (HC Bowling) 
na akci Městská liga Moravské Budějovi-
ce

 4.000 Kč pro Český svaz chovatelů Mo-
ravské Budějovice na akci Výstava drob-
ného zvířectva
schválila výzvu k podání nabídky 
a k prokázání kvalifikace k veřejné za-
kázce – Audit – ověření účetní závěrky 
a účetnictví roku 2017 u příspěvkové 
organizace MKS Beseda
vzala na vědomí zápis ze schůze byto-
vé komise konané dne 5. 9. 2018, další 
návrhy firmy Artprojekt na pamětní des-
ku padlým a informace ze setkání se 
zástupcem firmy British Thovt (Czech 
Republic) s. r. o.
schválila pořadí nabídek veřejné za-
kázky malého rozsahu na dodavatele 
služby „Rekonstrukce mostu na ulici 
Havlíčkova – organizace zadávacího ří-
zení na zhotovitele stavby“: 1. RTS, a.s., 
Brno IČ: 25533843 s nabídkovou cenou 
60.000 Kč bez DPH; 2. Roviko plus 
s.r.o., Brno IČ: 06154921 s nabídkovou 
cenou 82.000 Kč bez DPH; 3. ikis, s.r.o., 
Brno IČ: 63485290 s nabídkovou cenou 
85.000 Kč bez DPH
schválila vítěze veřejné zakázky malé-
ho rozsahu na služby „Výsadba zele-
ně v ul. Palackého“, firmu green david 
s.r.o., Lipník IČ: 05365732 s nabídko-
vou cenou: 459.768 Kč vč. DPH

schválila pořadí nabídek veřejné za-
kázky malého rozsahu na dodavatele 
služby „Technický dozor stavebníka 
– WC pro veřejnost na hřbitově“: 1) 
Zdeněk Hagara, Moravské Budějovi-

ce; IČ: 63430169 s nabídkovou cenou 
20.000 Kč vč. DPH; 2) Ing. Luděk Peli-
kán, Želetava; IČ: 41543564 s nabídko-
vou cenou 47.600 Kč vč. DPH

schválila rozpočtové úpravy čís. 12R, které se týkají změny příjmů a výdajů rozpočtu města
Schválený rozpočet Úprava rozpočtu Upravený rozpočet

Příjmy 168,528.535,62 Kč 2,652.911,00 Kč 171,181.446,62 Kč
Výdaje 279,725.276,13 Kč 2,652.911,00 Kč 282,378.187,13 Kč
Financování 111,196.740,51Kč 00,00 Kč 111,196.740,51 Kč

souhlasila se zakoupením nového vá-
nočního osvětlení na sloupy veřejného 
osvětlení na nám. Míru v předpokláda-
né ceně 350 tis. Kč bez DPH
schválila poskytnutí finančního příspěv-
ku na obnovu nemovité kulturní památ-
ky – karner sv. Michala, k. ú. Moravské 
Budějovice, Římskokatolické farnosti 
Moravské Budějovice za účelem obno-
vy havarijního střešního pláště ve výši 
50 000 Kč
souhlasila s omezením provozu Mateř-
ské školy Moravské Budějovice v ob-
dobí školních prázdnin ve školním roce 
2018/2019. V období – podzimní prázd-
niny od 29. 10. 2018 do 30. 10. 2018, 
vánoční prázdniny od 22. 12. 2018 do 2. 
1. 2019, pololetní prázdniny 1. 2. 2019, 
jarní prázdniny od 4. 3. 2019 do 10. 3. 
2019, velikonoční prázdniny 18. 4. 2019 
– zůstane v provozu MŠ na ulici Huso-
va v době od 6:00 do 16:00 hod., v ob-
dobí hlavních prázdnin bude v provozu 

MŠ na ulici Šafaříkova v době od 6:00 
do 16:00 hod.
schválila kupní smlouvu č. VKSM/
OFŽ/334/2018 uzavřenou mezi měs-
tem Moravské Budějovice a SH ČMS – 
Sborem dobrovolných hasičů Košetice 
na motorový agregát k vyprošťovacímu 
zařízení
schválila poskytnutí dotace z FAOM 
ve výši 5.000 Kč pro pana J. S. na akci 
Účast hokejového mužstva v městské 
lize Moravské Budějovice
vzala na vědomí informace o vyhlášení 
ředitelského volna na ZŠ T. G. Masary-
ka ve dnech 3. a 4. 1. 2019
schválila poskytnutí dotace ve výši 
4.000 Kč pro Hasičský sportovní klub 
okresu Třebíč, z.s. Kožichovice IČO: 
05851122 na akci Pořádání II. ročníku 
nohejbalového turnaje trojic složek IZS 
konaný dne 1. 10. 2018
Marie Růžičková, obor kancelář 
starosty a školství
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z mikroregionu

dokončení na str. 4

KRAJ VYSOČINA – Koncem října a začátkem listopadu se na hřbitovy za-
čne sjíždět mnoho lidí, aby uctili památku svých blízkých zesnulých. Vyšší 
hustota provozu může vést k problémům v dopravě. Policisté v tomto období 
každoročně evidují zvýšený počet dopravních nehod, u kterých v některých 
případech sehrál svoji roli i alkohol.

vozu, aby jezdili opatrně, zbytečně ne-
spěchali a na cestu se vždy vydávali 
odpočatí. V tomto období vyjíždějí čas-
to i tzv. sváteční řidiči, kteří nemusí mít 
včasnou reakční dobu, a proto je potřeba 
být v každé situaci obezřetný a opatrný. 
Pamatujte, že je tu již podzim, a proto 
mohou být silnice pokryté mokrým listím, 
popřípadě namrzlé. Poránu také bývají 
časté mlhy.

Doprava ale není jediným problémem 
„Dušiček“. Při návštěvě hřbitovů buďte 
opatrní i na své věci. Hřbitovy a parkoviště 
blízko nich začnou navštěvovat i lidé, kteří 
sem přijdou úplně za jiným účelem. Majite-
lé vozidel často spoléhají na to, že se vzdá-
lí od auta jen na chvíli a předpokládají, že 
se nemůže nic stát. Na vloupání do vozidla 
a jeho prohledání ale zloději stačí jen pár 
minut. Proto veškeré cennosti – mobilní 
telefony, fotoaparáty, kabelky nebo třeba 
peněženky, nenechávejte na sedadlech, 
popřípadě ani v zavazadlovém prostoru či 
na jiných viditelných místech.

Vaše věci nemusí být v bezpečí ani teh-
dy, pokud si je vezmete s sebou na hřbi-
tov. V okamžiku, kdy svoji kabelku nebo 
jinou cennost byť, jen na chvíli, odloží-
te na okraj hrobu a jdete např. pro vodu 
do vázy, odnést starou výzdobu do kon-
tejneru nebo zapálit svíčku, stává se váš 
majetek velmi snadným cílem pro zloděje. 
Není proto od věci všímat si svého oko-
lí a zejména podezřelých osob. Pokud 
i přes veškerá preventivní opatření dojde 
ke krádeži vašich věcí, je dobré okamžitě 
vše nahlásit policii. V případě vykradení 
vozidla na nic nesahejte a vyčkejte na pří-
jezd policejní hlídky, která celou věc zado-
kumentuje a následně prošetří.
nprap. Martin Hron
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
kancelář ředitele krajského ředitelství
oddělení tisku a prevence

Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY: BIBLIOSCHRÁNKA
Kde ji najdete?
Před knihovnou, na protější straně ulice 
(ul.Tyršova)
Komu slouží?
Čtenářům naší knihovny.
K čemu slouží?
Můžete do ní vracet knihy půjčené 
v naší knihovně. Určitě se vám stalo, že 
jste měli naplánovanou cestu do města 
v době, kdy máme v knihovně zavřeno, 
např. v úterý. Přitom by se vám hodilo 
cestou vrátit půjčené knihy. Nyní můžete 
knihy vrátit právě prostřednictvím naší 
biblioschránky.
Kdy můžete knihy vracet?
Schránka bude přístupná 7 dní v týd-

nu, 24 hodin denně. Knihy tak můžete 
„do knihovny“ vracet třeba o víkendu 
nebo ve večerních hodinách. Z vašeho 
čtenářského konta budou odepsány nej-
později během následujícího pracovního 
dne.
Nemůže někdo vrácené knihy odnést?
Nemůže. Schránka je konstruována tak, 
aby z ní knihy nebylo možno vyjmout 
bez potřebného klíče. Navíc je schránka 
v dohledu městského kamerového dohlí-
žecího systému, takže případný vandal 
bude lehce odhalen.

Městská knihovna 
Moravské Budějovice

miánka přivítal starosta obce Libor Veselý 
a následovalo krátké kulturní pásmo bás-
niček a hry na flétnu. Rodiče Damiána se 
podepsali na pamětní list do kroniky obce 
Cidlina a od obecního úřadu obdrželi zlatý 
přívěšek, který Damiánkovi bude vždy při-
pomínat den i přesný čas, kdy se narodil. 
Dále starosta předal rodičům pro Damián-
ka také velké auto – tatru, kytici růží pro 
maminku a tatínkovi dárkovou kazetu vín. 
Následoval slavnostní přípitek, společné 
focení rodiny a posezení s dobrým občer-
stvení pro všechny přítomné.

Text: Kamila Veselá

V naší malé obci Cidlina jsme již dlouho 
neměli tu čest přivítat mezi nové občany 
narozené děti.

Teprve v letošním roce, v měsíci dub-
nu, přilétl do Cidliny „čáp“ a radost udělal 
mladému páru Vladislavu a Lucii, když jim 
přinesl miminko. Chlapečka pojmenovali 
krásným jménem Damián.

Slavnostní akt přivítání Damiánka 
za nového občana Cidliny se uskutečnil 
v sobotu 29. 9. 2018 ve společenském 
domě. Zde se sešla Damiánova rodina 
i přátelé a občané Cidliny. Lucii a Vladisla-
va i usměvavého a dobře naladěného Da-

ve tvořivých dílničkách, vyráběly včelky 
z papíru, stáčely si med do skleniček, po-
znávaly medonosné rostliny nebo přiřazo-
valy definice k pojmům. Po tvoření se děti 
vyřádily ve skákacím hradu anebo si ne-
chaly pomalovat obličej. Zvídavé děti také 
soutěžily v tzv. Včelí školičce, kde sbíraly 
informace o včelích produktech a o vý-
znamné práci samotných včel. Nechyběl 
ani tradiční jarmark se včelími produkty, 
medovými dobrotami, svíčkami, včelími 
úly, výrobky kovářskými, košíkářskými, 
medovými perníčky, rostlinami přímo 
od zahradníka, broušení do skleněných 
pohárů na přání, koření, čerstvé pečivo 
z jaroměřické pekárny, levandulové pro-
dukty a také pestré hrníčky nebo bylinné 
sirupy.

Pořadatelům, tedy Českému svazu vče-
lařů, základní organizaci Jaroměřice nad 
Rokytnou, Včelařství Špaček a Obchůdku 
u panenky v Cidlině a Obci Cidlina, přá-
lo krásné slunečné počasí a snad i pro-
to návštěvnost velmi výrazně převýšila 
předchozí ročníky. Maličká obec Cidlina 
přijala během sobotního odpoledne téměř 
tisíc návštěvníků, kteří si přijeli zasoutě-
žit, ochutnat medové dobroty a také jiné 
pochutiny, nebo si přijeli posedět u dob-

ré muziky a zajímavých představení. 
Akci podpořilo i několik sponzorů. 
Hlavním sponzorem akce se opět sta-
ly Finanční fondy Kraje Vysočina.

V místním společenském domě 
probíhalo tradiční hodnocení 30 vzor-
ků medů od 28 včelařů. Na zahradě 
u společenského domu skvěle hrála 
k tanci a poslechu heraltická sku-
pina Nový Horizont až do pozdních 
nočních hodin. Děti si mohly zasoutěžit 

Policisté budou dohlížet na plynulost v dopravě

Lidé budou vyjíždět na hřbitovy v blízkos-
ti svých bydlišť, ale do našeho kraje budou 
přijíždět i z jiných krajů. Policisté v těchto 
dnech proto zvýší dohled nad silničním pro-
vozem. Policejní hlídky budou kontrolovat 
místa, kde se nacházejí hřbitovy a zvýšený 
počet dopravních policistů bude nasazen 
i v rámci běžného výkonu služby.

V souvislosti s památkou zesnulých 
upozorňujeme účastníky silničního pro-

Malou obec Cidlina navštívilo téměř 1000 příznivců Dne medu
Již šestý ročník této akce s ochutnávkou medu, laickou veřejností 

a s bohatým kulturním programem a soutěžemi se uskutečnil v sobotu 8. 
září 2018. 

V Cidlině přivítali nového občánka
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dokončení ze str. 3

Na své si přišli i milovníci dobrého jíd-
la a pití: svou vůní lákala krkovice, kuře-
cí maso, sýry nebo makrela přímo z gri-
lu, cukrářské dobroty, točená 
zmrzlina, pivo i bezinková limo-
náda.

Med byl nejprve hodnocen 
v odborné kategorii, kde se 
hodnotila vlhkost dodaných 30 
vzorků medu. Odborné měře-
ní prováděl Radek Bílý a mezi 
kontrolujícími byl Vladislav 
Šteflíček, Ladislav Hrůza a Petr 
Špaček.

