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Novinky ve veřejné správě v roce 2019
Vážení čtenáři, dnešní svět je rych-

lý a stále zvyšuje tempo. Proto každý 
z nás využívá informace získané v co 
nejkratším termínu a vzdáleně, kdy 
nemusí za hledanou informací chodit 
daleko.

Pro zlepšení kontaktu s veřejnou 
správou přibyly nové možnosti slu-
žeb pro veřejnost. Z domova budeme 
moci stále více služeb vyřizovat vzdá-
leně prostřednictvím brány elektronic-

kých služeb nazvané Portál občana. Pokračovat bude také letos 
rozvoj tohoto Portálu občana, jehož zavedení v loňském roce 
přiblížilo naši společnost do systému digitálního státu. K již še-
desáti službám by letos měly přibýt další. Mezi jinými to budou 
služby např. centrálního registru řidičů či služby živnostenského 
rejstříku. Do realizace tohoto systému se postupně zapojují spolu 
s ministerstvy i samosprávy. Snaží se o to, aby se dané služby 
dále zlepšovaly. Z bezpečnostního důvodu se objeví také agenda 
registru zbraní.

Zcela nové podoby i nových funkcí se dočkají také již známé da-
tové schránky. Modernizace datových schránek povede k přizpů-
sobení mobilním zařízením a ke sjednocení jejich vzhledu. Jedná 
se o první změnu za deset let fungování datových schránek. Bude 
využívat jednotný design. Občan tak bude mít pocit, že se nachází 
ve známém prostředí. Důležitou informací je, že se do datových 
schránek budeme moci přihlásit svým občanským průkazem, ne-
budeme muset používat složité uživatelské jméno a heslo.

V současné době umožňuje přihlášení přes elektronickou ob-
čanku také Portál občana. Portál umožňuje přístup i těm, kdo mají 
klasickou občanku. Tito klienti se po registraci přihlašují uživatel-
ským jménem, heslem a kódem, který přijde formou SMS na pří-
slušné telefonní číslo, jež uživatel zadal při registraci. Přihlásit se 
na Portál občana mohou i ti, kdo mají zřízenou datovou schránku. 
Služba má ale svá omezení podle toho, jakým způsobem se občan 
přihlásí. Výhodu mají klienti s elektronickou občankou a datovou 
schránkou, pokud chtějí elektronický výpis z veřejných rejstříků.

Co je nového v této oblasti u nás na městském úřadu?
Na našem městském úřadu jsme zavedli novou službu pro 

naše občany, a to „Objednávkový systém“ přes internet z pohodlí 
vašeho domova či kanceláře. Objednat se můžete na tato praco-
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město informuje

Zastupitelstvo města na svém 2. zasedání dne 10. 12. 2018 mj.:
dokončení ze str. 1

Rada města na své 4. schůzi dne 21. 12. 2018 mj.:

Rada města na své 3. schůzi dne 11. 12. 2018 mj.:

viště: řidičské průkazy, registr vozidel, tech-
nik, občanské průkazy a cestovní doklady. 
Na jednu hodinu je plánováno vyřídit meto-
dou zipu jednoho klienta z dálkového objed-
nání a jednoho klienta stojícího v řadě přímo 
na úřadu. Objednání můžete provést na na-
šich webových stránkách v rubrice „Úřad on 
– line“– pod ikonou Objednávkový systém.

Další elektronizace veřejné správy se při-
pravuje.

Ing. Jana Špačková,
tajemnice MěÚ Mor. Budějovice

schválilo podání žádostí o dotace z pod-
programu Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR „Podpora obcí s 3.001–10.000 oby-
vateli“ na dotační tituly – Podpora ob-
novy místních komunikací a Podpora 
obnovy sportovní infrastruktury,
schválilo poskytnutí dotace ve výši 
72.000 Kč obchodní společnosti COOP 
družstvo HB Praha na provoz prodejny 
ve Vesci,
schválilo rozpočet města Moravské Bu-
dějovice na rok 2019 ve výši

 Příjmy 163,756.940,00 Kč
 Výdaje 180,923.830,28 Kč
 Financování 17,166.890,28 Kč

v souladu se zákonem o obcích stano-
vilo měsíční odměny za výkon jednot-
livých funkcí neuvolněných členů za-
stupitelstva a odměny za výkon funkcí 
členů výborů nebo komisí fyzickými 
osobami, které nejsou členy zastupitel-
stva města.

pro volební období 2018–2022 pověřilo 
Bc. Janu Kiesewetterovou, místosta-
rostku města Moravské Budějovice, 
zastupováním města v zájmových 
sdruženích právnických osob Rozvoj 
Třebíčska se sídlem v Třebíči, Sdruže-
ní obcí Vysočiny se sídlem v Jihlavě, 
Sdružení pro výstavbu I/38 rychlostní 
komunikace po císařské silnici, v dob-
rovolném svazku obcí Moravskobudě-
jovický mikroregion a Ing. Vlastimila 
Bařinku, starostu města Moravské Bu-
dějovice, zastupováním města ve svaz-
cích obcí – Svazek obcí pro komunální 
služby se sídlem v Třebíči, VODOVODY 
A KANALIZACE se sídlem v Třebíči, 
v zájmových sdruženích právnických 
osob Sdružení historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska se sídlem v Praze, 
Sdružení místních samospráv České 
republiky se sídlem ve Zlíně a ve svaz-
ku obcí Cyklostezka Jihlava–Třebíč–
Raabs se sídlem Jihlava,

Ze zastupitelstva a rady města

schválila zveřejnit záměr pronájmu pro-
stor sloužících k podnikání ve stavbách 
č. p. 123 na ulici 1. máje, č. p. 60 na ulici 
Purcnerova a č. p. 25 a č. p. 26 na nám. 
Míru,
schválila smlouvu opravňující provést 

stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje 
Vysočina, uzavřenou mezi městem Mo-
ravské Budějovice a Krajem Vysočina 
za účelem provedení stavby autobuso-
vé zastávky IDOS na ul. Husova na po-
zemku par. č. 4204/2.

schválila potvrzení zájmu o projekt 
REVOLUTION TRAIN (protidrogový 
vlak), který je určen pro mládež ve věku 
12–17 let. Termín konání akce ve měs-

tě Moravské Budějovice je listopad 
2019. Předpokládaná částka na projekt 
110.000 Kč bude hrazena z rozpočtové 
rezervy města,

schválila rozpočtové úpravy čís. 17R, které se týkají změny příjmů a výdajů roz-
počtu města

Schválený rozpočet Úprava rozpočtu Upravený rozpočet

Příjmy 175,071.335,07 Kč 414.106,06 Kč 175,485.441,13 Kč

Výdaje 286,268.075,58 Kč 414.106,06 Kč 286,682.181,64 Kč

Financování 111,196.740,51 Kč 0,00 Kč 111,196.740,51 Kč

Zpracovala Marie Růžičková, odbor kanceláře starosty a školství 

V rámci dotace Elektronizace služeb 
úřadu byl pro občany zprovozněn nový 
objednávkový systém sloužící dálkovému 
objednávání klientů pro agendy registru 
vozidel, řidičské průkazy, technika, občan-
ské průkazy a cestovní doklady. Objed-
návkový systém naleznete na webových 
stránkách města www.mbudejovice.
cz – úřad online – objednávkový systém. 
Klienti objednaní vzdáleným přístupem 
mají přednost před klienty, kteří objednaní 
nejsou a dostaví se na městský úřad k vy-
řízení výše uvedených agend. Objednání 
je možné měsíc dopředu, vždy na jednu 

Pomalu jdeme s pracovními 
skupinami do finiše

Projekt MAP II ve vzdělávání se po pří-
pravné části přehoupnul do fáze ustavová-
ní pracovních skupin, z nichž jsou povinné 
pracovní skupiny pro financování, pracovní 
skupina gramotností – čtenářská a ma-
tematická gramotnost s podporou aktivit 
do výuky cizích jazyků, pracovní skupina 
pro rovné příležitosti ve vzdělávání.

Protože v projektu MAP I velmi aktivně 
pracovala pracovní skupina pro předškolní 
vzdělávání, rozhodli jsme se podpořit čin-
nost této pracovní skupiny také v MAP II. 
Zároveň jsme podpořili vznik pracovní sku-
piny ředitelů škol, bez kterých si řádné akč-
ní plánování v území neumíme dost dobře 
představit. Ředitelé jsou klíčovými osoba-
mi, které ovlivňují aktivity škol, aktivity jed-
notlivých pedagogů a jsou také těmi, kteří 
by měli mít i podstatný vliv na výběr sdílené 
podpory v území ORP.

V harmonogramu projektu máme v plá-
nu dokončit ustavování pracovních skupin 
a svolat jednání řídícího výboru projektu 
do konce měsíce ledna 2019. Zároveň při-
pravujeme vzdělávací aktivity pro ředitele 
a pedagogy v území, které by měly vést 
k dalšímu posilování kvality řídící práce 
ve školách a k přípravě pedagogů na zkva-
litňování komunikačních procesů ve ško-
lách i směrem k rodičům a veřejnosti.

V rámci předchozích činností jsme z pro-
středků projektu podpořili školy v souvis-
losti s přípravou na předvánoční aktivity 
(besídky, setkávání s rodiči a seniory, aka-
demie, mikulášské koncerty), které pro-
hlubují vztahy mezi generacemi v území 
a které posilují vazby dětí a žáků k rodnému 
kraji a regionálním lidovým tradicím. V plá-
nu MAP II je rovněž podpora neformálního 
a celoživotního vzdělávání a podpora kva-
litního využívání volného času dětí a žáků 
škol. Přáli bychom si, aby se dílčí aktivity 
škol přenesly také do plánů sdílené spolu-
práce mezi školami, aby se dařilo nastavit 
úzkou a intenzívní spolupráci jak mezi ško-
lami různé velikosti, tak mezi jednotlivými 
stupni škol v území – od mateřských a zá-
kladních škol až po školy střední. Doufejme, 
že pro tuto vizi najdeme mezi jednotlivými 
aktéry ve vzdělávání v území dostatečnou 
podporu.

PhDr. Zdeněk Janderka

hodinu jeden klient. Po zadání jména a e-
-mailové adresy vám bude zaslán potvrzu-
jící e-mail a následně vygenerován čtyř-
místný kód, který po příchodu na městský 
úřad zadáte do vyvolávacího zařízení /
kolonky objednaní klienti WebColl/, do-
stanete lístek s pořadovým číslem, které 
má přednost před čekajícími klienty. Re-
zervační doba, kdy je nutné, aby se kli-
ent dostavil, je 15 minut před a 15 minut 
po hodině, na kterou je objednán.

Odbor organizační 
MěÚ Mor. Budějovice

Nový objednávkový systém na MěÚ

Novinky ve veřejné správě...
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Investiční akce města Moravské Budějovice realizované v roce 2018

V měsíci lednu se na své první schůzce 
sešla po několika letech nově zřízená kul-
turní komise. Sešli jsme se samozřejmě 
v našem kulturním stánku, tedy v Besedě, 
na základě svolání tajemníkem komise. 
Tím je ředitel Besedy Karel Nechvátal. 
Komisi tvoří devět členů (bližší informace 
na stránkách města). Prvním krokem byla 
volba předsedy kulturní komise a potom 
už jsme se pustili do práce. Každý přišel 
s nějakými představami, jak fungovat, 
na co se zaměřit. Vzhledem k tomu, že zá-
kon je ohledně komisí poměrně strohý, zo-
pakovali jsme si, že komise je iniciativním 
a poradním orgánem rady města, právní 

NÁZEV AKCE

Dotace 
nadační 
příspěv-

ky 
tis. Kč

Podíl 
města 
tis. Kč

Celkem 
tis. Kč

Poznámka

Akce s dotací čerpanou v r. 2018

Modernizace VO Lažínky – IV. etapa – rozšíření 181 834 1 015 Dotace Fondu Vysočiny

Výměna svítidel RVO 1. máje a RVO Kozinova, Moravské Budějovice 1 004 1 572 2 576 Dotace Ministerstva průmyslu a obchodu

Obnova vnějších omítek a nátěrů zámeckých koníren a obnova oken hlavní budovy 
zámku

1 030 1 582 2 612 Dotace Ministerstva kultury

Oprava hasičských zbrojnic v Jackově a Vraníně 482 253 735 Dotace Ministerstva zemědělství prostřed-
nictvím Státního zemědělského intervenč-
ního fondu (dotace uvedena s DPH)

Celkem akce s dotací čerpanou v r. 2018 2 697 4 241 6 938

Akce realizované v r. 2018

Oprava hasičské zbrojnice v Lažínkách 795 795

Výsadba zeleně v ul. Pražská, Fišerova, K Cihelně, Jechova a Šindelářova 572 572

Rekonstrukce nebytových prostor domu č.p. 9, nám. Míru 491 491

WC pro veřejnost na hřbitově 3 685 3 685

Světelné ukazatele pro lední hokej – zimní stadion Moravské Budějovice 664 664

Rekonstrukce kotelny zimního stadionu 831 831

Oprava chodníků v k.ú. Moravské Budějovice 6 476 6 476

Parkoviště ul. Kozinova 460 460

Výsadba zeleně v ul. Palackého – I. etapa 459 459

Celkem akce realizované v r. 2018 14 433 14 433

Projektové dokumentace pořízené v r. 2018

Rekonstrukce technologie bazénu v areálu koupaliště 695 695 PD přelom 2018/2019

Podchod pro pěší u žel. podjezdu na ul. Husova, Moravské Budějovice 358 358 PD přelom 2018/2019

Rekonstrukce MKS Beseda – II.etapa 302 302 PD

Oprava elektroinstalace ZŠ Havlíčkova 118 118 PD

Rekonstrukce TI v lokalitě Mexiko 1 075 1 075 PD přelom 2018/2019

Celkem projektové dokumentace pořízené v r. 2018 2 548 2 548

Ostatní činnosti hrazené v r. 2018

Údržba a výsadba zeleně 81 81

Doplnění dopravního značení 100 100

Celkem ostatní činnosti hrazené v r. 2018 181 181

Prodej pozemků v r. 2018 1 349 1 349

Výkup budov a pozemků v r. 2018 1 200 1 200

Bc. Jana Tůmová, odbor strategického rozvoje a investic

úprava pak nevymezuje přímo konkrétní 
oblasti či úkoly, pro které lze komise jako 
poradní a iniciativní orgány zřizovat. Dále 
se široce diskutovalo o vlastní náplni naší 
práce obecně a došlo hned i na některé 
konkrétní záležitosti, kterým se budeme 
v nadcházejícím období věnovat.

Jsme si vědomi toho, že pod pojmem 
kultura se neskrývá pouze kupříkladu ná-
vštěva koncertu. V širším smyslu slova se 
jedná o způsob života, o zvelebování ži-
votního prostředí. Všichni prostě chceme, 
aby se nám tu dobře bydlelo, aby se o na-
šem městě vědělo a bylo hojně navštěvo-

váno, aby zkrátka žilo. Jsme na začátku 
naší práce a jsme tu, jak to vnímáme, tak 
trochu prostředníky mezi občany a radou 
města. Víc očí víc vidí a víc hlav víc vy-
myslí. Proto jsme hned druhý den po na-
šem prvním zasedání požádali o zřízení 
e-mailové adresy (kulturnikomise@mbu-
dejovice.cz), kam můžete psát svoje ná-
měty, na co by bylo dobré se zaměřit, co 
změnit, co vylepšit. Vaše názory nás zají-
mají, a pokud se stejný hlas ozývá z více 
úst, zaslouží si minimálně naši pozornost. 
Jaké si to uděláme, takové to budeme mít.

Mgr. Drahomíra Brzobohatá,
předsedkyně kulturní komise

Zpráva kulturní komise
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jubileum

Kdo byl Jan Palach? Jan Palach po-
cházel ze Všetat, i když se narodil v Pra-
ze, zde žil s rodiči a starším bratrem Jiřím. 
Palachovi byli členy sboru Českobratrské 
církve evangelické, členové Sokola. Jan 
pro svůj „nedělnický původ“ nebyl napo-
prvé přijat ke studiu na filozofické fakultě, 
a tak zahájil studia na Vysoké škole eko-
nomické. V roce 1968 zopakoval přijímací 
zkoušky na filozofickou fakultu a byl přijat 
ke studiu historie a politické ekonomie. 
Zásadní vliv na jeho vnímání reality měla 
prázdninová cesta do Francie. Po návratu 
se zapojil do protestních akcí proti okupa-
ci včetně studentské stávky. Byl radikálně 
nespokojen s politickou situací v Česko-
slovensku.

