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Vážení čtenáři,
po osmi letech mám opět tu čest se 

na vás obrátit jako místostarostka města. 
Prožíváme advent, Vánoce jsou před námi, 
nechci vám tu kouzelnou atmosféru oče-
kávání, jmelí, svíček, stromků a koled příliš 
narušovat nějakými politickými záležitostmi. 
V tomto svátečním čase je přece jenom dů-
ležitější se na chvíli zastavit, zamyslet se, 
zavzpomínat si. Je to doba na to být s ro-
dinou, dětmi, setkat se s přáteli, známými...

Blíží se ale také konec roku, čas bilan-
cování, hodnocení a nových předsevzetí. Jménem celého týmu 
Sdružení občanů Moravských Budějovic bych vám ráda poděkovala 
za vysokou volební účast a za vaše hlasy. Na jedné straně byly vol-
by pro někoho příjemným překvapením, na druhé straně možná pro 
některé z vás trochu zklamáním. Takový je ale život, štěstí střídá 
smutek a za určitým úspěchem jsou někdy i drobné nezdary a pády.

Za sebe bych chtěla poděkovat za velkou osobní podporu, kte-
rou jste mi dali svými preferenčními hlasy a která je pro mě velmi 
zavazující. Vaší důvěry si velice vážím a mohu slíbit za sebe i své 
kolegy, že uděláme vše pro to, abychom ji nezklamali. V každé sou-
těži, závodě bývá někdo první, někdo poslední a někdo uprostřed. 
Myslím si, že poděkování si zaslouží všichni kandidáti do komunál-
ních voleb, a to i ti, kteří neuspěli. Byli ochotni obětovat svůj volný 
čas ve prospěch našeho krásného města.

Jsme teprve na začátku a ze všeho nejvíc teď bude záležet 
na tom, jak my, čerství zastupitelé a členové komisí a výborů, své 
role zvládneme. I nové vedení města stojí před rozhodováním, jak 
zachovat a dále zlepšit fungování města, jeho úřadu a organizací, 
kam směřovat další rozvoj, co opravit a vylepšit... Budu ráda, když 
nám v naší práci budete i nadále pomáhat – připomínkami, podněty, 
radou, povzbuzením. Je mi jasné, že se všechny problémy nevyřeší 
mávnutím kouzelného proutku, je to mnohdy běh na dlouhou trať.

Prožíváme adventní dobu, konec roku 2018 se nezadržitelně blíží, 
čeká nás nejkrásnější období. Přeji vám krásné a pohodové vánoční 
svátky v kruhu nejbližších a přátel. Často to, že všechny ty lidi máme 
kolem sebe, bereme tak samozřejmě, že to až nevnímáme... Až poz-
dě zjistíme, že jsme si měli užívat drobných radostí, které život při-
náší, společné snídaně, sledování pohádek s dětmi, že zázraky jsou 
v obyčejných věcech, kde je nehledáme...

Krásné Vánoce vám všem!
Jana Kiesewetterová, místostarostka města 
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Rada města na své 103. schůzi dne 30. 10. 2018 mj.:

schválila podmínky pro předávání psů 
z územního obvodu města Moravské 
Budějovice umístěných v Útulku Lukov 
spolkům či depozitům
schválila zpracovatele lesní hospodář-
ské osnovy „LHO Třebíč-MB“ (2020-

2029), kterým se na základě výsledků 
výběrového řízení stala firma Lespro-
jekt Brno, a.s.
schválila poskytnutí dotací z FAOM: 
15.000,- Kč pro J. D. na vybavení HC 
Vranín a  45.000,- Kč pro P.H., zastupu-

Rada města na své 102. schůzi dne 16. 10. 2018 mj.:

Z jednání Rady města Moravské Budějovice
jícího amatérský divadelní soubor thea-
tro Špeluňka na akci Krampus
schválila předložit žádost o dotaci 
do Programu EFEKT 2019 na projekt 
„Modernizace veřejného osvětlení RVO 
Komenského, Moravské Budějovice“.

schválila vyhlášení „Veřejné sbírky 
na pomoc B. F.“  za účelem shromáž-
dění finančních prostředků na koupi 
speciálních pomůcek. Sbírka bude 
probíhat formou výběru finančních pro-
středků  do  pokladniček  v době od 1. 
12. 2018 do 2. 1. 2019 s umístěním jed-
né pokladničky v prostorách Městského 
úřadu Moravské Budějovice a zřízením 
jedné přenosné pokladničky, současně 
bude zřízen účet, na který bude možné 
po celou dobu sbírky zasílat finanční 
prostředky.  Celá sbírka bude probíhat 

ve  spolupráci s JUNÁKem – svazem 
skautů a skautek České republiky – 
středisko Moravská Orlice Moravské 
Budějovice
souhlasila s podáním žádosti o dotaci 
Mateřskou školou Moravské Budějovi-
ce v rámci výzvy OPZ – Podpora za-
městnanosti a vzniku pracovních míst 
I., kterou vyhlašuje MAS Rokytná
schválila pro zimní období roku 
2018/2019 Plán zimní údržby města 
Moravské Budějovice, který je přílohou 
č. 1 k Nařízení města Moravské Bu-

dějovice č. 2/2009 o provádění zimní 
údržby místních komunikací a chodníků 
na území města Moravské Budějovice
souhlasila s přijetím finančního daru 
ve výši 70.000 Kč od organizace ART, 
spolek rodičů a přátel při ZUŠ Morav-
ské Budějovice příspěvkovou organiza-
cí Základní umělecká škola Moravské 
Budějovice
souhlasila s přijetím finančního daru 
na pokrytí mzdových nákladů pro chů-
vu ve výši 16.280 Kč od firmy GRAN-
TECH s.r.o. Moravské Budějovice pří-
spěvkovou organizací Mateřská škola  
Moravské Budějovice
schválila vykonání opravy havárie ka-
nalizace pod budovou radnice v prosto-
rách zasedací místnosti, šatny, kotelny 
a celkovou opravu toalet pro veřejnost 
včetně nového vybavení a obložení, na-
pojení odpadů novým vedením vedou-
cím sklepem pod radnicí s následným 
napojením do hlavního řadu před bu-
dovou radnice. Předpokládané náklady 
opravy této havárie jsou odhadovány 
přibližně na 500 000,- Kč. Vzhledem 
k nutnosti rychlé opravy havárie nebu-
de vyhlašováno výběrové řízení na do-
davatele, ale práce bude zadána dle 
možnosti dodavatelských firem. Pro-
středky na financování havárie budou 
převedeny z rozpočtové rezervy města.

V říjnu 2018 byla dokončena obnova 
zámeckých koníren a zámku. Na objektu 
zámeckých koníren byly provedeny nové 
omítky vč. nátěru oken, dveří a ochranných 
mříží. Na hlavní budově zámku na obou 
štítových stěnách proběhla repase degra-
dovaných částí oken, příp. přesné repliky 
okenních křídel. Zároveň byl proveden ná-

těr oken a okenic. Obnovu prováděla spo-
lečnost INEX Moravské Budějovice s.r.o. 
Celkové náklady obnovy činily 2,158.819 Kč 
bez DPH. Město Moravské Budějovice 
získalo na tuto obnovu dotaci z Programu 
regenerace městských památkových re-
zervací a městských památkových zón Mi-
nisterstva kultury ČR ve výši 1,030.000 Kč.

Městská knihovna upozorňuje 
občany, že v době vánočních prázd-
nin bude její provoz omezen.
Ve dnech 27. 12. 2018 – 1. 1. 2019 
bude ZAVŘENO.
OTEVŘENO bude opět od středy 2. 
ledna 2019.
Po tento čas můžete využít naší 
BIBLIOSCHRÁNKY.
Přejeme vám klidný adventní čas, pří-
jemné Vánoce a vše dobré do nového 
roku 2019.

Knihovnice Městské knihovny

Obnova zámeckých koníren a zámku Moravské Budějovice

Rekonstrukce MKS Beseda Moravské Budějovice
Rekonstrukce MKS Beseda byla dokon-

čena. Nejprve proběhlo velké stěhování, 
kanceláře redakce měsíčníku Moravsko-
budějovicko, kancelář vedení Besedy a tu-
ristické informační centrum byly přemístě-
ny do náhradních prostor podnikatelského 
inkubátoru na náměstí Míru. Stavební prá-
ce byly zahájeny 8. 2. 2018. Celková cena 
rekonstrukce dosáhla 47,585.792 Kč bez 
DPH. Předmětem rekonstrukce byly sta-
vební práce spočívající v úpravě stávající-
ho objektu Besedy. Budova je třípodlažní, 
přičemž třetí podlaží bylo v roce 2009 pro-
vedeno nově jako půdní vestavba. V úrov-
ni 1. NP byl v levé části proveden bez-
bariérový přístup, stávající infocentrum 
bylo přemístěno do nové pozice a místo 
původního infocentra je zřízena šatna pro 
návštěvníky. V 1. a 2. NP byly provede-
ny nové železobetonové stropy. Prostory 
bývalé restaurace jsou nyní upraveny pro 

potřeby hudebních a prezentačních akcí. 
V objektu je nově vybudován výtah pro 
osoby s omezenou schopností pohybu 
a ze zadní strany objektu pak nákladní vý-
tah pro potřeby divadelního jeviště. Druhé 
nadzemní podlaží bylo s menšími úpra-
vami provedeno dle původního rozsahu. 
Ve třetím nadzemním podlaží je osazena 
nová technologie pro celý objekt. Ve všech 
řešených místnostech byl proveden nový 
způsob a systém vytápění, nové rozvody 
vzduchotechniky a rozvody silnoproudu 
a slaboproudu. V obou podlažích je zříze-
no nové kompletní sociální zařízení. U ob-
jektu byly vyměněny otvorové prvky a bylo 
provedeno kompletní zateplení všech fa-
sád kromě historické do ul. Purcnerova, 
která byla již dříve opravená. Zároveň byla 
provedena sanace vlhkostních poruch zdi-
va. Rekonstrukci prováděl zhotovitel STA-
BO MB s.r.o. Moravské Budějovice.

Byla dokončena oprava chodníků 
v části ulic Pražská a 1. máje od firmy Glo-
bal po bytový dům na ul. 1. máje č.p. 1165. 
Dále se prováděly úseky u autobusového 
nádraží a poslední úsek byl na ul. 1. máje 
od budovy bývalých lázní po křižovatku 

Chodníky v ul. Pražská a 1. máje
s ul. Chelčického. Práce byly dokončeny 
v měsíci listopadu. Opravu prováděla fir-
ma PELÁN stav, s.r.o. Hrotovice.

Josef Macháček, 
odbor strategického rozvoje a investic
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V sobotu 10. 11. 2018 se v zasedací 
místnosti Městského úřadu Moravské 
Budějovice uskutečnilo další vítání nově 
narozených dětí. Tentokrát se sešlo 10 
holčiček a 10 chlapečků. Malé občánky 
do řad občanů našeho města slavnostně 
přivítala místostarostka města Bc. Jana 
Kiesewetterová, která rodičům poblaho-
přála k narození jejich dětí a popřála jim 
hodně zdraví, štěstí, radosti a splněných 
přání. Rodiče obdrželi kytičku, pro děťát-
ko dáreček, finanční příspěvek a pamět-
ní list. K přání se připojila také Bc. Ivana 
Kvasničková, vedoucí Městské knihovny 

V říjnu pracovnice odboru ŽP MěÚ Mor. 
Budějovice dosázely chybějící stromky v ulici 
K Cihelně. Původní výsadba byla realizována 
před šesti lety prvňáčky ze ZŠ TGM Moravské 
Budějovice.

Moravské Budějovice, která rodičům při-
pomněla potřebu rozvíjení zájmu o čtení 
a knihy, předala rodičům dárek a pozvala 
je do místní knihovny. Nechyběly podpisy 
rodičů i zástupců města do pamětní kni-
hy. Doprovodným programem akce bylo 
vystoupení dětského pěveckého soubo-
ru Kapky při ZUŠ Moravské Budějovice 
pod vedením Mgr. BcA. Dany Tesařové 
a Mgr. Art Evy Zavadilové.

Děkujeme všem, kteří přijali naše po-
zvání a akce se zúčastnili.

Petra Brabencová, 
matrikářka MěÚ Moravské Budějovice

věcí především naší nepozornosti. To, že 
jsme byli okradeni kapsářem, většinou zjis-
tíme v tu nejméně vhodnou dobu – například 
při placení u pokladny. Mnohdy to ale někteří 
z nás zlodějům ještě více usnadňují, protože 
si řádně nezabezpečí kapsy u batohů, pe-
něženku viditelně odloží do nákupní tašky 
a tašku či kabelku nechají v nákupním ko-
šíku.

Dalším rizikovým prostředím může být 
i vozidlo, které je zaparkované před nákup-
ním centrem. Ve vozidle bychom neměli 
nechávat žádné věci, které by mohly být 
viditelné přes sklo. Základním pravidlem je 
nenechávat na sedadlech žádné věci, které 
mohou upoutat pozornost zlodějů. Samo-
zřejmostí je při odchodu vozidlo zajistit proti 
pohybu, uzamknout jej a fyzicky se přesvěd-
čit, zda je opravdu uzamčené.

Své věci mějte neustále pod kontrolou!
Tašky nebo batohy, kde máte uschované 
peníze nebo jiné cennosti, nenoste na zá-
dech, kde nemáte věci pod dohledem
nenoste své osobní doklady v peněžence 
a identifikační číslo platební karty (PIN kód) 
mějte zásadně odděleně od samotné karty
nikdy nespouštějte z dohledu svá zavazadla
ve vozidle nenechávejte věci, které mo-
hou upoutat pozornost zlodějů
buďte obezřetní a všímaví
V současné době je čím dál více rozší-

řeným trendem nakupování dárků přes in-
ternet. Internet je velice užitečné médium, 
které nám umožní dohledat spousty dat 
a informací, ale také se velmi často můžeme 
svojí vlastní chybou ocitnout v dosti svízel-
né situaci. Nákup dárků přes internet je ale 
i přesto pohodlný a rychlý způsob, jak ušetřit 
čas při vyhledávání zboží. Musíme však být 
velmi opatrní a zvážit možná rizika spojená 
s těmito transakcemi. Pokud za vybrané 
zboží zaplatíte předem na účet prodávající-
ho, vystavujete se nebezpečí, že objednané 
zboží vůbec neuvidíte.