První místo a cenu za nej-
lepší vlastnosti medu, po strán-
ce odborné si odnesl tak jako 
v loňském roce med od včelaře 
Pavla Čurdy z Čáslavic, dru-
hý skončil med Karla Zacha 
z Martínkova a třetí místo obsadil med 
Ladislava Hrůzy z Cidliny. V laické hodno-
tící soutěži, kdy nejprve návštěvníci medu 
ochutnávali postupně všech 30 vzorků 
medu a poté hlasovali o nejlepší chuťové 
vlastnosti medu, zvítězil a hlavní cenu si 
odnesl za svůj med včelař pan Jan Svo-
boda z Domamile, druhou příčku obsadil 
med od pana Ladislava Hrůzy z Cidliny 

a třetí místo potěšilo pana Vladislava Štef-
líčka z Cidliny.

Celé odpoledne bavil přítomné návštěv-
níky bohatý kulturní program, který slo-

vem provázel místní včelař Petr Špaček, 
jenž je současně zakladatelem a tvůrcem 
Dnů medu. Petr Špaček se svým Dnem 
medu také v letošním roce vyhrál v anketě 
Skutek roku, kterou vyhlašuje každoročně 
Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Oceněn 
byl za oblast poradenství, osvětu a vzdě-
lávání, kterou Den medu jistě prezentuje 
a naplňuje.

Návštěvníci nadšeně tleskali taneč-
nímu vystoupení mažoretek Repetek 
z Moravských Budějovic, které v krás-
ných kostýmech rozproudily skvělou at-
mosféru. Dynamické a veselé bylo i vy-
stoupení kouzelníka Toma, který pobavil 

především dětské diváky. Pro 
všechny, kteří se chtěli dozvě-
dět něco více o léčivých účin-
cích medu a jeho kombinacích 
s ostatními surovinami, se pod 
širým nebem konala odborná 
přednáška na téma „Včelí pro-
dukty a jejich léčivé účinky“ 
pana Jiřího Bayera.

Po dobu konání této akce si 
všichni mohli prohlédnout také 
prezentaci sokolů a dravců 
od rodiny Kuncových.

Poslední návštěvníci odjíž-
děli z cidlinského medobraní 
až ve večerních hodinách a vě-
říme, že byli všichni spokojeni. 

Spokojených a hlavně unavených bylo 
i téměř 30 dobrovolníků nejen místních, 
ale převážně z širokého okolí, kteří se 
na celé akci podíleli a bez jejichž pomoci 
by to prostě nešlo. A tak na závěr budeme 
opět děkovat: Nejprve za opět nádherné 
letní počasí a pak za skvělou náladu a po-
hodu všem návštěvníkům, organizátorům 
i účinkujícím!

Text: Kamila Veselá

rovolné skutky a projekty, 
které v roce 2017 nejvíce 
přispěly k rozvoji regionu. 
V anketě rozhodovala 
veřejnost o čtyřech vítěz-
ných jménech fyzických 
osob, odborná porota 
pak vybrala dalších pět 
oceněných právnických 
subjektů.

Petr Špaček, autor my-
šlenky Dne medu a hlav-
ní organizátor této akce, 
získal ocenění Skutek 
roku v oblasti – Poraden-
ství, osvěta, vzdělávání – 
a to za zajištění akce Den 

medu, která se koná každoročně v malič-
ké obci Cidlina.

Podzimní výstava
Poslední víkend v září se v Ja-

kubově slaví posvícení. I letos 
uspořádal obecní úřad ve spo-
lupráci s mateřskou a základní 
školou výstavu. K vidění byly fo-
tografie z dění v obci za uplynulý 
rok i připomenutí 10. výročí vzniku 
Československa. Mateřská škola 
se prezentovala obrázky a výrob-
ky dětí i děním ve školce. Základní 
škola vystavovala své výpěstky 
z přírodní zahrady, prodávala za-

Kultura z Jakubova

Malou obec Cidlina navštívilo téměř 1000 příznivců Dne medu

Cidlinský Den medu získal ocenění v soutěži Skutek roku 2017!
Dalajláma kdysi prohlásil, 

že velká láska a velké skut-
ky potřebují velké riskování. 
A pokud něco děláte s láskou 
a s určitým riskem, můžete 
dokázat cokoli. Před šesti lety 
přišel cidlinský mladík Petr 
Špaček s myšlenkou na po-
řádání zajímavé akce, kterou 
nazval Den medu. Za šest let 
se mu tuto myšlenku podařilo 
dokonat a zveřejnit dokonce 
tak, že akce Den medu zís-
kala ocenění v anketě Skutek 
roku 2017, kterou vyhlašuje 
a uděluje Kraj Vysočina.

Zastupitelstvo Kraje Vyso-
čina letos vyhlásilo již devátý ročník anke-
ty Skutek roku, která se snaží ocenit dob-

Slavnostní vyhlášení výsledků a předá-
ní ocenění ve formě unikátního kovaného 
šneka se uskutečnilo v pondělí 4. června 
2018 na zámku v Kamenici nad Lipou.

Blahopřejeme Petru Špačkovi k tomuto 
krásnému ocenění a také děkujeme všem 
spoluorganizátorům a desítkám dobrovol-
níků, kteří se každoročně podílejí na této 
akci.

Text: Kamila Veselá

vařeniny a šťávy z vlastní produk-
ce a měla připravenou i bohatou 
fotodokumentaci. Výstava byla 
zahájena v sobotu 29. září 2018 
soutěží o největší dýni. Tu letos 
zaslouženě vyhrála dýně vypěsto-
vaná dětmi v základní škole, která 
vážila 54 kg. Zajímavostí je i účast 
nadšenců z 270 km vzdáleného 
Klenčí pod Čerchovem se svojí 
dýní.
Text a foto: 
Miroslav Kabelka
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Naučná a poznávací 
stezka

V neděli 23. září 2018 uspořádal 
obecní úřad ve spolupráci se zá-
kladní školou a mateřskou školou 
poznávací a naučnou stezku okolo 
Jakubova. Děti na jednotlivých sta-
novištích plnily různé přírodověd-
né úkoly. Poznávaly houby, plody, 
stromy, zvířata, pobytová znamení 
a siluety ptáků. Pomocí hmatu ur-
čovaly přírodniny, střílely se vzdu-

chovky, házely šiškami na cíl nebo 
pomocí dalekohledů poznávaly 
ptáky. I přes chladné počasí přišlo 
asi 45 dětí a přibližně stejný počet 
rodičů, někteří z nich si s chutí také 
zasoutěžili. Po skončení závodu si 
všichni účastníci opekli špekáč-
ky, které zajistil obecní úřad. Děti 
za své snažení dostaly také slad-
kou odměnu a dárek na památku 
a ti nejlepší i diplom.
Text a foto: 
Miroslav Kabelka

Nový požární automobil
V úterý 18. září 2018 převzal starosta obce nový požární automo-

bil pro zásahovou jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Jedná 
se o FORD Transit určený pro přepravu hasičů k zásahu. Na pořízení 
nového automobilu získala obec dotaci ve výši 450 tis. Kč od minis-
terstva vnitra a 300 tis. Kč od Kraje Vysočina. Spoluúčast obce byla 
157 tis. Kč. K dopravě stříkačky a dalšího materiálu bude sloužit pří-
věsný vozík, který brigádnicky opravili členové SDH a obec zajistila 
nový podvozek.
Text a foto: 
Miroslav Kabelka

obědě si nás vyzvedl 
čert, aby nás odvedl 
do samých útrob pek-
la. Hodinová prohlídka 
s výkladem, vážením 
hříšníků, setkání se 
samotným Luciferem, 
čertice, které si vza-
ly do spárů některé 
z nás, i pekelný šenk, to vše byla dech 
beroucí podívaná a nikomu se nechtělo 
vracet zpět na povrch zemský. Bohužel 
zákony pekla jsou jasně dané a v pekle 
zůstávají jen opravdoví hříšníci. Pán pekel 
zjistil, že mezi námi není nikdo tak velký 
hříšník, aby ho peklo nevydalo, a tak nás 

Letošní trasu jsme zvolili trochu po-
hádkově. První zastavení bylo na hradě 
Pernštejně, z jeho věže se nám naskytl 
nádherný výhled do okolí. Poutavé vyprá-
vění o historii hradu zaujalo nejen dospě-
lé. Další cesta vedla do Pohádkové ves-
ničky Podlesíčko, kde na nás již čekala 
Sněhurka s čarodějnicí Kanimůrou, aby 
nás provedly vesničkou plnou pohádko-
vých chaloupek. Každá chaloupka má 
svého pohádkového obyvatele a taky svůj 
příběh, nejmladší děti byly zkoušeny, zda 
znají pohádky, a za správné odpovědi je 

vždy Sněhurka odměnila. Děti nevystra-
šila ani čarodějnice Kanimůra, která tro-
chu zlobila. Sněhurka ji musela trochu 
napomínat. Plní dojmu jsme se nechali 
odvézt na poslední dnešní zastavení. Tím 
bylo Peklo čertovina. Už první pohled nás 
přesvědčil, že jsme na pekelném území. 
V pekelné restauraci jsme se nejprve 
posilnili pekelnými pokrmy a po chutném 

Výlet za pohádkou
Tak by se dal nazvat obecní výlet obce Častohostice v sobotu 22. 
9. Zvolit program, který by zaujal všechny od nejmenších dětí přes 
teenagery až po důchodce, není někdy jednoduché.

propustil zpět na zem. A nám už zbylo jen 
nasednout do autobusu, aby nás odvezl 
domů. Říká se, že pohádky jsou pro děti, 
ale já jsem přesvědčená, že na našem vý-
letě se pohádkami bavily všechny věkové 
kategorie.

Text: Marie Vláčilová

Stezka odvahy
Na Lesné patřila poslední prázdninová 

sobota všem odvážlivcům – navečer se 
na návsi sešly zhruba dvě desítky dětí, 
aby prověřily svoji statečnost na tradiční 
stezce odvahy.

Před samotným startem se účastníci 
posilnili opečenými buřty, zahřáli teplým 
čajem a s příchodem tmy už mohly děti 
vyrazit. Vzhledem k ne-
přízni počasí byla zvo-
lena alternativní trasa, 
která vedla obcí kolem 
bývalého kravína. Děti 
vyzbrojené baterkami 
procházely určenou stez-
ku po jednom (ti menší 
po dvojici a ti nejmenší 

pro jistotu s maminkou nebo tatínkem). 
Nástrahy v podobě neokoukané trasy plné 
tmavých zákoutí a záludného terénu sice 
daly zabrat, nicméně všechny děti je zdár-
ně překonaly. Za takový výkon byla v cíli 
připravena truhla, která ukrývala balíčky 
pro všechny statečné účastníky akce. Dal-
ší odměna byla v podobě pečených bram-
bor. Tou dobou už drobný deštík postup-

ně přecházel v déšť 
a všichni rádi využili 
otevřené hasičárny, 
která sloužila celý ve-
čer jako zázemí.
Velký dík patří 
organizátorům.
Text: 
Marcela Havelková
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Čtvrtou zářijovou sobotu se želetavští sokolové vydali pro-
zkoumat krásný kout Vysočiny. Jeli od Žďáru nad Sázavou až 
po Přibyslav. Hlavním cílem na 36 km dlouhé trase byl Poutní 
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, postavený ve sty-
lu barokní gotiky. Celý prostor je plný symboliky. Základem je 
kompozice pěticípé hvězdy. Pěticípý půdorys, pět vchodů, pět 
oltářních výklenků… Bylo toho skutečně mnoho, co nám zdejší 
průvodkyně dokázala během hodinové prohlídky sdělit. Její bar-
vitý výklad zaujal nejen dospělé, ale i všechny děti, které po ce-
lou dobu ukázněně seděly v lavicích a ani je nenapadlo jakkoli 
vyrušovat – prostě mystické místo.

Naše sokolské cyklovýlety nejsou jen o poznání, ale hlavně 
jsou plné zábavy. Té se nám dostalo hned zrána v zážitkovém 
areálu u obce Polnička. Jízdu na čtyřkolkách a v terénních bugi-
nách si vyzkoušeli nejen ti menší, ale i odvážnější dospělí. Mají 
zde také malý zookoutek a v něm i ptačí klec s nápisem „prodej-
né andulky“. Čeština je úžasná.

Celý den jsme putovali z místa na místo po cyklostezkách. Jeli 
jsme kolem rybníku Velké Dářko zvaného „Moře Vysočiny“. Také 
po dřevěných lávkách přes rašeliniště (největším na Vysočině). 
Přejížděli 10 metrů dlouhý brod řeky Sázavy, ale také jsme ob-
jevovali sochy Michala Olšiaka, které jsou v okolí Žďáru rozese-
ty do širokého okolí. Mamutovi jsme lezli nejen po chobotu, ale 
doslova i po hlavě. Koni, který se snaží vytáhnout povoz z bah-
na, se nám pomoci nepodařilo. Tak jsme si ho alespoň osedlali. 

U sousoší Hraniční 
kámen jsme se zdrže-
li jen krátce a mnozí si 
ani nestačili všimnout, 
že orlice na jedné 
straně kamene a lev 
na druhé se nedívají 
stejným směrem. Ka-
ždý totiž stráží svojí 
zemi. Orlice Moravu 
a lev Čechy. Poslední 
sochou, u které jsme 

se zastavili, byl pět metrů vysoký drak. Na jeho ocas, tělo i dlou-
hý krk se malí cyklisté hned po příjezdu vrhli tak rychle, že bě-
hem několika vteřin drak vypadal jako mucholapka plná much.