Ve čtvrtek 16. ledna 1969 kolem 13.30 
hod. se v horní části Václavského náměs-
tí polil hořlavinou a zapálil. Běžel takto 
ke kašně před Národním muzeem, kde 
se ho snažil uhasit kabátem zaměstnanec 
dopravního podniku. S těžkými popáleni-
nami byl převezen do fakultní nemocnice 
na Královských Vinohradech na 3. lékař-
skou kliniku, kde i přes poskytnutou zdra-
votní péči rozsáhlým popáleninám na té-
měř devadesáti procentech těla 19. ledna 
podlehl. Před smrtí ještě v rozhovoru uči-
nil prohlášení, ve kterém zdůvodnil svou 
„akci“, ke které byl inspirován akcí bud-
dhistických mnichů proti perzekuci bud-
dhistů ve Vietnamu. Posmrtnou masku 
Jana Palacha ještě před pohřbem zhotovil 
sochař Olbram Zoubek. Dnes je součástí 
plastiky, která nenápadně zdobí boční kří-
dlo traktu pražské filozofické fakulty proti 
Rudolfinu.

Jan Palach byl pohřben na Olšanských 
hřbitovech, v roce 1973 byly jeho ostatky 
tajně exhumovány, jeho tělo zpopelněno 
a opět v utajení pohřbeno ve Všetatech. 
V roce 1990 byla urna s popelem Jana 
Palacha opět přenesena na Olšanské 
hřbitovy v Praze. In memoriam mu byla 
udělena Čestná medaile T. G. Masaryka 
za věrnost jeho odkazu a v roce 1991 jeho 
bratr Jiří převzal za Jana od prezidenta 
Václava Havla Řád Tomáše Garrigua Ma-
saryka 1. třídy. Národu trvalo celých dlou-
hých dvacet let, než se v roce 1989 Pa-
lachův odkaz proměnil v protestní aktivity 
proti režimu. Odtud již vedla cesta k pro-
buzení občanské společnosti a k listopa-
du 1989. Patří k mediálně nejznámějším 
osobnostem, které se „akce“ nesouhlasu 
se sovětskou okupací a s občanskou pa-
sivitou zapsaly natrvalo do dějin našeho 
národa.

Již 20. ledna 1969 se na plzeňském 
náměstí upálil pivovarský dělník Josef 

Hlavatý. Inspi-
roval se údajně 
činem Jana Pala-
cha, rovněž jako 
projev nesouhlasu 
s ruskou okupací 
Československa 
(zemřel 25. ledna 
1969), jeho čin byl 
hodnocen v sou-
vislosti s možným 
alkoholismem, ne-
zanechal po sobě 
kromě ústního sdě-
lení ošetřujícímu 
lékaři, že nemá rád 
Rusy, žádnou zprá-
vu. Oficiálně je pro-
to za druhou živou 
pochodeň označo-
ván čin Jana Zají-
ce.

Jan Zajíc, student, který se sebeupálil 
v den výročí komunistického převratu roku 
1948 – 25. února 1969, rovněž na protest 
proti okupaci Československa vojsky Var-
šavské smlouvy.

Pocházel z Vítkova, vystudoval střední 
průmyslovou školu v Šumperku, byl vášni-
vým čtenářem, živě se zajímal o politické 
proměny v době pražského jara. 25. úno-
ra 1969 se na Václavském náměstí polil 
hořlavinou, požil jed a zapálil se. Po něko-
lika krocích padl a zemřel. Zanechal svým 
rodičům dopis, ve kterém ospravedlňuje 
svůj čin. Krátký úryvek z dopisu Jana Za-
jíce:

Maminko, tatínku, bratře, sestřičko!
Až budete číst tento dopis, budu už mr-

tev nebo velmi blízko smrti. Vím, jak velmi 
vážnou ránu vám svým činem způsobím, 
ale nezlobte se na mne. Želbohu, nejsme 
na světě jenom sami. Nedělám to proto, 
že by mne omrzel život, ale právě proto, 
že si ho až příliš vážím... Je mi líto, že už 
nikdy neuvidím vás ani to, co jsem měl 
tak rád. Odpusťte, že jsem se s vámi tolik 
hádal. Nenechejte ze mě udělat blázna. 
Pozdravujte kluky, řeku a les.

Osudy rodiny Zajícových byly násled-
ně pohnuté, zdravotní problémy maminky 
Marty Zajícové, Janově mladší sestře ne-
bylo umožněno studovat vysokou školu… 
Také Jan Zajíc obdržel in memoriam čest-
nou medaili Masarykova demokratického 
hnutí a Řád T. G. Masaryka od prezidenta 
Václava Havla, a to v roce 1998.

Třetí živou pochodní byl Evžen Plo-
cek v našem krajském městě Jihlavě, 
nástrojař, pracovník jihlavského Motor-
palu, od poloviny padesátých let byl čin-

ný v odborovém hnutí (ROH), vystudoval 
střední školu strojnickou a dvouletý obor 
zahraniční obchod na Vysoké škole eko-
nomické v Praze. Po sovětské okupaci 
se následný den zúčastnil mimořádného 
XIV. sjezdu KSČ („Vysočanský sjezd“) 
jako zvolený delegát z Motorpalu spolu 
s dalšími delegáty z Jihlavy. Po událos-
tech z března 1969 na cestě k utužování 
normalizace se rozhodl pro „akci“. Na Vel-
ký pátek 4. dubna 1969, v den svých 39. 
narozenin, po návštěvě kavárny rozho-
dil na náměstí letáky, polil se hořlavinou 
a zapálil. Na následky těžkých popálenin 
9. dubna 1969 zemřel v jihlavské nemoc-
nici. Také Evžen Plocek byl vyznamenán 
čestnou medailí Masarykova demokratic-
kého hnutí, zlatou medailí T. G. Masaryka 
in memoriam. Zajímavostí je, že Evžen 
Plocek byl dvakrát navržen na udělení 
čestného občanství města Jihlavy. Nejdří-
ve v roce 2013, kdy návrh neprošel, a poté 
v roce 2017, kdy bylo čestné občanství 
Evženu Plockovi uděleno 22 hlasy ze 36 
hlasů in memoriam.

Protože jsme v uplynulém roce vzpo-
mínali 100. výročí společného státu se 
Slováky, stojí jistě za připomenutí také 
živá pochodeň Michala Lefčíka, vojáka 
ČSLA, který se upálil u památníku ne-
známého vojína v Košicích na znamení 
protestu proti sovětské okupaci Českoslo-
venska, zemřel 11. dubna 1969 v nemoc-
nici v Košicích.

Za připomenutí určitě stojí i další akté-
ři podobných akcí. První živou pochodní 
v tzv. východním bloku byl Polák Rys-
zard Siwiec, který se upálil 8. září 1968 
na protest s nesouhlasem okupace Čes-

Živé pochodně jako protest proti sovětské okupaci
Ve středu 16. ledna 2019 uplynulo 50 let od sebeupálení 
Jana Palacha, studenta filozofické fakulty Karlovy uni-
verzity a 19. ledna 2019 50 let od jeho skonu. Jan Pa-
lach zahájil svou „akcí“ (jak sám svůj čin označil) řadu 
protestních vystoupení proti pasivitě a letargii národa 
ve snaze vyburcovat lidi k vystoupení proti sovětské oku-
paci z roku 1968.

Autor kresby: Miroslav Vomáčka
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koslovenska vojsky Varšavské smlouvy, 
zemřel 12. září 1968. A 20. ledna 1969 se 
na protest proti sovětské okupaci upálil 
v Maďarsku Sándor Bauer před budo-
vou maďarského Národního muzea v Bu-
dapešti, inspirován činem Jana Palacha 
a láskou k Maďarsku.

Také v dalších státech sovětské zá-
jmové sféry se objevily buď živé pochod-
ně jako spontánní projevy nesouhlasu 
s okupací Československa, nebo skupiny 
aktivistů, kteří svým veřejným projevem 
nesouhlasu s okupací Československa 
byly perzekvovány, vězněny, případně 

i jinak omezovány ve svých lidských prá-
vech.

S využitím veřejně dostupných infor-
mačních zdrojů vč. Wikipedie zpraco-
val 

PhDr. Zdeněk Janderka

Také tentokrát dodrželi v Moravských Budějovicích tradici v podobě uvítání 
nového roku první lednový večer v centru města, kde se krátce po osmnác-
té hodině před Památníkem věčné slávy slova ujal starosta Vlastimil Bařinka. 
Ve svém krátkém projevu k občanům, jichž se na náměstí Míru sešlo několik 
stovek, mimo jiné řekl:

V závěru svého proslovu starosta vy-
slovil přání, aby moravskobudějovičtí 
občané žili v dobrém, krásném a milém 
městě s dobrým sportem, dobrou kulturou 
a v dobrém soužití.

S Vlastimilem Bařinkou si poté na zdra-
ví připili místostarostka Jana Kiesewette-
rová, radní Zdeněk Janderka a tajemnice 
MěÚ Jana Špačková. Po státní hymně 
následoval šestiminutový ohňostroj, který 
odměnili malí i velcí potleskem.

–jek–

Památku Jana Palacha si ve středu 16. ledna připomněli také v Moravských Budějovicích, kde vzpomínkovou akci zorganizo-
vala místní KDU-ČSL. Necelé tři desítky převážně mladých lidí si nejprve u kostela sv. Jiljí vyslechly krátký projev a poté u Pa-
mátníku věčné slávy někteří účastníci zapálili svíčky.      Foto: Luboš Janoušek

Uvítání nového roku

„Jsme tu proto, abychom si připili na rok 
2019. Přál bych si, aby byl ještě úspěšněj-
ší než rok 2018, který ovšem byl pro naše 
město úspěšný. Opravili jsme náměs-
tí, kulturní středisko, řadu ulic i veřejné 
osvětlení. Věřím, že v tomto trendu bude-
me pokračovat i letos. Všem chci poděko-

vat za nápady a připomínky, i když někdy 
kritické. Do roku 2019 vám chci popřát 
hodně štěstí a hlavně hodně zdraví. Pro-
tože pokud nebudeme zdraví, tak nám asi 
ani to štěstí nepomůže. Přál bych si, aby 
se vám vyhýbali závistiví lidé. Mně se bo-
hužel takoví lidé nevyhýbají...“

Starosta Vlastimil Bařinka popřál občanům 
zejména hodně zdraví.

Uvítání nového roku zakončil ohňostroj.   Foto: Pavel Čírtek (2x)
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Už třetím rokem platí v Moravských 
Budějovicích praxe, týkající se blahopřá-
ní nejvyšších představitelů města obča-
nům slavícím významné životní jubileum. 

balíček a pamětní list. Součástí milé udá-
losti za přítomnosti nejbližších příbuzných 
bylo samozřejmě přátelské neformální 
posezení, při němž se vzpomínalo a reka-
pitulovalo. Subtilní žena, která během vá-
lečných let prožila totální nasazení, se na-
vzdory svému poměrně vysokému věku 
stále zajímá o okolní dění, o čemž mimo 
jiné svědčí i pravidelné sledování televi-
ze. Na závěr se oslavenkyně podepsala 
do pamětní knihy města.

–jek–

Městská policie informuje…
Rok 2018 byl pro strážníky MP boha-

tý na činnost, kterou vykázali ve statis-
tice. Personální složení zůstává stejné 
jako v letech minulých – šest strážníků, 
dvě strážnice, jeden asistent prevence 
kriminality a administrativní asistentka. 
Jsme rádi, že naše MP nepocítila sou-
časné zkušenosti jiných firem – fluktuaci 
a nedostatek zaměstnanců. Naši stráž-
níci s odslouženými lety u MP získávají 
cenné zkušenosti i místní znalosti tolik 
potřebné k řešení událostí či žádostí na-
šich občanů, což je mimo znalosti zákonů 
jejich největším plusem.

V roce 2018 řešili strážníci celkem 515 
oznámení od občanů, 1562 událostí, 
z toho 789 bylo přestupků, které byly ře-
šeny v 672 případech blokovou pokutou. 
Celková výše pokut uložených strážníky 
je 209 720 Kč. Průměrná pokuta činila 
569 Kč. Největší počet přestupků (712) 
byl v dopravě, následovalo 32 přestupků 
narušení veřejného pořádku, 11 přestup-
ků porušení zákona o ochraně zdraví 
před škodlivými účinky návykových látek 
a 77 bylo ostatních přestupků.

V náplni pracovní čin-
nosti strážníků je i odchyt 
toulavých zvířat. V roce 
2018 bylo evidováno 52 
událostí se zvířaty, při 
jejich řešení bylo odchy-
ceno 26 psů, dvě kozy, tři 
poštolky a jedna andulka. 
Dále bylo odklizeno deva-
tenáct těl uhynulých zvířat.

Další z činností, které 
se ve větší míře věno-
vali, je prevence zamě-
řená na děti základních 
škol, zejména 4. ročníků. 
V roce 2018 bylo prove-

deno celkem 65 akcí – zejména na do-
pravním hřišti – kde se strážníci věnovali 
dětem při praktické výuce jízdy na kole, 
orientaci v dopravních značkách a správ-
ných návycích při jízdě na pozemní ko-
munikaci. Další besedy proběhly s dětmi 
vyšších ročníků základních škol na téma 
právní zodpovědnost, rizikové situace 
ve městě, následky požívání alkoholu 
a cigaret. Témata jsou vždy konzultována 
s pedagogickými pracovníky tak, aby od-
povídala věku dětí a problémům, s nimiž 
se potýkají.

Jsme rádi, že klesl počet osob odveze-
ných na protialkoholní záchytnou stanici, 
v roce 2018 jich bylo transportováno pou-
ze sedm.

Nová věc, které se strážníci v loňském 
roce věnovali, bylo forenzní značení kol 
a kompenzačních pomůcek. Jednalo se 
o označení kol syntetickou DNA, viditel-
nou pouze pod speciální čtečkou. Takto 
označená kola byla zaevidována v celo-
národním registru kol a viditelně označe-
na nálepkou s touto informací. Značení 
strážníci prováděli od října do prosince 

roku 2018. Cel-
kem bylo ozna-
čeno 217 kol 
a kompenzač-
ních pomůcek.

Při svých po-
chůzkách se 
strážníci setká-
vají s občany, 
kteří si opako-
vaně stěžují 
na mnohé věci 
– nejvíce stíž-
ností se týká 
parkování kami-
onů na nových 
parkovištích na ulici Na Výsluní u nové 
bytové zástavby. Toto parkoviště je ozna-
čeno dopravní značkou IP 11 b – kolmé 
nebo šikmé stání, vozidla zde stojící 
musí respektovat vodorovné značení, tj. 
respektovat čáry dělící jednotlivá parko-
vá stání.

Jiné stížnosti se týkaly stání motoro-
vých vozidel odstavených na komunikaci 
ulice Husova v okolí domů č. p. 496–499. 

Tato komunikace je jedním 
z hlavních průtahů městem 
a pohyb vozidel je zde vel-
ký, auto stojící na silnici tvoří 
překážku vozidlům technic-
kých služeb při úklidu komu-
nikace, brzdí všechna vozidla 
jedoucí ve směru na Jemnici, 
tvoří překážku ve výhledu při 
vyjíždění od zimního stadio-
nu. Přitom by se dalo parko-
vat u koupaliště, kde je vždy 
místo a nikomu zde zaparko-
vaná auta nepřekáží.

Městský kamerový dohlí-
žecí systém se v sou-

Lidem po dovršení věku 80 let radnice 
posílá blahopřání, občanům starším 90 
let pak zástupci města gratulují osobně. 
Podmínkou pro osobní gratulaci ale je, že 

o ni oslavenci sami 
projeví zájem.