Jak bezpečně nakupovat přes internet?
Nakupujte u prodejců, které již znáte nebo 
si jejich důvěryhodnost můžete ověřit na-
příklad z recenzí
před nákupem si přečtěte zásady o dodá-
ní zboží, smluvní podmínky
seznamte se s reklamačním řádem
od prodejce získejte informace o dodání 
zboží
vyhledejte si telefonní číslo, adresu a e-
-mail prodejce
uchovejte si záznam o internetových 
transakcích včetně webových stránek 
prodejce
V prostředí internetu a sociálních sítí se 

v dnešní době pohybují miliardy lidí. Z toho-
to důvodu je v tomto prostředí obrovský pro-
stor pro páchání kriminality. Pachatel využí-
vá své anonymity a z toho pramenící pocit 
beztrestnosti. Buďme proto velmi obezřetní 
a nedávejme šanci podvodníkům, aby nás 
připravili o naše vydělané peníze.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
kancelář ředitele, oddělení tisku a prevence
nprap. David Linhart, vrchní inspektor, 
tel: 974 261 208, mobil: 725 868 475 
e-mail: david.linhart@pcr.cz

Výsadba zeleně ve městě

Na dopravním hřišti byly vysázeny 2 třešně, 
1 javor babyka, 1 jerlín japonský.

V rámci rekonstrukce nám. Míru byla dokonče-
na výsadba zelené plochy před zámkem. Část 
plochy byla osázena trvalkovým záhonem, 
který byl doplněn keřovou výsadbou.

Prvňáčci ze ZŠ TGM Mor. Budějovice se 
svými rodiči pokračovali v sázení „Aleje 
prvňáčků“ směrem na Kosovou.

Vpravo: Na ulici Palackého byla provedena 
nová výsadba keřů – ptačí zoby, dřišťály, 
bohyně a bobkovišně.

Vítání občánků v Moravských Budějovicích

V období adventu je třeba vyšší obezřetnosti
KRAJ VYSOČINA: Policisté apelují 

na všechny občany ke zvýšené opatrnosti 
v souvislosti s blížícím se adventem

Adventní čas je spojený s nákupem dárků 
pro své nejbližší, ale zároveň je také velkým 
lákadlem pro zloděje – kapsáře. Ti většinou 

vyhledávají místa, kde se pohybuje větší 
množství osob, a to proto, aby měli možnost 
zmizet v davu. Největší příležitosti mají v ná-
kupních centrech a při ostatních akcích, kde 
se schází větší množství lidí.

Kapsáři využívají ke krádeži osobních 
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Komunální a také senátní volby jsou již 
za námi. Začátkem října měli všichni vo-
liči možnost svobodně se vyjádřit k dosa-
vadnímu vývoji a dění v Moravských Bu-
dějovicích a dát tak svůj hlas ve volbách. 
Občané si ve dnech 5. a 6. října volili své 
zástupce do nejvyššího orgánu obce, kte-
rým je 21členné zastupitelstvo.

Prostřednictvím zvolených členů zastu-
pitelstva pak mají občané právo podílet 
se na správě věcí veřejných, na veřejném 
životě a dění ve městě, jehož jsou napros-
to nedílnou a přirozenou součástí. Obča-
né, kteří k volbám přišli, svůj názor jasně 
sdělili. Výsledky voleb jsou nám všem již 
dobře známy, a tak je jen v krátkosti při-
pomenu.

Celkem šest politických uskupení se 
v našem městě ucházelo o přízeň voličů. 
Pět z nich se dle volebních výsledků do-
stalo do zastupitelstva města. Přepočte-
ním odevzdaných hlasů voličů na mandáty 
jsme druhý den komunálních voleb ve ve-
černích hodinách již znali politické složení 
zastupitelstva města – po osmi mandá-
tech získaly SOMB, ZLB a ODS, dva man-

dáty připadly stranám KDU-ČSL a KSČM 
a jeden mandát získalo SNK MB a STO.

Jsme na začátku prosince. První za-
sedání nejvyššího orgánu města po pod-
zimních volbách mohlo proběhnout a také 
již proběhlo, neboť námitka na neplatnost 
voleb nebo neplatnost hlasování podána 
nebyla.

Na ustavujícím zasedání nejprve zvo-
lení členové zastupitelstva města složili 
slib a stvrdili tak pokračování získaného 
mandátu. Následovaly volby do funkcí 
starosty, místostarosty a volba členů rady 
města. Starostou města byl opětovně 
zvolen dosavadní starosta Ing. Vlastimil 
Bařinka za SOMB a místostarostkou měs-
ta se ze stejného sdružení stala Bc. Jana 
Kiesewetterová, která se do této funkce 
vrátila po osmi letech. Také sedmičlenná 
rada města už zasedla ke svým jednáním 
ve staronovém složení a začala pracovat. 
K pěti členům, kteří v radě města pracova-
li v minulém volebním období, přibyli dva 
noví členové. Zastoupení zde mají tři po-
litické subjekty – SOMB, SNK MB a STO 
a KSČM.

Výsledky voleb do Zastupitelstva města Moravské Budějovice konaných ve dnech 5.–6. 10. 2018

Práce zastupitele i radního města je jistě 
záslužná i zodpovědná, je prací pro město 
a jeho občany s cílem, aby se zde lidem 
příjemně a spokojeně žilo, aby zde mladí 
lidé se svými rodinami zůstávali a praco-
vali. Možná to může znít i trochu jednodu-
še, avšak úkol je to nelehký a dlouhodobý. 
A proto nejen v započatých pracích bude 
nové vedení města jistě pokračovat.

Město a jeho správu převzalo staronové 
vedení v dobré kondici. Za to patří minulé-
mu vedení poděkování, a to jak staronové-
mu starostovi Ing. Vlastimilu Bařinkovi, tak 
také bývalému místostarostovi Janu Kocá-
bovi, který svůj mandát vykonával minulá 
dvě volební období. Poděkování za zá-
služnou práci pro město a jeho občany 
patří určitě všem zastupitelům a radním, 
kteří již nezasedli v novém zastupitelstvu 
ani radě, ale kteří svůj mandát v uplynu-
lých volebních obdobích vykonávali vždy 
poctivě, svědomitě, s plným nasazením 
a se vší odpovědností.

Ing. Kamila Havlíčková
vedoucí odboru kanceláře starosty 
a školství

Výsledky voleb – Obec Moravské Budějovice – souhrnné informace

Počet Počet Okrsky Voliči Vydané
obálky

Volební
účast

Odevzdané
obálky

Platné
hlasycelkem zpr v %

21 1 11 11 100,00 6 111 3 168 51,84 3 162 61 585

Výsledky voleb – Obec Moravské Budějovice

Kandidátní listina Hlasy Počet Přepočtený Přepočtené % Počet

číslo název abs. v %

1 Česká str.sociálně demokratická 2 706 4,39 21 61 585,00 4,39 0

2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lidová 7 333 11,91 21 61 585,00 11,90 2

3 SDRUŽENÍ OBČANŮ M.B. (SOMB) 21 909 35,58 21 61 585,00 35,57 8

4 SNK MB a STO 4 114 6,68 21 61 585,00 6,68 1

5 Komunistická str. Čech a Moravy 5 279 8,57 21 61 585,00 8,57 2

6 Za lepší Budějovice a ODS 20 244 32,87 21 61 585,00 32,87 8

Zvolení zastupitelé města Moravské Budějovice

Kandidátní listina Kandidát Navrhující 
strana

Politická 
příslušnost

Hlasy Pořadí

číslo název poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly abs. v %

2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lidová 1 Žák Petr Ing. KDU-ČSL KDU-ČSL 565 7,70 1

2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lidová 14 Karlík Stanislav KDU-ČSL KDU-ČSL 460 6,27 2

3 SDRUŽENÍ OBČANŮ M.B. (SOMB) 1 Bařinka Vlastimil Ing. STAN BEZPP 1 392 6,35 1

3 SDRUŽENÍ OBČANŮ M.B. (SOMB) 8 Ferdan Martin Mgr. NK BEZPP 1 270 5,79 2

3 SDRUŽENÍ OBČANŮ M.B. (SOMB) 4 Šafránková Eva Ing. NK BEZPP 1 258 5,74 3

3 SDRUŽENÍ OBČANŮ M.B. (SOMB) 3 Kocáb Jan STAN STAN 1 232 5,62 4

3 SDRUŽENÍ OBČANŮ M.B. (SOMB) 5 John Miroslav NK BEZPP 1 195 5,45 5

3 SDRUŽENÍ OBČANŮ M.B. (SOMB) 2 Kiesewetterová Jana Bc. NK BEZPP 1 104 5,03 6

3 SDRUŽENÍ OBČANŮ M.B. (SOMB) 6 Klouda Jaromír NK BEZPP 1 037 4,73 7

3 SDRUŽENÍ OBČANŮ M.B. (SOMB) 7 Svobodová Miroslava NK BEZPP 1 029 4,69 8

4 SNK MB a STO 1 Janderka Zdeněk PhDr. STO BEZPP 474 11,52 1

5 Komunistická str. Čech a Moravy 2 Binka KSČM KSČM 509 9,64 1

5 Komunistická str. Čech a Moravy 1 Urbánek Miloš KSČM KSČM 426 8,06 2

Výsledky voleb a zahájení nového volebního období v Moravských Budějovicích
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Zvolení zastupitelé města Moravské Budějovice

Kandidátní listina Kandidát Navrhující 
strana

Politická 
příslušnost

Hlasy Pořadí

číslo název poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly abs. v %

6 Za lepší Budějovice a ODS 1 Švaříček Jan Mgr. NK BEZPP 1 160 5,73 1

6 Za lepší Budějovice a ODS 4 Dostál František ODS BEZPP 1 127 5,56 2

6 Za lepší Budějovice a ODS 2 Bastl Drahoslav Ing. ODS ODS 1 126 5,56 3

6 Za lepší Budějovice a ODS 3 Honsová Olga Mgr. NK BEZPP 1 028 5,07 4

6 Za lepší Budějovice a ODS 5 Stejskal Petr Mgr. NK Svobodní 962 4,75 5

6 Za lepší Budějovice a ODS 6 Doležal Jaroslav Ing. ODS ODS 1 037 5,12 6

6 Za lepší Budějovice a ODS 7 Veselá Jiřina Ing. DiS. NK BEZPP 934 4,61 7

6 Za lepší Budějovice a ODS 8 Švaříčková Yvona Ing. ODS ODS 1 016 5,01 8

Zvolená Rada města Moravské Budějovice

Zastupitel

číslo název poř. číslo příjmení, jméno, tituly

1 SDRUŽENÍ OBČANŮ M.B. (SOMB) 1 Bařinka Vlastimil Ing.

2 SDRUŽENÍ OBČANŮ M.B. (SOMB) 2 Kiesewetterová Jana Bc.

3 SDRUŽENÍ OBČANŮ M.B. (SOMB) 6 Klouda Jaromír

4 SDRUŽENÍ OBČANŮ M.B. (SOMB) 3 Kocáb Jan

5 SDRUŽENÍ OBČANŮ M.B. (SOMB) 4 Šafránková Eva Ing.

6 SNK MB a STO 1 Janderka Zdeněk PhDr.

7 Komunistická str. Čech a Moravy 1 Urbánek Miloš

a v Senátu. Věřme, že se – řečeno slovy pís-
ně Voskovce a Wericha – ocitneme v lepších 
časech...

Luboš Janoušek

Den boje za svobodu a demokracii

Na shledanou v lepších časech?
S jistým napětím očekávané ustavující za-

sedání moravskobudějovického městského 
zastupitelstva mohlo dát odpověď na otáz-
ku, zda se i v tomto novém volebním období 
bude opakovat situace z toho předchozího, 
kdy schůze nejvyššího orgánu města trvaly 
někdy až šest hodin. První jednání spojené 
s volbou starosty, místostarosty a zbylých 
pěti členů rady ovšem jednoznačnou odpo-
věď nepřineslo. Zatímco po jeho skončení 
si někteří přímí aktéři pochvalovali, že pre-
miérové zasedání trvalo jen něco málo přes 
dvě hodiny, jiní se obávali repríz z nedávné 
minulosti v podobě maratonu diskusí a zby-
tečných průtahů.

Komunální politika se od té „velké“ přiro-
zeně liší nejen tím, že se všichni moc dobře 
znají a mnozí jsou v civilním (rozuměj nor-
málním) životě často i dobrými kamarády. 
Ano, věci je potřeba si někdy vyříkat z očí 
do očí bez ohledu na přátelské vztahy, jen-
že ne vždy je nezbytné činit tak před zraky 
veřejnosti a za přítomnosti kamer. Diskuse 
je jedinečná příležitost, ale nesmí se přehá-
nět. Pokud trvá nepřiměřeně dlouho, může 
i skvělá myšlenka kvůli těm ostatním bezvý-
znamným upadnout do zapomnění.

Závěrečná debata na ustavujícím zasedání 
moravskobudějovického zastupitelstva roz-

hodně mohla být kratší. Zaznělo při ní mnohé, 
přičemž nezaujatý a neinformovaný pozoro-
vatel musel být občas lehce zmaten. Má prav-
du ten či onen, ta či ona? Je pravda to, co zde 
zaznělo, nebo to, co se povídá 
v kuloárech? Kdo s kým jednal? 
Kdo s kým nejednal? Kdo měl 
takové a kdo takové podmínky?

Zkusme věřit, že si už všichni 
všechno vyříkali, že se násle-
dující schůze zastupitelů v tom-
to volebním období obejdou 
bez invektiv, že budou kon-
struktivní a věcné. Že budou 
takové, jaké by zkrátka a dobře 
měly být. Plané diskuse nechť 
vedou politici ve Sněmovně 

Sedmnáctý listopad – Den boje za svo-
bodu a demokracii – sice letos připadl 
na sobotu, ale v Moravských Budějovicích 
si události roku 1939 a 1989 připomněli 
v předvečer státního svátku. Tradiční akce 
přilákala do centra města stovky lidí, z nichž 
většina absolvovala tradiční lampionový 
průvod, který se krátce po 17. hodině vydal 
od Penny marketu k Památníku věčné slávy.

Zde položili věnec představitelé města, 
městské policie a hasičů. Slavnostní pro-
jev přednesl starosta Vlastimil Bařinka, 
který se věnoval především listopado-
vým událostem roku 1989, kdy mimo jiné 
řekl: „Pamatuji si živě požadavky tehdej-
ší revoluce, pamatuji si také živě tehdej-
ší atmosféru. Byla to atmosféra naděje 
a solidarity, atmosféra neuvěřitelné lid-
ské blízkosti, kterou si od té doby nese-
me s určitým smutkem v sobě, protože 
víme, že se už nedá v takovém měřítku 

zopakovat. Listopad 1989 nesymbolizoval 
jen naši touhu po osvobození od politické 
totality, která tady tehdy panovala. V myš-
lenkách a srdcích lidí byly i další cíle. Byla to 
touha svobodně cestovat, touha po prospe-
ritě, kterou jsme viděli v západních zemích, 
přání moci si zařídit život po svém bez všu-
dypřítomné režimní byrokracie...“

Starosta rovněž vyslovil poděkování stu-
dentům za odkaz listopadu 1939 a 1989 

a zdůraznil, že to byli právě studenti, kteří 
vždy rozdmýchávali plamínek naděje k oži-
vení humanity, svobody a demokracie.  
„Jsem přesvědčen, že demokracie potřebu-
je aktivní a odvážné občany, transparentní 
politické strany vznikající zdola. Věřím, že 
programová orientace a hodnotové vymeze-
ní mohou mít dlouhodobě větší úspěch než 
populismus. Udělejme všechno pro to, aby-
chom i nadále žili ve svobodné společnosti, 
kde si budeme vážit rozdílnosti svých názo-
rů a abychom takovou společnost předali 

dalším generacím. Den boje za svobodu 
a demokracii nechť je trvale jedním z na-
šich nejvýznamnějších státních svátků,“ 
řekl v závěru svého proslovu Vlastimil 
Bařinka.

