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Milí spoluobčané 
a příznivci kultury,
těší mě, že vás prostřednictvím zpra-
vodaje mohu opět pozdravit. Březen, 
za kamna vlezem. Duben, ještě tam 
budem? To ani náhodou, protože jsme 
pro vás připravili pořádnou dávku kul-
tury. Přece se nenecháme znudit jarní 
únavou, že?

Březen je doslova nadupaný akcemi. 
Na jeho začátku a konci nás čekají di-
vadelní hry od Shakespeara. Tou prv-

ní je Zkrocení zlé ženy od Českého divadelního spolku Vídeň 
a druhou představení Kupec benátský od místního divadelního 
spolku Theatro Špeluňka. Klub místních důchodců pořádá tra-
diční maškarní rej, při kterém pochovají basu. Těšit se můžeme 
na skupinu Kamelot a oblíbeného Romana Horkého. Perličkou 
tohoto měsíce bude koncert skupiny Vltava, která je považo-
vána za jednu z nejoriginálnějších kapel jistě i díky zakladateli 
skupiny, herci, moderátorovi a básníkovi Robertu Nebřenské-
mu. V polovině měsíce března nás čeká tradiční ochutnávka 
jihomoravských vín, kde si nejen pochutnáte na tom nejlepším 
výběru, ale k poslechu i tanci nejprve zahraje cimbálová muzi-
ka Sylván a večer skupina Jiřího Tržila st. Dynamic.

Začátkem dubna nás v Besedě navštíví jedinečný a origi-
nální písničkář Karel Plíhal. V tomto měsíci rovněž uplyne 25 
let, kdy navždy vyhasla hvězda Kurta Cobaina, a proto jsme 
pozvali Revival Kurt Cobain NIRVANA tribute z Ukrajiny. Sku-
pina Duha band, uzená cigára a program pro děti, na to vše se 
můžete těšit poslední dubnový den na zámeckém nádvoří při 
tradičním pálení čarodějnic.

Přeji vám, abyste si užili přicházející jaro, aby se vám vy-
hnula nemoc a abyste se setkávali s přáteli a rodinou, nejlépe 
tady u nás v Besedě.

Karel Nechvátal, ředitel MKS Beseda

První poslové každého jara. Pokud to ještě nevíte, tak letošní 
jaro začíná ve středu 20. března přesně ve 22 hodin a 58 mi-
nut...       Foto: Luboš Janoušek

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
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Rada města na své 7. schůzi dne 4. 2. 2019 mj.:

Rada města na své 6. schůzi dne 21. 1. 2019 mj.:

Rada města na své 5. schůzi dne 8. 1. 2019 mj.:
vzala na vědomí připravované konání 
akcí – hudební festival Václava Hudeč-
ka a Moravskobudějovické kulturní léto 

Noví vedoucí odborů
Na základě výsledků výběrových 

řízení byli Radou města Moravské Bu-
dějovice dne 4. února 2019 jmenováni 
do funkce dva noví vedoucí odborů 
městského úřadu. S účinností od 1. 
března 2019 bude v čele odboru stra-
tegického rozvoje a investic stát pan 
Miroslav Beránek. Přichází z provozní 
praxe. Novým vedoucím odboru sociál-
ního se stal rovněž od 1. března 2019 
Bc. Petr Punčochář, který na tomto od-
boru doposud působil jako kurátor. Pře-
jeme oběma novým vedoucím v jejich 
funkci hodně úspěchů.

Ing. Jana Špačková,
tajemnice MěÚ

Pečovatelská služba – 
příležitost pro život doma II

Pečovatelská služba města Moravské 
Budějovice se v průběhu roku 2018 při-
hlásila do projektu „Pečovatelská služba 
– příležitost pro život doma II“. Realizace 
projektu probíhá v oficiálním partnerství 
s Krajem Vysočina, zaštiťuje ho Institut 
sociální práce, je spolufinancován Evrop-
skou unií.

Cílem projektu je:
Podpořit pečovatelské služby v nasta-
vení a realizaci změn v péči o osoby 
v jejich přirozeném prostředí.
Připravit pečovatelské služby na roli zá-
kladní služby poskytující odbornou péči 
a na roli služby, která je schopna zachy-
tit a podpořit širokou cílovou skupinu 
v běžném prostředí tak, jak to umožňuje 
zákon o sociálních službách.
Projekt je zaměřen na rozvoj pečova-

telských služeb s cílem zajistit podporu 
především seniorům, lidem se zdravotním 
postižením a chronickým onemocněním 
co nejdéle v jejich domácím prostředí 
a umožnit jim překonat obtížné situace, 
kdy se stávají závislí na pomoci druhé 
osoby.