Právě do této ka-
tegorie patří paní 
Jarmila Indrová, kte-
rá 8. ledna oslavila 
půlkulaté narozeni-
ny. Hned následu-
jícího dne ji doma 
navštívili moravsko-
budějovický radní 
Zdeněk Janderka 
a matrikářka Marie 
Janoušková, aby ju-
bilantce jménem ve-
dení města popřáli 
do dalších let hlavně 
hodně zdraví a pře-
dali jí kytici, dárkový 

Blahopřání k životnímu jubileu

únor 2019 7

z mikroregionu

časné době skládá z deseti ka-
merových bodů s devatenácti kamerami. 
Hlavní dohledové pracoviště je na slu-
žebně MP, kde strážníci vidí aktuální 
dopravní situaci na hlavních průtazích 
městem. Vedlejší dohledové pracoviště 
se nachází na Obvodním oddělení Po-
licie ČR. Strážníci městské policie velmi 
často spolupracují právě s policisty míst-
ního oddělení Policie ČR. Tato spoluprá-
ce je velmi přínosná, informace, které si 
strážníci s policisty vyměňují, pomáhají 
oběma stranám. Policii za tento pozitivní 
a vstřícný přístup k práci strážníků dě-
kujeme. Nebývá to v ostatních městech 
pravidlem...

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

sbor za dobu svého dlouhého trvání pro-
žil s tím, že procházel obdobím rozkvětu 
i částečného úpadku během obou světo-
vých válek. „Za 110 let své existence za-
žil sbor dvě světové války, dvě okupace, 
dobu nesvobody. Zažil léta dobrá i horší, 
ale stále žije a je v dobré kondici. Naším 
úkolem je předat ho dalším generacím,“ 
řekl v závěru Drahoslav Bastl, po jehož  

V sobotu 12. ledna večer se ve Vraní-
ně uskutečnila slavnostní výroční val-
ná hromada tamního Sboru dobrovol-
ných hasičů, konaná u příležitosti 110. 
výročí založení SDH Vranín. 

Jednání zahájil a řídil starosta sboru 
Drahoslav Bastl, který v úvodu přivítal 
všechny přítomné včetně hostů, mezi ni-
miž nechyběli zástupci hasičů z dalších 
obcí či místostarostka Moravských Budě-
jovic Jana Kiesewetterová.

proslovu následovaly další body jednání 
včetně obsáhlé zprávy o činnosti za rok 
2018 či zprávy revizní komise.

Po volbě delegátů na výroční valnou hro-
madu okrsku a okresu přišlo na řadu pře-
dávání čestných uznání a medailí. Čest-
né uznání SDH obdrželo devět žen a pět 
mužů, medaili za věrnost si převzalo šest 
hasičů, medaili za příkladnou práci dostalo 
deset mužů a medailí za zásluhy bylo oce-
něno osm členů vranínského sboru.

Do následné diskuse se zapojili i ně-
kteří z hostů, kteří ve svých příspěvcích 
ocenili práci a činnost SDH Vranín. Mís-
tostarostka Moravských Budějovic Jana 
Kiesewetterová ve své zdravici mimo jiné 
řekla, že mnohde jinde by vranínským 
hasičům mohli jejich aktivitu závidět a po-
přála jim do dalších let jen to nejlepší.

Luboš Janoušek

Letos už počtvrté se v Lažínkách konala 
Tříkrálová sbírka. I přes nepřízeň počasí 
se děti převlékly za tři krále a vyrazily ko-
ledovat a přát lidem vše nejlepší v novém 
roce. I přes zmrzlé nohy a brady to naše 

koledníky nepřestalo bavit a dobrá nálada 
jim vydržela po celý den.

Svátek „Tří králů“ (6. 1.) odjakživa dopro-
vázely lidové zvyky. Koledníci převlečení 
za tři krále (mudrce) chodí od domu k domu 

a píší posvěcenou křídou 
většinou na dveře domů 
tři písmena K+M+B. 
Nejsou to počáteční 
písmena jmen Kašpar, 
Melichar a Baltazar, jak 
se lidově traduje, ný-
brž zkratka latinského 
– Christus mansionem 
benedicat: Kristus po-
žehnej tomuto domu.

Výtěžek letošní sbírky 
v Lažínkách činí celkem 
9 763 Kč. Všem vřelé 
díky.
Miroslava Svobodová
Foto: Lucie Dvořáková

Tříkrálová sbírka v Lažínkách

Slavnostní schůze vranínských hasičů

Program schůze obnášel deset bodů, 
přičemž k těm stěžejním patřil zejména 
projev věnovaný 110. výročí založení vra-
nínského SDH, který přednesl Drahoslav 
Bastl. Ten hned v úvodu připomněl, že 
o založení sboru v roce 1908 se největ-
ší měrou zasloužili řídící učitelé Antonín 
Abrahám a Hugo Vachler, prvními funk-
cionáři pak byli František Krejčí (staros-
ta), František Bastl (náčelník), Jan Bastl 
(podnáčelník) a Josef Janeček (jednatel). 
Při svém vzniku měl sbor dvacet činných 
členů a patnáct přispívajících. Není bez 
zajímavosti, že první zásah hasičů proběhl 
již v roce 1909, kdy hořela panská stodola. 
Hasiči se vyznamenali tím, že ochránili ve-
dlejší budovy. Ing. Bastl rovněž uvedl jmé-
na jedenadvaceti lidí, kteří byli během 110 
let podle zápisů o činnosti tahouny aktivit 
hasičského sboru ve Vraníně. Po jejich vý-
čtu dodal: „Tito i další nejmenovaní byli lidé 
různých profesí a povolání, všechny však 
spojovalo hasičské heslo: Bližnímu ku po-
moci, Bohu ke cti, vlasti ku slávě.“

Starosta Bastl ve svém projevu zmí-
nil celou řadu událostí, které vranínský 

Starosta sboru Drahoslav Bastl při projevu.

Z předávání medailí a čestných uznání.

Část účastníků slavnostní schůze.            Foto: Luboš Janoušek (3 x)
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Vítání před obecním úřadem
Přivítání nového roku se v Nových Syrovicích uskutečnilo 1. 

ledna. Kolem 17. hodiny v podvečer přicházely davy lidí před 
obecní úřad, kde jsme na plátně mohli zhlédnout fotografie 
ze všech akcí uskutečněných v roce 2018, přičemž promítání 
bylo doprovázeno hudební produkcí. Sněhová nadílka nedo-
tvářela tuto sváteční atmosféru, ale byl to především slav-
nostní ohňostroj, který zajistilo zastupitelstvo obce a který se 
všem velmi líbil. Nikdo nepohrdl ani podávaným teplým čajem 
nebo svařeným vínem. Poté si všichni zúčastnění navzájem 
popřáli hodně štěstí a zdraví v novém roce a s pocitem dobře 
prožitého podvečera se pomalu rozcházeli domů.

Oldřich Svoboda, starosta

Zpívání pod vánočním stromem
V Nových Syrovicích se již tradičně v měsíci prosinci koná té-

měř v předvečer Štědrého dne Zpívání pod vánočním stromem. 
Loni tato akce připadla na pátek 21. 12. 2018. Úderem 18. hodiny 
na věži kostela se také rozezněly vánoční písničky a koledy, nej-

dříve v podání skupiny Kámoši. Při jejich vystoupení se nejeden 
návštěvník přidal k jejich zpěvu. Následovala farní schola a jako 
poslední se představili naši nejmenší – žáci z místní školy pod 
vedením p. učitelky Brychtové. Počasí se moc tomu vánočnímu 
času nepodobalo, zpočátku i pršelo, ale i tak se zde sešlo po-
měrně dost občanů, kterým přišlo vhod i teplé občerstvení v po-
době čaje a svařeného vína.

Oldřich Svoboda, starosta

Na první adventní neděli je v obci Dešov již čtvrtým rokem 
tradicí vánoční zpívání a také rozsvícení vánočních stromečků 
před obecním úřadem. Děti, žáci a paní učitelky z mateřské a zá-
kladní školy tuto neděli navodili krásnou vánoční atmosféru pro 
všechny obyvatele Dešova, kteří si přišli vánoční písně a koledy 
poslechnout nebo zazpívat společně s dětmi. Příjemný adventní 
podvečer navodily nejen vánoční písně a koledy, ale i adventní 
jarmark, kde si lidé mohli zakoupit vánoční ozdoby, které vyrobily 
samy děti s láskou a radostí.

Další krásný podvečer zažili obyvatelé Dešova třetí advent-
ní neděli v kulturním domě, kde se konala vánoční besídka pro 
veřejnost. O bohatý program vánočních písní, básní, koled, ta-
nečků a pohádek se postaraly opět paní učitelky s dětmi a žáky 
z mateřské a základní školy.

Čas adventní a konec roku 2018 byl v Dešově prožitý velmi 
příjemně, pro všechny občany s přáním požehnaných vánoč-

Obec Lesonice dlouhá léta trpěla nedostatkem volných par-
cel k výstavbě rodinných domů. Proto se zastupitelstvo rozhodlo 
otevřít nerealizovaný projekt zasíťování pozemků z roku 2007. 
V roce 2017 bylo zadáno vypracování projektové dokumentace 
„Obytný soubor RD Na Chmelenci“ a v polovině roku 2018 jsme 
získali potřebná stavební povolení.

Vzhledem k finanční náročnosti celé akce byl projekt síťování 
rozdělen do několika etap. V první etapě byla soutěžena staveb-
ní zakázka na zasíťování prvních čtyř parcel, kdy v průběhu října 

Předvánoční čas v Dešově

a části listopadu byla vybudována splašková a dešťová kanali-
zace, plynovod, vodovod a konstrukční vrstvy vozovky vyjma ob-
rub a asfaltových vrstev. Tyto budou realizovány až po výstavbě 
hrubých staveb. V současné době jsou všechny parcely z první 
etapy prodány a na některých již započala výstavba.

Druhou etapu bude tvořit zasíťování zbylých šesti parcel na pod-
zim 2019 a ve zbývajících dvou etapách v roce 2020 a 2021 budou 
dokončeny komunikace, chodníky a veřejné osvětlení.

Mgr. Zbyněk Nejezchleba, starosta

Výstavba může začít

ních svátků se spoustou krásných okamžiků protkaných láskou 
a štěstím.

Mgr. Nikola Smetanová Foto: Ing. Zdeněk Pop
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horu na rozhlednu vystoupali však jen někteří zocelení turisté, 
neboť tentokrát se nenabízel kýžený daleký výhled.

Tak snad napřesrok – to už bude jubilejní 50. ročník novoroč-
ního výstupu sokolů na horu Mařenku a Želetaváci při tom ne-
můžou chybět.

Text a foto: 
O. Nováková

skončil jejich otec Jiří Vrbka. Celý turnaj proběhl v přátelském 
duchu a těšil se velkému zájmu početných diváků. Pořadatelé 
z TJ Sokol Želetava připravili i malé občerstvení, takže všichni 
účastníci akce se ve večerních hodinách rozcházeli spokojeni 
především proto, že předposlední den v roce strávili smysluplně 
s přáteli a lehce se obešli bez televize a počítače.

Text a foto: 
O. Nováková

Želetavské děti předvedly prastarý vánoční příběh

Novoroční výstup na Mařenku
Desítky lidí stoupaly v sobotu 5. ledna na nejvyšší vrchol Tře-

bíčska. Již 49. ročník novoročního výstupu na horu Mařenku 
uspořádal Sokol Třebíč.

Želetavští sokolové a další příznivci turistiky vyrazili z náměs-
tí v 10 hodin. Počasí turistům příliš nepřálo – vál chladný vítr 
a z nebe se sypal sníh. Přesto se asi čtyři desítky Želetaváků roz-
hodly strávit první letošní sobotu zdravým způsobem a opět se 
po roce setkat se známými a přáteli, popovídat si a popřát do no-
vého roku zdraví, štěstí a pohodu. Nakonec se počasí umoudřilo, 
takže si příchozí v klidu mohli opéct svůj špekáček na dopředu 

připravených oh-
ništích, absolvovat 
ochutnávku pále-
nek všeho druhu 
a pořídit cílové foto. 
A protože napadlo 
dostatek lepivého 
sněhu, ozdobil vr-
chol Mařenky kromě 
rozhledny i středně 
velký sněhulák. Na-

Předsilvestrovské zábavné odpoledne pro celou rodinu
Co dělat s dětmi o vánočních prázdninách, když nejsou podmín-

ky pro zimní sportování a zábavy? Na to zná odpověď želetavský 
Sokol, který připravil za pomoci 
členů SDH opět po roce v nedě-
li 30. prosince pro děti i dospě-
lé zábavné odpoledne plné her 
a soutěží v prostorách místního 
kulturního domu. Akce začala 
v 15 hodin a účastníci ze všech 
věkových skupin si mohli zahrát 
nejrůznější deskové hry různé ná-
ročnosti. Někteří se zúčastnili tur-
najů v piškvorkách a šipkách, jiní 
kouleli kuželky nebo házeli krouž-
ky na kolíky. Jednoduché činnosti 
byly připraveny i pro nejmenší 
děti. A kdo nechtěl soutěžit, mohl 
si zaskákat na trampolíně.

Zlatý hřeb předsilvestrovského 
odpoledne byl turnaj neregistro-
vaných hráčů všech věkových 
kategorií ve stolním tenisu, kte-
rého se zúčastnila asi dvacítka 
hráčů. Po dramatickém průběhu 
ovládli stupně vítězů bratři Michal 
a Tomáš Vrbkovi a na třetím místě 

Advent – čtyřtýdenní radostné očekávání na příchod Spasitele 
prožívají lidé v obcích na Třebíčsku různě. Na návsích se slav-
nostně rozsvěcují vánoční stromy, zpívají se koledy, pořádají se 
koncerty. Vánoce jsou pro děti především představa stromečku 
s hromadou dárků, pro dospělé snad období klidu, kdy si více 
než jindy uvědomujeme potřebnost toho druhého, těch blízkých 
okolo nás, na které bychom si měli udělat více času a naslouchat 
jejich potřebám a přáním.

V Želetavě se děti ze Sokola se svými vedoucími rozhodly, že 
svým vrstevníkům a nejen jim přiblíží vánoční zvyky a tradice. 
Na třetí adventní neděli v sále bývalého kina postupně v hra-
ných scénkách předvedly početnému publiku např. symboliku 
adventního věnce i vše, co se v předvánočním období ode-
hrává v našich domovech: pečení cukroví, zdobení stromečku, 
příprava slavnostní štědrovečerní večeře a obdarování dárky. 
Děti nezapomněly ani na tradici dokončení na str. 8
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dokončení ze str. 9

Barborek a příchod Mikuláše s andě-
lem a čertem. Na závěr svátečního od-
poledne děti vytvořily živý betlém se 
svatou rodinou, třemi králi, zástupem 
poutníků s dary Ježíškovi i betlém skou 
hvězdou. Celý program doprovázely 
koledy a vánoční písně v podání ma-
lých zpěváčků ze Sborečku pod ve-
dením Kateřiny Drmotové. Překrásné 
a svěží bylo také taneční vystoupení 
ve vlastní choreografii dvou děvčat 

v kostýmech andělů se zlatými křídly.
V každé době by se měli lidé setká-

vat, aby se zpomalil shon běžného 
dne, aby atmosféra Vánoc, nejkrás-
nějšího svátku, byla se vším všudy. 
Vánoční příběh o zrození Spasitele 
fascinuje lidstvo už stovky let a je 
dobře, že si jej stále připomínáme. 
I želetavským dětem se v dnešní 
hektické době podařilo spolu s bet-
lémskou hvězdou ukázat cestu k lid-
skému srdci, cestu k lásce a přátel-
ství.

Text a foto: O. Nováková

Stalo se již tradicí, že se o první advent-
ní neděli setkávají občané Martínkova 
před budovou obecního úřadu u velkého 
adventního věnce. I v neděli 2. prosince 
2018 tomu nebylo jinak. Přes nepříznivé 
počasí se nás sešlo několik desítek, aby-
chom byli přítomni jeho požehnání a roz-
svícení první svíčky. Poté následovalo po-
sezení v zasedací místnosti, kde si všichni 
přítomní mohli dát něco na zahřátí.