Po české hymně následovaly tři pís-
ně Karla Kryla v podání Radka Smetany 
a Michala Sedláka. Závěrečnou tečku 
pak obstaral ohňostroj.

-jek- 
Foto: P. Čírtek
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bylo státem zrozeným z hrůz první světo-
vé války. „O vznik Československé repub-
liky se zasloužil zahraniční odboj v čele 
s Tomášem Garriguem Masarykem, Ed-
vardem Benešem a Milanem Rastislavem 
Štefánikem, podobně jako domácí odboj, 
který představovali tzv. Muži 28. října – 
Alois Rašín, Karel Kramář, Antonín Šveh-
la, František Soukup, Jiří Stříbrný a Vavro 
Šrobár. Republika by asi nevznikla bez 
pomoci krajanských spolků v USA,“ zdů-
raznil Vlastimil Bařinka s tím, že význam-
nou roli sehráli rovněž čeští i slovenští 
legionáři a Sokol.

„Vzdejme hold našim předkům, kteří 
svedli boje za to, abychom mohli žít v prav-

dě, míru a ve svo-
bodné zemi. Zkusme 
alespoň v tento slav-
nostní den zapome-
nout na to, co nás 
rozděluje. Zkusme 
oživit chvíle, kdy jsme 
jako národ cítili jed-
notu a dokázali čelit 
jakékoli výzvě. Buď-
me právem hrdí na to, 
kam jsme s našimi 
předky došli a jaké bo-
hatství si v sobě nese-
me,“ vyzval ve svém 
proslovu moravsko-
budějovický starosta, 
jenž v závěru ocitoval 
několik vět z Modlitby 

za pravdu, kterou napsal velikán české li-
teratury, demokrat a přítel T. G. Masaryka 
Karel Čapek nedlouho před svou smrtí.

Po slavnostním projevu zazněla státní 
hymna a program zakončil ohňostroj, kte-

Sté výročí vzniku samostatné Česko-
slovenské republiky si připomněli také 
v Moravských Budějovicích, a to v sobotu 
28. října. Přestože chladné počasí nebylo 
právě ideální, odehrávaly se oficiální osla-
vy s podtitulem „Buďme spolu“ v centru 
města za účasti zhruba tří stovek lidí na-
příč generacemi.

Nejprve ve tři hodiny odpoledne zasa-
dili starosta Vlastimil Bařinka a místosta-
rosta Jan Kocáb v malém zámeckém par-
ku vedle budovy České spořitelny Strom 
republiky. Program poté pokračoval 
na náměstí Míru, kde přítomným vyhrá-
vala dechová hudba pod vedením Miro-
slava Kratochvíla a kde vystoupil i soubor 

Škrpál. Starosta Bařinka a místostarosta 
Kocáb položili k Památníku věčné slávy 
věnec a zapálili symbolické svíčky. Slav-
nostní projev měl Vlastimil Bařinka, který 
v úvodu připomněl, že Československo 

Poslední říjnové dny se po celé České 
republice nesly v duchu oslav 100. výročí 
vzniku samostatného státu Čechů a Slo-
váků. Ani Litohoř na tuto významnou 
událost českých dějin nezapomněla. Dne 
26. 10. 2018 v podvečer zasázeli litohoř-
ští občané lípu v prostorách před míst-
ním hřbitovem. Sázení lípy se zúčastnil 

Oslavy 100 let vzniku Československé republiky

rý vzhledem k chladnému počasí a v zá-
jmu zdraví přítomných občanů začal dříve, 
než se původně předpokládalo.

Text a foto: 
Luboš Janoušek

i nový farář litohořské farnosti Luboš 
Řihák, který naši lípu požehnal. Poté ná-
sledovala beseda s pamětníkem panem 
Františkem Smetanou, který je pro Lito-
hořáky symbolem pochodující kroniky 
a jeho vzpomínky dychtivě sledují všech-
ny generace. Při teplém svařeném vínu 
se hezky poslouchalo, i když některé 

vzpomínky pana Smetany nebyly z těch 
příjemných.

Je však dobré občas si připomenout, 
co generace před námi musely zažít a vy-
trpět. Jak obtížné bylo žít v letech pová-
lečných, a to jak po první, tak i po druhé 
světové válce.

Hana Bustová

Moravské Budějovice

Sázení Stromu republiky. 
(Ing. Vl. Bařinka a J. Kocáb)

Proslov starosty města Ing. Vl. Bařinky

Kladení věnců.

Litohoř

z oslav vzniku ČSR
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Dne 28. 10. 2018 jsme 
si v naší obci připomněli 
slavnostním průvodem 
100. výročí vzniku re-
publiky. V průvodu se 
sešli zastupitelé obce, 
členové Myslivecké-
ho sdružení, Sboru 
dobrovolných hasičů, 
Základní a mateřské 
školy a aktivních záloh. 
Jejich zástupci poté po-
ložili věnce k místním 
památníkům a vzdali 
čest památce rodáků, 
kteří položili své životy 
za svobodu a demo-
kracii. Slavnostní pro-
jev přednesl starosta obce Jan Vidourek. 
Součástí oslav bylo i předání pamětních 
medailí místním Sborem dobrovolných 
hasičů zasloužilým členům a zástupcům 
obce. Zdařilou oslavu zakončil ohňostroj, 
který měl největší ohlas u nejmladší ge-
nerace. Shromáždění se zúčastnilo vel-
ké množství občanů nejen místních, ale 
i z okolních obcí. Svojí přítomností vytvo-
řili více než důstojnou atmosféru oslav za-
ložení naší státnosti.

Leoš Novotný
Foto: Lubomír Prokeš

Dne 28. 10. 2018 se v odpoledních 
hodinách za nepříznivého počasí sešli 
občané Dešova u pomníku T. G. Masa-
ryka, aby oslavili 100. výročí založení 
Československého státu. V úvodu jsme 
si společně zazpívali československou 
státní hymnu a potom bývalý místostaros-
ta Ing. Zdeněk Pop spolu s novým mís-
tostarostou Mgr. Petrem Smíškem položili 
věnec k pomníku, na který jsou občané 
Dešova právem hrdí. Pomník T. G. Masa-
ryka se i přes nepřízeň totalitního režimu 
podařilo uchránit na stejném místě, kde 
stojí od roku 1946. 

Za doprovodu oblíbených Masaryko-
vých písniček, které zahrály a zazpívaly 
členky hudební skupiny SVÚJ, jsme spo-

lečně zasadili památeční lípu k tomuto 
výročí. Sváteční odpoledne nám zpestřilo 
vystoupení dětí ze ZŠ Dešov pod vedením 
paní ředitelky Mgr. Dany Popové a velice 
zajímavý výklad dějin historika a ředitele 
Muzea Moravské Budějovice PhDr. Pet-
ra Beránka. Oslavu 100. výročí založení 
Československého státu jsme zakončili 
v kulturním domě zajímavou přednáškou, 
na které nás PhDr. Petr Beránek pouta-
vým vyprávěním seznámil s historií vzniku 
republiky a ve kterém se zaměřil zejmé-
na na události spojené s naším regionem 
a s obcí Dešov.

Text: Mgr. Jan Sigmund
Foto: Jan Pešl

Jak jsme slavili 
100 let republiky
U nás, v Základní škole T. G. Masa-
ryka, probíhaly přípravy na oslavy 
století republiky již od samého za-
čátku školního roku. Do příprav se 
zapojili podle svých možností všichni 
zaměstnanci školy a hlavně všichni 
žáci.

Na 1. stupni již od poloviny září probí-
hala celoměsíční soutěž o vzniku ČSR: 
každý den dostaly děti novou otázku, 
odpovědi házely do připravených krabic 
a každý den byly všechny odpovědi vy-
hodnoceny v rámci jednotlivých tříd. Děti 
se tak hned dozvídaly, jaká byla správná 
odpověď na zadanou otázku, sbíraly body 
a porovnávaly si své výsledky navzájem. 
Dále se žáci 1. stupně mohli zúčastnit vý-
tvarné soutěže na téma Republika: 
v ní byli ohodnoceni všichni zúčastnění 
a jejich díla jsou vystavena na chodbách 
naší školy. Pátek před výročím jsme na-
zvali Den s trikolórou: 26. 10. žáci i uči-
telky přišli do školy oblečení v červené, 
modré a bílé a celý den si zkoušeli zažít, 
jak to ve škole chodilo za 1. republiky (se-
zení s rukama za zády, vstávání při odpo-
vědích, povinné procházení po chodbě při 
svačině...).

Na 2. stupni žáci v hodinách výtvarné 
výchovy vyrobili placky s emblémem 
státní vlajky pro všechny žáky i zaměst-
nance naší školy, rozdali je na škol-
ním parlamentu zástupcům všech tříd 
a všichni jsme si je připnuli v pátek 26. 10. 
jako symbol ČSR. Téma vzniku republiky 
se promítlo i do vyučování v různých 
předmětech – nejen v občanské výcho-
vě a dějepisu, ale také v matematice, ze-
měpisu, němčině a zejména v tělocviku, 
do kterého chodili hoši i dívky celý týden 
před výročím oblečeni tak, jak bývalo 
zvykem dříve – tedy v bílých tričkách, 
chlapci v červených a dívky v modrých 
trenýrkách nebo teplácích a zkoušeli si 
„sokolské“ rozcvičky i pořadová cvičení. 
Tyto hodiny měly mezi dětmi kladný ohlas 
a vzbudily jejich zájem.

Celoškolní akce: začátkem října jsme 
zhlédli velmi zajímavou výstavu Nejen 
osudové osmičky, kterou pro nás a pro 
veřejnost připravili studenti a učitelé míst-
ního gymnázia. Některé třídy navštívily 
výstavu ke století republiky v míst-
ním archivu. Také panely a nástěnky 
na chodbách a v různých prostorách 
školy byly vyzdobeny tematicky k výročí 
republiky – na materiálech k výzdobě se 
podíleli opět hlavně žáci. Když pak v pá-
tek 26. října zazněla ze školního rozhlasu 
naše hymna, na chování a výrazech dětí 
bylo vidět, že vlastenectví pro ně není jen 
prázdný pojem.

Samostatnou část naší práce tvoří ob-
last ekologie: již v září byla na setkání 
ekotýmu vyhlášena soutěž Vytvoř svo-
ji lípu (výtvarně, fotograficky, literárně) 
a její výsledky byly vystaveny ve vestibulu 

Dešov

Lukov

dokončení na str. 8

z oslav vzniku ČSR
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ze školství

dokončení ze str. 7

radnice. Začátkem října proběhla akce 
Zasaď si svoji cibulku, během níž si 
3.–9. ročníky vysadily vlastní cibuloviny 
v okolí školy i v různých částech města. 
Odměnou jim budou na jaře rozkvetlé 
trávníky po celém městě jako připomínka 
podzimních oslav. Vyvrcholením ekologic-
kých aktivit zaměřených na oslavy české 
státnosti byla výsadba Stromu republi-
ky – 26. 10. vysadili členové ekotýmu (zá-
stupci všech tříd z celé školy) lípu na ulici 
Chelčického za účasti představitelů školy 
a města. Stromek bude označen cedulí 
s nápisem připomínajícím význam akce.

Se svou aktivitou při oslavách nezů-
stala pozadu ani naše školní družina: 
v kroužku informačních technologií si děti 
vytvořily prezentace o tom, jak se dříve 
lidem žilo – jak bydleli, co jedli, co si oblé-
kali, kolik co stálo… Tato aktivita byla pro 
všechny velmi zajímavá a hodně poučná 
a jistě si díky ní zapamatovali a upevnili 
důležité informace i zajímavosti o životě 
našich předků v průběhu století.

Uplynulé dva měsíce byly v naší škole 
naplněné množstvím aktivit, které přinesly 
dětem nejen zábavu a poučení, ale hlavně 
uvědomění, že se narodily ve svébytném 
státě, do období relativního blahobytu, 
míru a bezpečí, a také že demokracie 
není samozřejmost, ale především velká 
zodpovědnost. Budoucnost je formována 
našimi volbami a chováním v přítomnosti. 
Za několik let budou právě tyto děti psát 
další stránky historie našeho národa. Vě-
říme, že se nám podařilo přispět k tomu, 
aby se uměly v životě správně rozhodovat.

Mgr. Iva Machátová,
ZŠ TGM Mor. Budějovice

27. října 2018, v předvečer výročí vzni-
ku samostatného Československa, si tuto 
nejvýznamnější událost v novodobých 
dějinách státu připomněli i v Martínkově. 
Přes nepříznivé, deštivé a chlad-
né počasí se aktu zúčastnilo více 
než sto občanů a hostů. Oslavy 
vzniku republiky byly zahájeny 
lampionovým průvodem od budo-
vy obecního úřadu do dolní části 
obce, kde následovalo vysazení 
lípy svobody. S projevem vystou-
pil místostarosta obce a s mod-
litbou za vlast i všechny padlé 
z první války se přidal pan farář 
Novotný. V podání členů a členek 
místního pěveckého sboru Jor-
dán zazněla nejoblíbenější píseň 
prvního prezidenta T. G. Masaryka a z re-
produktorů zazněl i Svatováclavský chorál 
v úpravě místního rodáka, skladatele Otto 
Alberta Tichého. Poté se všichni přesunuli 
k pomníku padlým v první světové válce, 
kde byly položeny věnce, a po projevu 
starosty obce zazněla státní hymna – ten-
tokráte česká i slovenská část. Tím ale 

lo se i na Lesné, a to v sobotu 27. října. 
Ústředním bodem slavnostního odpoled-
ne bylo zasazení památeční lípy za vsí 
„u smrku“. Obec Lesná se zároveň tímto 
zapojila do akce „Lípy Vysočiny“. I přes 
nevlídné počasí přišly důstojně oslavit 
výročí a zasadit národní strom přes čtyři 
desítky spoluobčanů. Všichni přítomní se 
postupně prostřídali u lopat a pomohli tak 
zasadit výroční lípu společnými silami. 
Odborný dohled nad zasazením stromu 
zajišťoval pan zahradník Vejtasa, kterému 
tímto patří naše poděkování. Ke kořenům 
lípy byla uložena speciální schránka se 
vzkazem pro budoucí generace. Po pro-
slovu pana starosty byl vedle lípy odhalen 
kámen s pamětní deskou, která bude při-
pomínat význam stromu. Celý akt byl za-
končený slavnostním přípitkem. Po něm 
už se všichni zúčastnění přesunuli do tep-
la kulturního domu, kde na ně čekalo po-
hoštění.