Trochu adrenalinovou záležitostí byl výstup na Rozštípenou 
skálu nedaleko Šlakhamru. Na skalní plošinu v deseti metrové 
výšce se malí horolezci doslova drápali jako Spidermani. Ma-
minky v tu chvíli zaostávaly na chvostu „horolezecké výpravy“ 

a strachem křičící jen přihlížely, jak jsou jejich ratolesti sportovně 
nadané a nebojí se ničeho – inu sokolíci tělem i duší.

Jako obvykle jsme náš výlet zakončili koupáním. Tentokrát 
v bazénu Relaxačního centra ve Žďáře nad Sázavou, kde mají 
malou lezeckou stěnu přímo v bazénu.

„Tužme se!“ a příští rok zase v jiném koutě naší krásné vlasti 
NAZDAR! Text a foto: Pavel Tesař

Rybářský den
Sobota 15. 9. patřila na Les-

né rybářům všech věkových 
kategorií, kteří v rámci rybář-
ského dne poměřili svoje síly 
v chytání ryb na udici. Okolí 
návesního rybníka ožilo už 
poránu a po oficiálním startu 
v devět hodin zkoušelo svůj um a štěstí 17 registrovaných rybářek 
a rybářů. Dramatické akce a zákroky s napětím sledovala řada 
diváků, kteří přišli rybáře podpořit. Po celý den bylo k dispozici 
vynikající (nejen) tematické občerstvení, které nemalým dílem 
přispívalo k příjemně strávenému dni u vody. Divácká základna 
sílila s přibližujícím se koncem závodu, který byl odpískán v pět 
hodin odpoledne. Poté následovalo zhodnocení výsledků a vy-
hlášení nejúspěšnějších účastníků – odměna v podobě poháru 
a drobných cen byla připravena pro rybáře s největším úlovkem 
a pro rybáře s nejvyšším počtem ulovených ryb. Gratulujeme! 
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci akce.

Text: Marcela Havelková

5. září 1843 se v Martínkově narodil kněz, národní buditel a spi-
sovatel Václav Kosmák (* 15. března 1848). Literáty byl označo-
ván za lidového spisovatele a jeho nejznámější díla, Obrázky 
z kukátek, se skládala z příběhů mapujících osudy mnohdy pro-
stých lidí. I díky tomu se stal ve své době jedním z nejznámějších 
spisovatelů na Moravě. Jako kněz působil v několika farnostech, 
nejznámějším jeho působištěm se stala Tvarožná u Brna. Zde 
strávil také nejdelší dobu během své duchovní služby a v období 
let 1880–1881 se významně podílel na výstavbě nového koste-
la sv. Mikuláše v obci. Právě z tohoto důvodu uspořádala obec 
Martínkov v sobotu 15. září 2018 zájezd Po stopách P. Václava 
Kosmáka. První zastávkou poutníků byl Ústřední hřbitov v Brně, 
kde byla na jeho hrob položena kytice a během krátké modlitby 
došlo k připomenutí si tohoto martínkovského rodáka. Účastníci 
zájezdu se zastavili i u hrobu P. Václava Razika, kněze, který 
ve farnosti působil v sedmdesátých a z kraje osmdesátých let 
minulého století. Pak se již autobus vydal do Tvarožné, kde byli 
poutníci přivítáni zastupitelstvem obce v čele se starostou a mís-
tostarostou. Následovala mše svatá za farníky obou obcí slou-
žená současným duchovním správcem martínkovské farnosti. 
Po skončení bohoslužby byl v krátké přednášce místního kroni-
káře všem přítomným připomenut Kosmákův význam pro obec 

Tvarožná i jeho zásluhy na vybudování novogotického kostela 
v obci. Po obědě přišla na řadu druhá část zájezdu, a to návštěva 
významných míst Slavkovského bojiště tří císařů, za doprovodu 
historika p. Kopeckého, který působivě a podrobně popisoval 

Cyklovýlet želetavských sokolů 2018

Po stopách P. Václava Kosmáka

Kostel v Tvarožné

z mikroregionu
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nejen události předcházející tomuto konfl iktu, ale především 
dění onoho rozhodujícího dne bitvy, 2. prosince roku 1805. Bě-
hem jediného dne zde padlo, či na následky válečných zranění 
později zemřelo přes 18.000 mužů z armád Ruska, Francie a Ra-
kouska-Uherska. Postupně jsme navštívili Santon, Žuráň, odkud 
Napoleon řídil rozhodující fázi bitvy, i Mohylu míru vybudovanou 
v letech 1910–1920 na paměť krvavých bojů jako první mírový 
památník na území Evropy. Pro všechny zúčastněné byl celý 
program zájezdu příjemným zážitkem a nezbývá doufat, že se 
na podobné výlety budeme společně vydávat častěji.

Josef Pléha, místostarosta obce

Hasičské víceboje v disciplínách TFA skončily 
29. září lesoničtí hasiči pořádali již 5. ročník soutěže Hasič-

ský víceboj v disciplínách TFA, který byl zařazen do Krajského 
kola TFA 2018 jako devátý závod z deseti. Soutěže se zúčast-

U Mohyly míru

nilo celkem 37 závodníků, z toho 6 žen. První místa obsadili: 
kategorie muži do 29 let – Tomáš Václavek (SDH Rokytnice nad 
Rokytnou), kategorie muži 30–39 let – Petr Svatek (SDH Luka-
vec), kategorie muži nad 40 let – Libor Dvořák (SDH Kožichovi-
ce) a kategorie ženy Michaela Honsová (SDH Petrůvky). Hasiče 
z Lesonic reprezentoval Petr Neubauer, který obsadil 3. místo 
ve své kategorii. K tomuto umístění mu samozřejmě gratulujeme!

Ukončení sezóny Krajského kola TFA 2018 proběhlo letos 
v Třešti 6. října. Petr Neubauer se v letošní sezóně zúčastnil de-
víti závodů z deseti, na kterých se umísťoval především na před-
ních pozicích. Do celkového umístění se započítávalo 6 nejlep-
ších výsledků z 10 závodů, kde Petr vybojoval ve své kategorii 
celkové 3. místo.

Posledního závodu v Třešti se Petr Neubauer nemohl zúčast-
nit, protože výsledky z průběhu sezóny mu vynesly nominaci 
mezi 5 hasičů z Kraje Vysočina na III. Mistrovství ČR v TFA dob-
rovolných hasičů, které se konalo 6. října v Domažlicích. Petr se 
umístil na krásném 17. místě ve své kategorii. V součtu družstev 
„bramboráři“ z Kraje Vysočina obsadili „bramborové“ 4. místo 
stejně jako před dvěma lety ve Štramberku.

Ing. Jarmila Machová, starostka SDH Lesonice
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ZLEPŠIT PROSTŘEDÍ MĚSTA 
JE ÚKOL NEJENOM PRO DOSPĚLÉ

Loni v červnu se začal v ZŠ TGM Mor. 
Budějovice realizovat projekt s názvem 
Prosím, ukliď po mně! Myšlenkou projektu 
bylo řešit otázku znečišťování cest ve měs-
tě psími exkrementy. Ze žákovských návr-
hů – fotografií nebo malovaných obrázků 
jejich psích mazlíčků – jsme vybrali deset 
nejhezčích a vytvořili jsme tabulky s upo-
zorněním na úklid po psech. Ty jsme letos 
se žáky 8. ročníků instalovali na deset míst 
po městě.

Výsledek? Tři tabulky zmizely do týdne, 
jednu neznámí vandalové vytrhli a hodili 
do řeky i s kůlem. Jestli se bude po psech 
uklízet více, nevíme. Ale jestli alespoň je-
den páníček po svém psu uklidí třeba kvůli 
naší vtipné tabulce, mělo naše snažení 
smysl.

Za ZŠ TGM Mor. Budějovice: 
členové ekotýmu

koslovenska. Skupina děvčat z 9. A také 
vytvořila z cibulek na záhoně naší školní 
zahrady ornament ve tvaru české (česko-
slovenské) vlajky.

Už se všichni těšíme, jak se parčíky na uli-
ci Srázná, Sušilova a na Fügnerově náměstí 
ozdobí na jaře poupaty tulipánů. Rozkvete 
i okolí školy a školní zahrady. Výsadba byla 
navíc dobrou příležitostí vyzkoušet si prvky 
badatelského vyučování, na které se zamě-
řuje skupina učitelů soustředěná v projektu 
Mistři kolegiální podpory.

Děkujeme městu Moravské Budějovice 
za podporu našich projektů.

Za Základní školu TGM Mor. Budějovice
Jana Hanáková

Den bez aut
Co to vlastně je? Den bez aut je mezi-

národní a panevropský den, který se slaví 
22. 9. každý rok. Má poukázat na přijatel-
nější způsoby dopravy a podpořit omezo-
vání jízdy auty.

Počátky Dne bez aut můžeme nalézt 
již na konci 50. let minulého století, kdy si 
lidé začali uvědomovat, že časté ježdění 
autem snižuje kvalitu života na vesnicích 
i ve městech. V Česku se uskutečnil prv-
ní Den bez aut 15. 11. 1991 jako reakce 
na výzvu nizozemské organizace. Zá-
sadní Den bez aut proběhl 22. 9. 1998 
ve Francii a časem se z něj stala evropská 
a poté mezinárodní iniciativa Evropské 

komise. V Praze jsou k tomuto dni pořádá-
ny cyklojízdy, které organizuje AutoMat.

Ale co je hlavní: měli bychom se zamy-
slet a začít ekologičtěji žít. Pokud je to 
možné, do práce a do školy se dopravovat 
na kole nebo pěšky. Místo autobusů více 
využívat vlaky. Bude to lepší nejen pro pří-
rodu, ale i pro nás.

K akci Den bez aut se každoročně při-
pojuje i naše škola – všichni žáci i učitelé. 
Snažíme se alespoň v tento den omezit 
cestování autem a více využívat hromad-
nou dopravu, kolo nebo prostě chodit pěš-
ky. Letos jsme se zapojili do akce v pátek 
21. září. Zjišťovali jsme, kolik žáků obvyk-
le jezdí do školy autem, kolik jich autem 
přijelo i v tento den, a vyjádřili jsme svoji 
podporu i nošením vlastnoručně vyrobe-

né placky propagující připojení k akci.
Zjistili jsme, že v 9. A a 9. B obvykle 

nikdo k cestě do školy auto nepoužívá. 
V pátek 21. září pak nikdo nejel do školy 
autem v 5. A, 7. B, 8. B, 9. A, 9. B a 9. 
C. Ve čtrnácti třídách se podpora projevila 
tím, že se do školy dopravilo bez auta více 
žáků než obvykle. Sto procent žáků mělo 
placku na propagaci Dne bez aut ve 3. B, 
4. A, 4. B, 8. B, 9. A a 9. C. Každá třída ob-
držela podle míry zapojení do akce body 
do celoroční soutěže O zelenou stuhu.

Všem, kteří se aktivně zapojili a pod-
pořili Den bez aut, jménem naší přírody 
děkujeme.

Valérie Vospělová a Markéta Bulíčková,
žákyně 9. C
Základní škola TGM

V ekotýmu Základní školy TGM v Mo-
ravských Budějovicích jsme přemýšleli, jak 
oslavit 100 let Československa a zapojit 
do akce všechny žáky školy. Nejdříve padl 
návrh zasadit strom svobody a zapojit se 
tím do sázení lip na Vysočině – což jsme 
naplánovali na 26. 10. 2018. Této akce se 
však zúčastní pouze zástupci jednotlivých 
tříd a vedení školy. Lípu vysadíme do zele-
né plochy v městské části Heřmanice.

Další nápad byl již realizován v druhém 
říjnovém týdnu. Žáci školy vysadili celkem 
450 cibulek tulipánů a narcisů do zele-
ných ploch ve městě. Až na jaře vykve-
tou v trávnících po celém městě, vytvoří 
další vzpomínku na výročí založení Čes-

V minulém čísle časopisu jsme dojeli 
do městečka Killarney ve stejnojmenném 
národním parku. Byla neděle, konečně 
jsme se vyspali v hostelu U pěti jezer a vy-

razili jsme procházkou do centra – veliké-
ho hotelového komplexu Gleneagle Hotel, 
kde se setkání globáků konalo.

To jsme ještě netušili, že tuto 2 km dlou-
hou trasu budeme chodit každý den tam 
a zpět.

Cestou jsme se kochali nádhernou kra-
jinou a zajímavými vilkami s předzahrád-
kami plnými rozkvetlých květin.V hotelu 
nás čekalo slavnostní zahájení v historic-
kém sále. Dostali jsme na krk jmenovky 
a na každé byl symbol z oblasti národní-
ho parku. Podle těchto značek jsme byli 
rozděleni do týmů na společné bádání. 
Na stolku recepce nás čekalo překvapení 
–  zjistili jsme, že na titulní straně bulle-
tinu o Globu je fotografie z GLOBE Ga-
mes v Mor. Budějovicích. Znamenalo to, 

že do 71 států světa putovalo připomenutí 
akce v našem městě!