O čtrnáct dnů později zavítali do Martín-
kova již potřetí členové divadelního sou-
boru z Čechočovic, kteří tentokráte se-
hráli Krkonošské pohádky. Všichni diváci 
si tak mohli připomenout tento legendár-
ní večerníčkový seriál. Tradicí sahající 
do minulých staletí je štědrovečerní „bé-
kání“, jehož se i v loňském roce zúčastnily 
desítky lidí. První svátek vánoční patřil již 
po jedenadvacáté koncertu pěveckého 
sboru Jordán. Jeho malí i velcí členové 

Obec Lesonice pokračuje ve svém 
plánu oprav místních komunikací. 
V průběhu listopadu se podařilo kom-
pletně zrekonstruovat místní komuni-
kaci podél mateřské školky. Nově byly 
usazeny obrubníky, uloženo chránicí 
potrubí pro připravovanou výstavbu 
vodovodu, došlo k usazení odtokových 
žlabů, úpravě podloží a finálně byl po-
ložen nový asfaltový koberec. Celkové 
náklady na stavbu překročily 700 tisíc 
Kč, přičemž polovinou částky přispělo 
Ministerstvo pro místní rozvoj.

–nej–

Želetavské děti předvedly...

Na přelomu roku v Martínkově

DO ŠKOLKY 
po novém

opět potěšili desítky po-
sluchačů v zaplněném 
kostele Navštívení Pan-
ny Marie. Ve čtvrtek 27. 
prosince se po honu se-
šli na posezení členové 
mysliveckého sdružení 
Jakubov se svými příz-
nivci a o den později se 
uskutečnil tradiční vá-
noční turnaj ve stolním 
tenisu. Poslední den 
loňského roku se sedm 
desítek martínkov-
ských občanů vydalo 
na Silvestrovský výšlap 
na nejvyšší bod katastru 
obce, na „Mokřinu“. Tam 
si popřáli hodně zdraví, 
štěstí a pohody a poté 
se rozešli do svých do-
movů. Hned druhého 
ledna letošního roku 
uspořádala místní Tě-
locvičná jednota Sokol 
turnaj v badmintonu 
a v sobotu 5. ledna se 
nejen sokolové zapojili 
do výstupu na nejvyšší 
vrchol oblasti, na Ma-
řenku.

Josef Pléha, starosta
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Tak jako každý rok i letos byl pro občany 
Lesonic připraven Jízdní řád Lesonických 
Vánoc. Vše začalo o první adventní neděli 

rozsvěcením vánočního stromu v parku, 
při kterém vystoupila s adventními písně-
mi Babická schola.

O týden později následoval další ročník 
běhu o vánočního kapra. Trasu o délce 
5 km nejlépe zvládli z mužů Miloš Václa-
vek a z žen Monika Ledecká. Poukázku 
na kapra si tentokrát nově odnesl i jeden 
z vylosovaných diváků.

O Štědrém dnu proběhl tradiční výstup 
na vysílač u Cidlliny a o den později začal 
první z celkem tří vánočních turnajů v so-
kolovně. Vše zahájil turnaj v šipkách, kde 
zvítězil Radim Korduliak před Radkem Möl-
lerem a Petrou Tůmovou. O tři dny později 
proběhl turnaj ve střelbě ze vzduchovky, 
ve kterém slavil vítězství Radek Zach, dru-
hé místo získal Ondřej Jordánek a na tře-
tím se umístil Jan Zach. Dalšího dne se 
uskutečnil poslední z turnajů, tentokrát 
ve stolním tenise, který ovládl Jan Šuckrdle 
před Luďkem Motalíkem a Janem Zachem.

Na konci prosince se občané Lesonic 
vydali na vrchol Mařenka, kde se tradič-
ně koná setkání občanů obcí z podhůří 
Mařenky a o půlnoci na Nový rok proběhl 
novoroční přípitek na fotbalovém hřišti. 
Celý „jízdní řád“ byl zakončen novoročním 
koupáním v rybníku Utopenec, kterého se 
zúčastnilo celkem deset otužilců.

Mgr. Zbyněk Nejezchleba

Jízdní řád byl dodržen

KONEC ROKU 2018
Domov Sv. Anežky Velký Újezd – Mě-
síc listopad i prosinec byl bohatý, co 
se týká kulturních zážitků.

Nechybělo bohaté ob-
čerstvení, veselá nálada 
i taneční parket byl plně 
obsazen.

Těšíme se, co nám při-
nese nový rok a už nyní 
plánujeme zajímavé výlety 
i kulturní akce, které nám 
udělají radost a zpříjemní 
pobyt v našem Domově.

Jana Šafratová, 
aktivizační pracovnice

Zavítal k nám Lukovský sbor s výběrem 
hezkých písní, které každého pohladily 
po duši. Nenechali jsme si ujít Zvěřinové 
hody a Vánoční jarmark v Nových Syrovi-
cích. Přehlídka krásných ručně dělaných 
vánočních dekorací byla opravdu pouta-
vá, některým jsme neodolali a museli si 
udělat radost jejich koupí. V druhé polovi-
ně listopadu nás svým hudebním uměním 
potěšilo muzikantské trio Voburkovi.

Začátkem měsíce prosince naším Do-
movem prošel sv. Mikuláš a jeho družina. 
Pro každého měl vlídné slovo a balíček 
s ovocem i perníkem. Čerti přišli zkrát-
ka, stav klientů i zaměstnanců po jejich 
návštěvě zůstal nezměněn. Děti ze ZŠ 
Budkov předvedly moc pěkné vystou-
pení, které obsahovalo 
nejenom vánoční písně, 
ale i hru na různé hudeb-
ní nástroje. Pan Hořák ze 
záchranné stanice Ikaros 
přivezl několik svých zvíře-
cích kamarádů, které jsme 
si mohli prohlédnout velice 
zblízka. Oslava Štědrého 
dne připadla na pátek 21. 
prosince, kdy jsme krásně 
společně nazdobili vánoč-
ní strom, postavili betlém, 
popíjeli punč a po celou 
dobu zněly vánoční písně 
v podání několika zaměst-
nankyň a tónů kytary. Ko-
nec roku byl veselý za do-
provodu kapely z Hornic. 
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Vánoční výšlap
Ve čtvrtek 27. prosince se uskutečnil 

historicky první vánoční výšlap do lesa, 
kde jsme společně nakrmili krmelce 
lesní zvěře. Každý ze zúčastněných 
nesl zvířátkům na přilepšenou nějakou 
dobrotu, ať už to byla jablka, kaštany 
nebo obilí. I na účastníky výšlapu če-
kalo menší občerstvení. Trasa byla cca 
5 km. Výšlapu se zúčastnilo 43 nadšen-
ců a dva pejsci. Počasí nám přálo a už 
se těšíme na příští ročník.

Vánoční pingpongový turnaj
V úterý 29. prosince se konal v Lažín-

kách druhý pingpongový turnaj. Zájem 
o účast byl opět velký, a to nejen ze stra-
ny mužů, neboť letos se turnaje účastnily 
také děti. Poděkování patří panu Josefu 
Šimáčkovi za půjčení prostoru kulturního 
domu a panu Leoši Jordánovi za zapůjče-
ní hracího stolu, ale rovněž všem ostatním 
za organizaci a přípravu.

A jak sportovní klání dopadlo? Vítězem 
se stal Vladimír Vastl, druhý skončil Jind-
řich Čermák a třetí místo obsadil Štěpán 
Dvořák.

Miroslava Svobodová

mohly v naší školní jídelně pod vedením 
paní kuchařek vyzkoušet upéct vánočky 
a prostřít sváteční tabuli.

Ze všech tříd bylo po celý čas možno 
slyšet melodie vánočních koled, různé re-
citace vánočních básní. Také jsme mohli 
zhlédnout různé výtvarné činnosti a hlav-
ně hotové výrobky, které nás všechny po-
těšily a pohladily po duši.

Ještě mnohem víc jsme toho zažili, ale 
hlavně jsme vše prožívali společně, sem-
knutě. Člověk člověku nebyl cizí. A tak to 
má být.

Monika Havelková, 
učitelka MŠ

Poslední měsíc v roce 2018 se as-
poň na pár dní předvedl ve své oprav-
dové kráse. Krajina zasněžená, čistá 
a pravá vánoční.

Děti s výskotem vítaly každé nové 
chumelení a my dospělí jsme jejich 
radost vřele podporovali. Vždyť každý 
z nás byl jednou dítětem a sníh k Vá-
nocům prostě patří. Příroda se rozhod-
la jinak, sníh roztál, ale v nás vánoční 
atmosféra už zůstala. A proč se o ni 
nepodělit, nešířit ji dál?

Děti z MŠ navštívily místní DVD podnik, 
kde tradičně ozdobily vánoční stromek, 
zazpívaly vánoční koledy a za svou snahu 
byly hojně odměněny balíčky s dobrotami 
a dárky.

Po celý měsíc jsme si při-
pomínali různé zvyky, pra-
nostiky a obyčeje. Zavítal 
k nám svatý Mikuláš, rodiče 
nás velmi překvapili svými 
tvůrčími schopnostmi při vy-
hlášení soutěže ,,O nejhezčí 
betlém‘‘.

Děti ze základní školy si 

Čtyřikrát z Lázu

Tři králové
Charita Česká republika pořádá kaž-

doročně dobročinnou akci s názvem Tří-
králová sbírka. Skupina koledníků chodila 
i po naší vsi a podařilo se jim vybrat krás-
ných 11 220 korun. Děkujeme každému, 
komu není lhostejný život lidí, co neměli 
v životě takové štěstí, a přispěl do kasič-
ky. Poděkování patří i koledníkům za je-
jich aktivitu a ochotu.

˝

Štědrý den
Dne 24. prosince jsme se ve 13 hodin 

sešli na návsi, kde nás přivítali Lukovští 
trubači a naladili nás vánoční atmosfé-
rou. Poté následovaly místní děti, které 
nám zarecitovaly a zazpívaly písničky 
s vánoční tématikou. Následné rozdaly 
vánoční přáníčka, která samy vyrobi-
ly. Nechybělo ani zdobení vánočního 
stromečku na návsi. Na závěr nám pan 
starosta Martin Chalupa popřál pevné 
zdraví a bohatého ježíška. Poté jsme 
se odebrali domů si společně s rodinou 
užít vánoční večer.

Silvestr
V podvečer 31. prosince v 17.30 ho-

din jsme ukončili společným setkáním 
na místním hřišti rok 2018, kde nás 
pan starosta Martin Chalupa přivítal 
a popřál úspěšné vykročení do nové-
ho roku. Pro všechny bylo připraveno 
menší občerstvení. Panovala příjemná 
atmosféra. Večer byl zakončen společ-
ným klábosením a ohňostrojem.

Pohádkový advent v ZŠ a MŠ Nové Syrovice

Děkujeme všem, kteří se na těchto ak-
cích podíleli. 
Petra Dubská, místostarostka 
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Je již tradicí, že se každou adventní 
neděli sejdou občané u betlémů na návsi 
ve Velkém a Malém Dešově, aby si spo-
lečně zazpívali koledy a umocnili tím vá-
noční atmosféru. Tak tomu bylo i v neděli 
23. prosince 2018. To, že vánoční svátky 
nejsou jenom dárky, slavnostní večeře, 
nazdobený stromeček, lití olova a pou-
štění svíček po vodě ve skořápkách, ale 
hlavně období, kdy se konečně můžeme 
na chvíli zastavit, věnovat čas rodině 
a přátelům, užívat si klidu a pohody, připo-

mněl ve svém úvodním proslovu starosta 
obce. Za doprovodu hudební skupiny De-
šovské holky a při vůni punče a čaje si pak 
všichni zazpívali vánoční koledy a v pří-

jemné atmosféře vydrželi až do pozdních 
večerních hodin.
Mgr. Jan Sigmund
Foto: Mgr. Dana Popová a Michala Šimková

Vánoce v lesonické škole
Vánoce a adventní čas jsou tradice 

plné očekávání a příprav. Dětská fanta-
zie nezná mezí, a proto ji rádi rozvíjíme 
s našimi seniorkami. Ony se velice těší 

na děti a naopak naše děti se velice 
těší na ně. Každoročně se před Vá-
noci setkáváme společně ve škole – 
žáci školy, děti ze školky, bývalí žáci, 
kteří se k nám rádi vracejí, a naše ba-
bičky, které jsou stále plné energie. 
Mají také hlavu plnou nápadů a spo-
lečně s dětmi vždy zažívají vánoční 
pohodu naplněnou tvořením, vánoč-
ním cukrovím a koledami. Co si více 
přát, než mít radost z toho, že jsme 
rádi spolu...

Jitka Řezníčková

Na druhou adventní neděli 9. prosince se 
v kulturním domě v Jakubově konala be-
sídka dětí ze základní a mateřské školy. 
Zaplněný sál nejdříve pobavili malí rozto-
milí čertíci a čertice z mateřské školy. Děti 
na pódiu cvičily, skákaly, zpívaly a na zá-
věr přidaly i několik básniček. Jejich starší 
kamarádi ze školy předvedli svoji obrat-
nost při skocích přes bednu nebo na gym-
nastickém koberci. Také jsme mohli obdi-

i jakubovské mažoretky. Všechny účinku-
jící odměnilo potleskem 160 diváků.

Předvánoční besídka v Jakubově

Závěr roku v Litohoři
Vánoce a tradiční zpívání

Vánoční svátky a hlavně Štědrý den 
jsou již každoročně spjaty se zpíváním 
v litohořském kostele. Třiadvacetičlenný 
sbor dospělých i dětí se schází každý 
rok již od konce října a nacvičuje krásné 
vánoční písně a koledy, aby pak líbivými 
tóny pohladil duši každého posluchače. 
I letos byl kostelík beznadějně zaplněn. 
Sbor se nám rozrostl o basu a harmoniku, 
zvuk těchto „živých nástrojů“ a zpěv se 
v akustice kostela nesl jako balzám.

Velmi si vážíme ochoty přespolních 
i domácích členů, kteří jsou ochotni obě-
tovat spoustu svého času pro nácvik ta-

Adventní zpívání v Dešově

Hana Dračková
Foto: Miroslav Kabelka

vovat točení obručí, společné cvičení při 
hudbě a zpěv písní. Své umění předvedly 
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kového koncertu. Věříme, že tato milá 
tradice bude pokračovat i letech nadchá-
zejících.

Turnaj a bruslení
Pátý ročník turnaje ve stolním teni-

se, který se po pauze vrátil v roce 2014 
zpět, i tentokrát probíhal na druhý svátek 
vánoční. Zúčastnilo se celkem dvanáct 
hráčů. Pohár tentokrát putuje do Jemnice 
za vítězem Josefem Křikavou, druhé místo 
obsadil Libor Křikava a třetí Vladimír Vastl.

Štěpánský ping-pongový turnaj nebyl 
jedinou akcí druhého vánočního svátku. 
Hokejový klub Litohoř věnuje každý rok 

hodinu bruslení dětem z Litohoře na zim-
ním stadionu v Moravských Budějovicích. 
Zúčastnily se tři desítky bruslařů, kteří vy-
užili příležitosti k přirozenému pohybu.

Silvestrovský pochod
Pátý ročník silvestrovského pochodu 

se konal v neděli 30. prosince 2018, trasa 
byla zvolena pro více i méně zdatné. Del-
ší trasa měřila zhruba 10 km, kratší trasa 
6 km. Bylo znát, že většina z nás měla chuť 
se po Vánocích pořádně protáhnout, a tak 
zvolila trasu delší. Po příjemném vymrz-
nutí se všichni sešli ve vyhřátém kulturním 
domě, kde k příjemné atmosféře přispěla 
hudba pana Františka Sobotky. K poseze-

ní se připojili i starší občané, za což jsme 
velmi rádi. Tančilo se a zpívalo až do ve-
černích hodin (viz foto).

Hana Bustová 

Jako již každoročně proběhl v areálu TJ 
Lukov vánoční turnaj mezi hráči reprezen-
tujícími Lukov v krajském a okresním pře-
boru. V letošním roce přibyla i kategorie 
neregistrovaných hráčů. Všechny zápasy 
byly rozděleny do tří skupin: registrovaní 
hráči, čtyřhra registrovaných hráčů, dvou-
hra neregistrovaných hráčů.