Marcela Havelková

Zajímavost k výročí republiky
Století založení Československa oslavi-

ly Lidové noviny v sobotu 27. října 2018 
přetiskem „ranního vydání ze dne 29. října 
1918“, tedy dvojlistu v komletním obsahu 
včetně reklam. Protože jsem zvědavá, 
co se mohlo tehdy prodávat přes inzerá-
ty, přečetla jsem rubriku nazvanou – Kup 
a prodej – důkladně a našla jsem tento 
inzerát: Šrotovníky domácí, výtečně až 
na mouku meloucí, dodává strojírna Ne-
sládek a Kamenský, Moravské Budějovi-
ce. Překupníkům se slevou. – Vida, ani 
po stu letech nejsou tato jména v našem 
městě neznámá, dotazem od pamětníků 
zjištěno.

Zajímavý je také údaj v záhlaví, že v té 
době vychází ranní list, odpolední list, a to 
v Brně i na venkově. Nezapomínejme, že 
v té době ovšem nebylo ještě ani rádio!

Libuše Dvořáková

SÁZENÍ LÍPY

večer vzpomínek na vyhlášení republiky 
nekončil. Před kostelem byl za doprovo-
du opět symbolické hudby – symfonické 
básně Vltava z cyklu Má vlast Bedřicha 

Smetany – odpálen několikaminutový 
ohňostroj a po něm následovalo soused-
ské posezení v sokolovně. V ní si všichni 
mohli prohlédnout výstavu na téma 100 
let Československa, na níž byly k vidění 
originály novin z dvacátých a třicátých 
let minulého století, faksimile důležitých 
dokumentů týkajících se období první re-

publiky a mnoho dalších materiá-
lů. Obec Martínkov nechala u po-
mníku padlých instalovat i stožár 
se státní vlajkou a mnozí občané 
se vylepením vlaječek do oken 
svých domů připojili k celostát-
nímu pokusu o rekord v počtu 
vyvěšených vlajek. K celkovému 
počtu téměř čtvrt milionu vyvě-
šených vlajek tak přispěl i Martín-
kov.

Josef Pléha, 
starosta obce

Jak jsme slavili 100 let republiky Oslavy 100 let Československa v Martínkově

Poslední říjnový víkend se ve většině 
měst a obcí nesl v duchu oslav stoletého 
výročí založení Československa. Slavi-
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Drakiáda 
v Lesné

Po dvou slabších letech si pro 
třetí ročník drakiády v Lesné po-
časí připravilo ideální podmínky – 
v sobotu 13. října bylo slunečno, 
teplo a vítr foukal jako o závod. 
Krásné podzimní odpoledne vy-
lákalo na louku k rybníku hojný 
počet domácích i přespolních 
příznivců této typicky podzimní 
zábavy. Díky tomu se vysoko nad 
Lesnou po celé odpoledne vzná-
šela spousta pestrobarevných 
draků a dráčků rozličných tvarů a podob. 
U dolních konců provázků se střídali ti 
nejmenší účastníci s těmi většími a zku-
šenějšími. Zapálení a radost z toho, jak 
„jim to lítá“, byly u všech stejné. Nadšení 
dokázal pokazit snad jen vítr, jehož po-
ryvy byly chvílemi silnější než pevnost 
špagátků. Někteří tak museli svého draka 
honit po louce nebo ho lovit v koruně stro-

V sobotu 13. října 2018 uspořádal Obec-
ní úřad Martínkov ve spolupráci s místním 
Sborem dobrovolných hasičů tradiční 
podzimní setkání občanů. To letošní bylo 
ale především pro hasiče slavnostní a vý-
jimečné. Ještě před posezením v sokolov-
ně došlo k požehnání nového dopravního 
automobilu určeného pro zásahovou jed-
notku obce. V parku na návsi, kam bylo 
vozidlo k tomuto aktu přistaveno, se sešlo 
přes 130 členů SDH Martínkov, občanů 
a hostů. Slavnost byla zahájena státní 
hymnou. Po krátkém představení vozu jej 
požehnal duchovní správce martínkovské 
farnosti P. Novotný, poté došlo na projev 
starosty obce i starosty místního sboru. 
Závěrem k přítomným promluvil i staros-
ta budkovského okrsku. Všichni vyjádřili 
přání, aby nové vozidlo sloužilo pouze 
ke cvičným účelům, dopravě družstev 
na závody či výlety a aby k ostrému zá-
sahu vyjíždělo jen minimálně. Po předání 

Poděkování panu starostovi 
a místostarostovi

Touto již nezvyklou cestou nám do-
volte jménem nového zastupitelstva 
obce Láz poděkovat panu Miroslavu 
Veithovi a panu Františkovi Filipskému 
za jejich odvedenou práci ve funkci sta-
rosty a místostarosty. Vesnice pod je-
jich rukama vzkvétala již několik voleb-
ních období. Jsme si jisti, že jste Vaší 
prací, po dobu svého působení ve funk-
ci, dokázali naši obec pozvednout 
na kvalitativně vyšší úroveň ve všech 
směrech. Poděkování patří i ostatním 
členům bývalého zastupitelstva, budete 
nám inspirací. Děkujeme. 

Současný starosta Martin Chalupa

Setkání dříve narozených 
v Litohoři

Tak trochu z nutnosti se v roce 2015 
přesunulo Setkání dříve narozených 
z říjnové neděle na první adventní ne-
děli. Propojení s tímto již počínajícím 
vánočním časem a rozsvícení vánoč-
ního stromu mělo takový ohlas, že již 
čtvrtý rok se toto setkání koná na prv-
ní advent. Lidé vydrží až do setmění, 
kdy se pak všichni přesuneme ke stro-
mu, zde se k nám připojí mladé rodiny 
a celý chumel nejmenších. Společně 
tak zahájíme dobu adventní. Odpo-
ledne našim starším spoluobčanům 
okoření vystoupení ZŠ Litohoř a také 
příjemné tóny, se kterými k odpolední 
pohodě přispěje František Sobotka se 
svojí rodinou.  Hana Bustová

mu. Ale i s tím jsme se vypořádali. Pro ty, 
kterým během vysilujícího boje s větrem 
vyhládlo a vyschlo v hrdle, bylo přichystá-
no zázemí s občerstvením. Ke koupi byla 
také symbolická památeční placka, která 
připomíná vydařenou akci. Pořádajícím 
přejeme příznivé letové podmínky i v příš-
tích ročnících.

Marcela Havelková

klíčů využilo mnoho zájemců možnost 
svezení se v tomto novém autě. Pak již 
následovalo posezení v sokolovně při 
hudbě, které se protáhlo až přes sobotní 
půlnoc. Obec Martínkov získala na poří-
zení vozidla dotaci od Ministerstva vnitra 
ve výši 450.000 Kč, dalšími 300.000 Kč 
přispěl Kraj Vysočina a zbytek kupní ceny 
byl uhrazen z rozpočtu obce.

Josef Pléha, starosta obce

V pátek 9. 11. 2018 odpoledne v kultur-
ním domě v Jakubově pořádala mateřská 

škola a dramatický kroužek Podzimní od-
poledne s pohádkou. Děti z mateřské školy 

zahrály pohádku 
O krtečkovi, který 
pomohl zajíčkovi 
najít maminku. 
Děti z dramatické-
ho kroužku zahrá-
ly pohádku Koblí-
žek. Následovalo 
cvičení s hokejka-
mi a na velkých 
míčích. Na závěr 
děti ze školky za-
recitovaly a za-
zpívaly podzimní 
básně a písně. 
Po kulturním pro-

Vítání občánků
Říjen je již pravidelně měsícem, kdy 

do života vítáme děti, které se v Litohoři 
za uplynulý rok narodily. I letos se toto 
setkání s rodinami a jejich dětmi konalo 
v neděli na posvícení. Sešlo se všech 
sedm pozvaných. Letos byli v převaze 
kluci. Obec věnovala dětem hezké dár-
ky. Tuto malou slavnost zpříjemnily děti 
z mateřské školky, z nichž některé měly 
mezi vítanými mladší sourozence, a tak 
přednesly svým rodičům básničky.

Hana Bustová

gramu následovalo sportovní odpoledne 
s Krtkem – děti házely míč do koše, ská-
kaly přes lavičku, skákaly na trampolíně, 
hrály florbal, cvičily na velkých míčích, 
jezdily na koloběžkách. Za odměnu si 
všichni sportovci odnášeli jablíčko a baťů-
žek na pomalování nebo létající talíř.

Děkujeme všem pořadatelům za po-
moc, obecnímu úřadu za odměny. Z vý-
těžku z akce budou dětem do školky za-
koupeny hračky na Vánoce.

B. Kabelková,
MŠ Jakubov

Nové vozidlo martínkovských hasičů

Podzimní odpoledne s pohádkou
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Stezka odvahy v Želetavě
Již čtvrtý rok se želetavští sokolové a dobrovolní hasiči roz-

hodli uspořádat Strašidelnou stezku odvahy pro všechny neboj-
sy bez rozdílu věku. První plánovaný termín bohužel celý pro-
pršel, takže akce byla odvolána. Avšak napodruhé se počasí 
umoudřilo, a tak jsme se mohli v sobotu 10. 11. 2018 namasko-
vat a obléci jako různé pohádkové příšery. Start byl od Úřadu 
městyse Želetava, odkud děti vedly zapálené svíčky ve skleni-
cích do lesíka pod hřbitovem, okolo lyžařského vleku do Sádek, 
posléze na hráz rybníka Hadrava a okolo silnice po chodníku 
do kulturního domu. Cestou mohly potkat mumii, upíra spícího 
v rakvi, piráta, lesní žínku, vlka, dvě čarodějnice a čerta. Velmi 
hrůzostrašně vypadala i postava v neckách, která očividně unik-
la řezníkovi na poslední chvíli. Na hrázi Hadravy bylo k slyšení 
vytí, jako kdyby tudy běhal pes baskervillský, a pod bývalým ki-
nem přepadali nebojácné pocestné dva lupiči. V předsálí kina 
se pak mohli všichni účastníci občerstvit teplým čajem, kávou, 
párkem v rohlíku a domácími dezerty. Dále si děti zkusily vytvo-
řit čarodějnici nebo netopýra z papíru. A nejen to – každý malý 
nebojsa hned u vstupu vyplnil anketní lístek a po jeho odevzdá-
ní dostal něco dobrého na zub, limonádu a perníkovou medaili 
za statečnost. Asi po necelých třech hodinách od začátku stez-
ky, kdy do cíle dorazilo všech 90 dětí, ať s rodiči nebo bez nich, 
přišla je pozdravit všechna strašidla a společně se vyfotila ve fo-
tokoutku mezi netopýry a pavučinami.

Šárka Švejdíková  Foto: Pavel Tesař

Vítání občánků
Letošní vítání občánků v Nových Syrovicích se konalo v neděli 

4. listopadu. O tento slavnostní akt zažádali rodiče dvou děv-
čátek a dvou chlapečků. V úvodu vystoupily děti z naší místní 
základní školy s pásmem básniček a písniček pod vedením paní 
učitelky Renaty Brychtové. Poté se ujal slova starosta obce, kte-
rý mimo jiné popřál dětem, aby navždy milovaly své táty a ma-
minky a aby šťastně vykročily do života, který je teprve čeká. 
Následovalo podepsání v kronice narozených dětí a předání 
kytičky mamince a stavebnice a pohádkové knížky pro děťátko. 
Rodiče si také ihned po skončení mohli odnést z této slavnosntí 
chvíle vyhotovené fotografie. 

Oldřich Svoboda – starosta obce

Výsledky degustace odrůd brambor Lukov 3. 11. 2018

pořadí odrůda ranost 
odrůdy

varný 
typ

počet 
bodů

původ

1. Antonia PR A 114 zahrádkář

2. Glorietta R-VR A 136 zahrádkář

3. Torenia PR AB 141 zahrádkář

4. Princess R A 144 zahrádkář

5. Colette VR AB 145 zahrádkář

6. Liliana VR B 155 zahrádkář

7. Malvína R BA 156 zahrádkář

8. Antonia PR A 157 velkovýroba

9. Julinka R B 168 zahrádkář

9. Marabel R BA-B 168 zahrádkář

11. Marena PP-VP B 169 zahrádkář

12. Granada PR B-B 170 zahrádkář

12. Red PR BA 170 zahrádkář

14. Bellaro-
sa

VR B 176 zahrádkář

15. Bernina PR A 183 zahrádkář

16. Laura PR B 184 zahrádkář

Degustace brambor spočívala v hodnocení následujících vlast-
ností:
konzistence – pevnost, lojovitost dužniny, od velmi pevné (1 bod) 
až po kyprou (7 bodů)
struktura – od jemné struktury (3 body) až po hrubou (7 bodů)
nedostatky v chuti – velmi malé nedostatky (1 bod) až velmi silné 
(9 bodů)

Pozn.: Hodnoceno 16 odrůd brambor (hlízy byly vařeny v páře), 
počet degustátorů 16. Degustaci řídil pan Miroslav Muška, mís-
topředseda Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu 
Třebíč.
Pořadí jednotlivých odrůd bylo stanoveno podle výsledného po-
čtu bodů v součtu od jednotlivých degustátorů. Nižší počet získa-
ných bodů řadí odrůdu mezi lépe hodnocenou. 
Pavel Bartes

Výstava a ochutnávka brambor v Lukově
V sobotu 3. listopadu 2018 proběhla v Lukově pod patronací 

ZO ČZS Mor. Budějovice zdařilá výstava a ochutnávka brambor.
Nadšená parta místních pěstitelů kolem př. Bartese vystavila 

38 odrůd brambor. K vidění byly nejen vzorky klasických žluto-
masých odrůd, žlutomasých s červenou slupkou, ale i na řezu 
tmavě fialových a červených.

Zajímavá byla i přednáška a povídání př. Mušky o brambo-
rách. Během povídání př. Mušky začala i ochutnávka brambor. 
Pořadatelé uvařili celkem 16 vzorků z vystavených brambor 
a začalo se ochutnávat.

Ochutnávačů z řad návštěvníků bylo 35, ale odevzdaných 
a vyplněných protokolů o hodnocení bylo 16. Výsledky jsou uve-
deny v tabulce.