Vzali jsme si jeden časopis do tašky, 
abychom se mohli ve škole pochlubit, 
a vyrazili jsme do viktoriánského sídla 
Muckross, kde začínal slavnostní průvod 
účastníků městem. Vybaveni českými vlaj-
kami za zvuků irské hudby jsme pocho-
dovali ulicemi středověkého městečka. 
Nad námi lítal dron, který snímal průvod 
i atmosféru setkání. Po návratu na lou-
ku u sídla nás přivítal hlavní organizátor 
v Irsku, Dr. Tony Murphy. V připraveném 
stanu bylo podáváno občerstvení, seděli 
jsme v trávě, bavili jsme se s přáteli z Tře-
bíče, kteří konečně dorazili, a odpovídali 
na anglické otázky, odkud jsme a na čem 
pracujeme. Setkali jsme se zde i s minis-

Smaragdový ostrov 2

ZASAĎ SI SVOU CIBULKU
aneb Jak slavíme svátek republiky v naší škole
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trem životního prostředí v Izraeli, 

kterého jsme znali z GG v Humpolci. Říkal 
svým přátelům, že se mu moc líbilo naše 
vystoupení o dohlednosti a doporučoval, 
aby si nás šli ve středu poslechnout.

Měli jsme z té chvály radost, ale taky 
nás zamrazilo – zvládneme to vůbec, 
anglicky prezentovat v sále větším než je 
moravskobudějovické kino? Bude na ob-
rovském plátně všechno vidět? Budeme 
rozumět dotazům poroty? To a ještě pár 
dalších otázek nám vířilo hlavou, když 
jsme po rušném dni usínali.

V pondělí to všechno začalo – když 
jsme ráno spěchali do hotelu, zdravil nás 
zahradník a obyvatelka sousední vilky. 
Všechny zajímalo, odkud jsme, a přáli 
nám krásný den.

V hotelu probíhala vystoupení vědců, 
kteří vyprávěli o tom, jak jim program 
GLOBE pomohl najít cestu k vlastnímu 
bádání. Obdivuhodné bylo vystoupení 
dětí, které na sebe vzaly nelehkou úlohu 

a veřejnost probíhají určený den prezen-
tace o vlasti každého stážisty. V úterý 
proběhla prezentace o Gruzii a ve středu 
prezentace o Arménii. Dozvěděli jsme se 
různé zajímavosti o obou zemích, např. 
jaké mají krásné hory, jaké se u nich při-
pravují pokrmy, a také o tradiční výrobě 
vína v Gruzii. Obě země mají celou řadu 
slavných lidí jak na poli kultury, politiky, 
tak i sportu. S oběma státy nás spojuje 
společná komunistická minulost a snaha 
dohnat západní svět. Je velmi pozitivní 
vidět, že i studenti z postkomunistických 
států mluví plynně anglicky a mají mož-
nost poznávat celý svět. Naše hosty jsme 
také vzali na výlet do Třebíče po památ-
kách UNESCO. Tento týden s těmito mla-
dými lidmi byl pro naši školu velice pří-
nosný, protože jsme se seznámili s jinou 
kulturou, poznali nové lidi a jejich zemi 
a hlavně si naši žáci mohli aktivně procvi-
čit angličtinu.

Text: 
T. Kapinusová

Ve dnech 8.–12. října se ZŠ Lesonice 
zapojila do projektu mezikulturního vzdě-
lávání na mateřských, základních a střed-
ních školách zvaném projekt Edison. 
Do tohoto projektu se naše škola zapojila 
již druhým rokem. Tentokrát přijeli stážisté 

z Gruzie a z Arménie. Tito hosté s námi 
trávili čas jak ve výuce, tak i odpoledne 
v zájmových kroužcích a v družině. Spo-
lečné aktivity se odehrávaly jak v pro-
storách školy, tak i v okolí školy. Nejen 
pro naše žáky, ale i pro pozvané rodiče 

předřečníků. Teprve dvanáctiletá Joa Ann 
Maria z Keni a desetiletý Američan Royce 
Jakobs vyprávěli o sobě, svých přátelích 
i své badatelské práci a vyjádřili přesvěd-
čení, že naleznou mezi účastníky GLE 
hodně přátel. Sklidili velký potlesk.

Organizátoři seznámili účastníky s ko-
munikačními kanály, pomocí kterých se 
mohou domlouvat a zasílat zajímavé foto-
grafie a „story”.

Po obědě od mistrů italské kuchyně 
jsme se vrátili do sálu poslouchat první 
prezentace účastníků. Protože vystupu-
jících bylo mnoho, probíhaly prezentace 
současně ve dvou sálech. Některé byly 
velmi zajímavé – například děti z Indie 
vymyslely kořenovou čističku, která za-
chycovala lithium, nebo skupina středo-
školáků z Indonézie zkoumala pokryv os-
trova po explozi vulkánu. Jiné byly hodně 
jednoduché – třeba o tom, jak se zbarvují 
listy na podzim, ale hovořili o nich dese-
tiletí žáčci. Po výborné večeři jsme se 

začali chystat na kulturní večer, kde jsme 
měli představit naši zemi. Nachystali jsme 
si hádanky – fotografie, na nichž byl de-
tail – např. pěna z piva a na druhé straně 
celý půllitr. A ostatní měli poznat, že k naší 
zemi patří pivo. Kdo byl úspěšný, dostal 
od nás čokoládu s vyobrazením památek 
UNESCO v Česku. U stolku jsme se stří-
dali, protože jsme si chtěli zkusit aktivity, 
které na nás vymysleli ostatní – ochut-
návali jsme thajskou kuchyni, nabírali 
rýži hůlkami, zkoušeli si eskymácké hry 
a mnoho dalších. Protože mnoho dele-
gací bylo oblečeno v pestré kroje, byla to 
podívaná velmi barvitá. Kdo se chcete po-
dívat, najděte si odkaz na internetu: www.
youtube.com/watch?v=JS8uKw10fNU. Je 
zde možno vidět film, který během GLE 
vznikl.

Příště vyprávění dokončíme.
Jana Hanáková,
učitelka ZŠ TGM

Rok 2018/2019 jsme sice zahajovali tra-
dičně, ačkoli plánováno bylo slavnostní 
otevření nového sportoviště, skákací hrad 
a zmrzlina. Tím jsme si alespoň chviličku 
měli prodloužit prázdniny a veseleji vykro-
čit do nového školního roku. Přestože nás 
počasí zahnalo do budovy, měl celý akt 
slavnostní ráz. Nové doskočiště pro skok 
daleký bylo panem starostou O. Svobo-
dou slavnostně otevřeno.

Celoročně nás budou provázet různé 
akce, které tradičně škola pořádá, ale 
i novinky, které jsme si připravili pro letoš-
ní školní rok. Velice pozitivně hodnocené 
je pravidelné „Čteme dětem v mateřské 
škole“, kdy si žáci jednotlivých tříd připra-
ví pohádku nebo příběh s dětským hrdi-
nou pro naše nejmenší nebo předškoláky. 

Další celoroční akcí je sportovní souboj 
tříd v kopané, vybíjené nebo florbalu na-
zvaný O pohár školy.

Největší novinkou letošního roku pak 
bude prosincová Školní akademie, kde se 

představí všichni žáci naší školy v taneč-
ních, pěveckých i dramatických vystou-
peních. Následovat pak bude každoroční 
Zpívání pod vánočním stromem v Nových 
Syrovicích.

Stejně jako každý rok nás i letos čeká 
návštěva divadla nebo kina. Svou účast 
budeme mít i na mnoha sportovních a vě-
domostních soutěžích a olympiádách.

Závěr školního roku opět připravujeme 
tradiční. Školní výlet bude jako vždy pěší, 
kdy se seznamujeme s blízkým okolím. 
Letos se tedy chystáme pěšky do Jaro-
měřic nad Rokytnou. Nechci však předbí-
hat, protože školní rok 2018/2019 je teprve 
na svém počátku.

Mgr. Ivana Vodáková – ředitelka školy

Mezinárodní týden v ZŠ Lesonice

Školní rok 2018/2019
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V září se žáci 6.–9. ročníků ZŠ a PrŠ 
Dobrovského zúčastnili stmelovacího 
pobytu. První dva dny se na turistickou 
základnu v Kdousově přemístily 6. a 7. 
ročníky, navazovaly 8. a 9. ročníky. Pobyt 
probíhal v rámci prevence patologických 
jevů. Společně s dětmi zde trávili čas tříd-
ní učitelé všech tříd, výchovný poradce 
a školní metodik prevence. Do tříd přišly 
od září nové děti a je důležité, aby se 
všichni spolužáci lépe poznali a sžili, a to 
jak v kmenových třídách, tak i s ostatními 
žáky. Na počátku pobytu všichni za pod-
pory výchovného poradce a školního me-
todika prevence stanovili pravidla, která 
budou dodržovat.

Po úvodním programu byly děti roz-
děleny do družstev, ve kterých společně 
vymýšlely název svého družstva, pokřik 
a malovaly si vlajku. V těchto družstvech 

po celý pobyt plnili žáci 
různé úkoly. Vystřídali 
se při první pomoci, kde 
museli ošetřit zraněnou 
ruku, psali větu Morse-
ovou abecedou, stříleli 
na terč ze vzduchovky, 
házeli na cíl. Na dalším 
stanovišti kreslili strom 
prstovou technikou a vy-
ráběli obložené chle-
by v kuchyni. Jednou 
z dalších aktivit, která 
se dětem velmi líbila, 
bylo stavění malé hra-
nice na oheň z větviček 
a následné zapalování bez použití papíru. 
V přírodě děti plnily další úkoly, jako bylo 
stavění přístřešku pro své družstvo nebo 
skládání nejdelšího hada ze šišek. Žáci 

se aktivně podíleli v kuchyni na přípravě 
jídel a pomáhali kuchařkám.

Na místním hřišti si chlapci zahráli 
fotbal a všichni si mohli zacvičit a zrela-
xovat na nářadí, které je zde umístěné. 
Nechybělo opékání špekáčků a hraní her 
u ohně. Večer završila stezka odvahy, kte-
rou všichni odvážně absolvovali.

Děti jen nerady odjížděly domů a stále 
na společně strávené dny vzpomínají. Za-
žily spoustu krásných chvil, legrace a na-
vzájem se lépe poznaly nejen se spolužá-
ky, ale také s třídními učiteli. Jsme rádi, že 
můžeme s našimi žáky trávit chvíle také 
mimo školní lavice a touto příjemnou for-
mou je učit hezkým vzájemným vztahům, 
spolupráci, slušnému chování i smyslu 
pro povinnost.

Bc. Brigita Špičáková, učitelka

Dar Nadace ČEZ pro ZUŠ Moravské Budějovice
Nadace ČEZ vznikla v roce 2002 jako 

jedna z prvních firemních nadací v Čes-
ké republice. Každoročně podporuje 
řadu projektů, které reagují na aktuální 
potřeby společnosti. Například oran-
žové schody pomáhají integrovat žáky 
a studenty se zdravotním handicapem, 
oranžová hřiště dávají dětem i dospělým 
bezpečný prostor pro sport a hry apod.

ZUŠ Moravské Budějovice poskytla 

tato Nadace v letošním roce dar na poří-
zení výpočetní techniky. Škola zakoupila 
sedm nových počítačů a dva notebooky. 
Díky tomu máme plně vybaveny všech-
ny učebny výpočetní technikou, včet-
ně pobočky v Jemnici, a tím se zlepšily 
podmínky výuky pro pedagogy i žáky. 
Děkujeme.
Za ZUŠ Moravské Budějovice
Bc. Josef Hofbauer, zástupce ředitelky

lou dlouhodobě spolupracuje a využívá 
dovedností žáků této školy při různých vý-
znamných kulturních a společenských ak-
cích, např. při zahajování vernisáží, spo-
lečném vystupování s předními českými 
umělci a skupinami a koncertech pořáda-
ných k různým pravidelným i mimořádným 
akcím a oslavám.

ZUŠ Moravské Budějovice si od doby 
svého vzniku prošla velkými organizač-
ními změnami, mnohokrát došlo i ke stě-

Od založení Základní umělecké školy (ZUŠ) Moravské Budějovice uplynulo 
již 90 let. Za tuto dobu vychovala škola dlouhou řadu hudebníků a umožnila 
rozvíjet talent mladých lidí v dalších oborech. Svým podílem k tomu přispěli 
současní i bývalí učitelé ZUŠ. 

hování do jiných budov a samozřejmě 
se zde vystřídalo několik ředitelů a řada 
pedagogů. V roce 1973 vznikla pobočka 
ZUŠ v Jemnici, která letos rovněž oslaví 
výročí od svého vzniku. Oslavy školy bu-
dou probíhat prostřednictvím veřejných 
koncertů, jejichž součástí bude nejen hu-
dební vystoupení žáků a pedagogů ZUŠ, 
ale bude zde prezentována i její historie, 
kroniky, fotogalerie a almanach vydaný 
na počest výročí školy. Koncert k 90. vý-
ročí ZUŠ se uskuteční 16. 11. 2018 v 18.00 
hod. v Městském kulturním středisku Be-
seda v Moravských Budějovicích. Všichni 
jste srdečně zváni.

MgA. Mgr. Dana Tesařová

Je pondělí 8. října 2018 krátce před 
16. hodinou a my vstupujeme do prostor 
školní budovy, kde se první slavnostní 
zahájení školního roku uskutečnilo již 18. 
září 1914, do prostor tehdejšího reálného 
gymnázia.

Chodba, v jiné dny touto dobou klidná, 
je zaplněna. Začíná projekt NEJEN OSU-
DOVÉ OSMIČKY.

Slavnostního zahájení se ujímá ředitel 
školy, Mgr. František Dubský, společně 
se zástupcem města, místostarostou pa-
nem Janem Kocábem. Na jejich krátký 

projev plynule navazují autorky projektu 
PhDr. Alena Zina Janáčková, Mgr. Květa 
Bretšnajdrová a zástupce studentů Filip 
Tobolka.