Projekt podporuje, posiluje a nově 
představuje pečovatelskou službu jako 
základní složku péče o osoby v jejich 
místní komunitě.

Do projektu vstoupila naše pečovatel-
ská služba v lednu 2019 a předpokládané 
ukončení bude v červnu 2020.

Věříme, že i díky projektu se nám poda-
ří realizovat plánované změny v pečova-
telské službě ke spokojenosti našich kli-
entů, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém 
přirozeném prostředí.

Mgr. Pavla Buličková, 
vedoucí pečovatelské služby

Z jednání Rady města Moravské Budějovice

a ukládá všem radním pomoc při zajištění 
finančních prostředků na obě tyto akce,
vzala na vědomí informace o podchodu 

souhlasila s podáním žádosti Státnímu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro-
jekt „Posílení sběru separovaných odpa-
dů ve městě Moravské Budějovice“,
schválila uzavření Smlouvy o nájmu 
prostor sloužících k podnikání a o do-
dávkách služeb do prostor sloužících 
k podnikání s nájemcem Peslfactory.
cz, s.r.o. se sídlem v Lesonicích. Před-
mětem nájmu jsou prostory v přízemí 
stavby č. p. 25 na náměstí Míru, které 
budou využívány jako výstavní studio 
jeho výrobků (stoly, lavice apod.),
schválila uzavření Smlouvy o nájmu pro-
stor sloužících k podnikání a o dodáv-
kách služeb do prostor sloužících k pod-
nikání s nájemcem Vaše elektrárna s.r.o. 
se sídlem v Praze 9. Předmětem nájmu 
jsou prostory sloužící k podnikání v pří-
zemí stavby č. p. 26 na náměstí Míru, 
které budou využívány pro administrativ-
ní činnost v oblasti instalace obnovitel-
ných zdrojů podporovaných programem 
Nová zelená úsporám SFŽP,
uložila organizačnímu odboru ve spo-
lupráci s městskou policií a Střed z. 
ú. zpracovat žádosti o dotaci na pro-
jekt Moravské Budějovice – Rozšíření 
kamerového systému v předpokláda-

né výši 380 000 Kč na ulici Mánesova 
a Šafaříkova s min. 10% účastí města 
a na sociální projekt zaměřený na rizi-
kové chování mládeže v předpokládané 
výši 180 000 Kč s min. 30 % spoluúčastí 
města. Uložila též zpracovat Program 
prevence kriminality města Moravské 
Budějovice na rok 2019,
schválila předložit žádost o dotaci 
z Fondu Vysočiny – Odpady a ekolo-
gická výchova 2019 – výsadba Aleje 
prvňáčků na pozemku p. č. 4214/1 v k. 
ú. Moravské Budějovice (podél cesty 
na Kosovou), kde je na výsadbu navr-
ženo 30 ks ovocných stromů,
schválila předložit žádost o dotaci 
do programu Fondu Vysočiny „Památky 
2019“ – podprogramu A – Obnova pa-
mátek – na obnovu omítek vstupní brá-
ny do parku (mezi zámkem a budovou 
spořitelny),
schválila zřízení osmi pracovních míst 
v rámci veřejně prospěšných prací 
na dobu od 1. 4. 2019 do 30. 11. 2019 
na pracovní pozici „uklízeč veřejných 
prostranství“ a schválila podání žádos-
ti o příspěvek na vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných 
prací na r. 2019.

jmenovala společnou komisi pro otevírá-
ní obálek s nabídkami a pro posouzení 
a hodnocení nabídek na veřejné zakáz-
ky malého rozsahu organizované odbo-
rem strategického rozvoje a investic pro 
rok 2019 v tomto složení: J. Klouda, J. 
Kocáb, Ing. P. Žák, vedoucí OSRI, Fr. 
Dostál. Náhradníci: Bc. J.Kiesewettero-
vá, Ing. E. Šafránková, PhDr. Z. Jander-
ka, Bc. J. Tůmová, Ing. J. Doležal,
schválila zpracování projektové do-
kumentace, vypracování a předložení 
žádosti o dotaci na stavbu tréninkového 
bytu Základní školou a Praktickou ško-
lou, Dobrovského 11, Moravské Budějo-
vice v rámci výzvy č. 86 Integrovaného 
regionálního Operačního programu,
schválila vyvěšení tibetské vlajky 
na budovu městského úřadu dne 10. 
března v letech 2019–2022 jako vzpo-
mínku na výročí povstání Tibeťanů proti 
čínské okupaci Tibetu, které bylo násil-
ně potlačeno armádou Čínské lidové 
republiky,
schválila Program prevence kriminali-
ty města Moravské Budějovice na rok 
2019 – bezpečnostní analýza a podání 
žádosti o dotaci na dílčí projekt – Mo-
ravské Budějovice – Rozšíření MKDS – 