Tato akce byla velice zajímavá, přišlo i kolem 90 návštěvníků. 
Ale za snahu, kterou tomu dáváme, si zasloužíme určitě více po-
zornosti, ale bohužel, je to dobou.  Josef Sedlák
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Stalo se již dobrou tradicí, že vždy v předvečer zahájení Cí-
sařského posvícení se v moravskobudějovických zámeckých 
konírnách koná vernisáž výstavy, na které se prezentují obce 
sdružené v Moravskobudějovickém mikroregionu. Jinak tomu 
proto nemohlo být ani v pátek 19. října, kdy zde byla oficiálně 
zahájena letošní výstava, samozřejmě věnovaná stému výročí 
vzniku Československa. Svoji historii od roku 1918 do dnešních 
dnů na ní představilo sedmnáct obcí – Babice, Cidlina, Často-
hostice, Dešov, Domamil, Hornice, Jakubov, Kojatice, Láz, Les-
ná, Litohoř, Lukov, Martínkov, Moravské Budějovice, Nimpšov, 
Nové Syrovice a Vícenice.

Slavnostní vernisáž zahájil krátce po 17. hodině předseda 
Moravskobudějovického mikroregionu Jan Kocáb, který nejprve 
připomněl, že tento dobrovolný svazek obcí vznikl v roce 2000, 
takže v letošním roce slaví své osmnácté narozeniny. „Výstavu 
jsme věnovali tématu stého výročí založení samostatné Česko-
slovenské republiky. Rodila se těžce, ale zrodila se,“ řekl v úvodu 

ZLATÉ VÝROČÍ SVATBY
Zlatá svatba je padesátým výročím manželského slibu. Možná 

je to pro někoho až nepředstavitelně dlouhá doba, což je ale 
na celé věci nejkrásnější. Jen si to zkuste představit, že s někým 
strávíte padesát let ve spokojeném manželství. Právě toto se sta-
lo realitou u manželů Ivany a Jiřího Havelkových z Lažínek, kteří 
13. října oslavili zlatou svatbu, na které nechyběli hosté ani sva-

tební cukroví a všech-
no, co k takové svatbě 
patří. Bylo nám ctí se 
této oslavy účastnit 
a za osadní výbor po-
přát manželům Havel-
kovým hodně štěstí, 
zdraví do dalších spo-
lečných let života.
 
Miroslava 
Svobodová

svého vystoupení a zmínil některé historické milníky Českoslo-
venska včetně skutečnosti, že ještě v roce 1939 patřilo k nejvy-
spělejším státům Evropy, ale 2. světová válka, jakož i rok 1948 
a následující čtyřicetileté období vlády jedné strany nás dostaly 
úplně jinam. „Dnes máme demokracii a svobodu. Obojí si chraň-
me a buďme hrdí na svou vlast,“ prohlásil v závěru svého krátké-
ho projevu Jan Kocáb.

Součástí slavnostní vernisáže byl jako obvykle křest stolní-
ho kalendáře Moravskobudějovického mikroregionu, k němuž 
Jan Kocáb přizval místopředsedu mikroregionu Radka Menčíka 
a „matku tohoto kalendáře“ Janu Kiesewetterovou. „Přál bych si, 
aby každý den v tomto kalendáři všem přinášel jenom radosti 
a štěstí,“ vyslovil své přání Jan Kocáb. Poté Jana Kiesewette-
rová popřála mikroregionu k plnoletosti všechno nejlepší s tím, 
že v něm žijí lidé, kteří se mají rádi a kteří si navzájem pomá-
hají. Radek Menčík vyjádřil potěšení nad tím, co všechno lidé 
v jednotlivých obcích dokázali, že navázali na práci předchozích 
generací a že každá obec v něčem vyniká.

O kulturní program se postarali žáci a pedagogové ze Základ-
ní umělecké školy Moravské Budějovice, s nimiž si všichni pří-
tomní na závěr oficiální části vernisáže zazpívali českou hymnu.

Luboš Janoušek   Foto: Pavel Čírtek

Gymnazisté na cestách po Evropě
když se konečně dočkali očekávané exkurze do Nizozemí a Bel-
gie. Naše cesta vedla přes Prahu a Německo přímo do srdce 
Nizozemí, tedy do Holandska. Tento proslulý region nás okouz-
lil nádhernou přírodou, krásnými jezery, starobylými vesnicemi 
i kouzelnou výrobou dřeváků. Nebylo by to Holandsko, kdyby-
chom se nezúčastnili ochutnávky sýrů v útulné rodinné sýrárně.

Při dalším zastavení nás čekal symbol Nizozemí, legendární 
větrné mlýny. „Bylo strašně fajn dát si horkou čokoládu a prochá-
zet se s kamarády po stezce okolo mlýnů,“ říká Katka Fedrová, 
letošní maturantka z gymnázia.

Druhý den našeho putování jsme vyrazili do hlavního města 
Nizozemí, tedy do Amsterodamu. Multikulturní město, které ni-
kdy nespí. Umělecká díla proslulých výtvarníků, světově známé 
galerie. Nechyběla ani plavba lodí po grachtech, tradičních ka-
nálech. Během ní jsme měli možnost spatřit dům Anny Frankové, 
který bezesporu patří k nejnavštěvovanějším atrakcím města.

Následující zastávkou byla Belgie, konkrétně tedy města Ant-
verpy, Bruggy a Brusel. Bruggy patří k nejkrásnějším romantic-
kým městům s dávnou historií. „Je zde taky skvělá příležitost 
dát si výbornou vafli,“ souhlasí Dominik Doseděl. Kromě výtečné 
kuchyně, do které bezesporu patří i legendární pralinky nebo 
chutné belgické pivo, nás velmi zaujala krásná atmosféra města 
Antverpy. Antverpy, město rozkládající se na břehu řeky Šeldy 
a centrum obchodu s diamanty, patří k nejhezčím místům Belgie. 
Mimo dominantní katedrálu Panny Marie stojí jistě za zmínku, že 
v Antverpách pobýval a také zemřel významný malíř Petr Paul 
Rubens.

VÝSTAVA OBCÍ A KŘEST KALENDÁŘE

Za čokoládou a větrnými mlýny
Sluníčko, smích a dobrá nálada. I tak by se dala popsat atmo-

sféra, která panovala mezi studenty gymnázia v neděli 14. října, 

J. Kocáb, R. Menčík a  J. Kiesewetterová při křtu kalendáře mikroregionu
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Posledním místem, které jsme na naší 
cestě navštívili, bylo moderní Atomium 
vybudované u příležitosti výstavy Expo. 
Patří k největším atrakcím Bruselu, hlavní-
ho města Belgie a centra Evropské unie. 
Po krásném, leč náročném týdnu zhodno-
tila cestu velmi pěknými slovy naše spo-
lužačka Veronika: „Ať už vás k cestování 
láká čokoláda, příroda nebo památky, 
věřte, že Belgie a Nizozemí spojí všech-
no dohromady.“ A my ostatní se už těšíme 
na další putování.

Ivana Vrzáčková, 
studentka 4.A

Maturanti opět navštívili Štrasburk
Třída 4. A gymnázia se ve středu 24. 

října vypravila na cestu do francouzského 
Štrasburku. Hlavním bodem našeho pro-
gramu byla páteční návštěva Evropské-
ho parlamentu, kterou jsme si zasloužili 
dlouhodobou aktivní účastí v programu 
Vyslanci do škol.

Středeční den byl věnován především 
cestě, kterou jsme si zpříjemnili zastávkou 
v malebném německém městečku Ro-
thenburg ob der Tauber, kde jsme mohli 
obdivovat tradiční středověkou architektu-

ru. Do Štrasburku jsme 
dorazili ve večerních 
hodinách.

Ve čtvrtek jsme si 
otestovali naši orienta-
ci ve městě. Ve skupi-
nách jsme se pohybo-
vali v centru, objevovali 
méně známá zákoutí 
Štrasburku a zároveň 
vyplňovali pracovní lis-
ty, které nám pomohly 
tato místa poznat více 
do hloubky. Odpoledne 
jsme se sešli a popoví-
dali si o výsledcích své 
práce. Shodli jsme se 
na tom, že Štrasburk je 
městem mnoha tváří, 
které rozhodně má co nabídnout.

Pátečního rána jsme se vydali do již 
zmiňovaného Evropského parlamentu, 
který jsme za dobu svého studia navští-
vili již podruhé. Nejprve jsme byli rozdě-
leni do vícejazyčných pracovních skupin, 
ve kterých jsme v angličtině debatovali 
o tématech, kterými se v současnosti Ev-
ropská unie zabývá, ale také o budoucím 
stavu Evropy. Později byla prezentována 
stanoviska, na kterých se skupiny dohod-
ly. V závěru programu proběhla hlasování, 

která ukázala, zda tyto návrhy mají pod-
poru i ostatních účastníků setkání. Poté 
už jsme se odebrali do autobusu a odjeli 
zpět do České republiky.

Osobně tuto zkušenost hodnotím velmi 
kladně a tímto za všechny studenty děkuji 
naší třídní profesorce Mgr. Iloně Lovica-
rové a paní profesorce PhDr. Aleně Zině 
Janáčkové, které nás po celou dobu po-
bytu provázely.

Simona Šteflová, 
studentka 4. A

aneb Co nás ještě potkalo 
na GLE v Irsku

prostor národního parku – třeba na Ross 
Island, který se stal znakem našeho set-
kání. Abychom toho více stihli, ve volném 
dni jsme si půjčili kola a objeli okruh kolem 
jezer a starých panských sídel. Vrcholem 
byla návštěva vodopádu, který stéká z hor 
do údolí k jezerům.

Odpoledne jsme se toulali po měs-
tečku, poslouchali irskou hudbu a naku-
povali dárečky pro přátele. Při návštěvě 
restaurace nás překvapil její majitel, kte-
rý se začal oblékat do masky Shreka. 
V Killarney totiž probíhaly oslavy svátku 
USA – Dne nezávislosti. V průvodu, kte-

rý trval skoro dvě hodiny, šly nejenom 
pohádkové bytosti, ale jely i alegorické 
vozy s americkým barem a tančírnou 
s tanečnicemi, s americkými prezidenty 
(Donalda Trumpa vítal pískot) a skupina 
Američanů na harlejích. Největší strach 
jsme měli, když do úzkých uliček centra 
vjel za ohlušujícího troubení obrovský ti-
rák. Opět jsme si ověřili, že Irové ze všeho 
nejvíc milují oslavy všeho druhu. Podaři-
lo se nám při tom mumraji ztratit Adama, 
kterému se navíc vybil i mobil. Díky dětem 
z Třebíče jsme se zase našli. Místní paní 
učitelka nám udělala průvodkyni po par-

ku a navštívila s námi ruiny opatství. 
Mystičnost místa, kterému vévodily 
mohutné stoleté tisy, nás málem po-
razila. Cestou jsme si povídali s paní 
profesorkou z Aljašky, která nám vy-
právěla, jak se v její domovině mění 
klima. Pan učitel z Nového Zélandu 
zase ocenil zajímavost našeho pro-
jektu o dohlednosti a řekl, že bude se 
svými studenty dělat podobnou práci.

Když jsme balili zavazadla, bylo 
nám smutno. Ještě pár posledních 
fotek, společné fotografování a hurá 
do autobusu. Kvůli brzkému odletu 
z Dublinu jsme přijeli na letiště o půl-
noci a přečkali noc na nepohodlných 
sedadlech v letištní hale. Cesta domů 
byla únavná, ale začínaly prázdniny, 
a tak jsme se mohli dospat. Krásné 
zážitky z GLE si však budeme dlouho 
připomínat.

Mgr. Jana Hanáková 
Foto Adam Zima

Gymnazisté na cestách po Evropě

Před Evropským parlamentem.

SMARAGDOVÝ OSTROV III

Celkem jsme v přírodním parku Killar-
ney strávili pět dní, naplněných nezapo-
menutelnými zážitky. Každý den jsme 
vyráželi do terénu s přáteli z celého světa 
a zkoumali jsme přírodní zajímavosti je-
zer, vodopádu i hor v okolí centra Glene-
gal. K dispozici jsme měli nejmodernější 
měřicí přístroje a charizmatické manažery 
jednotlivých programů. Po návratu jsme 
vychutnávali speciality thajské, americké, 
irské a jiných národních kuchyní. Když 
jsme úspěšně odprezentovali náš pro-
jekt o dohlednosti, spadla z nás velká 
tíže zodpovědnosti a začali jsme si uží-
vat pobytu plnými doušky.

Obrovským zážitkem byl kulturní ta-
neční večer, během kterého jsme si 
prohlédli různé tance v podání účastní-
ků GLE. Některé jsme si i zatancovali. 
Zúčastnili jsme se modlitby v podání 
aljašských Eskymáků. A co jsme si při-
pravili my? Vzhledem k tomu, že jsme 
s kamarády z Třebíče nestačili nacvičit 
českou polku, použili jsme budějovickou 
pověst O bílém koni, kterou naši spolu-
žáci zpracovali jako komiks. Ten jsme 
nasdíleli na komunikační kanál GLE 
a všichni účastníci si mohli prohlédnout 
komiks na telefonech. Komentář přečetl 
v angličtině Martin a sklidil za netradiční 
vystoupení velký potlesk. Večer ukončili 
američtí studenti, kteří změnili důstojný 
sál ve velkou diskotéku. Další zážit-
ky nám přinesly výlety do nádherných 
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Plavání

V rámci 1. projektového dne jsme se my, osmáci ZŠ TGM, 
věnovali historii.

Slohy – románský, gotiku, renesanci a baroko – jsme se učili 
rozpoznat přímo na domech v Moravských Budějovicích cestou 
od zámku až ke sv. Anně. Průvodce nám dělala Mgr. Anna Pro-
kopová, od které jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí, porov-
návali mapu historickou se současnou.

V další dílně jsme si vyzkoušeli různé typy písma, zajímavé 
bylo čínské, ozdobné nebo hieroglyfy.

Všechno, co jsme se o stavebních slozích dozvěděli i z prezenta-
cí, jsme využili k tvorbě plakátů, které budeme dál využívat ve škole.

Halloweenské řádění v ZŠ Havlíčkova, 1. října 2018

Jako každý rok i letos se žáci třetího a čtvrtého ročníku účast-
ní plaveckého výcviku, jenž je součástí tělesné výchovy. Výuku 
jsme zahájili 1. října 2018 na Základní škole Havlíčkova v Morav-
ských Budějovicích. Děti absolvují 10 výukových lekcí.