A nyní se blíží všemi očekávaný oka-
mžik – slavnostní odhalení pamětní des-
ky věnované vzpomínce na kněze Jana 
Bulu, absolventa gymnázia z r. 1939, který 
byl na základě vykonstruovaného obvině-
ní popraven v r. 1952. Pamětní desky vě-
nované i dalším studentům a vyučujícím 
zdejšího ústavu, kteří byli v minulosti ne-
spravedlivě perzekuováni.

Ze vstupního schodiště se vracíme 
na hlavní chodbu starobylé budovy a pro-
střednictvím hry Václava Havla „Zítra to 
spustíme“, nastudované studenty maturit-
ního ročníku 4.A, se ocitáme v roce 1918 
v noci před 28. říjnem. Noc je plná chao-
su, napětí. Hlavní postavou je český politik 
a ekonom, později první československý 
ministr financí, Alois Rašín. Ve výstupu, kte-
rý se před námi odehrává, je Rašín v pozadí 
a autor s vtipem svěřuje důležitou roli be-
zejmennému davu. K jeho zpěvu písně Kde 
domov můj se připojují hlasy našich hostů.

Žáci se stmelovali na Kdousově

90. výročí Základní umělecké školy Moravské Budějovice

Postupné vytváření stále lepších pod-
mínek se projevovalo po celou dobu pů-
sobení této školy, což dokazují výborné 
výsledky a ocenění žáků na soutěžích, 
přehlídkách a přijímacích zkouškách 
na další střední nebo vysoké školy umě-
lecké či pedagogické.

Zřizovatelem ZUŠ je město Moravské 
Budějovice, které zajišťuje prostory pro 
výuku, přispívá na provozní náklady, vy-
bavení školy a pomůcky, ale také se ško-

Nejen osudové osmičky aneb VIVAT Komenský
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Poslední replika odezní a před námi se 

otevírají „dveře historie“ středověkým tan-
cem studentek 2. A. Současní gymnazisté 
se stávají průvodci návštěvníků, přibližují 
nám obraz minulosti ve všech prostorách 
staré budovy.

Čas plyne, příjemnou atmosféru do-
provází i dobová hudba a občerstvení. 
Za okny se stmívá. Blíží se doba, kdy 
opustíme prostory starobylého gymnazi-
álního ústavu a s lampiony v rukou odchá-
zíme na náměstí. Příjemnou atmosféru 
umocňuje mihotavé světlo lampionů, zvuk 
kytary a zpěv všech účastníků. Panuje 
zde úžasná atmosféra.

Náš dnešní projekt končí, ale náš 
„ústav“ opět píše nové dějiny.

Dovolte nám poděkovat všem studen-
tům gymnázia, bez kterých by dveře na-
šeho ústavu zůstaly uzavřené a chodby 
tiché.

Děkujeme i všem sponzorům, bez jejich 
pomoci by naše snaha o oživení historie 
nemohla být realizována.

Děkujeme všem rodičům, příznivcům 
i občanům, kteří se o dění v naší škole 
zajímají a pro něž naše gymnázium ani 
po více jak sto letech není vnímáno jen 
jako torzo dávné minulosti.

Na závěr mi dovolte uvést reakce ně-
kterých účastníků:

Někdy mi proběhlo hlavou, že místní 
gymnázium se do dění města moc neza-
pojuje. Po zhlédnutí divadelní hry Zítra to 
spustíme jsem se trochu ohlédla a zjisti-
la, že moje pocity byly asi liché. Majáles, 
interní divadelní představení, pohybové 
aktivity… A náročnost studia.

Ale zpět ke studentskému nastudová-
ní zmíněné hry. Dokonalé! Jako bývalá 
(a srdcem stále) divadelní ochotnice, 
jsem byla nadšena. Velice lehce jsem se 

povznesla nad to, jak by měl vypadat po-
hyb na jevišti, divadelní mluva … Nepod-
statné!!!

Studenti odvedli neskutečný kus pocti-
vé a téměř profesionální práce. Nepama-
tuji se, kdy jsem s takovou chutí a „osyp-
kami“ po těle zpívala naši národní hymnu.

Člověk se nemusí v divadle lámat smí-
chem v pase, aby odcházel s pocitem, že 
byl svědkem něčeho výjimečného.

Děkuji. Dana Berková
„Ač slyšíme v Moravských Budějovi-

cích, že gymnázium upadá, během dnešní 
prohlídky jsme tento pocit nenabyli. Zvláš-
tě výstava Nejen osudové osmičky nás 
přesvědčila, že je zde hodně pracovitých 
a inspirujících učitelů a mnoho talentova-
ných studentů.“ Jménem absolventů 4. B, 
maturitního ročníku 1974–1978, Ing. Josef 
Sedlák, ombudsman ČEZ.

Mgr. Ilona Lovicarová

Tohoto motta, které najdete na strán-
kách naší školy – Gymnázia a SOŠ Mo-
ravské Budějovice, se držíme víc než 
dost. O akcích spojených s významnými 
výročími právě probíhajícího roku jste se 
mohli dočíst ve druhém článku.

Co nás však čeká dál? Po zdařilém týd-
nu se zahraničními studenty v projektu 
Edison vyrážíme do Nizozemí a Belgie, 
do předvánoční Vídně, byli jsme v Praze 
a v reprezentativních prostorách Pražské-
ho hradu, chystáme každoroční Mikuláš-
ské dopoledne pro handicapované. Vzdě-
lání jsme si rozšířili a dále si rozšíříme při 
zajímavých exkurzích do nejrůznějších 
sociálních zařízení a do institucí státní 
správy.

Od tohoto školního roku se stáváme 
součástí projektu GLOBE (globální učení 
a pozorování přinášející prospěch životní-
mu prostředí). Jde o mezinárodní program 
zaměřený na zkoumání přírody a životní-
ho prostředí v okolí školy. Pozadu nejsme 
ani v projektu Učíme se ze života pro život. 
V jeho rámci budou do výuky zařazovány 
metody rozvíjející jazykové kompetence 
a IT dovednosti v ostatních předmětech. 
Jsou připravovány aktivizační metody za-
měřené na kompetence k podnikavosti, 
iniciativě a kreativitě a kompetence po-
lytechnické výuky. Studenti budou moci 
navštěvovat přírodovědný kroužek 
a kroužek robotiky. K těmto úče-
lům škola nakoupí některé nové 
pomůcky, např. další sady robotic-
ké stavebnice Lego Mindstorms, 
3D knihovny Corinth, měřící sondy 
Pasco nebo tablety. Celkový roz-
počet projektu pro naši školu pře-
sahuje 700 000 Kč.

Rádi bychom se veřejnosti poch-
lubili těmito, ale i dalšími aktivitami 
našich studentů a učitelů, a proto 
si Vás dovolujeme pozvat na Den 
otevřených dveří, který se usku-
teční ve čtvrtek 22. listopadu 2018 
v době od 13:30 do 17:00 hod. 
Školu však můžete navštívit kdy-

která proběhne taktéž 22. listopadu 2018 
v 15:30 hod. ve školní jídelně. V oblasti 
jazyků můžeme studentům nabídnout na-
výšený počet hodin jazyka oproti základní 
škole, konverzaci s rodilým mluvčím či pro-

pojení jazyka s ostatními předměty. 
V oblasti informatiky se zaměříme 
mimo jiné na programování robotů 
nebo digitální zpracování fotografie 
a videa.

Pro školní rok 2019/20 přijímá-
me také studenty do čtyřletého 
gymnaziálního oboru a do čtyř-
letých oborů Veřejnosprávní čin-
nost a Sociální činnost. Přijímací 
zkoušky konáme z českého jazy-
ka a matematiky do všech oborů 
vzdělávání. Informace o podmín-
kách přijímacího řízení budou zve-
řejněny na www.gymsosmb.cz.

Mgr. Jitka Urbánková

koli po předchozí domluvě. Máte-li doma 
nadané a zvídavé dítě, jistě Vás zaujme 
informační schůzka pro rodiče uchazečů 
o šestileté gymnaziální studium s rozší-
řenou výukou cizích jazyků a informatiky, 

Jsme školou, kde se pořád něco děje
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15. 9. 2018 se naše nejúspěšnější zá-
vodnice Terka Chrástová vydala na první 
aerobikové závody jednotlivců do Podě-
brad, kde obsadila ve věkové kategorii 
14–18 let krásné 3. místo a získala tak pro 
náš klub první medaili v nové závodní se-
zóně 2018/2019.

21. 9. 2018 proběhlo Slavnostní předá-
ní náměstí občanům, kde jsme také ne-
mohly chybět. Závodní choreografii Zombie 
jste měly možnost zhlédnout krátce po pro-
jevu pana starosty Vlastimila Bařinky.

22. 9. 2018 jsme se již v hojnějším po-
čtu vypravily na závod do Kutné Hory, ze 
kterého jsme si domů přivážely dokonce 
několik cenných kovů. Ve věkové kategorii 
11–13 let náš sportovní klub reprezentova-

la Anetka Havlíčková, jež ve velké konku-
renci zazářila a obsadila 2. místo. Podob-
ně úspěšná byla také Anetky starší sestra 
Terka Havlíčková, která získala 3. místo 
ve věkové kategorii 14–18 let. Na skvělém 
6. místě v téže věkové kategorii 14–18 
let se umístila Áďa Vandasová. Terka 
Chrástová byla odbornou porotou hodno-
cena zvlášť, neboť do finále postoupila již 
z předchozího kola v Poděbradech. Terez-
ka ,,nečekaně‘‘ znovu ukázala, že ve své 
kategorii patří k nejlepším, a vybojovala již 
podruhé 3. místo. V kategorii 19 a více let 
náš klub tentokrát reprezentovala také tre-
nérka Vendula Kopečková, která získala 
3. místo.

13. 10. 2018 naše budoucí lektorka Áďa 
Spoustová absolvovala společně s tre-
nérkou Vendulou Kopečkovou svůj první 
vzdělávací workshop Posilování ve sku-
pinových lekcích s velice uznávaným tre-
nérem panem doktorem Tomášem Novo-
hradským v Brně. Áďa načerpala nejen 
nové znalosti, ale také velkou motivaci pro 
neustálé zdokonalování sebe samé. Přes-
ně tak to má být a my jsme moc vděční, že 
právě Adélka bude už co nevidět naší další 
trenérkou.

20. 10. 2018 se naše ,,růžová invaze‘‘ 
ukázala na Císařském posvícení v Mo-
ravských Budějovicích, kde předvedla 
celkem 3 různá vystoupení. Jako první 
předvedly naše závodnice Zuzanka Čtve-
ráčková, Anetka Havlíčková, Terka Havlíč-
ková, Terka Chrástová a Áďa Vandasová 
skladbu Zombie, jejíž choreografkou je tre-
nérka Vendula Kopečková. Holky pravidel-
ně soutěžily s touto sestavou na závodech 
aerobikových týmů po celé České repub-
lice a mohou se pyšnit několika vítěznými 
umístěními. Jako druhé se na pódiu před-
stavily naše nejmenší holčičky, které vy-

stoupily s choreografií Myšičky, již zvládly 
nacvičit pod vedením trenérek Venduly Ko-
pečkové a Jany Chvátalové zhruba za mě-
síc, a přestože začaly s aerobikem před tak 
krátkou dobu, podaly úžasný výkon a za to 
jsme na ně opravdu velice pyšné! Choreo-
grafii Myšičky předvedla Sabinka Molina, 
Viktorka Dufková, Nelinka Křivanová, Te-
rezka Pospíchalová, Nelinka Kopečková, 
Barborka Křivanová, Sofinka Poláčková, 
Terezka Bulíčková, Terezka Melzerová, 
Michalka Jenerálová, Klárka Hotařová, 
Viktorka Machovcová a Anička Vorbisová. 
Za závěr jste na pódiu spatřili naši závod-
ní skupinu ve složení Zuzana Čtveráčko-
vá, Aneta Havlíčková, Tereza Havlíčková, 
Tereza Chrástová, Adéla Vandasová, Zu-
zana Kravcová, Aneta Římovská a Adéla 
Spoustová. Holky zacvičily aerobikovou 
sestavu plnou velice náročných povinných 
prvků (klik, provazy, placky, high kicky …), 
takže bylo opravdu na co se dívat.

Na závěr nám nezbývá nic jiného než 
znovu děkovat. Děkujeme Městu Morav-
ské Budějovice, které nás již třetím rokem 
podporuje. V letošním roce jsme příspěvek 
využily na zakoupení krásné sportovní ko-
lekce, která byla navržena speciálně pro 
náš klub. Ještě jednou děkujeme bance 
Waldviertler Sparkasse a samozřejmě 
také manželům Dvořákovým a jejich fit-
ness centru Fitness MB, u kterých jsou 
všechna naše přání předem splněná. Moc 
si vážíme takové podpory a velmi hrdě je 
reprezentujeme na každém svém kroku.

Text: Vendula Kopečková

První říjnový víkend pořádalo budějo-
vické středisko tradiční skautskou akci 
– Indiánské léto, v jehož organizaci se 
střídají střediska působící v třebíčském 
okresu. Na hájenku na Kosové se sje-
lo přes 250 skautů a skautek všech 
věkových kategorií, aby se vydali zpát-

ky v čase a pomohli zakladateli českého 
skautingu A. B. Svojsíkovi, který je celou 
akcí provázel. Na dopolední trase kolem 
Nového Hrachovce na účastníky čekalo 
8 stanovišť, na nichž za splnění získali 
kousky knihy Scouting for Boys, což byla 
inspirace pro založení skautingu u nás. 