Začátek turnaje byl stanoven na osmou 
hodinu ranní. Při prezentaci bylo nahlá-
šeno 29 sportovců. Nejprve se odehrály 
základní skupiny, poté čtyřhry. Finálová 
část turnaje začala v 15 hodin. Celý tur-
naj provázela dobrá vánoční nálada oko-
řeněná výborným gulášem. Po sportovní 
stránce nutno dodat, že všechny zápasy 

Rada města na základě podnětu skaut-
ského střediska v Moravských Budějovicích 
dne 30. 10. 2018 schválila vyhlášení „Veřej-

né sbírky na pomoc Barboře Formanové“, 
a to formou shromažďování finančních 
prostředků do pokladniček. Jedna poklad-
nička byla umístěna v přízemí městského 
úřadu a druhá přenosná pokladnička byla 
ve skautské klubovně při akci Coffee to 

měly vysokou úroveň s notnou dávkou 
emocí. Turnaj neměl vyloženého favorita 
a stupně vítězů tak mohl obsadit kdokoliv.

Za TJ Lukov Kamil Šplíchal

Tříkrálová sbírka 2019
Ve dnech 1. až 14. ledna 2019 pro-

běhla opět po roce Tříkrálová sbírka, 
kterou v Moravských Budějovicích 
organizovala Oblastní charita Třebíč. 
Sbírka byla jako vždy zaměřená na po-
moc nemocným, postiženým, seniorům, 
matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně 
potřebným skupinám lidí ve všech ob-
cích našeho okresu. V Moravských Bu-
dějovicích se letos vybralo 131 135 Kč. 
V Jakubově to bylo 22 561 Kč, v Lažín-
kách 9 763 Kč a ve Vraníně 7 071 Kč.

Peníze, které jste při sbírce vhodi-
li do zapečetěných pokladniček, bu-
dou skutečně použity na pomoc lidem 
v nouzi jen v rámci okresu Třebíč, a pro-
to mohou někdy pomoci komukoli z nás.

Chci tedy poděkovat všem, kteří ko-
ledníky laskavě přijali a přispěli jakou-
koliv částkou. Zároveň chci poděkovat 
všem malým koledníkům a vedoucím 
skupinek za jejich obětavou pomoc při 
sbírce.

Ludmila Slabá, 
místní asistent Tříkrálové sbírky

Turnaj ve stolním tenise TJ Lukov

Výsledky:
Registrovaní hráči dvouhry:
1. Jan Vidourek mladší
2. Ondřej Konvalinka
3. Petr Konvalinka
Registrovaní hráči čtyřhra:
1. Petr Konvalinka – Petr Václavek

2. Jan Vidourek starší – Petr Křenek
3. Zdeněk Vrzal – Pavel Krotký
Neregistrovaní hráči dvouhra:
1. Michal Částek
2. Jan Eberl
3. Radek Krotký

Sbírka na pomoc Barborce Formanové
Help. Další formou sběru bylo shromaž-
ďování finančních prostředků na zvláštním 
bankovním účtu č.ú.115 -6743610237/0100 

vedeném u Komerční banky v době 
od 1. 12. 2018 do 2. 1. 2019. Celková 
suma, která byla vybrána a převe-
dena na účet rodičů Barborky, činila 
částku 86 745,35 Kč.

Sbírka byla pořádána ve spo-
lupráci se skautským střediskem 
v Moravských Budějovicích. Nej-
větší dík patří právě členům skautů 
a skautek, kteří se zasloužili svojí 
pílí a vytrvalostí o nejvyšší část pří-
spěvků.

Mamince Barborky byl 9. ledna 
2019 oficiálně předán šek s vý-
těžkem sbírky za účasti starosty 

Ing. Vlastimila Bařinky a zástupců skautů 
a skautek z Moravských Budějovic (viz 
foto).
Děkujeme všem, kdo tuto sbírku pro dob-
rou věc podpořili.
Odbor organizační MěÚ Mor. Budějovice

inzerce
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a sponzorů výrob-
ky k prodeji. Holky 
ze 4. oddílu skau-
tek si rozdělí úkoly 
v kuchyni a obsluhu návštěvníků. Služby 
jsou každý den dvě (vždy na čtyři hodi-
ny) s hlavním vedoucím kuchyně a třemi 
nebo čtyřmi pomocnicemi. Každá pak 
donese z domu některý předem vybraný 
moučník nebo dezert. Ostatní nabídku 
kavárny pak děvčata připravují operativně 
podle objednávek. Vzhledem k omeze-
ným prostorům bývá kavárna po většinu 
času plná. V pracovní dny nás navštěvují 
i třídy z místního gymnázia, během víken-
du zase přijíždějí i zástupci vzdálenějších 
skautských středisek z kraje nebo celé 
rodiny našich skautů a skautek.

Letošní ročník byl ozvláštněn páteční 
a sobotní večerní čajovnou, která probí-
hala v nové části klubovní přístavby vždy 
večer od 19 do 21 hod. Díky vstřícnosti 
pracovníků muzea jsme mohli i letos nabí-
zet svařák v průjezdu zámku a o víkendu 
rozdávat jmelí a betlémské světlo.

Vážíme si každoročního nárůstu zájmu 

Díky vám všem, kteří jste se zapojili 
do příprav, pečení, pletení, obsluhy, úkli-
du, a pak také vám, všem návštěvníkům, 
štědrým hostům, kteří jste se v kavárně 
zastavili a umožnili tak dosáhnout úcty-
hodného výtěžku, který Barušce umožní 
absolvovat dvě celotýdenní intenzivní hi-
poterapie a pořídit ultralehký mechanický 
vozíček.

A jak celá kavárna probíhá? Co stojí 
v pozadí?

Několik týdnů dopředu spolu s paní 
Ing. Peškovou z organizačního odboru 
MěÚ v Moravských Budějovicích probíhá 
administrativní příprava, komunikace s ro-
dinou dítěte, pro které je sbírka určena, 
a dohodnutí důležitých termínů. Zhruba 
ve stejnou dobu začínáme s propagací 
akce na Facebooku, střediskových webo-
vých stránkách, rozesíláme pozvánky 
a aktuální novinky, jako je jídelní lístek 
nebo rezervační formulář. Vše vrcholí fy-
zickou přípravou prostor v naší skautské 
klubovně, kterou je třeba zvelebit a vdech-
nout jí trochu vánoční atmosféry. Mezitím 
sbíráme od ochotných rodičů, prarodičů 

o návštěvu kavárny i každé, byť drobné 
pomoci s přípravou nebo zapůjčením věcí. 
Protože nejužitečnější ze všech umění je 
umět pomoci druhému. A proto se již nyní 
můžete těšit na kavárnu s pořadovým čís-
lem sedm.

Monika Netíková

Před vánočními svátky jsme se snažili 
vás dostat do té pravé atmosféry a vánoč-
ní nálady a doufáme, že se nám to po-
dařilo právě díky kulturní nabídce, která 
v Besedě byla. Adventní koncerty jsou sa-
mozřejmostí a nutno podotknout, že opět 
byly všechny krásné. První dva, Kdousov-

ská schola a ZUŠ Moravské Budějovice, 
proběhly v kostele sv. Jiljí. Třetí koncert, 
Pavel Szabo a spol. a kytarová škola Dra-
ha, opět zaplnil velký sál Besedy a byl to 
opravdu kouzelný zážitek. Posledním ad-
ventním koncertem byl Skyey gospel. Kdo 
jej navštívil a vánoční náladu postrádal, 
při odchodu mu již rozhodně nechyběla. 
Před posledním adventním koncertem 
jsme však měli ještě jeden vánoční kon-
cert. Věra Martinová zcela vyprodala Be-
sedu. Její podání vánočních písní a koled 
dohromady s kytarou vytvořily nezapo-
menutelné momenty a všichni se pono-
řili do toho touženého klidu a nechali se 
unášet proudem krásné hudby, díky které 
to byl ten správný předvánoční relax. Dě-
kujeme, že jste tento čas prožívali s námi.

Lenka Nechvátalová

Advent v ZŠ T. G. Masaryka
Dne 21. 12. 2018 jsme v dopoledních 

hodinách přivítali v naší vánočně vyzdo-
bené škole děti z místních mateřských 
škol. Letošní ročník byl ozvláštněn tím, že 
školu spolu s dětmi z MŠ navštívili i bývalí 
zaměstnanci školy (senioři). Celý projek-
tový den se nesl v duchu vánočních zvyků 
a tradic. Všichni si společně v doprovodu 
našich žáků prošli školu, děti z MŠ pak 
pracovaly v předem připravených dílnách, 
kde různé činnosti řídili sami žáci naší 
školy. Hosté si mohli vyrobit vánoční oz-
dobu, zahrát si a zazpívat vánoční koledy, 
připomenout si vánoční zvyky i tradice, 
protáhnout svá tělíčka v tělocvičnách či 
zdolávat nástrahy lezecké stěny a mno-
ho dalších. Tradičně nechybělo malé ob-
čerstvení. Bylo to moc pěkné dopoledne 
a společně jsme si užili krásnou vánoční 
atmosféru.

Mgr. Jitřena Kuchtová

Poděkování…
a ještě jedno malé ohlédnutí 
za uplynulým adventním časem

Tradičně netradiční bylo setkání nás, 
bývalých zaměstnanců školy – dnes se-
niorů, v krásném adventním čase. Letos 
se právě poprvé konalo netradičně přímo 
v prostorách ZŠ T. G. Masaryka. Setkání 
se uskutečnilo poslední den před vánoč-
ními prázdninami – v den, kdy už všichni 
čekají, až školní zvonek zazvoní naposle-
dy a rozběhnou se domů.

Byli jsme překvapeni, jakým milým 
a neformálním způsobem jsme byli přiví-
táni. Moc pěkně se o nás po celou dobu 
setkání starali. Se staršími žáky jsme si 
prohlédli celou vánočně vyzdobenou ško-
lu, krásně vybavené pracovny, tělocvičny 
i třídy. Měli jsme také možnost nahlédnout 
přímo do vyučování. Děti nám předvedly, 
co zrovna dělají, co umí a předaly nám 
i malé dárečky. Divadelní soubor nám 
zahrál krátké představení o narození Je-
žíška. Členové hudebního kroužku Rose-

 III. Adventní koncert – Pavel Szabó a hosté  
Foto: Pavel Čírtek

Vánoční koncert s Věrou Martinovou 
Foto: Pavel Čírtek

 IV. Adventní koncert – Skyey Gospel 
Foto: Luboš Janoušek

Ohlédnutí za vánočním časem

Průběh COFFEE TO HELP 2018
V polovině prosince proběhl již šestý ročník charitativní 

kavárny Coffee to Help, jejíž výtěžek skautské středisko 
ve spolupráci s městem Moravské Budějovice věnovalo 
tříapůlleté Barušce Formanové trpící spinální muskulární 
atrofií. Celkem se ve dvou pokladničkách sešlo 86 745 Kč, 
z toho 71 468 Kč bylo v pokladničce ze skautské kavárny. 

dokončení na str. 16
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Můj dům – moje město
V listopadu 2018 byla v naší mateř-

ské škole vyhlášená výtvarně pracov-
ní soutěž pro děti a jejich rodiče ze 3. 
a 4. třídy s názvem MŮJ DŮM – MOJE 
MĚSTO. Děti nejen kreslily, ale i vytvá-
řely trojrozměrné výrobky. Do hlasová-
ní o nejlepší práce se zapojily všechny 
děti naší mateřské školy. Na účastníky 
soutěže čekala nejen sladká, ale i věc-
ná odměna.

Dětem i rodičům bychom chtěli po-
děkovat za kreativitu, nápaditost i čas, 
který této soutěži věnovali, a těšíme se 
na spolupráci při dalších akcích. Výrob-
ky jsou vystavené v prostorách morav-
skobudějovické radnice.

Bc. Martina Vodáková, 
MŠ Fišerova

V listopadu jsme si s žáky 5. C ZŠ T. 
G. Masaryka povídali o Vánocích. Snaži-
la jsem se, aby děti pochopily, že Vánoce 
nejsou jen o tom, kolik dárků dostanou 
nebo kolik sní cukroví. Ale že skuteč-
né kouzlo Vánoc se ukrývá v tom, koho 
o Vánocích potkáme, kolik vykouzlíme 
úsměvů a kolika lidem pomůžeme. A tak 
jsme dostali nápad zapojit se do projek-
tu Ježíškova vnoučata. Bohužel finanční 
prostředky na zakoupení darů, 
které si senioři v rámci projektu 
přáli, jsme neměli. Proto jsme 
se rozhodli, že se do projektu 
zapojíme po svém.

Kontaktovala jsem paní Čáb-
lovou, která pracuje v Domě sv. 
Antonína, a domluvila jsem se 
s ní na krátkém programu pro 
seniory, který s dětmi nacvičí-
me. Tímto začala naše měsíc 
a půl trvající práce. S dětmi 
jsme si sestavili zpěvník ko-
led a vánočních písní. Kromě 
klasických známých koled jsme se nau-
čili i třeba koledu z Katalánska Fum Fum 
nebo moderní vánoční písně, jako napří-
klad Vánoční strom od Lucie Vondráčko-
vé nebo Půlnoční od Václava Neckáře. 
Celkem jsme se naučili šestnáct koled 
a písní. A abychom potěšili seniory ještě 
více, ve výtvarné výchově s paní učitelkou 
Romanou Havlínovou vyrobili žáci více 
než 90 vánočních přání. V rámci projektu 
OP VVV – MAPII jsme od města dostali 
finanční podporu, a tak jsme mohli nakou-
pit květináčky, papírové hlavičky, třpytky 
a další potřeby na výrobu andílků. Žáci 
vyrobili ve výtvarné výchově a pracovních 
činnostech 90 andělů, aby každý z obyva-
tel domova dostal svůj symbol Vánoc.

Po náročném nacvičování koled a výro-
bě dárků přišel konečně ten den, na který 
jsme se s žáky těšili, 11. prosinec. Den 
dopředu jsem si v Domě sv. Antonína 
nachystala aparaturu – aby si opravdu 
každý senior mohl naše vystoupení užít, 
i když už třeba jeho sluch tak dobře ne-
slouží. V úterý nás v DSA velice mile uví-
tala paní Čáblová a spousta zvědavých 
pohledů a usměvavých seniorů. Pro děti 
bylo nachystané občerstvení. Po zvu-
kové zkoušce a dostavení se všech di-
váků mohlo naše vystoupení začít. Díky 
moderní technice, kterou v domově mají, 

slyšeli naše hudební vystoupení i senioři, 
kteří se ze zdravotních důvodů nemohli 
dostavit do společenské místnosti.

Po úvodním proslovu paní Čáblové, ve kte-
rém nás uvítala a představila, jsme s žáky 
začali naši hudební produkci. Musím děti 
velice pochválit, zpívaly nahlas, s úsměvem 
a opravdu do svého zpívání daly vše, co moh-
ly, hlavně své srdce. Po skončení vystoupení 
se jim dostalo velkého potlesku od diváků, 

spousta úsměvů, ale i slz štěstí. Nejvíce nás 
potěšilo, když senioři začali skandovat, že 
chtějí vystoupení zopakovat. Po ukončení 
potlesku jsem se ujala slova a poděkovala 
všem za příjemnou atmosféru, za úžasné 

Nyní již stojíme na prahu roku 
2019 a před námi je další pololetí. A jaká 
jsou naše očekávání?

Především úspěšné završení studia 
maturitními ročníky. Naším cílem není 
jen vzdělávání současných studentů, 
ale i usnadnění přípravy žákům, kteří by 
se rádi zapojili do našich aktivit a roz-
šířili naše řady v nastávajícím školním 
roce. Právě jim nabízíme Krok k přijíma-
cím zkouškám, který začíná 6. 2. 2019. 
Je určen zájemcům o tradičně otevírané 
obory, a to o čtyřletý studijní obor gymná-
zia, o čtyřletý studijní obor veřejnoprávní 

činnosti a čtyřletý obor sociální činnosti. 
Nově se mohou přihlásit i zájemci o šes-
tiletý studijní obor gymnázia, který bude 
nabízet absolventům sedmých ročníků 
rozšířenou výuku cizích jazyků a informa-
tiky.