Každé pondělí nám před školu přijíždí autobus, který nás do-
veze přímo před areál krytého plaveckého bazénu. Někteří se 
s plaváním teprve seznamují, ostatní se v něm zdokonalují. Učí-
me se plavecké styly, máme možnost si i ve vodě pohrát, zařádit 
si při různých zábavných hrách. Používáme různé pomůcky, kte-
ré neplavcům pomáhají k lepším výsledkům. Jelikož jsme v půl-
ce našeho výcviku, zkusili jsme si závod v plavání na čas. Ně-
kteří obstáli velmi dobře a budou zařazeni do plavecké soutěže.

Poslední hodinu děti obdrží diplom a věřím, že se všichni roz-
loučíme jako plavci. Plavání má u dětí již několik let velkou oblibu 
a není tomu jinak i tento školní rok.

Veronika Papoušková, 
ZŠ Nové Syrovice

Přijeli k nám Edisoni
Edisoni, ano, opravdu přijeli, jen nebyli potomky americ-
kého vynálezce a podnikatele Thomase Alvy Edisona, ale 
účastníky mezinárodního projektu Edison se zaměřením 
na zdokonalení komunikace v angličtině a na poznání zú-
častněných zemí.

Naše škola, ZŠ v Havlíčkově ulici, přivítala stážisty již potřetí, 
letos poprvé v podzimním termínu. Od 16. do 21. září byli našimi 
hosty tito zahraniční studenti: Maria z Rumunska, Zahid z Pakis-
tánu, Umavadee z Thajska, Aren z Arménie, Salome z Gruzie 
a Svetlana z Ukrajiny. Všechna dopoledne byla věnována práci 
ve vyučování, představení domovských zemí, kultury, paměti-
hodností a mnoha dalších aspektů tamního života.

Odpolední programy byly zaměřené na poučení, poznání na-
šeho města i sportování, vše opět probíhalo v angličtině. V pon-
dělí jsme v rámci prohlídky města navštívili služebnu městské 

Na naší cestě dějinami jsme využili i nabídku místního gymná-
zia, které zorganizovalo výstavu ke stému výročí vzniku republi-
ky. Studenti vytvořili v několika třídách rozsáhlou prohlídku dějin 
ČSR podle období. Vyhledávali jsme informace a seznámili se 
i s těmi „osmičkami“.

UČÍME SE HISTORIÍ

Chtěli bychom poděkovat Mgr. Květě Bretšnajdrové z gymná-
zia, která nás výstavou provedla, a Mgr. Anně Prokopové, která 
nám věnovala své volné dopoledne.

Historií jsme se opravdu naučili kus historie.
Vanesa Kortanová, 8. A, 
ZŠ T. G. Masaryka
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policie a skončili na zmrzlině u Billy. V úte-
rý odpoledne se konaly u školy olympij-
ské hry. Středa byla věnována návštěvě 
Telče, města zařazeného do kulturního 
dědictví organizace UNESCO. Čtvrteční 
šipkovaná od školy k muzeu byla zakon-
čená prohlídkou expozic a hraním fran-
couzské hry petangue. A pátek, poslední 

den pobytu, jsme 
odpoledne věnovali 
Globalvillage – pre-
zentaci zemí s ukáz-
kami pro menší žáky 
a rozloučení se stu-
denty na bowlingu. 
Tímto moc děku-
jeme sponzorům, 
kterými byli výborný 
zmrzlinář p. Pištěk 
a majitel bowlingu 
p. Dvořák.

Týden naplněný 
anglickým jazykem 
přinesl žákům nové 
zkušenosti, poznat-
ky, vědomosti i po-
vědomí o potřebnosti komunikace i v jiném 
jazyce než v češtině. Konverzovalo se 
v angličtině, což bylo po hlavních prázd-
ninách velkým přínosem pro všechny. 
Především pak pro žáky 9. ročníku, kteří 
po celý týden fungovali jako asistenti stu-

V neděli 13. října se vydává 
plný autobus žáků 2. stupně 
ZŠ Havlíčkova ul. na vytouže-
nou cestu po stopách Harry-
ho Pottera. Nezbytná kontrola 
cestovních dokladů... a hurá, 
vyrážíme. Po poledni Praha, 
přestávka u Rozvadova a přes 
noc cesta na trase Norimberk, 
Kolín nad Rýnem, Brusel až 
do francouzského města Ca-
lais, kde nás v brzkém ránu 
čeká u imigračních úřední-
ků procedura před vstupem 
na území Spojeného království. 
Zajet do vlaku zvládají řidiči 
opravdu profesionálně a jsme 
dokonce první. Po naplnění po-
sledního vagónu nás čeká asi 
35 minut dlouhá cesta Eurotunelem.

Posunujeme hodinky o jednu hodi-
nu a před námi už je posledních 80 mil 
do Londýna. Objednané počasí se zřej-
mě zatoulalo na některé poště, vítá nás 
zataženo, nízká oblačnost. Déšť nám ale 

náladu nezkazí a procházíme Milleni-
um Bridge, St. Paul´sCathedral, Londýn 
z výšky jako na dlani máme poprvé z po-
sledního patra Galerie umění. Další cesta 
přes Tower Bridge nás vede do Tower of 
London, místa spojeného s dávnou histo-

rií a uloženými korunovační-
mi klenoty. Druhým místem 
pro pohled na město z pta-
čí perspektivy po přejez-
du metrem je London Eye. 
Neděle končí poslední ces-
tou podzemím u O2 arény 
a od ní odjíždíme na místo 
setkání s rodinami, tzv. me-
eting point. Dočasní rodiče 
si odvážejí do rodiny nové 
členy. Od prvního setkání 
a pokusů o konverzaci s ro-
dilými mluvčími se mnozí 
žáci dostávají i ke složitěj-
ším tématům, na kterých si 
procvičují svoji angličtinu – 

dentů. Komunikovali s nimi o čemkoli, co 
je zajímalo, a v závěru týdne zpracovali 
všechny získané informace a prezentovali 
je ostatním žákům v angličtině. Bylo radost 
poslouchat, jak krásně se nám za ten tý-
den žáci rozmluvili.

Vladimír Čábel, učitel

při stolování, hovorech o rodi-
nách, naší vlasti či zvycích.

Pondělí nezačíná příliš pozi-
tivně, dopravní zácpa nás zdrží 
a autobus odjíždí o 3/4 hodiny 
později. Postupně se ale lepší 
počasí a my se těšíme na další 
bod programu – Warner Bross 
filmové studio, které nám vše 
stokrát vynahrazuje. Dostává-
me se na dosah filmům o Harry 
Potterovi. Centimetry nás dělí 
od rekvizit, masek, vybavení 
studia a filmových triků. Víc než 
3 hodiny v obrovských filmař-
ských halách jsou pro mnohé 
z nás fantazií. Na zpáteční ces-
tě navštívíme areál univerzity 
v Oxfordu. Den končí, přejíždí-

me „domů“ a trávíme další noc v Londýně.
Úterní ráno slibuje den s pěkným poča-

sím. V 9 hodin protrhne slunce mraky, tak-
to by mohlo být až do večera. Z O2 arény 
přejíždíme metrem do centra a prochází-
me okolo Big Benu, budov parlamentu, 
sídla ministerského předsedy na Downing 
Street a Buckinghamského paláce. Na-
koupit dárky a upomínkové předměty je 
opět možností komunikovat v obchodech, 
ztratit zbytky ostychu a mluvit a mluvit. 
Pokračujeme typickým piknikem v nád-
herném St. James parku a dalšími zná-
mými místy včetně Covent Garden zpět 
k Temži na poslední cestu po Londýně, 
tentokrát lodí okolo nám již teď známých 
míst k autobusu na „outůčko“.

Z výletu zbývá drobnost ... jen 1500 km 
... zpáteční cesta Dover–Calais–Brusel – 
Kolín nad Rýnem – Norimberk–Rozvadov  
Plzeň–Praha a ... domov.

Bylo to fajn. Děkujeme.
Vladimír Čábel, učitel

Přijeli k nám Edisoni

Vyskočme z lavice, překročme hranice 
(motto pro ZŠ Havlíčkova)
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10. 11. 2018 se téměř celý klub Profi  
aerobic team MB zúčastnil závodu jednot-
livců v Moravských Budějovicích, kde vy-
bojoval celou řadu skvělých umístění. Pro 
naše nejmladší holčičky byl závod pre-
miérou, a přestože začaly cvičit aerobik 
v září letošního roku, podaly kvalitní výko-
ny, kterým také odpovídají jejich výsledky.

Věková kategorie do 7 let – skupina A (pokročilí)
Míša Jenerálová 7. místo

Věková kategorie do 7 let 
– skupina B (začátečníci)
Barborka Křivanová 2. místo
Terezka Bulíčková 3. místo
Terezka Melzerová 4. místo
Nelinka Kopečková 5. místo
Sofi nka Poláčková 6. místo
Anička Vorbisová 7. místo

Věková kategorie 8–10 let 
– skupina A (pokročilí)
Zuzanka Čtveráčková 1. místo

Věková kategorie 8–10 let 
– skupina B (začátečníci)
Nelinka Křivanová 3. místo
Viktorka Dufková fi nále
Viki Machovcová fi nále
Sabinka Molina fi nále

Věková kategorie 11–13 let 
– skupina A (pokročilí)
Anetka Havlíčková 4. místo

Věková kategorie 14–16 let 
– skupina A (pokročilí)
Terka Havlíčková 2. místo
Áďa Spoustová 4. místo
Áďa Vandasová fi nále

Všechny holky musíme moc pochválit 
nejen za výborné výsledky, kterých do-
sáhly na tomto závodu, ale také za veli-
kou snahu a nekončící touhu se neustále 
zlepšovat, kterou prokazují na každém 
tréninku. Zvlášť velká pochvala náleží Mi-

Více informací o nás naleznete na face-
booku: Profi  aerobic team MB.

trenérka Vendula Kopečková

chaelce Jenerálové, 
neboť ve svých čer-
stvých čtyřech letech 
po teprve dvou a půl 
měsíci trénování byla 
odbornou porotou ze 
základního kola roz-
řazena do pokročilé 
skupiny A společně 
s o několik let star-
šími závodnicemi, 
které se již nějakou 
dobu závodění vě-
nují, což je opravdu 
velký úspěch.

Téhož dne proběhl 
také závod jednotliv-
ců v Jičíně, kam vy-
razila Terka Chrásto-
vá, která se umístila na krásném 4. místě 
ve věkové kategorii 14–18 let.

Všem holkám děkujeme za skvělou re-
prezentaci!

BENJAMÍNCI Z PROFI AEROBIC TEAMU MB POPRVÉ NA ZÁVODECH
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MKS Beseda po rekonstrukci opět oží-
vá. Začátkem měsíce listopadu se zde ko-
nala stand-up comedy speciál s Lukášem 
Pavláskem nazvaná Kdo nepláče, není 
Čech. Velký sál zaplnilo přes dvě stě ná-
vštěvníků, kteří se při této show náramně 
bavili a s Lukášem komunikovali, takže 
se celá akce nesla ve velice přátelském 
a vtipném duchu. Pro hosty byl připraven 
nový barový kout, kde si každý vybral dle 
svého gusta.

V podobném duchu se nesl i koncert 
Kel do Nascimento Quartet, který se ko-
nal v sále Budivoj. Brazilská zpěvačka 
Kel nám do Besedy vnesla trochu exoti-
ky a pánové M. Novotný – piano, O. Štaj-
nochr – kontrabas, J. Slavíček – bicí, kteří 
ji doprovázeli, si spíše užívali moravské 
pohostinnosti. Koncert navštívilo 40 hu-

debních nadšenců a nutno podotknout, že 
to byl famózní zážitek a všichni odcházeli 
nadšeni.

Budeme se těšit na vaši přítomnost 
u dalších kulturních událostí, které nás 
v tomto měsíci čekají.

Lenka Nechvátalová
Foto: Pavel Čírtek a Ladislav Prodělal

Již podvanácté hostily moravskobudě-
jovické zámecké konírny výstavu, na které 
představili své snímky fotonadšenci z Mo-
ravských Budějovic a blízkého okolí. Výsta-
vy fotofandů se letos zúčastnilo třináct au-
torů: Tibor Andrejkovič, Antonín Antl, Ivana 
Bártíková, Lenka Bastlová, Dalibor Janda, 
Luboš Janoušek, Lenka Jarolímová, Tomáš 
Melich, Karla Nixová, Josef Svoboda, Jan 
Švanda, Jan Švaříček a Aneta Žákovská.

Vernisáž tradiční akce proběhla v pátek 
9. listopadu za hojné účasti veřejnosti, 

úvodní slovo před-
nesla jako obvykle 
Drahomíra Brzobo-
hatá a se svou rolí se 
popasovala se ctí, ne-
boť se neopakovala... 
Přivítala návštěvníky 
i vystavující fotografy, 
představila kurátora 
výstavy Pavla Čírtka 
a svůj krátký proslov 
zakončila citací z kni-

Skautská kavárna 
Coffee To Help

V předvánočním čase od čtvrtka 13. 
do neděle 16. prosince pořádají skaut-
ky ze 4. oddílu ve spolupráci s městem 
Moravské Budějovice již pošesté chari-
tativní sbírku. Kavárna s názvem Cof-
fee To Help proběhne, jak jste zvyklí, 
v prostorách skautské klubovny v Mo-
ravských Budějovicích.

Letošní rok bude věnována pomoc 
tříapůlleté Barušce, která trpí spinální 
svalovou atrofií. Tato vrozená nemoc jí 
znemožňuje samostatný pohyb a je od-
kázána na pomoc druhých. Nejen výtě-
žek z kavárny, ale i ze sbírkového účtu 
a z pokladničky umístěné v prostorách 
vestibulu MěÚ, bude předán rodině 
a využit k co nejefektivnější rehabilitaci 
a nákupu zdravotnických pomůcek.

Přijměte, prosím, naše pozvání 
a přijďte s rodinou nebo přáteli posedět, 
popovídat si a ochutnat speciality i tra-
diční občerstvení do skautské kavárny. 
Přípravy jsou v plném proudu a 4. oddíl 
skautek se již nemůže dočkat vaší ná-
vštěvy.

Monika Netíková

Ohlédnutí za listopadovou kulturou v Besedě

Dvanáctá nebyla tuctová

hy Petra Jana Juračky s názvem Ze života 
fotografa.

O hudební část programu vernisáže 
výstavy, která v zámeckých konírnách tr-
vala od pátku 9. do neděle 18. listopadu, 
se postarala osvědčená dvojice kytaristů 
Smeták and Smiďák. Navzdory tomu, že 
se jednalo o dvanáctý ročník, rozhodně 
nešlo o výstavu tuctovou.