Mezi úkoly nechyběly nízké lanové pře-
kážky, předvádění a hádání skautských 
činností, práce s přírodninami a rybník se 
proměnil v jezero Loch Ness, na kterém 
na lodích lovili bájnou Lochnesku. Po po-
silnění se v podobě výborného guláše 
a krátkého odpočinku, při němž se účast-
níci často dali do řeči s někým z cizího 
střediska, následovala odpolední stano-
viště. Ta se skládala z různých činností 
od poznávání ovoce podle chuti, přes te-
rénní verzi kroketu, hádanky, tangram, až 
po živé obrazy, kde účastníci ztvárňovali 
vylosované emoce. Za úspěšné splnění 
obdrželi kartičky ke stavění modelu skaut-
ského tábora. K vidění bylo mnoho stylů 
táborů, někteří se dokonce rozhodli pro 
různá vylepšení, která sami dokreslovali 
a dodělávali.

Závěrem bychom chtěli poděkovat 
všem, jež se podíleli na přípravě, a maji-
telům za pronájem hájenky. Doufáme, že 
kromě zážitků a zkušeností si účastníci 

NOVINKY Z PROFI AEROBIC TEAMU MB

Skauti z celého okresu se sjeli do Moravských Budějovic

V září jsme odstartovaly již třetí závodní sezónu, a přestože je teprve za-
čátek listopadu, přinášíme vám celou řadu novinek.
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dokončení na str. 14

i organizátoři odvezli spoustu nových 
přátelství a už se těší na příští setkání.

Text: Petr Rokoský
Foto: Lukáš Brhlík

Moravskobudějovický skauting
1968–70

Nestihli jste promítání unikátních fotografií?
Ve středu 26. září proběhlo ve skaut-

ské klubovně v Moravských Budějovicích 
promítání barevných diapozitivů z činnosti 
místních skautských oddílů z let 1968–70. 
Vzácné snímky ze „Dne Junáků“ a z „Putov-
ního tábora na Dunajci“ okomentoval bratr 
MUDr. Josef Salač, tehdejší účastník a obje-
vitel fotografií, které vytvořil jeho otec. Jeho 
vzpomínky výrazně obohatili další přítomní, 
vesměs bývalí členové tehdejších oddílů.

Po promítání daroval bratr Salač snímky 
do Muzea řemesel Moravské Budějovice 
s tím, že digitální skeny poskytl skautské-
mu středisku Moravská Orlice. Zájemci, 
kteří nestihli zajímavé promítání, si můžou 
prohlédnout všech osmdesát fotografií 
ve webové fotogalerii střediska na adrese 
bit.do/moravskaorlice1968–70

Za středisko Moravská Orlice
Petr Beránek

B 1969–1978
C 1959–1968
D 1949–1958
E 1948 a starší
ženy A 1984–1998
B 1974–1983
C 1964–1973
D 1954–1963
E 1953 a starší
Zvláštní kategorie – kategorie kněží 
a kategorie hendikepovaní.
Občerstvení v prostoru startu a cíle. Ceny 
první 3 v kategorii, nejlepší Orel a katego-
rie kněží.
Každý běžec půlmaratonu obdrží v cíli pa-
mětní medaili.
Organizuje: Orel Moravské Budějovi-
ce, www.orelmb.cz, informace: Jaroslav 

Moravské Budějovice
Datum: 17. 11. 2018
Místo: Orlovna Moravské Budějovice, 
ul. Chelčického 885
Prezentace: od 8.30 hod.
Start: 
od 10.00 h – 50 m, 100 m, 200 m a 600 m
v 11.00 h – 21 100 m
v 11.15 h – 1 000 m, 2 000 m a 5 275 m
Kategorie: 
50 m hoši a dívky r. 2011–2012 a 2013 a ml.
100 m r. 2009–2010
200 m r. 2007–2008
600 m r. 2005–2006
1000 m r. 2003–2004
2000 m r. 2001–2002
5 275 m r. 1999–2000 a lidový běh
21 100 m muži A 1979–1998

Scherrer, tel. 775939005, jasch@cent-
rum.cz. Závodí se na silnici za běžného 
provozu. Podporovatelé: Město Mor. Bu-
dějovice, Kraj Vysočina, Ferrum s.r.o. Zá-
vod je součástí Orelské běžecké ligy.

Běžíme také jako vzpomínku na 17. lis-
topad 1989.

ludná, když fouká. Foukalo různě, ale jak 
známo, na kole je to vždy do kopce a proti 
větru. Teplota kolem 20 stupňů byla ide-
ální, a tak kolo docela jelo. Za 5:40 mám 
v nohách 180 km (no bývalo to před 10 lety 
lepší i o 25 minut) a jdeme na maraton. 
Začátek se běžel naprosto skvěle a prv-
ních 21km za 2:08 bylo slibných a držel 
jsem se na dohled prvního v mé kategorii. 
Bohužel na pětadvacátém kilometru jsem 
podcenil jednu občerstvovačku a bylo vy-
malováno. Druhých 21 km jsem se už jen 
trápil. Tělo odmítalo spolupráci, bolelo 
všechno a nemohl jsem se rozběhnout 
rychleji než 7:30–8:00 na km. Nakonec 
jsem se do cíle dostal za 12:40 hod. a bylo 
z toho třetí místo v kategorii nad 60let. 
Ještě v noci jsem dojel domů (tělo je tak 
vydivočené, že nechce usnout).

Po počátečních myšlenkách „už ni-
kdy“ se za pár dní dostaví pocit „že by 
to něco chtělo“. A tak vznikla myšlenka 
spojit Martínkovský maraton (už víceletá 
akce s názvem Štafetový maraton Pocta 
Emilu Zátopkovi) s dlouhým triatlonem. 
Logisticky jsem to musel promyslet tak, 
abych na maraton vybíhal kolem 15:00, 
kdy byl oficiální start akce v Martínkově 
na návsi. Ráno v 6:30 jsem vyrazil opět 
v neoprenu do Martínkova. Z auta jsem si 
udělal depo. Zaparkoval u kostela. Odpla-
val na Hrachovci 3,8 km (stejně jako v Ot-
rokovicích jsem se dostal pod 1:30 hod, 
takže dobrý), druhé depo doma. Neopren 
dolů (už v něm bylo fakt vedro) a hurá 
na kolo. 180 km jsem odkroužil mezi Zá-
lesím a Lesonicemi. Teplota stoupala nad 
30 st, tak to žádná rychlostní hitparáda 
nebyla. Občerstvovačka buď v Martínko-
vě u auta, nebo v lese u Zálesí, kam jsem 
si den před tím dovezl pití v PET lahvích. 
No pod 6 hodin to bylo a kolem 14:30 jsem 
byl v Martínkově. Přezout do botasek 
a hurá na 81.5 okruhů kolem návsi. Cho-
dilo, běhalo nás tam více jak 100, takže 
stále bylo živo. Občas to chtělo zastávku 
u výčepu – byl fakt hic a začal jsem se 

a docela to jede. Po deváté ráno jsem 
doma v depu. Za 3 minuty vybíhám směr 
Lukov, Vícenice a půlmaraton dávám těs-
ně přes 2 hodiny. Nic moc, ale jsem spo-
kojen. Celkový čas se vlezl pod 6 hodin, 
a tak jsem na oběd už zase doma.

Další červnový závod už byl „jiný kafe“. 
Tradiční Otrokovice aneb Moraviaman 
mistrovství republiky v dlouhém triatlonu 
(3,8 km plavání, 180 km kolo a 42,2 km 
běhu= 226 km). Jana se už na to moje trá-
pení nemůže dívat, a tak jsem tentokrát 
vyrazil sám bez podpory. O to větší to 
byl nápor na hlavu. Naštěstí počasí nám 
přeje a voda ve Štěrkáči je to nejteplej-
ší, co ten den bylo na počasí k dispozici. 
Naštěstí neopreny byly povoleny (voda 
nějakých 23 st), a tak jsem stihl ty 3,8 km 
pod 1,5 hodiny. Depo už tou dobou bylo 
liduprázdné, a tak byl prostor na „prost-
ná“, aneb jak se rychle dostat z neoprenu 
do cyklotreter. Přechody mezi disciplína-
mi mně už moc nejdou, ale do pěti minut 
jsem byl na kole. Trať v Otrokovicích je zá-

Půlmaraton pátera Václava Kosmáka 18. ročník

Rok 2018 a dlouhý triatlon u Špačků
Letošní triatlonový rok byl ve znamení 

jen staršího ze Špačků. Petr se věnoval 
rodině a práci a neměl tolik času na tré-
nink, jaký by si představoval na „poho-
dové“ zvládnutí 226 km. Tak jsem v tom 
lítal sám. A jak stárnu, mám čím dál vět-
ší odpor k oficiálním akcím. A tomu jsem 
přizpůsobil i svoje „závodní“ plány. Jen je-
den oficiální závod v Otrokovicích (Mora-
viaman) a pak svoje soukromé „závody“. 
Začalo to přípravou na Kanárech, kde 
jsme najezdili za 12 dní 1050 km na kole, 
100 km naběhali a 15 km naplavali. Pak už 
byly jen domácí tréninkové podmínky. Ba-
zén na „havlajdě“ a rybník v Kosové. Na-
štěstí venku bylo pěkně, tak jsem se ne-
musel mučit ve sklepě na trenažéru. První 
„závodní“ akce byl poloviční železňák za-
čátkem června tady v Budějovicích. Ráno 
v 5:00 v neoprenu na Hrachovec ..tj. 7 km 
na rozjetí. Odplavat 1,9 km, v neoprenu 
domů do depa, tam ho shodit a pokračo-
vat na kole 90 km. Motám se mezi Cidli-
nou a Blížkovicemi průměrem 32,7 km/h 
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dokončení ze str. 13
přehřívat. Odpoledne přijela Jana s dětmi, a tak jsem jedno kolo 
dal i s vnukem v kočárku. Zvláštností tohoto maratonu je, že jak-
mile první dá 81.5 kola, tak se ofi ciálně končí. No nestihl jsem to. 
Mladí kluci z Martínkova v rámci tréninku na Beskydskou sed-
mičku mě předběhli asi o 6 km. Takže závěr jsem si už vychutnal 
sám na trati. A po dvacáté hodině jsem už zase byl doma. Možná 
se z toho taky stane tradice. Velmi vydařená akce, až na ten hic, 
už špatně chladím. Za 14 dní jsem si ještě dal jednoho polovič-
ního železňáka na již standardních tratích tady v MB. No a je tu 
už obrys roku 2019.

Karel Špaček 

Paprsek stále září
Po roční přestávce přichází Papr-

sek radostného žití s dalším, v pořa-
dí již pátým charitativním koncertem, 
jehož výtěžek je tentokrát určen pro 
Dům sv. Antonína.

Na co se můžete těšit? Nejprve 
se představí mladá nadějná kapela 

Like-it. Její muzikanti pocházejí z Moravskobudějovicka a Ja-
roměřicka a přes svůj poměrně nízký věk mají za sebou řadu 
úspěchů. Diváci je mohou znát z festivalových pódií celého 
kraje, v roce 2015 obsadili desátou příčku ve Zlatém slavíkovi 
v kategorii Hvězda internetu, mohli jsme je vidět a slyšet na tele-
vizní stanici Óčko. Fanoušci je také mohli vídat jako předkapelu 
na koncertech skupiny Chinaski, Sebastiana a nově jsou inter-
prety rádia Evropa2. K nejoblíbenějším skladbám Like-it patří 
Adrenalin či Nádech.

Jako hlavní hvězda večera se představí známý a oblíbený 
zpěvák Bohuš Matuš. Díky svému líbivému sametovému tenoru 
bývá často přirovnáván ke Karlu Gottovi, jehož písně loni zazpí-
val na jednom z pražských koncertů. Do povědomí veřejnosti se 

tento pětačtyřicetiletý zpěvák, absolvent pražské Konzervatoře 
Jaroslava Ježka, zapsal asi nejvíc díky svým muzikálovým rolím. 
Připomeňme Bohušovo účinkování v muzikálech Dracula, Noc 
na Karlštejně, Angelika, Kat Mydlář (hlavní role), z poslední doby 
Ples upírů a Fantom opery. Má za sebou spolupráci s Křižíkovou 
fontánou a nazpíval písně do několika českých seriálů a fi lmů. Je 
také vyhledávaným partnerem pro koncertní přednes známých 
duetů.

Slovo paprsek podle slovníku označuje obvykle proud záře-
ní. Doufáme, že ten náš proud přináší a bude přinášet i nadále 
světlo tam, kde je toho zapotřebí, že Paprsek radostného žití 
bude mít možnost i nadále pomáhat a šířit radost. Přijměte tedy, 
prosím, i tentokrát naše pozvání a přijďte podpořit nás a hlavně 
Dům sv. Antonína, odpočinout si od každodenního shonu, poko-
chat se novými překrásnými prostorami naší staré dobré Besedy 
a především se zaposlouchat do libých tónů všech protagonis-
tů V. Charitativního koncertu, který se uskuteční ve spolupráci 
s MKS Beseda v pátek 30. listopadu 2018. Moc se na vás těšíme!

Za Paprsek radostného žití Drahomíra Brzobohatá

Organizace STŘED, z. ú. otevřela ve středu 3. 10. 2018 své 
dveře v budově v Moravských Budějovicích pro širokou i odbor-
nou veřejnost a zájemce o náhradní rodinnou péči. Celá akce 
byla postavena na třech samostatných aktivitách.