Pokud se o dění na naší škole nebo 
o přípravném kurzu chcete dozvědět víc, 
podívejte se na webové stránky www.
gymsosmb.cz nebo facebook školy. Uvi-
díte, že se opravdu držíme motta: „Jsme 
školou, kde se pořád něco děje.“

Mgr. Ilona Lovicarová, 
Mgr. Květa Bretšnajdrová

šek 200 Kč a zbytek děti využijí na škol-
ní výlet.

Projekt Abeceda peněz byl pro naši 
třídu velkým zážitkem a zkušeností. 
Žáci se seznámili nejen s prostředím 
banky, bankovními pojmy, historií peněz 
a chodem malého třídního podniku, ale 
hlavně s hodnotou peněz. Teď už vědí, 
jak pracná je cesta peněz k rodičům 
do peněženky.

Mgr. Dagmar Tichá,
třídní učitelka 4. A

Ježíškova vnoučata podle žáků páté třídy

Čtvrťáci podnikali...
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Pravidelným časem bilancování a no-
vých předsevzetí je pro většinu z nás pře-
lom kalendářního roku. Život studentský 
i život rodičů provází tradičně i bilancová-
ní pololetní. A jak se dařilo v uplynulém 
pololetí našim studentům? Posuďte sami.

Každodenní výuku obohatily četné pro-
jekty. Nechyběly domácí i zahraniční ex-
kurze, a to i v prosinci, kdy se studenti vy-
dali na již tradiční exkurzi do Vídně. A jak 
hodnotili tuto akci? Dejme prostor Báře 
Honsové, studentce 1. A:

První zastávkou ve Vídni bylo architek-
tonické dílo Hundertwasserhaus a poté 
jsme již zamířili do historického centra 
Vídně. Od chvíle, kdy jsme vystoupili 
z autobusu, následovala prohlídka jedné 
památky za druhou. V průběhu dne jsme 
navštívili například Hofburg, náměstí Hrdi-
nů, Augustiniánský kostel nebo Císařskou 
hrobku. Jednou z nejzajímavějších za-
stávek byl Stephansplatz, kde jsme moh-
li navštívit katedrálu sv. Štěpána nebo 
zhlédnout další dílo moderní architektury 
– Haas Haus. Když jsme došli na náměs-
tí Marie Terezie k Uměleckohistorickému 
muzeu, čekala nás prohlídka expozice 
starověkého Egypta. Po zajímavé pro-
hlídce egyptských dějin, která probíhala 
v němčině, nás čekala poslední, pro ně-
koho však hlavní, zastávka exkurze. Tra-
diční vídeňské vánoční trhy. Náměstí před 
vídeňskou radnicí bylo plné stánků s pře-
vážně vánoční tématikou a ve večerních 
hodinách nás okouzlila výzdoba a osvět-

Čtvrťáci v ZŠ TGM podnikali
Žáci 4. A si v prvním pololetí letošního 

školního roku vyzkoušeli být podnikate-
li. Zapojili se totiž do projektu Abece-
da peněz, který školám nabízí Česká 
spořitelna. Děti se v něm učí spravovat 
vlastní finance a spolupracovat; zkrátka 
zažijí, co obnáší svět podnikání.

Vše začalo v září první návštěvou 
pracovníků pobočky České spořitelny 
ve škole, kteří děti v soutěžním kvízu 
seznámili se základními pojmy z finanč-
nictví a vysvětlili smysl a záměr projek-
tu. Poté následovala návštěva pobočky 
ČS, seznámení se s prostředím banky 
„z druhé strany“ a obdržení počáteční-
ho kapitálu ve výši 3 000 Kč na realiza-
ci svého podnikatelského nápadu. Ten 
si musely děti vymyslet samy. Mohly 
podnikat v čemkoli (vyrábění, pečení, 
divadelnictví…). Čtvrťáci byli projektem 
nadšeni. Kromě názvu firmy si zvolili 
i jejího ředitele, vybrali paní účetní, ved-
li si účetní knihu. Po několika týdnech 
dokonce přišla z banky namátková kon-
trola, která prověřovala, zda se žákům 
práce daří a jak jsou s ní daleko.

Vzhledem k tomu, že se blížily Vá-
noce, rozhodli se žáci 4. A pro název 
firmy Dekor 24 a pro výrobu vánočních 
dekorací a věcí s vánoční tématikou 
spojených. Na závěrečném jarmarku, 
který zorganizovali začátkem prosince, 
byl tedy k prodeji pečený čaj, sazeničky 
rýmovníku, vánoční cukroví a drobné 
vánoční dekorace.

Děkujeme rodičům, prarodičům 
a ostatním zúčastněným, kteří nás při-
šli na jarmark podpořit. Díky nim byl tak 
úspěšný, že jeho výtěžek se čtvrťáci 
rozhodli rozdělit – částkou 4 547 Kč při-
spěli na psí útulek v Lukově, poslední 
prosincový školní den každému malé-
mu šikovnému podnikateli nadělil Ježí-

tta zahráli a zazpívali vánoční koledy. 
Kulturní zážitky se prolínaly s bohatým 
občerstvením, kde nechybělo ani vá-
noční cukroví spolu s dětským punčem.

Celková atmosféra ve škole byla vel-
mi příjemná. Byl dostatek času si také 
společně posedět, popovídat si s dětmi 
a s mladšími kolegy, zavzpomínat. Ni-
kdo nebyl sám, nikde ani zdání o tom, 
že jsme přišli nevhod. Cítili jsme se moc 
dobře a nechtělo se nám jít domů. Naše 
setkání nemělo chybu.

Chtěli bychom poděkovat panu ře-
diteli Mgr. Březinovi za uskutečnění 
setkání, paní učitelce Mgr. Kuchtové, 
koordinátorce tohoto setkání, i paní uči-
telce Mgr. Svobodové a všem, kteří se 
podíleli na přípravě této akce. Prostě 
všem, kteří nám obětovali i kus svého 
volna.

Děkujeme a moc si toho vážíme.
Senioři ze ZŠ T. G. Masaryka 
Moravské Budějovice

dokončení ze str. 15 GYMNÁZIUM A SOŠ MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

ČAS BILANCOVÁNÍ, ČAS PŘEDSEVZETÍ

lení trhů. S teplým punčem v dlaních nám 
k dokonalému navození vánoční atmosfé-
ry chyběl už opravdu jenom sníh.

V průběhu roku se také konala řada 
zajímavých besed, workshopů, výstav, 
charitativních akcí atd. Pestrou činnost 
završila divadelní soutěž – Thálinka, kte-
rá se již pravidelně koná poslední školní 
den před vánočními svátky. V tento den 
se školní jídelna promění v jedno velké 
jeviště a studenti všech tříd se stanou 
herci. A že je vždy na co se dívat! V letoš-
ním roce si studenti připravili nastudování 
muzikálu Mamma Mia, autorskou hru po-
dle vlastního scénáře, představení podle 
slavných filmových scén nebo adaptace 
pohádek. Přestože se jednalo o soutěž 
a nejlepší představení třídy 2. DE bylo 
odměněno hlavní cenou, všechna vy-
stoupení byla zdařilá. Příjemnou vánoční 
atmosféru navodily koledy v podání 1. DE 
a nastudování pohádky Anděl páně třídou 
4. A.
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publikum a předala za žáky překvapení, které 
jsme si pro obyvatele domova připravili – vel-
ký vánoční balíček. Ten se skládal z dárků, 
které žáci během měsíce pro seniory přinesli. 
Mezi dárky byly hrníčky, dekorační předměty, 
kosmetika, ozdoby na stromeček, sladkosti, 
vlastní výrobky dětí, čaje, svíčky a spousta 
dalších věcí. Senioři nás opět odměnili velkým 
potleskem a rozzářenými pohledy. Domluvili 
se, že si dárek dají pod stromeček a společně 
rozbalí na Štědrý den. Žáci na závěr rozdali 
všem vánoční přání a andílky, které dříve vy-
robili. Rozdělili se i na skupiny a šli do pokojů 
těch, kteří se nemohou pohybovat, osobně 
jim dárky předali a popřáli krásné Vánoce.

Akce měla veliký ohlas jak u seniorů, za-
městnanců domova, tak i u našich páťáků. 
Projekt hodnotili velice kladně, popisova-
li překvapivé reakce babiček a dědečků, 
překvapilo je, jak může takový malý dárek 
udělat tak velkou radost. Myslím si, že účel 
této akce byl splněn na více než sto procent. 
Žáci dokázali spolupracovat a domlouvat 
se při výrobě dárků, dokázali komunikovat 
s lidmi o dvě generace staršími, než jsou oni 
sami. A viděli, že dělat radost nemusí stát 
peníze, ale ten pocit z dobrého skutku a ra-
dosti druhých je k nezaplacení. V domově 
jsme načerpali tu pravou vánoční atmosféru 
a získali skvělé zkušenosti do života, na-
příklad ty, že je potřeba vážit si starších lidí 
a pomáhat jim.

Nečekanou odměnou za naše vystoupe-
ní bylo pozvání od paní Čáblové a seniorů 
na jejich Čertovskou pohádku, kterou pro 
nás a MŠ Jabula zahráli 14. prosince. Po-
hádka byla o čertech a Káče. Představení se 
žákům velice líbilo, odměnili ho velkým po-
tleskem a květinou pro každého herce, zpě-
vačky a paní klavíristku, která doprovázela 
písničky v pohádce. Pro žáky to byla zase 
nová zkušenost, protože předtím znali po-
hádky v podání pouze dětí nebo dospělých 
herců. Obdivovali babičky a dědečky, že si 
zvládnou zapamatovat text a umí si udělat 
legraci i sami ze sebe.

Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří 
nám pomohli se zapojit do tohoto projektu: 
městu Moravské Budějovice za finanční 
podporu projektu, paní Čáblové za skvělou 
komunikaci a umožnění vystoupení, celému 
personálu Domu sv. Antonína, Karle Křiva-
nové za zapůjčení aparatury, Mgr. Roma-
ně Havlínové za výrobu přání a andělíčků 
a panu řediteli Mgr. Miloši Březinovi za pod-
poru při organizování této akce.

Mgr. Jana Daňhelová,
učitelka ZŠ TGM Mor. Budějovice

Zkrocení zlé ženy 
a divadelní spolek Vídeň

V roce 1881 vznikl v patnáctém vídeň-
ském okrese kroužek zde působících Čechů 
a Moravanů, pro podporování školského 
spolku Komenský. Jeho vlastenectví plynu-
lo z obav o zánik české řeči mezi menšinou 
ve Vídni. Spolek pomáhali „postavit 

Ježíškova vnoučata...
Ve středu 12. prosince 

2018 uspořádaly děti z hu-
debních kroužků ZŠ T. G. 
Masaryka pod vedením paní 
učitelky Alexandry Rosové 
velký vánoční koncert s ná-
zvem Už se zase těšíme 
na Ježíška. Účinkujícími byli 
jak malí prvňáčci, tak zku-
šení hráči z devátých tříd. 
Zazněly krásné vánoční pís-
ně a koledy. Atmosféra byla 
opravdu sváteční, vždyť vidět 

zpívat a hrát současně 65 nadšených malých muzikantů je velký zážitek.
Takováto vystoupení však nejsou pro Rosettu žádnou novinkou. Závěrečné či vánoční 

koncerty pořádá již 11 let. Své desetileté výročí oslavila velkým koncertem nazvaným podle 
nejznámější skladby Louise Armstronga Svět je báječný kout a byl plný zahraničních hitů 
s českými texty. Koncert Hity století, uspořádaný koncem minulého školního roku, byl celý 
věnován oslavám stého výročí vzniku Československa.

Letošní vánoční koncert měl pro diváky nachystané malé překvapení. Zcela poprvé zde 
totiž vystoupil(a) ukulele band(a) Rozinky. Velmi vtipně a působivě zahrála koledy na ukulele. 
Nemohly však chybět ani děti ze sborečku Růžička, které zazpívaly několik vánočních písní. 
Snaha a pečlivá příprava žáků byla oceněna velkým počtem diváků a bouřlivým potleskem 
na závěr.

Velké poděkování a pochvala patří všem malým muzikantům za nadšení a poctivý přístup 
a paní učitelce Rosové za trpělivou práci a dobré nápady.

Za ZŠ T. G. Masaryka Alexandra Rosová ml.

ROSETTA ROZDÁVÁ RADOST

Zprávy ze Sokola
Šibřinky – Škola čar a kouzel

V sobotu 23. února se sokolovna promění 
ve Školu čar a kouzel. Sokolské Šibřinky tra-
dičně uzavírají plesovou sezónu a vy máte 
jedinečnou příležitost užít si ples v nefor-
mální atmosféře plné masek a převleků. Pro 
letošek jsme přidali do programu i soutěž 
o nejlepší masku.

Tradice Šibřinek je stará jako Sokol sa-
motný. První Šibřinky organizoval v Praze 
Jindřich Fügner a Miroslav Tyrš již v roce 
1865. Název „Šibřinky“ znamenal ve staré 
češtině frašky nebo žerty a pravděpodobně 
pochází z německého slova „Schabernack“, 
které má význam škodolibý žert či posměš-

Sokolové se sešli na na Mařence
Již po devětačtyřicáté jsme společně se sokoly a turisty z okolních obcí vystoupali na nej-

vyšší vrchol regionu Mařenku (711 m n. m.). Z Moravských Budějovic jsme vypravili plný 
autobus. Celý den sněžilo a okolí Mařenky bylo celé zahaleno do bílého hávu. Procházku 
zasněženými loukami a lesy jsme si zpestřili společnými přípitky a přáními do nového roku. 
Počasí nám letos neumožnilo kochat se krásnými pohledy z rozhledny, nicméně zahřátí 
u ohně a opečení špekáčků jsme si ujít nenechali.                   Foto: Jan Švaříček

ný kousek. Tato tradice přečkala všechny 
vrtochy našich dějin, a tak se i po 154 le-
tech těšíme na sokolovnu plnou kouzelných 
kostýmů. A co vy, už máte vymyšlené, za co 
půjdete?

Pojďte s námi na Tašky
V sobotu 2. února (na Hromnice) s námi 

můžete vyrazit na další turistický výlet. 
Odjíždíme v 10:03 h vlakem do Šebkovic. 
Odtud na kopec Tašky (582 m n. m.), kde 
si dáme malé občerstvení. Poté se vydáme 
přes Holý kopec, Svatý vít a Lukovskou horu 
zpět do Mor. Budějovic. Pochod má přibližně 
12 km. Pokud nám nebude přát počasí, výlet 
zkrátíme a půjdeme po zpevněných cestách.

Jan Švaříček, starosta TJ Sokol MB
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ze sportu

V našem okolí vyrostl sportovec, který 
reprezentoval Českou republiku na mist-
rovství světa ve florbalu, které se konalo 
začátkem prosince v Praze.

Kdo? Jiří Bauer – rodák z Moravských 
Budějovic, vyrůstající v obci Pavlice. Už 
když se narodil, bylo rodičům jasné, že 

je to malý sportovec a celé jeho dětství 
(až do současnosti) ho podporovali v jeho 
sportovních aktivitách. Byl neustále v po-
hybu a všude tam, kde se něco dělo. 
Od čutání míče, hraní hokeje s kamarády 
na rybníčku v Pavlicích, přes kroužek vod-
ních záchranářů, nakonec našel největší 
zálibu v kolektivní hře – ve florbalu.

Na základní škole hrál za tým JeMoBu 
složený z hráčů z Mor. Budějovic a Jemni-

ce. Během studia na Střední škole řeme-
sel a služeb v Mor. Budějovicích trénoval 
a hrál v týmu Znojma, kde v šestnácti le-
tech poprvé hrál extraligové zápasy. Celý 
dospívající život podřizoval sportu, doma 
však také musel přiložit ruku k dílu – se 
starším bratrem Martinem pomáhali při 
rekonstrukci rodinného domu v Pavlicích, 
kam se přestěhovali. Pod dohledem své-
ho otce se z něj stal jedinec, který se v ži-
votě neztratí.

Po maturitě jeho cesta směřovala 
do Prahy do extraligového klubu SSK Fu-
ture. Nemohl se věnovat povolání, které 
vystudoval a musel hledat práci, se kte-
rou by skloubil pracovní dobu a tréninky 
se zápasy. Po půlroce přestoupil do extra-
ligových Buldoků v Brně, za které odehrál 
pět sezón. V současné době žije a pracu-
je v Ostravě, kam přestoupil do klubu FBC 
Ostrava.