–jek–
Autor fota: 
P. Čírtek

inzerce
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Je sobota 20. října, krátce po osmé hodi-
ně ranní. Centrum města začíná ožívat, ně-
kteří prodejci už lidem, kterých ovšem ještě 
mnoho není, nabízejí svoje zboží, zatímco 
jiní dokončují na náměstí Míru, v Purcne-
rově ulici a na zámeckém nádvoří instalaci 
svých prodejních stánků. A z ochozu věže 
kostela sv. Jiljí se nesou libé tóny slavnost-
ních fanfár v podání kvarteta pod vedením 
Miroslava Kratochvíla. Císařské posvícení 
roku 2018 právě začalo.

Pořadatelé z MKS Beseda opět vsadili 
na léty osvědčený program včetně tra-
dičních trhů, o něž byl ze strany prodejců 
i nakupujících jako obvykle značný zájem. 
Jestliže při zahájení posvícení bylo cen-
trum města poloprázdné, o pár desítek 
minut se zaplnilo lidmi všech generací. 
Zatímco dospělí spíše obcházeli stánky 
s rozmanitým sortimentem a občerstvova-
li se všelijakými pochutinami, burčákem, 
svařeným vínem či mnohými druhy zlatavé-

Posvícení 

Před Besedou poté následoval tradiční 
program, který moderoval Miroslav Krato-
chvíl. A jako vždy byl koncipován tak, aby 
si na své přišli zástupci všech generací. 
Na pódiu se tak mimo jiné vystřídaly de-
chová hudba Dubňanka, soubor Škrpál-
níček, kytarová škola Drahy Urbánkové 
či skupina Tuláci. Stejně jako prostory 
před Besedou se zaplnilo také zámecké 
nádvoří a náměstí Míru, kde se lidé bavili 
i po setmění. Letošní Císařské posvícení 
ve znamení stého výročí vzniku Česko-
slovenska se v Moravských Budějovicích 
rozhodně vydařilo, na čemž mělo svůj ne-
malý podíl rovněž vcelku příznivé počasí.

Text a foto: Luboš Janoušek

ve znamení stého výročí
Tomáš Garrigue Masaryk, Karel Kramář a František 

Josef I. Ptáte se, co mají tyto tři významné osobnosti 
našich dějin společného? Na tuto jednoduchou otázku 
může jistě existovat vícero odpovědí, ale v souvislosti 
s letošním Císařským posvícením je odpověď jedno-
značná. První československý prezident, první česko-
slovenský předseda vlády a rakouský mocnář se totiž 
v říjnu společně sešli v Moravských Budějovicích. Ale 
vezměme to pěkně popořádku...

ho moku od tří 
pivovarů, děti 
logicky lákaly 
hlavně pouťové 
atrakce.

Nejinak tomu 
bylo i odpoledne, kdy se však zájem lidí 
nejprve soustředil na historický průvod, 
který vyšel ve 14 hodin od Penny mar-
ketu. Jeho největší atrakcí pak byly dva 
automobilové veterány a osobnosti, které 
vezly. Zatímco ze zelené tatrovky davům 
kynul T. G. Masaryk v podání Radka Svo-
body, z černého vozu MG je zdravil Karel 
Kramář (Dan Haupt). Oba protagonisté se 
pak na velkém pódiu před Besedou se-
šli a podebatovali s rakouským císařem 
a českým králem Františkem Josefem I., 
jehož představoval Jaroslav Fic. Jejich 
společná scénka připomněla události, 
které doprovázely vznik samostatné Čes-
koslovenské republiky.

Pouťové atrakce a stánky na náměstí Míru.

Výstava obcí mikroregionu Výstava obcí mikroregionu Zahájení posvícení Kvartetem M. K.

Průvod městem

Karel Kramář (D. Haupt), T. G. Masaryk 
(R. Svoboda) a František Josef I. (J. Fic)

František Josef I. (J. Fic)

Vystoupení kapely Tuláci
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Sobotní odpoledne 10. listopadu se pro mnohé z nás neslo 
v duchu nedočkavosti. Nedočkavosti z toho, že se blíží konečně 
večer, který bude patřit slavnostní příležitosti. Po téměř tři čtvrtě 
roce se do kulturního domu vrátil společenský život. Dveře Be-
sedy se otevřely pro nás všechny. Pro všechny, kterým kultura 
v našem městě není cizí. Podle návštěvnosti sobotního večera 
můžeme říci, že nás je opravdu hodně.

Pro slavností otevření Besedy jsme oslovili kapelu Paprsky, 
která právě před zahájením rekonstrukce byla jednou z posled-
ních kapel, která v Besedě vystupovala. Dá se říci, že nám Be-
sedu zavřeli a kdo jiný by ji měl otevírat, než právě oni. Děkujeme 
členům této oblíbené kapely, že tento okamžik oslavila s námi.

Starosta města inženýr Vlastimil Bařinka, ředitel kulturního 
střediska pan Karel Nechvátal a majitel firmy STABO, která re-
konstrukci Besedy vykonávala, pan Milan Procházka společně 
na jevišti slavnostně přestřihli pásku a Besedě popřáli, aby nám 
všem sloužila a byla plná spokojených tváří. U této příležitosti 
byla předána schránka, která je umístěna v prostorách Besedy. V této schránce je uložen odkaz příštím generacím, jako napří-

klad fotodokumentace a sestříhané video z průběhu rekonstruk-
ce MKS.

Další kapelou, které patří díky a která v tento večer vystoupila, 
byla mladá energická kapela The Feet. Kluci z The Feet pub-
likum nenechali vychladnout a pokračovali v rozjetém večírku.

Jak kapela Paprsky, tak The Feet na scénu pozvali Karla Ne-
chvátala, jehož zpěv k Besedě bezesporu patří. Toto zpestření 
večera potěšilo nejednoho posluchače.

V sále Budivoj hrála cimbálová muzika Réva. Tam měli ná-
vštěvníci možnost ochutnat a zakoupit výborná vína, dát si něco 
na zub a příjemně poklábosit s přáteli. Naším cílem bylo, aby 
všichni hosté byli spokojeni a aby si svůj šálek kávy každý v ten-
to večer našel. Také jsme chtěli prověřit, že Beseda může šlapat 
opravdu naplno.

Zda se nám to povedlo, to už necháme na vás. My si užíváme, 
že vás můžeme opět dopovat pravidelnou dávkou kultury.

Mgr. Nikola Šťastná
Foto: Pavel Čírtek

Přátelé kultury se dočkali Besedy

Slavnostní přestřižení pásky – K. Nechvátal 
– ředitel Besedy, M. Procházka – zhotovitel 
stavby, Ing. V. Bařinka – starosta města.

Zaplněné sály Besedy. Velký sál a kapela The Feet.

Kapela Paprsky.

Cimbálová muzika Réva.
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Salačova vila na Pražské ulici v Moravských Budějovicích 
slouží již osmdesát let pacientům. Nachází se zde totiž ordinace, 
kterou v roce 1938 otevřel dědeček současného lékaře se shod-
ným jménem Josef Salač. Manželé Salačovi provedli v nedávné 
době za dozoru památkářů rozsáhlou rekonstrukci funkcionali-
stické vily, díla známých pražských architektů bratří Jaroslava 
a Karla Fišerových.

Zatímco horní patra slouží k bydlení, v přízemí domu se na-
chází již osmdesát let fungující ordinace. Dnes je vše zařízeno 
nejmodernějšími přístroji, stejně tomu ovšem bylo před osmde-
sáti lety. A právě k tomuto významnému jubileu se podařilo Jose-
fu Salačovi – i díky prozíravosti jeho předchůdců, kteří namísto, 
aby staré přístroje vyřadili, ukryli je do archivu – seznámit s nimi 
veřejnost na unikátní expozici.

Přístroje a pomůcky vystavené ve vitrínách, na lavicích, stě-
nách i na zemi používal již dědeček MUDr. Josef Salač (1899–
1954). Ten přišel do Budějovic z Lesonic, kde v letech 1926–1938 
působil jako obvodní lékař. I on se snažil používat nejnovější 

přístroje, a tak zde mohli 
zájemci i po několika dese-
tiletích obdivovat původní 
solux, tlakoměry, teploměry, 
laboratorní přístroje, apará-
ty na rehabilitaci, pomůcky 
na vyšetřování, nůžky, páči-
dla, nosítka na přenos raně-
ných, gynekologické nástro-

Vánoce v konírnách
Prodejní výstava vánočních dekorací

Květinářství Václava Trojanová ve spolupráci s Městským 
kulturním střediskem Beseda si vás dovoluje pozvat na tra-
diční prodejní výstavu vánočních dekorací, která se uskuteční 
ve dnech 5. až 8. prosince 2018 v prostorách zámeckých 
koníren v Moravských Budějovicích v pracovních dnech 
od 9.00 do 18.00 h a v sobotu od 9.00 do 12.00 h.

Výstava představí současné trendy ve vánoční fl oristice a růz-
né typy interiérových a exteriérových dekorací, od originálních 
stolních a závěsných aranžmá přes vánoční hrnkové rostliny 
v zajímavých úpravách až po pestrou škálu dekorativních vánoč-
ních předmětů a netradičně zdobených vánočních stromů. Ná-
vštěvníci budou mít možnost si vánoční dekorace zakoupit nebo 
si je pod vedením zkušených fl oristek za poplatek ve worksho-
pech sami vyrobit. Během celé výstavy bude možné zakoupit si 
autentická vína butikového vinařství Vino Loigi, která budou 
představena samotným vinařem Vladimírem Lojdou. Zájemci 
se mohou vyfotit v našem vánočním fotokoutku. Výstavu dopro-
vodí také zajímavý kulturní program.

Ve středu 5. 12. od 15.00 do 16.00 adventní zpívání mateř-
ské školy Jabula.

Ve čtvrtek 6. 12. se od 14.00 do 15.00 můžete těšit na pásmo 
dramatického kroužku při ZŠ T. G. Masaryka a od 15.30 do 16.30 
na tvoření vánočních dekorací.

V pátek 7. 12. budete moci od 12.00 do 18.00 ochutnat vína 
vinařství Vino Loigi, od 16.00 do 17.00 bude probíhat tvoření 
dekorací pro dospělé, dětem bude mezitím u vánočního stromu 
předčítat pohádková babička.

V sobotu 8. 12. bude od 10.00 do 11.00 probíhat tvoření vá-
nočních dekorací.

Přijďte si užít vánoční atmosféru, odpočinout si od předvánoč-
ního shonu a odnést si „kousek“ Vánoc s sebou.

Betlémské světlo v Moravských Budějovicích
Již potřicáté budou rozvážet Betlémské světlo jako symbol 

míru a porozumění mezi národy skauti a skautky z celého světa. 
Pravidelně se této události účastní i zástupci našeho střediska, 
kteří plamínek putující až z betlémské jeskyně, kde se dle po-
věsti narodil Ježíš Kristus, přivezou a budou rozdávat i v Morav-
ských Budějovicích. 

V neděli 16. prosince, kdy jej budou skautští kurýři rozvážet 
po republice, bude dopoledne k vyzvednutí na vlakové tra-
se Okříšky – Znojmo. Po příjezdu bude odpoledne k dispozici 
ve skautské klubovně na charitativní akci Coffee To Help. V so-
botu 22. prosince si pro Betlémské světlo můžete dojít do prů-
jezdu pod muzeem, kde jej budeme rozdávat společně se jme-
lím od 8.00 do 12.00 dopoledne. Bližší informace naleznete 
na webových stránkách střediska www.orlicemb.cz.

Petr Rokoský

Salačova vila zpřístupnila 
unikátní ordinaci
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Dne 29. 10. 2018 
oslavila 
80. narozeniny
paní 
Růžena Bláhová 
z Moravských 
Budějovic.

Hodně zdraví 
a pohody 

do dalších let jí přejí 
synové a dcera s rodinami,
ke gratulaci se připojují i sousedé 
a kamarádi.

Opustili nás:
Olga Červeňáková 1948 Kojatice
Vlasta Kvasňová 1922 Mor. Budějovice
Marie Filipská 1923 Mor. Budějovice
Božena Kolářová 1920 Mor. Budějovice
Jana Divišová 1945 Lesonice
Karel Toman 1937 Dešov
Alena Šustová 1931 Mor. Budějovice
Vlastislav Fikr 1945 Mor. Budějovice
Marie Blažková 1932 Radkovice u Budče
Marie Bušková 1935 Mor. Budějovice
Dita Pešlová 1982 Dešov
Věra Nedvědická 1955 Mor. Budějovice
Zdenka Šindelářová 1929 Mor. Budějovice
František Klečatský 1931 Mor. Budějovice
Josef Toman 1941 Mor. Budějovice
Vlasta Krotká 1949 Mor. Budějovice

Zdroj pohřební služba Rostislav Musil.

Projekt #nealko2 cílil do oblasti preven-
ce rizikových dopadů zneužívání alkoho-
lu, internetové dostupnosti a generačních 
konfliktů. Právě o těchto fenoménech 
jsme s cílovými skupinami hodně mluvi-
li a posilovali jejich sebenáhled („vím, co 
mi může pití alkoholu způsobit, znám ná-
strahy online dostupnosti a chápu rizika“). 
Působili jsme v rámci kontaktní sociálně 
preventivní práce v lokalitě a také pro-
střednictvím skupinových programů.

Děkujeme všem, kteří ať účastí 
na pohřbu, písemně nebo květino-

vými dary se snažili zmírnit bolest nad 
úmrtím naší drahé manželky, mamin-
ky, babičky a prababičky
Aleny Šustové.
Paní Věře Kaňkové patří naše upřím-
né poděkování za osobně laděný 
smuteční projev při obřadu.

Rodina Šustova
Výstupy projektu

„Jednotlivé výstupy z aktivity a projeve-
ný zájem cílových skupin interpretujeme 
jako trvalou potřebu věnovat se tématům 
prevence rizikové konzumace alkoholu 
a především aspektům dostupnosti online 
prostoru,“ říká Ondřej Ferdan, koordinátor 
programu NZDM eMBečko a řešitel pro-
jektu. Aktivity byly zaměřené pro mladé 
lidi ve věku 7 až 20 let, bez omezení soci-
ální příslušnosti, pohlaví, rasy nebo sym-

patií k subkultu-
rám. Konkrétně 
se dotkly 237 
kontaktovaných 
osob z cílové sku-
piny, zástupců 
místních subjektů 
a respondentů 
online dotazníků. 
„Chceme využít 
postřehy a defino-
vaná témata pro 
návaznou preven-
tivní práci, formou 
metod a mate-
riálů použitých 
v rámci projektu,“ 
dodává závěrem 
Ondřej Ferdan.

„#nealko 2“ je projekt, který vychází 
z Programu prevence kriminality Kraje 
Vysočina na rok 2018, Plánu prevence 
kriminality města Moravské Budějovice.

Zpracovali: 
Ondřej Ferdan, Eliška Lisá
Kontakt: tel.: 775 725 657, 
email: lisa@stred.info

Blahopřání

je, unikátní přístroj na elektroterapii, jakož 
i ionizér, známý z proslulé scény z filmu 
Postřižiny. Zajímavostí byly i exponáty do-
dané do Evropy v rámci americké pomoci 
UNRRA včetně léků, které se používaly 
v druhé světové válce nebo krátce po ní.