Týden pěstounství v Kraji Vysočina
Návštěvníci mohli po celý den zažít fotografi ckou výstavu 

Já pěstoun, promítání dokumentů Rodiče napořád a TV spotů 
kampaně Hledáme rodiče, na kterých se podílela Nadace J&T 
ve spolupráci s Českou televizí. Pracovnice služby Náhradní ro-
dinné péče STŘED předávaly podstatné informace o pěstoun-
ské péči a doprovázení pěstounských rodin a pro dětské ná-
vštěvníky byla nachystaná tvořivá dílna.

World Café
V rámci akademické spolupráce jsme také hostili studenty 

z Gymnázia a Střední odborné školy, kteří se účastnili besedy 
o náhradní rodinné péči a diskusního setkání World Café v rámci 
projektu #nealko2. Cílem World Café bylo sdílení dobré praxe 
a vlastních postojů k dostupnosti kyberprostoru, zasíťovanosti 
mladé generace a tolerantnímu přístupu k experimentování s al-
koholem.

Oborová grilovačka
Tato aktivita byla určená především zástupcům odborné ve-

řejnosti i spolupracujícím organizacím s tématem „ohrožené 
dítě“. Proběhla také komentovaná prohlídka fotografi cké výstavy 
z výchovně-rekreačních táborů STŘEDu, kterých se pravidelně 
účastní i děti z pěstounských rodin.

Tato akce se uskutečnila v rámci projektu Prevence kriminality 
Kraje Vysočina a Týdne pěstounství pod záštitou Krajského úřa-
du Kraje Vysočina a Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou 
fi nančně podpořila Nadace J&T.

V Třebíči dne 10. 10. 2018
Zpracovala: Ing. Eliška Lisá, PR manažerka

Rok 2018 a dlouhý triatlon u Špačků

DEN se STŘEDem podpořil povědomí o pěstounství

z kultury
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2. října jste měli možnost nahlédnout do MKS Beseda na to, jak se podařilo firmě Stabo MB v čele 
s Ing. Milanem Procházkou změnit tvář zdejšího kulturního chrámu. Venku pod stánkem bylo pro 
návštěvníky připraveno občerstvení v podobě jednohubek, chlebíčků a výborného vína. I na této akci 
se sešlo nespočet lidí a nutno podotknout, že jsme se nesetkali s žádným negativním komentářem. 
I překvapené obličeje návštěvníků a údiv v jejich tvářích jsou důkazem vydařené rekonstrukce. Máme 
se všichni nač těšit. Vy na krásné čisté moderní a kulturní prostředí a my na Vás a na to, že nám Be-
seda ve své nové podobě bude sloužit stejně dobře a dlouho, jako tomu bylo doposud.

Text: Lenka Nechvátalová. Foto na stránce: Pavel Čírtek.

Předání náměstí občanům a Den otevření stavby v Besedě

Na fotografiích zleva: Oblastní ředitel firmy Strabag Ing. O. Chrást a starosta města Ing. V. Bařinka – Zaplněné náměstí Míru – Zaplněné náměstí 
Míru a vystoupení žáků ZUŠ M. Budějovice

Koncem září bylo oficiálně předáno náměstí občanům. Slav-
nostní pásku stříhal starosta Moravských Budějovic Ing. Vlasti-
mil Bařinka a oblastní ředitel firmy Strabag Ing. Ondřej Chrást. 
Náměstí se kolem 17. hodiny zaplnilo bezmála tisícovkou lidí, 
kterým do ucha libě zahrálo seskupení (J)elita band, působící 
při moravskobudějovické ZUŠ. Své sportovní umění předvedly 
také holky z Profi aerobic teamu, které celému odpoledni dodaly 

správný šmrnc. Návštěvníci si mohli zakoupit uzenou či grilova-
nou cigáru a spláchnout ji točeným pivem nebo limonádou. Díky 
firmám Sates Čechy a Pekařství Vonka, které tuto akci podpo-
řily, jsme si mohli dovolit občerstvení nabízet za „lidové“ ceny. 
Náměstím se nesla velmi přátelská atmosféra a lidé prostor 
opouštěli až s přicházející tmou.

Na fotografiích zleva: Bar u velkého sálu – Budivoj – Osobní výtah

Na fotografiích zleva: Velký 
sál – Budivoj – Občerstvení pro 
návštěvníky

Na fotografiích zleva: Bar u velkého sálu – Velký sál – Ing. M. Procházka, zhotovitel stavby a Ing. V. Bařinka, starosta města



vzpomínky

listopad 2018 17

Opustili nás:
Jaroslav Kovář 1945 Jackov
Blanka Prudíková 1929 Mor. Budějovice
Mgr. Věra Dvořáková 1938 Mor. Budějovice
Jarmila Koubková 1934 Mor. Budějovice
Jaroslava Procházková 1941 Mor. Budějovice
Jaroslav Říha 1951 Jakubov
Zdeňka Čosová 1930 Komárovice
Jaroslav Klivan 1923 Mor. Budějovice
Vladimír Zika 1955 Jakubov
Marie Šálková 1935 Mor. Budějovice
Anna Svobodová 1929 Lesonice
Vlastislava Švandová 1938 Nové Syrovice

Zdroj: pohřební služba Rostislav Musil

Ta rána stále bolí,
zapomenout nám 
nedovolí.
Díky za každý den,
který jsi pro nás 
žila,
díky za to,
čím jsi pro nás byla.
Dne 14. listopadu 
uplyne 5 let,
kdy nás navždy 

opustila paní 
Marie Nesibová z Krnčic.
S láskou stále vzpomíná celá rodina.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Žádný čas není 
tak dlouhý, 
aby dal 
zapomenout.
Dne 15. 11. 2018 
vzpomeneme 
20. smutné výročí 
úmrtí pana 
Karla Tříletého 
z Nových Syrovic.

Stále vzpomíná 
manželka a děti s rodinami.

Díky Ti, babičko, 
za to, čím jsi 
pro nás v životě
byla, 
za každý den, 
jenž jsi pro nás žila.
Tak jak z Tvých očí 
zářila láska 
a dobrota, 
tak nám chybíš 
do konce života.

Dne 13. listopadu uplyne 20 let, co nás 
navždy opustila naše milovaná maminka, 
babička a prababička paní 
Anděla Nevoralová 
z Moravských Budějovic.
S láskou stále vzpomínají 
synové, vnoučata a pravnoučata. 

V oku slza,
v srdci žal, 
co milé bylo, 
osud vzal…
Dne 13. listopadu 
uplyne smutný rok,
co nás navždy 
opustil
Pavel Říha 
z Mor. Budějovic.

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka Hana, dcera Hana s rodinou, 
dcera Romana, vnučka Romanka 
a vnuk Martin.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Co osud vzal, 
to nevrací, 
i když nám srdce 
krvácí.
Ta rána stále bolí, 
zapomenout nám 
nedovolí.
Díky za každý den, 
který jsi pro nás žil, 
díky za to,
čím jsi pro nás byl.

Dne 13. 11. 2018 vzpomeneme 6. smutné 
výročí, co nás navždy opustil náš milova-
ný manžel, tatínek, syn, bratr, švagr, strýc 
a kamarád pan 
Libor Slabý z Kojatic.
S láskou vzpomínají 
manželka Ivana, synové Václav a Tomáš, 
dcera Lucie, maminka a celá rodina.
Všem, kdo jej znali a vzpomenou s námi, 
děkujeme.

Odešla jsi tiše, 
jak si osud přál,
ale v našich srdcích 
žiješ stále dál.
Dne 4. 11. 2018 
vzpomeneme 
10. výročí úmrtí 
naší maminky, 
babičky a praba-
bičky, paní 

Marie Chalupové ze Šašovic.
S láskou a úctou stále vzpomínají 
dcera Marta, syn František a zeť Stanislav 
s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Navždy se oči 
zavřely, 
srdce přestalo bít,
krutá nemoc 
zvítězila, 
musel jsi odejít.
Dne 2. října uplynul 
rok, kdy nás na-
vždy opustil pan 
František 
Křivánek.

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi,
manželka a děti s rodinami.

Měly jste nás rády a chtěly jste žít, 
přišla zlá nemoc a Vy jste musely odejít.
Prázdný je domov, smutno je v něm, 
chybíte nám, maminky, 
chybíte nám všem.
Za všechnu tu lásku kytičku 
na hrob Vám dáme 
a se slzami v očích stále vzpomínáme.
Dne 4. listopadu 2018 by oslavila 63. na-
rozeniny naše drahá maminka, paní 
Miroslava Jenerálová 
z Moravských Budějovic.
Zároveň 6. listopadu vzpomeneme 20. 
smutné výročí od jejího náhlého úmrtí.
Dále vzpomeneme dne 17. listopadu 20. 
smutné výročí maminky a babičky, paní 
Jiřiny Jenerálové 
z Moravských Budějovic,
která nás opustila v 68 letech.
S láskou a úctou stále vzpomínají a nikdy 
nezapomenou
dcera Marta s rodinou, děti Zuzana, 
Jaroslav, Miroslav, Tereza a pravnoučata.
Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dne 10. listopadu 
2018 uplyne již 
19 let, kdy nás 
navždy opustil pan
František Petrů 
z Krnčic.

S láskou stále 
vzpomíná celá 
rodina.

Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.

Dne 14. listopadu 
2018 vzpomeneme
10. výročí náhlého 
úmrtí pana 
Karla Jenerála 
z Nových Syrovic.

Vzpomíná 
celá rodina.

z kultury
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Michal Smetana Mor. Budějovice
Marcela Velebová Lukov

Petr Krutiš Třebíč
Zuzana Kabelková Jakubov 
 u Mor. Budějovic

Jan Prígl Láz
Michaela Fuksová Mor. Budějovice

Roman Selingr Pavlovice
Jitka Zadražilová Pavlovice

Marek Papoušek Třebíč
Tereza Součková Třebíč

Slavnostní otevření Besedy
MKS Beseda procházela posledních 

10 měsíců velkou rekonstrukcí, která její 
tvář k nepoznání změnila a jejíž snahou 
bylo budovu zmodernizovat a zjednodušit 
provoz v ní, ale také odhalit zpět skryté 
štuky a alespoň částečně obnovit prvky, 
které byly utvořeny již při její stavbě. Je to 
naše Beseda, náš kulturní dům, naše pý-
cha a chlouba, proto si zaslouží být slav-
nostně otevřena. Tento počin se uskuteč-
ní 10. 11. 2018 ve 20 hodin přestřižením 
pásky. Ve Velkém sále se bude tančit při 
zábavě se skupinou Paprsky, jejíž členy 
netřeba představovat. Další kapelou, kte-
rou v onen večer budete moci slyšet, je 
seskupení mladých nadaných kluků The 
Feet. Bude to sláva se vším všudy a Be-
seda by v tento den měla celá svítit, proto 
nezůstane tma ani v multikulturním sále 
Budivoj. Zde si budete moci připít dobrým 
vínem a zazpívat s cimbálovou muzikou 
Réva. Náš kulturní chrám převlékl šaty, 

je čistý, prostorný, útulný i moderní a my 
se budeme snažit s ním držet krok a opět 
Vám přinášet tu nejlepší kulturu, za kterou 
k nám budete chodit relaxovat, odpočívat, 
tančit i zpívat a jednoduše si společně tu 

naši novou Besedu budeme všichni plný-
mi doušky užívat, protože to je přesně je-
jím účelem. Těšíme se na Vás, Vy se těšte 
na nás.

Text: Lenka Nechvátalová

Vojtěch Habr Třebětice
Iva Lukšová Jemnice

Tomáš Trnka Mor. Budějovice
Eva Zelenková Mor. Budějovice

Matěj Pisk Třebíč
Iveta Vaňková Třebíč

Tomáš Peterka Křetín
Jana Nováčková Vícenice

Jiří Protivínský Mor. Budějovice
Eva Hamerníková Mor. Budějovice

Adam Konvalina Mor. Budějovice
Lenka Zadražilová Mor. Budějovice

Miroslav Večeřa Znojmo
Ivana Mottlová Mor. Budějovice

David Novák Krhov
Petra Pustinová Mor. Budějovice

Ivo Danyi Martínkov
Andrea Slatinská Martínkov

Roman Syrový Znojmo
Jaroslava Nejedlíková Znojmo

Jiří Sedlmajer Nové Syrovice
Jana Šálková Nové Syrovice

Jaroslav Tengeri Vícenice
Simona Mejzlíková Vícenice

matrika

Kulturní přehled 
MIKROREGIONU

3. 11.  Lukov 
Místní pěstitelé brambor a Český zahrád-

kářský svaz ZO Mor. Budějovice Vás zvou na

výstavu a ochutnávku brambor, která se 

koná v Lukově v sobotu 3. listopadu 2018 

od 8.00 do 16.00 hod. ve společenském sále 

fary. V 9.00 hod. degustace jednotlivých

odrůd brambor a beseda s panem Mirosla-

vem Muškou. Těšíme se na Vaši návštěvu.

22. 12.  Domamil 
Zastupitelstvo obce Domamil vás srdeč-

ně zve na VÁNOČNÍ KONCERT CIMBÁLO-
VÉ MUZIKY JOŽKY ŠMUKAŘE, koncert se

uskuteční v neděli 22.12.2018 v 15.00 hodin 

v sokolovně v Domamili. Vstupné v před-

prodeji 200,- Kč (na obecním úřadě), na mís-

tě 250,- Kč, drobné občerstvení zajištěno. 