Jeho sportovní dřina a píle byla v le-
tošním roce naplněna a byl vybrán do re-
prezentačního týmu, který hájil barvy 
naší vlasti. Během dvou let všechen elán 
a energii soustředil na zvýšení kondice 
a zlepšení hry, aby byl nominován do re-
prezentačního výběru. V užším výběru 
reprezentace byl od léta, ve kterém místo 
dovolené absolvoval tři fyzicky náročné 
kempy. Poté byl vybrán na mezinárodní 
turnaj do Pardubic a posléze odcestoval 
s týmem ČR do Švédska. Celá rodina 
i kamarádi ho na dálku podporovali a dr-
želi palce, aby se dostal mezi 20 hráčů, 
kteří budou mít čest reprezentovat svou 
vlast na MS v Praze. Vyšlo to!

V průběhu mistrovství poprvé zažil ne-
opakovatelné chvíle, kdy před 16 000 di-
váky hrdě stál se lvem na prsou a zpíval 
národní hymnu. Okusil i obrovskou zod-
povědnost a psychický tlak, na který nebyl 
zvyklý, ale musel se s ním vyrovnat. Sílu 
na zvládnutí šampionátu mu dodat trenér, 
stmelená parta spoluhráčů a rodina, která 
s ním vše prožívala v místě konání.

Medaili nevyhráli. Skončili na „brambo-
rové“ nepopulární pozici a byli zklamaní. 
Ale být čtvrtí na světě přece není žádná 
prohra! Tento sport je v naší republice vel-
mi mladý a sponzorsky méně zajímavý, 
což je podstatný rozdíl oproti severským 
zemím, které obsazují pravidelně posty 
mistrů světa. Hráči v naší nejvyšší florba-
lové lize jsou jako každý jiný – musí chodit 
do práce, zabezpečovat rodiny. Veškerý 
volný čas věnují tréninkům, soustředěním 
a zápasům. Přesto by, stejně jako Jirka, 
neměnili. O to více jim patří obdiv, že patří 
ke světové špičce!

Jaký to je pocit rodičů, když sedí 
na mistroství světa v O2 aréně a na kost-
ce se objeví tvář jejich syna? Hrdost a oči 
zalité slzami.

Dana Hrdá, učitelka 
SŠŘS Mor. Budějovice 

MARATON Jana Buly
datum: 23. 2. 2019
místo: Orlovna Moravské 
 Budějovice, Chelčického 885
prezentace: od 8:30 hod.
start: od 10:00 hod. – 50, 100, 200, 600 m
 v 11:00 hod. – 42 195 m
 v 11:15 hod. – 1 000, 2 000, 5 275 m
kategorie:
50 m benjamínci 
 r. 2014 a mladší 
50 m atletická školka
 r. 2012–2013 
100 m minipřípravka r. 2010–2011 
200 m přípravka  r. 2008–2009 
600 m mladší žákyně a žáci 
 r. 2006–2007
1 000 m starší žákyně a žáci 
 r. 2004–2005
2 000 m dorostenky, dorostenci 
 r. 2002–2003
5 275 m junioři, juniorky r. 2000–2001 
5 275 m lidový běh ženy, muži
 bez rozdílu věku 
 
42 195 m muži A r. 1999–1980
 muži B r. 1979–1970
 muži C r. 1969–1960

Jiří Bauer hrál na mistrovství světana nohy“ členové ze stejnojmenného 
spolku v Jindřichově Hradci. Tak do dneška 
citované heslo: „Kdos českého původu, lni 
ku svému národu“ je věnováním tamního 
akademika L. Domečka. Oficiální založe-
ní se datuje od roku 1885, a tak se mohou 
chlubit tím, že jsou o pouhé dva roky mladší 
než Národní divadlo v Praze. Za zmínku jistě 
stojí i to, že se řadí mezi čtyři nejstarší česky 
hrající spolky v zahraničí, my dnes pokraču-
jeme v jeho tradici jako České divadlo Vídeň.

Jejich první divadelní představení se ko-
nala v Národním domě ve Vídni, kde měli 
i sídlo. V té době hrávali převážně operety 
a zpěvohry. Tehdejší mladý divadelní soubor 
si díky svému výkonu, ale i vysoké úrovni ve-
doucích pracovníků, vytvořil výtečné vztahy 
i k nejvyšší české divadelní elitě – k Národ-
nímu divadlu v Praze.

Český divadelní spolek Vídeň je spolek 
s otevřenou náručí, zastoupen všemi věko-
vými kategoriemi. Někteří z řad lidi si myslí, 
že hrajeme v němčině, nebo že jsme dětské 
divadlo. Ale kdeže. Jejich řady tvoří býva-
lí studenti ze školy Komenského ve Víd-
ni, dále se pyšní hereckými mazáky, kteří 
mají zkoušku z dospělosti již dávno za se-
bou a chlubí se i čestnými členy z Bolera-
dic. Spolek úzce spolupracuje s folklorním 
souborem Demižon ze Strážnice. Někteří 
členové souboru dokonce hrají společně se 
členy spolku v muzikálu My Fair Lady a tan-
covali světoznámý flaškový tanec v Šumaři 
na střeše.

Český divadelní spolek zavítá do morav-
skobudějovické Besedy 3. 3. 2019 s divadelní 
hrou od Williama Shakespeara – Zkrocení zlé 
ženy, ovšem s podtitulem „Tak trochu jinak“. 
Tuto hru zrežíroval pro spolek pan Zdeněk 
Homolka, a pokud vás zajímá, jak „trochu ji-
nak“ zkrotit ženu, máte možnost to zjistit.

Zdroj: www.omladina.at

 muži D r. 1959–1950
 muži E r. 1949 a starší
 
42 195 m ženy A r. 1999–1985
 ženy B r. 1984–1975
 ženy C r. 1974–1965
 ženy D r. 1964–1955
 ženy E r. 1954 a starší
Speciální kategorie:
 kněží, hendikepovaní
Trasa závodu: 50, 100, 200 a 600 m na ul. 
Chelčického
1 000 m a 2 000 m mají otočky na trase hlav-
ního závodu
5 275 m od orlovny do Lukova (otočka u so-
chy anděla) a zpět
maraton 8 kol
Občerstvení: v prostoru startu a cíle
Organizuje: Orel jednota Moravské Budě-
jovice, tel. 607438787 www.orelmb.cz
Informace: Jaroslav Scherrer, tel. 775 939 
005, jasch@centrum.cz
Závodí se na silnici za běžného provozu, 
účastníci startují na vlastní nebezpečí.
Běh se uskuteční za podpory firmy FERRUM 
s.r.o., Města Moravské Budějovice, Kra-
je Vysočina a Jihomoravského kraje.

Rozhovor s J. Bauerem 
čtěte na str. 22

Český reprezentant Jiří Bauer (vlevo s čís-
lem 65). Foto: Archiv JB
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Opustili nás:
MVDr. František Svoboda 1955 Mor. Budějovice
Jitka Boráňová 1982 Mor. Budějovice
Karel Vodička 1940 Mor. Budějovice
Mgr. Zdeněk Branč 1943 Mor. Budějovice
Jaroslav Vorel 1946 Meziříčko
Marie Šindlerová 1926 Mor. Budějovice
Ladislava Doležalová 1974 Mor. Budějovice
Josef Žák 1940 Dešov
Ladislav Doležal 1943 Želetava
Božena Bergerová 1922 Mor. Budějovice
Jan Mrva 1933 Mor. Budějovice
Zdenka Fialová 1937 Mor. Budějovice
Růžena Dolejská 1925 Mor. Budějovice
Jan Plaček 1926 Mor. Budějovice
Josef Smetana 1936 Jakubov
Antonín Venhoda 1934 Zvěrkovice
Barbora Šamánková 1988 Mor. Budějovice
zdroj Pohřební služba Rostislav Musil

inzerce

Dne 30. 1. uplynulo 36 let od úmrtí pana
Lubomíra Žáka.
25. 2. uplyne 5 let od úmrtí paní 
Marie Žákové.
Vzpomínají synové Luboš s rodinou 
a Olda.

Uplynul dlouhý čas, 
co slyšeli jsme 
Tvůj hlas.
Pryč jsou chvíle 
nádherné,
když ztichlo 
Tvé srdce věrné.
My Tě v srdcích 
stále máme,
na Tebe, tatínku, 
vzpomínáme.

Dne 11. 2. vzpomeneme 15 roků od úmrtí
pana Jana Bratrů.
Vzpomínají manželka, syn Jan, 
syn Michal s rodinou.

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

Dne 4. února 2019 
uplynou 2 smutné roky
od úmrtí mého manžela, tatínka a dědeč-
ka, pana 
Oldřicha Černého z Komárovic.
S láskou a úctou vzpomíná 
manželka Milada,
dcera Ivana s rodinou, 
syn Oldřich s rodinou a syn Pavel.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Dne 4. 2. 2019 
uplyne 20 let, 
kdy nás navždy 
opustila
paní Drahomíra 
Doležalová 
z Vícenic.
Ta rána stále bolí, 
zapomenout nám 
nedovolí.

Díky za každý den, který jsi pro nás žila, 
díky za to, čím jsi pro nás byla.
Vzpomínají 
dcery s rodinami.

Vzpomínáme 
na kluka 
s hnědýma očima,
co uměl se na svět 
tak krásně smát.
Toho těšil život, 
chtěl něco dokázat
a za svým štěstím 
pořád se hnal.
Byl milý, moc fajn, 
s každým se znal.

Jenže přišel den, kdy fajn kluk odešel.
Tak kde se nám touláš, proč jsi nepřišel…
Dne 9. února 2019 uplyne 8 let,
kdy nás opustil milovaný syn, bratr a vnuk
Jindřich Kovář z Nových Syrovic.
S láskou stále vzpomínají 
rodiče, sestra a prarodiče.

Poděkování

Rok 2019 je jubilejním pro naše rodiče
Marii a Vladimíra Nahodilovy 
z Vesce.
17. ledna oslavili 60 let společného ži-
vota, tatínek se v tomto roce dožívá 85 
a maminka 80 let.
Oběma jubilantům za vše děkují 
a do dalších let přejí pohodu, hodně 
zdraví a jenom samé štěstí
dcery s rodinami.

Dne 10. února 
2019 oslaví naše 
maminka, 
babička 
a prababička, 
paní 
Jana Orlíková
85. narozeniny.

Do dalších let hodně zdraví a pohody 
přejí 
dcery s rodinami, vnoučata 
a pravnoučata.

Blahopřání

Sňatky ve 4. čtvrtletí 2018
Zdeněk Valenta Třebelovice
Lenka Novotná Mor. Budějovice

Morten Erik Almqvist Mor. Budějovice
Kateřina Novotná Mor. Budějovice

Martin Dvořák Jakubov 
 u Mor. Budějovic
Zuzana Vaníčková Jakubov 
 u Mor. Budějovic

Roman Binka Mor. Budějovice
Radka Žižková Myslibořice

Jakub Jašek Třebíč
Kateřina Kolejková Mor. Budějovice

Lukáš Simandl Černá
Jana Růžičková Mor. Budějovice

Michal Maršálek Mor. Budějovice
Monika Bartésová Šebkovice

Josef Fiedler Třebelovice
Silvie Kratochvílová Třebelovice

Martin Vaněk Mor. Budějovice
Hana Kiesewetterová Mor. Budějovice
matrika

Život každého člověka má svůj počátek i ko-
nec. Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč je po-
mocí na druhém konci příběhu, při umírání. 
Péče lékařů, jmenovitě pana primáře 
MUDr. Ladislava Kabelky PhD., sester a pe-
čovatelek, kteří pro našeho tatínka, ale i pro 
nás, ve chvílích, kdy jsme věděli, že nemoc, 
se kterou tatínek bojoval, je neléčitelná a že 
se přiblížil konec života, se stala neocenitel-
nou. S jejich pomocí jsme mohli dopřát tatín-
kovi, aby strávil poslední dny svého života dů-
stojně, v lásce a mezi svými blízkými doma.
Za tuto jejich pomoc bych celému týmu Do-
mácího hospice sv. Zdislavy v Třebíči ráda sr-
dečně poděkovala a popřála hodně sil v této 
náročné profesi, do které vkládají i neobyčej-
ně velkou lidskost.
Za rodinu pana Ladislava Doležala
dcera Ladislava

Placená inzerce

vzpomínky
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Děkujeme všem přátelům a známým, kte-
ří ať svoji přítomností na pohřbu, projevy 
soustrasti a květinovými dary se snažili 
zmírnit bolest nad úmrtím našeho drahé-
ho manžela, milovaného otce a dědečka 
pana Zdeňka Branče.
Manželka a děti s rodinami.

Stále jsi v našich 
srdcích. 
Kdo znal,
vzpomene,
kdo měl rád, 
nikdy nezapomene.
Dne 18. února 
uplyne 15 let, 
kdy nás navždy 
opustila
naše drahá 

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

Dne 27. 1. 2019 
uplynul smutný rok, 
co nás navždy
opustil pan 
Jan Sigmund 
z Dědic.

S láskou a úctou 
stále vzpomínají 

dcery Jana a Růžena s rodinami.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Žít je tak složité 
a umřít je
tak prosté…
Dne 16. 2. 2019 
uplynou 4 roky,
co nás navždy 
opustila paní
Věra Dvořáková.

S láskou stále vzpomínají děti s rodinami.

Kdo znal, 
vzpomene, 
kdo měl rád, 
nezapomene.
Dne 25. února 
uplyne čtvrté 
smutné výročí od
úmrtí paní 
Boženy Juránkové
z Moravských 
Budějovic.

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

Co osud vzal, to nevrací, 
i když nám srdce krvácí. 
Ta rána stále bolí, 
zapomenout nám nedovolí.
Své 60. narozeniny by oslavili dne 27. 1. 
naše milovaná babička, maminka, sestra 
a dcera paní 
Marie Martenková 
a dne 19.2. náš milovaný dědeček, 
tatínek a bratr pan 
Ladislav Martenek z Horek.
Oba nás před čtyřmi roky opustili. 
S láskou vzpomínají 
dcera Ivana a syn Ladislav s rodinami 
a ostatní příbuzní.

Dne 1. ledna jsme vzpomněli 17. výročí 
úmrtí tatínka, dědečka a pradědečka
Karla Popa z Kojatic.
A 23. ledna by se dožil 105 roků.
Dne 3. února vzpomeneme 33. výročí 
úmrtí maminky, babičky a prababičky
Marie Popové,
a v září by se dožila 100 roků.
Stále vzpomínají Vaše 3 dcery, Marie, 
Jarka a Jana s rodinami.

Když zemře 
maminka, 
slunce zajde, 
v srdci se usadí 
smutek a chlad.
Po celém světě 
se sotva najde ten, 
kdo by nás jak 
maminka měl tak 
rád...

27. února uplyne první rok plný zármutku,
ale krásných vzpomínek na naši milující 
a obětavou maminku, babičku, prababič-
ku a sestru, paní 
Marii Bišofovou.
S velkou úctou každý den vzpomínají 
dcery Hana a Mirka s rodinami 
a sestra Jarmila.

Dne 13. 2. 2019 
si připomeneme 
6. smutné výročí 
úmrtí pana 
Zdeňka Svobody 
z Moravských 
Budějovic.
Není dne, kdy 
bychom na něj 
nevzpomněli.

Všem známým a přátelům za tichou 
vzpomínku děkuje rodina.

Dne 19. února 
uplyne 5 let,
kdy nás navždy 
opustil pan 
Josef Kliner.
S láskou stále 
vzpomíná 
celá rodina.

Utichlo srdce, 
ubíhá čas, 
vzpomínka na Tebe
zůstává v nás.

Dne 5. února 2019 
to bude už rok, 
co odešel
náš bratr 
Bohumír Přibyl.

S láskou vzpomínají 
sourozenci Josef, Jiřina a Zdeněk.
Všem, kdo jste jej znali a vzpomenete 
s námi, děkujeme.

Nezemřel jsem, 
neboť vím,
že budu stále žít 
v srdcích těch,
kteří mě milovali.