Významnou část svého profesního ži-
vota strávil v ordinaci také MUDr. Miroslav 
Salač (1928–2016), který se nesmaza-
telně zapsal do historie celé vily. Byl to 
totiž právě on, kdo se nejvíce zasloužil 
o zachování původního vybavení interiérů 
včetně ordinace, které mohly být postup-
ně citlivě zmodernizovány.

MUDr. Josef Salač ml. tak jako tře-
tí z generace Salačů navázal na odkaz 
svých předků a stejně jako jeho dědeček 
a otec provozuje ve stejných prostorách 
svou praxi. I stylově zařízená čekárna po-
skytla návštěvníkům nejedno překvapení. 

Vystaven byl mobiliář z dědečkova půso-
bení – lavice, věšák, lustr, rádio, telefon, 
obrazy. To vše si mohli ve dnech 20. a 21. 
října prohlédnout početní návštěvníci, kte-
ří žasli, jaké přístroje a pomůcky se před 
osmdesáti lety používaly v lékařské praxi.

Pavel Kryštof Novák

Salačova vila zpřístupnila unikátní ordinaci
dokončení ze str. 19

Projekt #nealko2 bilancuje

Metody skupinových programů
V každé tematické oblasti jsme se za-

měřili na realizaci skupinových programů 
pro mladé lidi. Každý program měl za cíl 
pojmenovat a posílit některou sociální 
kompetenci cílové skupiny v oblasti aser-
tivního pohybu v kriminogenním prostředí 
a nabízel praktické informace o tématu. 
Pro práci se skupinou jsme využili vždy 
jednu z osvědčených metod, jako je napří-
klad workshop, výtvarné dílny, interaktivní 
hry, skupinová aktivita, skupinová práce, 
live stream, filmáč s diskusí apod. Speci-
fické skupinové aktivity byly aplikovatelné 
v různém prostředí, tedy i v terénu.

Placená inzerce.
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Dne 8. 12. 2018 
tomu bude už 
6 smutných let,
co navždy 
odešla naše 
dcerka a vnučka
Romanka 
Růžičková.

Stále na ni vzpomíná
maminka,
babička a dědeček Růžičkovi 
z Komárovic. 

Navždy se oči 
zavřely a srdce 
přestalo bít,
krutá nemoc 
zvítězila, 
musela jsi odejít.

Dne 28. listopadu 
jsme vzpomněli již 
17. smutné výročí
úmrtí naší drahé 

maminky, manželky, dcery a sestry, paní 
Jitky Lovicarové.
Za tichou vzpomínku děkují 
manžel, synové Honzík a Martínek, 
sourozenci s rodinami a tatínek.

Odešla jsi tiše, 
jak si osud přál,
však v našich 
srdcích žiješ 
stále dál.
Těžké bylo loučení, 
těžší je bez 
Tebe žít,
láska snad smrtí 
nekončí,

v srdci Tě navždy budeme mít.
Dne 18. prosince 2018 vzpomeneme již 
12. smutné výročí úmrtí naší drahé man-
želky, maminky a babičky, paní 
Marie Holíkové.
Za tichou vzpomínku děkují 
manžel, dcera a synové s rodinami.
Stále jsi v našich srdcích.

Kdo znal, 
vzpomene, 
kdo měl rád, 
nikdy nezapomene.

Dne 29. 11. 
uplynuly dva roky, 
kdy nás navždy 
opustil pan 

Stanislav Vybíral z Jakubova.
Stále vzpomínají 
manželka Marie, 
dcery a synové s rodinami, 
vnoučata a pravnoučata.

Dne 24. 12. 2018 uplyne 46 let od úmrtí 
našeho tatínka, dědečka a pradědečka, 
pana 
Ladislava Nechvátala 
z Jakubova u Mor. Budějovic
a dne 21. 1. 2018 uplynou 3 roky od úmrtí
naší maminky, babičky a prababičky, paní
Jarmily Nechvátalové.
S láskou vzpomínají 
dcery Jarka s manželem,
Marie s manželem, vnuci a pravnoučata
Matýsek, Tadeášek, Karolínka, Štěpánek,
Verunka, Adámek, Sofi nka a Nikolásek.

Uhasla svíčka, 
Ty jsi šel spát,
na Tebe vzpomíná, 
kdo Tě měl rád.
Dne 4. 12. 2018 
uplynulo dvacet let,
kdy odešel náš 
milovaný manžel,
tatínek, dědeček 
a pradědeček, pan 

Dalibor Šrámek.
Děkujeme Všem, kteří vzpomenou s námi.
S láskou manželka, dcera 
a ostatní příbuzní.

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

Dne 26. prosince 
uplyne čtvrtý smutný rok od úmrtí pana 
Rostislava Hanáka z Moravských 
Budějovic.
S láskou vzpomíná 
manželka, dcera a syn s rodinami.

Vzpomeňte s námi na paní 
Annu Svobodovou, 
naši dobrosrdečnou babičku, která 25. 12. 
2003 ve svých 80 letech odešla do nebe.
Dne 15. prosince uplyne 10 smutných let 
bez naší milované Radky Slavíkové. 
Žiješ dál v našich vzpomínkách, ale moc 
nám chybíš, sestřičko …
Martina a Petr Slavíkovi.

Dne 10. 12. 2018 
uplynou 2 smutné 
roky od úmrtí pana 
Jindřicha 
Krištofa.
S láskou vzpomíná 
rodina.

Vydal ses cestou, 
jíž chodí 
každý sám,
jen dveře 
vzpomínek 
jsi nechal dokořán.
Dík za to, čím jsi 
nám v životě byl, 
za každý den, 
jenž jsi pro nás žil.

Dne 30. prosince s bolestí v srdci vzpomí-
náme 6. smutné výročí, kdy nás navždy 
opustil pan
Jaroslav Šafrata z Kojatic.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi.
S úctou a láskou vzpomíná 
celá jeho rodina.

Dne 30. 12. 2018 
uplyne 
10 smutných roků 
od chvíle,
kdy nás opustil pan 
Josef Venhoda.
Těžko se s Tebou 
loučilo, 
těžko je bez Tebe 
žít.

S láskou vzpomínají 
manželka Marie, synové Jiří
a Libor s rodinami a ostatní příbuzní.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Jak smutno je bez 
Tebe, jak dlouhý je 
nám čas.
Jak rádi bychom Tě 
spatřili a slyšeli Tvůj 
hlas.
Dne 25. prosince 
2018 vzpomeneme 
4. výročí od úmrtí
pana 

Pavla Bloudíčka z Vícenic.
S láskou vzpomíná 
manželka Marie, dcery Dagmar a Petra 
s rodinou a rodiče.
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Varhany v kostele sv. Jiljí v Moravských 
Budějovicích a pozvání na koncert

Varhany v kostele sv. Jiljí v Moravských Budějovicích 
lze slyšet nejen při pravidelných bohoslužbách a na růz-
ných koncertech, ale provází nás také při svatbách, křti-
nách, pohřbech apod. Do Moravských Budějovic často 
zavítají hosté z okolních měst České republiky nebo i ze 
zahraničí. Dobrý stav našich varhan je tedy také vizitkou 
našeho vztahu ke kulturním hodnotám.

Při přestavbě chrámu sv. Jiljí na počátku 18. století byly za-
koupeny varhany, které plnily svůj úkol téměř 200 let. Z důvo-
du nákladných oprav a velkého opotřebování byly v roce 1893 
pražskou fi rmou Emanuel Štěpán Petr postaveny varhany nové, 
které měly mechanickou trakturu, dva manuály a pedál. V roce 
1937 došlo za působení varhaníka Karla Klatta k přestavbě var-
han fi rmou Rieger v Krnově, která realizovala dispozici navrže-
nou fi rmou Tuček z Kutné Hory. Mechanická traktura byla pře-
stavěna na pneumatickou, došlo k rekonstrukci vzdušnic a byl 
dodán nový hrací stůl. Vznikl tak nástroj vhodný pouze k dopro-
vodu lidového zpěvu a sólistů a nehodící se příliš na interpretaci 
sólových varhanních skladeb. Časem se však i tento nástroj stal 
nespolehlivým.

V roce 2002 byla iniciována tehdejším ředitelem kůru Zdeň-
kem Plačkem oprava varhan, kterou se podařilo zaplatit díky 
farníkům, sponzorským darům, benefi čním koncertům a pří-
spěvku Města Moravské Budějovice. Stav varhan zhodnotil pan 
prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc., v té době organolog brněnského 
biskupství. Doporučil tři fi rmy, které zpracovaly návrh na opravu 
či přestavbu varhan. Byla vybrána fi rma Varhany Brno, s.r.o. Při 
přestavbě byla rozšířena varhanní skříň, aby do ní bylo možné 
nainstalovat ladící lávky. Byly rovněž provedeny změny v dispo-
zici varhan, díky nimž nástroj nabízí možnosti pro interpretaci 
širší škály varhanních skladeb. Třetí neděli adventní 14. prosin-
ce 2003 byly slavnostním koncertem uvedeny do provozu opra-
vené varhany. Na tomto koncertě vystoupil Jan Hora, profesor 
konzervatoře a Akademie múzických umění v Praze, který prožil 
v Moravských Budějovicích své dětství a na zdejších varhanách 
se učil hrát.

Pana profesora jsme měli možnost znovu slyšet v našem 
městě v letošním roce, tedy po patnácti letech, v rámci hudeb-
ního festivalu Václav Hudeček a jeho hosté. Koncert měl velký 
úspěch a kostel byl naplněný posluchači, kteří obdivovali zvuk 
královského nástroje. Pozadí příprav tohoto koncertu však zná 
jen hrstka lidí, která si je vědoma toho, že varhany začínají být 
v posledních letech opět nespolehlivé. Před samotným kon-
certem muselo dojít opětovně k drobným technickým opravám 
nástroje. Některé základní opravy zvládne většina varhaníků 
sama. Jsou ale závady, které musí být odstraněny odborně var-
hanářem. Nezbytností je tedy základní údržba, např. vyčištění, 
impregnace, intonační korektury, ladění a výměna opotřebova-
ných součástek. Jedině tímto způsobem je možné udržet varha-
ny v dobrém stavu a oddálit další nákladnou rekonstrukci.

V příštím roce bychom chtěli pořádat koncerty a navázat spo-
lupráci s dalšími hudebníky. Například v průběhu mše o slav-
nosti Křtu Páně 13. 1. 2019 zazpívá hostující Chrámový pěvecký 
sbor Jaroměřice nad Rokytnou pod vedením Renáty Plačko-
vé. První koncert, jehož vstupné dobrovolné bude věnováno 
na opravu varhan, se uskuteční 29. 12. 2018 v 17:30 v kostele 
sv. Jiljí v Moravských Budějovicích. Na koncertě vystoupí míst-
ní varhanice a zpěváci a posluchačky z Janáčkovy akademie 
múzických umění v Brně. Všichni jste srdečně zváni.

Varhanice MgA. Mgr. Dana Tesařová 
a Ing. Anna Bouchalová

inzerce
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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 vstupenku na vá-
noční koncert Věry Martinové, konaný 20. 12. 
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, 12. 12. 2018. Vítěze budeme informovat 
telefonicky.
Výherci z minulého čísla paní Kloboučkové gra-
tulujeme.
Ceny do sudoku věnovalo MKS Beseda Morav-
ské Budějovice. 

3 1 5
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6 2

9 5 4 6 7
8 9
3 4 7 5 1
7 2
4 6 5

2 6 1

Kulturní přehled 
MIKROREGIONU

Lukov
Vánoční koncert v Lukově

Lukovský pěvecký sbor pod vedením paní

Heleny Bartesové vás srdečně zve na  vá-

noční koncert, který se koná v  neděli 16.

12. 2018 v 15 hodin ve společenském sále

místní fary. Drobné občerstvení je pro

účastníky připraveno.

Martínkov 
2. 12. v 15:30 - Žehnání adventního věnce 

a rozsvícení vánočního stromu (16:00)

12. 12. v 18:00 – Česko zpívá koledy

15. 12. ve 14:30 – divadelní představení „Kr-

konošské pohádky“ (Sokol Čechočovice)

24. 12. v 19:00 – Békání – tradiční průvod 

obcí za zvuků trubky

25. 12. v 16:00 – Vánoční koncert pěvecké-

ho sboru Jordán (v kostele Navštívení Pan-

ny Marie)

28. 12. v 9:00 děti, v 11:00 dospělí – Vánoč-

ní turnaj ve stolním tenisu (pro Martínkov-

ské, rodáky, chalupáře a přátele obce)

31.12. ve  13:00 – Silvestrovský výstup 

na  Mokřinu, nejvyšší bod katastru obce 

(624 m.n.m.)

Litohoř
Vánoční zpívání 24. 12. 2018

Štěpánský pingpongový turnaj 26. 12. 2018

Silvestrovský pochod – termín bude upřes-

něn na webových stránkách obce. 

Domamil 
TJ Sokol Domamil z.s. pořádá dne 12. 1. 

2019 Sportovní ples. Začátek ve  20 hodin 

v místní sokolovně, k tanci a poslechu hraje

skupina GENETIC. Srdečně zvou pořadatelé.

Nové Syrovice
9. 12. 2018 ve 14 hodin v kostele adventní 

koncert s Boršičankou. 

16. 12. 2018  ve 14 hodin v sokolovně vá-

noční akademie ZŠ a MŠ Nové Syrovice. 

21. 12. 2018 v 18 hodin Zpívání pod vánoč-

ním stromem. 

1. 1. 2019 v 17 hodin přivítání nového roku.

Moravské Budějovice
Vodácký oddíl Moravské Budějovice pořá-

dá tradiční pochod VÁNOČNÍ KOSOVÁ 26. 

12. 2018. Odjezd autobusem do  Rácovic 

od vlakového nádraží v 10 hodin. Z Rácovic 

po  modré turistické značce přes Kosovou 

do Moravských Budějovic. Zveme všechny

příznivce pěší turistiky. O Vánocích je krás-

ná procházka a  pohyb to nejlepší, co pro 

sebe můžete udělat. Těší se na vás vodácký 

oddíl Moravské Budějovice. 

Upozornění pro přispěvatele
na změnu kontaktu pro příjem článků. 
Příspěvky nově zasílejte šéfredaktorovi 
zpravodaje:
LUBOMÍR JANOUŠEK 
e-mail: zpravodajmb@gmail.com
tel.: 732 981 141



Út  4. 12. 

Mikulášské posezení

Vánoce v konírnách

Moravanka Jana Slabáka

Po  24. 12. 

     

Skyey Gospel,

Krampus