SŇATKY V UPLYNULÉM 3. ČTVRTLETÍ 2018
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po jubilantovi. Humorný kousek hodný mi-
stra se podařil a od té doby je ulice Sme-
tanova neodmyslitelně spjata se jménem 
Vlastimila Smetany. Hodný, milý, vstřícný 
člověk, kterého všichni známe s fotoapa-
rátem přes rameno, který má vždy v záso-
bě nějaký vtípek nebo humornou poznám-
ku, to je náš Vlastík a patří mu obrovský 
dík za práci pro Moravskobudějovický 
mikroregion. Činnosti šéfredaktora obě-
toval obrovský kus času i sebe samého, 
a to vždy s umem a nadáním na sto pro-
cent. Klaníme se a děkujeme za to. Jeho 
přítomnost na událostech nebo děních 
v místních obcích a na kulturních akcích 
či jiných setkáních a oslavách je zárukou, 
že bude vydán profesionálně zpracovaný 
článek s fotografiemi. Doufáme, že i nadá-
le bude vzájemná spolupráce pokračovat, 
co Vlastíkovi zdraví dovolí. Novinářský 
poklad – to je Vlastimil Smetana a za to 
mu z celého srdce děkují a pevné zdraví 
přejí jeho kolegové a kamarádi z MKS Be-
seda, Moravskobudějovického mikroregi-
onu a Muzejního spolku.

Redakce

Minulý měsíc oslavil své 77. narozeniny 
pan Vlastimil Smetana, šéfredaktor zpra-
vodaje Moravskobudějovicko. Vlasta je 
osoba veřejně známá po celém mikrore-
gionu, ale i za jeho hranicemi. Narodil se 
20. října 1941 v Martínkově. Po ukončení 
základní školy studoval na Obchodní aka-
demii v Třebíči, kterou ukončil 4. června 
1959 maturitou. Na umístěnku byl přijat 
do pracovního poměru ve VKUSU Rum-
burk, okres Děčín, jako účetní. Základní 
vojenskou službu absolvoval v Leteckém 
učilišti v Košicích. Po jejím ukončení pra-
coval v Jednotě LSD V Moravských Bu-
dějovicích jako ekonom prací a mezd. 
Po krátké době byl 1. října 1964 vyslán 
v rámci organizovaného náboru na jed-
noroční brigádu na výstavbu slévárny 
v Českých Budějovicích. V produktivním 
věku byl zaměstnán na ústředí Jednoty, 
dále v realitní kanceláři a před odcho-
dem do důchodu jako redaktor-fotograf 
v okresních novinách.

Vlastimil Smetana společně s dalšími 
sedmi nadšenci založil v roce 1966 foto-
skupinu Spektrum při MKS Beseda v Mor. 
Budějovicích. Společně uspořádali řadu 
výstav fotografií na území města, v širo-
kém okolí, ale i v sousedním Rakousku, 
kde navázal přátelské vztahy s fotografy 
z Raabsu. Od roku 1997 předsedal Klu-
bu přátel historie Martínkova, kde členové 
shromažďují historické materiály, foto-
grafie a pohlednice. Mimo fotografování 
působil řadu let i jako kameraman místní 
kabelové televize a léta byl zástupcem 
šéfredaktora Listů Budějovicka. Zajímá se 
o historii nejen rodného kraje, ale celé Vy-
sočiny. Spolupracoval s okresním a kraj-
ským tiskem a je autorem řady publikací. 
V roce 1993 zpracovali s Josefem Vesel-
ským publikaci Václav Kosmák – Posvíce-
ní v Drnkálově. V dalším roce zpracoval 
prostřednictvím OÚ v Martínkově a vydal 
knihu Svatby a manželství v čase minu-
lém. Rozsáhlejší knihu, Historie školy 

v Martínkově, zpracoval a OÚ 
ji vydal při příležitosti setkání 
rodáků a přátel obce Martínko-
va v roce 2006. K jeho dalším 
dílům patří Povídky z Martín-
kova a okolí, Dědice – 110 let 
dobrovolných hasičů, Václav 
Kosmák – Homér moravského 
lidu, Selské povstání na leso-
nickém panství v roce 1775, 
Historie obce Častohostice, 
Čertova studánka – povíd-
ky z úpatí Vysočiny, kterou 
ilustroval akademický malíř 
Josef Kremláček. Vlastimil je 
autorem řady pohlednic a pu-
blikací týkající se Moravsko-
budějovicka a přilehlých obcí. 
Dlouhé roky byl spoluautorem 
stolního kalendáře mikroregi-
onu. Přispěl do všech ročníků 
publikace Vlastivědný sborník 
Moravskobudějovicka. Přátelé 
a kolegové z Muzejního spol-
ku v Moravských Budějovicích 
vytvořili k Vlastovým sedm-
desátým narozeninám scé-
nář pojmenování jedné z ulic 
v Moravských Budějovicích 

Novinářský poklad – Vlastimil Smetana

z kultury
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Vážení čtenáři,
Po nějaké době bych Vás opět ráda se-

známila se životem a děním v Domově sv. 
Anežky ve Velkém Újezdě.

I přes to, že celé jaro a léto bylo pře-
krásné počasí a většina klientů trávila 
maximum času v zahradě a na procház-
kách, proběhlo hodně akcí, které volný 
čas zpestřily.

V květnu a červnu nás svými vystoupe-
ními potěšil Lukovský pěvecký sbor a děti 
ze ZŠ a MŠ v Třebelovicích, a to pásmy 
ke Dni matek.

Podobně velký ohlas sklidily děti ze ZŠ 
v Domamili se svým divadelním vystoupe-
ním Princezna Koloběžka první.

Snažíme se o maximální spolupráci 
s rodinami klientů. Důkazem toho byla na-
bídka na vícegenerační vystoupení rodin-

ných příslušníků jednoho našeho klienta 
při klavíru, které každého zaujalo.

Navštívili jsme květnovou Noc kostelů, 
kde si personál i klienti mohli vyslechnout 
jak pěkné vystoupení Základní umělec-
ké školy v Moravských Budějovicích, tak 
i historické přednášky o našem okolí.

Jak je u nás již tradicí, prázdninové ob-
dobí jsme zahájili poutí sv. Petra a Pav-
la, na kterou přišlo mnoho návštěvníků 
z okolí. Poseděli při hudebním vystoupení 
skupiny Kalíšci a mohli obdivovat a za-
koupit si malé dárečky, které s dopomocí 
personálu vyrobili naši klienti.

Přestože nás sužovalo veliké teplo, 
podnikli jsme i několik výletů, například 
na pouť do Kostelního Vydří, na Vranov-
skou pláž nebo do ZOO v Hluboké.

Klienti si společně s personálem uži-
li opékání párků, posezení v pergole při 

kávě a zákusku nebo zazpívání známých 
písní při harmonice.

Počátkem září jsme největší pozornost 
věnovali přípravě Svatoanežských her, 
které se nám velice vydařily. Účastnilo se 
pět družstev z okolních domovů pro seni-
ory včetně našeho a žádná soutěžní dis-
ciplína nikoho nezaskočila. Cílem všech 
bylo se za pěkného počasí pobavit a na-
vázat nová přátelství, což se dle našeho 
mínění podařilo.

Nyní se už blíží podzimní období s hor-
ším počasím, ale i v něm se budeme sna-
žit klientům vyplnit volný čas podle jejich 
přání, ať už přípravou na adventní dobu, 
pečením, předčítáním nebo zpíváním.

Čtenářům přejeme příjemně prožitý 
podzimní čas.

Za Domov sv. Anežky ve Velkém Újezdě
Marie Čajková, aktivizační pracovnice

V sobotu 13. 10. 2018 bylo nad Moravskými Budějovicemi azurově mod-
ré, prosluněné nebe. Jedna lidová moudrost praví „Jak nahoře, tak dole“… 
a v tento den to platilo přímo ukázkově.

S dovolením teď pominu fyzickou skutečnost. Tu každý, kdo o to stál, viděl 
na vlastní oči nebo si ji může prohlédnout na fotografiích. Byla totiž přítom-
na i skutečnost jiná, očím neviditelná, přesto přímo hmatatelná. A byla to ta 
nejúžasnější, jaké lze dosáhnout – souznění lidských myslí. Souznění při ob-
řadu, který symbolicky uzavřel dějiny dvou století. Který dokázal, že na naší 
milované Moravě není historie nekonečným zdrojem nepřátelství a hádek, ale 
poučení, odpuštění a pohledu do budoucnosti. Protože neustálým omíláním 
skutečných či domnělých křivd se nikam dál do-

Poděkování

Odhalování pomníku
dokončení na str. 20
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ze společnosti

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 vstupenku na kon-
cert brazilské zpěvačky Kel do Nascimento, 
konaný 13. 11. 2018 v MKS Beseda.
Správně vyplněné SUDOKU (stačí opsat vý-
sledné číslo ve zvýrazněném řádku) se svým 
kontaktem doručte  do Turistického informač-
ního centra v Mor. Budějovicích, nám. Míru 25 
(podnikatelský inkubátor) a to nejpozději do 12. 
hodin, 9. 11. 2018. Vítěze budeme informovat 
telefonicky.
Výherci z minulého čísla panu D. Karpíškovi gra-
tulujeme.
Ceny do sudoku věnovala MKS Beseda Morav-
ské Budějovice.
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nemohlo odehrát. Nesmírný vděk 
a poděkování zaslouží ti, kteří 
i v době, kdy to od nich vyžado-
valo osobní statečnost, pomáhali 
nejen s organizací, ale také se 
získáváním archivních informací 
a finančních prostředků. Nebudu 
je tu vyjmenovávat, abych na ně-
koho omylem nezapomněla, to by 
mne velmi mrzelo. Nechám si pro-
to raději adresné díky až do knihy, 
kterou jsem slíbila a za jejíž opož-
dění se velmi, velmi omlouvám. 
Není způsobené tím, že by nebylo 
co napsat, ale pravým opakem. 
V archivu města zůstalo zachová-
no tolik dobových dokumentů, že 
jejich přeložení si vyžádá mnohem 
více času, než se na začátku zdá-
lo. Ručně psaný německý kurent 
se totiž častěji luští, než čte… ale 
doufám, že celkový výsledek bude 
o to lepší. Jakákoliv publikace bez 
těchto dobových svědectví by totiž 
byla pouze kompilátem něčeho, 
co se dá už přečíst jinde a to by 
byla velká škoda. O vydání nové 
a doufám, že reprezentativní knihy 
bude veřejnost informovat Měst-
ské kulturní středisko Beseda. 
Ještě si zde dovolím jednu organi-
zační záležitost – u obnoveného pomníku 
byla umístěna provizorní cedule s českým 
textem. V dohledné době bude nahrazena 
stálou kamennou deskou tak, aby s po-
mníkem tvořila jeden organický celek. 

Ještě jednou tedy – velké díky Vám 
všem. Dovolím si na závěr citovat z dopi-
su, který přišel z Francie: …minulá sobota 
se stala zábleskem naděje pro všechny 
rodiny, které hledají své předky z napo-
leonských válek…

…a já si dovolím dodat – ať to byl vojín, 
či generál.

Klára Čudrnáková
Nadační fond Ztracení lidé
Autor fotografií: Luboš Janoušek

Poděkování

Na fotografii nahoře:Klára Čudrnáková, dole pplk. Da-
niel Kopecký, zástupce přidělence obrany Francie 
v České republice

stat nedá… tak, jak to při obřadu krásně 
řekl kněz, otec Doležel.

Sobotní obřad provázela ještě jedna vý-
jimečná okolnost – ve stejnou dobu, kdy 
probíhala ceremonie u pomníku gen. Je-
ana Boudeta v Budějovicích, probíhal 
obdobný obřad také ve francouzském 
Bergeracu. Tedy na místě, kde je od roku 
1809 uloženo srdce tohoto muže. Těžko 
si představit větší symboliku a není zná-
mo, že by se něco podobného někdy ode-
hrálo. Současní členové rodiny Boudet 
byli přítomni na obou místech a z jejich 
následných reakcí je poznat, že to pro ně 
byla životní událost.

Ovšem v Moravských Budějovicích ne-
byli v sobotu přítomni pouze oni. Do měs-
ta, ke kterému jim evidentně zůstaly za-
chovány citové vazby, přijeli také potomci 
hraběcího rodu Wallis. Tomuto rodu pan-
ství patřilo i v době napoleonských válek, 
vzpomínané události se i jejich rodiny 
osobně dotkly. Reakce těchto dvou rodů 
na vzájemné seznámení je těžce popsa-
telná, ale bylo ji úžasné sledovat. V tom 
nejlepším slova smyslu…

Oficiálním zástupcem Francouzské re-
publiky byl pplk. Daniel Kopecký, zástupce 
přidělence obrany Francie v České repub-
lice. Spolu s ním pak plk. Bruno Bucherie, 
bývalý vojenský přidělenec Francie v Čes-
ké republice. Oba mají zároveň k České re-
publice srdeční vztah – jeden jako k zemi, 
kde se narodil, druhý jako k zemi, kde se 
rozhodl zůstat žít. Snad se tedy ani v pra-
vém slova smyslu nedají považovat za „ci-
zince“, ale spíše za „našince“.

Jenže bez toho, aby město a lidé přija-
li celou akci za svou, by se nic takového 

dokončení ze str. 19

Průvod uniformovaných vojáků městem

placená inzerce
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