Dne 8.února 2019 
uplynou 4 roky 
od chvíle,
kdy nás navždy 

opustil pan Jiří Dvořák.
S láskou stále vzpomíná a nikdy 
nezapomene rodina.

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

Dne 14. února 
uplyne osm 
smutných let 
od úmrtí
pana 

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

Poděkování
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ze sportu

Úspěch budějovických běžců
V pátek 11. ledna proběhlo v klubovně atletického stadionu TJ 

Spartak Třebíč slavnostní vyhlášení vítězů šestého ročníku Třebíč-
ského běžeckého poháru a opět při něm nechybělo několik běžců 
z Moravských Budějovic.

Do soutěže bylo zařazeno čtrnáct závodů, které se konaly 
od března do pro-
since 2018 převáž-
ně v Třebíči, a to 
na tratích od jedno-
ho do deseti kilo-
metrů. Celkové po-
řadí bylo sestaveno 
na základě osmi 
nejlepších výsledků 
každého závodní-
ka. V konečném 
účtování se z umís-
tění na stupních ví-
tězů a obdržených 
pohárů mohlo rado-

vat pět běžkyň a běžců z našeho města. Tradičně úspěch slavili dva 
reprezentanti moravskobudějovického Klubu důchodců Jaroslav 
Černý a Jiří Vídeňský, kteří svými obdivuhodnými výkony obsadili 
druhou a třetí příčku ve věkové kategorii nad 70 let.

Další tři ocenění pak šířili dobré jméno jednoty Orel Moravské Bu-
dějovice. Mezi ženami do 35 let si bronzové ostruhy vysloužila stu-
dentka budějovického gymnázia Anežka Kotrbová, v kategorii do 45 
let pak na stejný cenný kov dosáhla Lenka Jičínská a do třetice třetí 
stupínek obhájil z minulého ročníku Petr Jičínský mezi čtyřicátníky. 
Opominout bychom konečně neměli ani výsledek moravskobudě-
jovického obchodníka Bedřicha Němce z Hornic, který v kategorii 
padesátiletých zaujal v nabité konkurenci čtvrté místo.

Moravskobudějovickou stopu pak objevíme i mezi dalšími úspěš-
nými účastníky poháru. K původu z našeho města se hlásí vítězka 
kategorie nad 45 let Ivana Březnová závodící pod hlavičkou tře-
bíčské TJ Spartak, stejně jako absolutní vítězka mezi ženami, její 
dcera Radka Březnová.

V polovině března začne již sedmý ročník této soutěže, která je 
otevřena pro celou veřejnost. Ať už výkonnostní sportovci, či „ho-
bíci“ z našeho města tak mají možnost se zapojit a rozhojnit jméno 
Moravských Budějovic ve výsledkových listinách Třebíčského bě-
žeckého poháru.    Petr Jičínský

Letní koupaliště v Moravských Budějovicích zahájilo svůj pro-
voz v pátek 1. 6. 2018.
Během podzimu 2017 a jara 2018 byly v areálu koupaliště pro-

vedeny tyto opravy:
Rekonstrukce vnitřních i vnějších prostor bufetu
Oprava solárních panelů zajišťujících ohřev vody ve sprchách 
a v bazénech koupaliště
Nákup nových bazénových roštů kolem plaveckého bazénu
Nákup nových obalů na betonové květináče a odpadkové koše
Nákup nových plastových nádob na odpadky.
Na letním koupališti v Moravských Budějovicích probíhají kaž-

dý rok akce, ke kterým samozřejmě patří i Moravskobudějovic-
ký triatlon. Další ročník tohoto závodu se konal v neděli 17. 6. 
2018. Týden před touto akcí nám příliš nepřálo počasí, sluníčko 
nesvítilo ani v den závodu, a proto byla voda v plaveckém bazé-
nu převážně pro otužilé plavce. Přesto závod proběhl bez vět-
ších komplikací a všem triatlonistům, kteří se závodu zúčastnili, 
patří můj velký obdiv.

Další akcí, jež proběhla v areálu koupaliště pro milovníky spor-
tovního vyžití, byl 1. ročník turnaje v malé kopané. Turnaj se 
uskutečnil v neděli 19. 8. 2018 a zúčastnilo se ho celkem 6 týmů. 
Každý z téměř padesáti zúčastněných milovníků fotbalu podal 
i přes velké teplo, které po celý den turnaje panovalo, obdivuhod-
ný sportovní výkon. Ještě jednou touto cestou děkuji sponzorům 
turnaje (Radek Kalenda – provozovatel občerstvení na koupališti 
a firma FOUL – unikátní fotbalové chrániče). Za organizátory tur-
naje se těším na druhý ročník, jenž proběhne v létě 2019.

Jako každý rok jsme na závěr letní sezóny uspořádali v areálu 
koupaliště program pro děti, který proběhl v pátek 31. 8. 2018. 
Děti se mohly pobavit u zábavného vystoupení Šimona Pečen-

ky a vyzkoušet si různé vodní atrakce v bazénech i mimo ně – 
aquazorbing, jízdu na raftu, jízdu na lodičkách v dětském bazénu 
a samozřejmě nechyběl tolik oblíbený skákací hrad. Akce pro 
děti byla zároveň posledním dnem provozu koupaliště.

Léto 2018 bylo opět velice teplé. Nejteplejší dny byly mezi 20. 
7. a 23. 8. 2018. Celkem náš areál navštívilo 32 tisíc návštěvníků.

Provoz zimního stadionu byl zahájený o týden dříve než 
v minulé sezóně, a to v pondělí 11. 9. 2018. Důvodem dřívějšího 
zahájení zimní sezóny byly tréninky mužstva HC Orli Znojmo. 
Znojemští hokejisté k nám jezdili na své každodenní trénin-
ky z důvodu rekonstrukce ledové plochy na zimním stadionu 
ve Znojmě.

Stejně jako v předchozích zimních sezónách se i letos plynule 
rozběhl již třináctý ročník Městské ligy v hokeji. Celkem se při-
hlásilo 32 týmů.

HC Moravské Budějovice 2005 muži hrají svá mistrovská utká-
ní ve II. lize skupina Jih Východ, žáci ročník narození 2006–2007 
nastupují ke svým utkáním v Krajské lize mladších žáků Kraje 
Vysočina a nejmladší děti, ročník narození 2010 hrají Minihokej 
Kraje Vysočina.

Ve své činnosti pokračuje i v dalším školním roce 2018/2019 
na našem zimním stadionu kroužek Bruslařské školy, který ka-
ždoročně nabízí DDM Budík. Děti ve věku 4–7 let na ledě brus-
lí 2x týdně. Kapacita kroužku byla již tradičně zcela naplněna. 
Bruslařská škola je velice oblíbená a každoročně přivede na sta-
dion spoustu nových malých hokejistů a bruslařek.

Od září 2018 rovněž pokračujeme v kurzech bruslení pro děti 
mateřských a základních škol v rámci projektu Děti do bruslí. 
Tento školní rok se ho účastní děti z Mateřské školy Mo-

Jiří Bauer na mistrovství světa – rozhovor
Jirka studoval na naší škole, kde jsem ho učila, a tak jsem mu 
položila několik otázek.
Kdy jsi začal uvažovat o tom, že bys mohl hrát na mistrovství světa?

O MS jsem začal uvažovat někdy před prázdninami, na dru-
hém reprezentačním soustředění – když budu makat a více tré-
novat, tak bych se do závěrečné nominace mohl dostat.
Co jsi musel udělat pro to, abys byl nominován?

Musel jsem více trénovat a zlepšit fyzickou stránku, odbourat 
herní chyby a celkově se tomu více věnovat. Trvalo to asi rok, 
než šlo poznat, že jsem na tom lépe.
V průběhu mistrovství jste museli snášet velký mediální tlak. Ty jsi byl no-
váčkem, kdo ti nejvíce pomohl s jeho překonáním?

Samozřejmě mediální tlak byl větší než v české lize, ale 
na moji osobu nebyl až takový nátlak jako např. na kapitána re-

prezentace Matěje Jendrišáka. Já jsem až tak pod tlakem nebyl, 
takže jsem to zvládnul celkem v pohodě.
Váš trenér je finské národnosti, byly nějaké problémy v komunikaci s ním?

Pete mluví výborně anglicky, i když nejsem na takové jazyko-
vé úrovni jako on, tak jsme se vždy dorozuměli bez problému.
Při hraní naší hymny jste se drželi kolem ramen, byl to symbol jednoty 
a dobré party?

Nějak dopředu jsme to nedomlouvali, tak nějak přirozeně 
jsme se chytli na prvním zápase a od té doby jsme to drželi dál.
Jaké jsou tvé další plány?

Teď se soustředím na ligu a do budoucna určitě do zahraničí 
a pak uvidíme, co bude.
Asi jste trošku rozčarováni ze čtvrtého místa, ale my to vidíme jako 
úspěch! Přeji ti hodně osobních a sportovních úspěchů za nás za všechny 
– z naší školy i regionu.

Dana Hrdá, učitelka SŠŘS Mor. Budějovice

Rok 2018 v ZIKOS, příspěvkové organizaci

Úspěšní moravskobudějovičtí běžci. Zleva: 
Jaroslav Černý, Jiří Vídeňský, Lenka Jičínská, 
Anežka Kotrbová a Petr Jičínský. 
Foto: Archiv PJ
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Retenční nádrž U Fialovy hájenky v k. ú. Jackov
Povolení k nakládání s vodami a stavební povolení bylo vy-

dáno v srpnu 2015. Investorovi, Lesům ČR s. p., vypracovala 
projektovou dokumentaci společnost Regioprojekt Brno, s.r.o. 
Nádrž byla zkolaudována v říjnu r. 2018.

Rekonstrukcí bývalé zanesené nádrže došlo k vytvoření vý-
znamného krajinného ekologicky stabilního prvku. V rámci 
navržené stavby byl odtěžen sediment ze zátopy, zátopa byla 

ravské Budějovice, Základní školy TGM Moravské Budě-
jovice, Mateřské školy Jaroměřice nad Rokytnou, Základní školy 
Jaroměřice nad Rokytnou, Mateřské školy JABULA Moravské 
Budějovice a Mateřské a Základní školy Jemnice.

Dětský karneval se uskuteční na ledě našeho zimního sta-
dionu v neděli 17. 2. 2019.

Všem příznivcům bruslení, hokeje a návštěvníkům letního 
koupaliště přeji úspěšný rok 2019 a děkuji za jejich návštěvu 
v obou našich areálech.

Ing. Miroslava Bendová,
ředitelka ZIKOS, příspěvkové organizace

dokončení na str. 24



placená inzerce

& Roman Horký

nové album

ČESKÝ DIVADELNÍ SPOLEK Z VÍDNĚ
Vás zve na představení

ve velkém sále MKS BESEDA
v Moravských Budějovicích
v neděli 3. 3. 2019 v 18.00

Režie: Zdeněk Homolka

William Shakespeare

Zkrocení

zlé ženy

Vstupenky v předprodeji v MKS Beseda: 150 Kč, na místě: 190 Kč.

24 únor 2019

různé

V případě nedoručení zpravodaje v Moravských Budějovicích si ho můžete vyzvednout v Turistickém 
informačním centru, Purcnerova ul. 62, nebo se obraťte na doručovatelku tel: 775 686 678.

Upozorňujeme přispěvatele, že uzávěrka zpravodaje je pravidelně

vždy už 10. den v měsíci!

SUDOKU
o ceny

Vylosovaný výherce získává vstupenku na kon-
cert skupiny Kamelot, konaný 8. 3. 2019 v MKS 
Beseda.
Správně vyplněné SUDOKU (stačí opsat výsled-
né číslo ve zvýrazněném řádku) se svým kontak-
tem doručte do Turistického informačního cen-
tra v Mor. Budějovicích, Purcnerova 62 (MKS 
Beseda), a to nejpozději do 12 hodin, 14. 2. 2019. 
Vítěze budeme informovat telefonicky.
Výherci z minulého čísla paní Janě Doležalové 
z Moravských Budějovic gratulujeme.
Ceny do sudoku věnovala MKS Beseda Morav-
ské Budějovice.

4 6 1
6 9 8
5 4

3 6
4 9 8 1 3

7 5
5 3

9 6 1
4 2 8

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

dokončení ze str. 23

Kulturní přehled MIKROREGIONU

Martínkov 
Tělocvičná jednota Sokol Martínkov po-

řádá XI. Martínkovský košt pálenek, 

který se uskuteční s  bohatým dopro-

vodným programem (včetně cimbálové

muziky) v martínkovské sokolovně v so-

botu 2. března od  14.00 hod., vstupné

dobrovolné. Sběr vzorků: Vinotéka Dob-

ré víno Květoslava Stuchlíková, 1. Máje 

124, Moravské Budějovice (25. - 28.

února) a klubovna sokolovny Martínkov 

ve  dnech 23. až 28. února. Odevzdává 

se vzorek čistého (neupraveného) de-

stilátu v  množství 0,5 litru v  průhledné 

skleněné láhvi s  uvedením potřebných 

náležitostí ( jméno, druh pálenky, ročník, 

obsah alkoholu). 

Srdečně zvou pořadatelé.

Moravské Budějovice 
Evropská unie a my. Volby do Evropského 

parlamentu se nezadržitelně blíží. Stále 

častěji se tak potýkáme s otázkou, jak dalece 

nás Evropská unie ovlivňuje. Potřebujeme 

ji? A  potřebuje ona nás? Na  tato témata 

bude řeč s  europoslankyní Michaelou 

Šojdrovou v  pátek 22. února 2019 od  18 

hodin, MKS Beseda - sál Budivoj. Přijďte i vy 

na kus řeči.

Nové Syrovice
16. 2. 2019 se bude konat v Nových Syrovi-

cích Obecní ples s hudební skupinou Duo 

P+J Bastlovi. Bohatá tombola a občerstve-

ní zajištěno.

Moravské Budějovice 
Čtvrtek 21. 2. - Výroční členská schůze KD. 

MKS Beseda, velký sál, začátek ve 14 hod.

vyprofi lována, opravila a rozšířila se hráz, 
byl zrealizován nový sdružený výpustný 
objekt.

Vlastní zátopa má objem zadržené 
vody 3100 m³ a plochu vodní hladiny 
2 650 m². Délka vzdutí při maximální hla-
dině je 125 m. Zdrojem vody je vodní tok, 
pravostranný přítok Jevišovky.

Druh nakládání s vodami – akumulace 
povrchových vod. Účel užití akumulované 
vody – retence povrchové vody v krajině.

Minimální zůstatkový průtok byl stano-
ven ve výši 0,1 l/s. S ověřováním množství 
průtoku pod vodním dílem je uvažováno 
pouze za nepříznivých (suchých) klima-
tických podmínek. Nádrž byla zařazena 
z hlediska TBD do IV. kategorie.

Typ hráze – zemní hráz homogenní. 
Délka koruny hráze 43 m, šířka koruny 
hráze 6 m. Stávající zemní hráz byla roze-
brána včetně výpustného potrubí a čela. 
Část vhodného zemního materiálu byla 
zpětně použita do nové hráze. Návodní líc 
je v místě hladiny opevněn kamenným po-
hozem do 80 kg, vzdušní líc je ohumuso-
ván a oset. V patě vzdušného líce byl re-
alizován patní drén pro odvod prosakující 
vody, který je vyveden do vývaru. Koruna 
hráze je pojízdná.

Sdružený objekt (výpustné zařízení 
a bezpečnostní žlabový přeliv) vznikl jako 
monolitická železobetonová konstruk-
ce. Bezpečnostní přeliv je dimenzován 
na Q20 při přepadové výšce 0,35 m. Dél-
ka jeho přelivné hrany je 4 m.

Nad vzdutím vodní nádrže došlo k vy-
budování průtočné tůně s průměrnou 
hloubkou 0,45 m, což zajišťuje vhodné 
životní podmínky pro vodomilné živočichy 
a rostliny.

K nádrži se dostanete pěšky nebo 
na kole lesní cestou od hráze spodního 
Hrachovce (tam, co je kiosek).

h t t p s : / / m a p y . c z / z a k l a d n i ? x =
15.7475357&y=49.0403221&z=17

Odbor životního prostředí 
MěÚ Mor. Budějovice

Retenční nádrž U Fialovy hájenky...
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