7. etapa – v rámci Programu prevence 
kriminality MVČR na rok 2019 ve výši 
590 161 Kč s minimálně 10% spolu-
účastí města Moravské Budějovice 
na financování. Maximální částka dota-
ce činí 350 000 Kč. Zbývající část bude 
hrazena z rozpočtu města. Předpoklá-
daná částka hrazená městem včetně 
spoluúčastí je ve výši 245 000 Kč,
schválila Dodatek č. 2 k Pravidlům č. 
1/2018 Rady města Moravské Budějo-
vice pro poskytování finanční podpory 
FOND AKTIVITY OBYVATEL MĚSTA,
vzala na vědomí rezignaci Miloše Ur-
bánka a Stanislava Karlíka na mandát 
člena zastupitelstva města a vydala 
osvědčení o nastoupení do funkce čle-
na městského zastupitelstva Jiřině Jí-
nové a Mgr. Anně Prokopové,
vzala na vědomí Zprávu o stavu bez-
pečnosti a veřejného pořádku v územní 
působnosti města Moravské Budějovi-
ce a integrovaných obcí za období roku 
2018 předloženou Policií ČR v Morav-
ských Budějovicích a oznámení o zapo-
jení ZUŠ do projektu „Učební pomůcky 
ZUŠ 2019“,
schválila návrh programu 3. zasedání 
zastupitelstva města.

na ul. Husova a projektu „Modernizace 
městského parku a areálu letního kina“ 
v Moravských Budějovicích.
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Název akce

Dotace, 
nadační 

příspěvky 
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
prostřednictvím Státního
zemědělského intervenčního 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 

Rekonstrukce TI v centru města - nám. Míru,
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

28 481 28 481 

Rekonstrukce MKS Beseda 47 586 47 586 

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 90 500 90 500 

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 

Investiční akce města Moravské Budějovice realizované v roce 2018

Pověstný tiskařský šotek si v únorovém vydání zpravodaje ve výše uvedeném přehledu investičních akcí města Moravské Budějovi-
ce trochu zařádil, proto jej nyní přinášíme znovu, tentokrát správně.
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Volby do Evropského parlamentu
Prezident republiky vyhlásil svým rozhod-

nutím dne 17. ledna 2019 volby do Evrop-
ského parlamentu konané na území České 
republiky. Volby proběhnou ve dnech 24. 
a 25. května 2019.

Volič, který nemůže volit ve svém voleb-
ním okrsku, může požádat o voličský průkaz. 
S voličským průkazem může volič hlasovat 
v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. 
Voličský průkaz vydává obecní úřad přísluš-
ný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u které-
ho je volič zapsán v seznamu).

Volič může požádat o voličský průkaz již 
nyní, a to buď osobně na matrice Městské-
ho úřadu Moravské Budějovice (nejpozději 
22. května 2019 do 16.00 hodin), nebo pí-
semně (žádost musí být doručena nejpoz-
ději 17. května 2019 v 16.00 hodin). Písemná 
žádost musí být opatřena úředně ověřeným 
podpisem voliče nebo zaslána v elektronic-
ké podobě prostřednictvím datové schrán-
ky. Zaslání pouhým emailem nestačí.

Pokud je občan ČR zapsán ve zvláštním 
seznamu voličů vedeném zastupitelským 

úřadem České republiky v zahraničí, může 
požádat o vydání voličského průkazu (pří-
pad, kdy se volič i nadále bude zdržovat 
v zahraničí trvale), a to za stejných podmí-
nek, tedy osobně, datovou schránkou nebo 
písemně. Termíny pro podání žádosti jsou 
totožné jako u žádostí v ČR. Voličský prů-
kaz vydává zastupitelský úřad, u kterého je 
volič zapsán ve zvláštním seznamu. S vo-
ličským průkazem se musí volič dostavit 
na území ČR, kde může hlasovat v jakém-
koliv volebním okrsku.

Voličský průkaz bude voliči vydán nejdří-
ve 9. května 2019, a to buď voliči osobně, 
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí 
s ověřeným podpisem voliče žádajícího 
o vydání voličského průkazu, anebo bude 
voliči zaslán.

Hlasování pro české kandidáty probíhá 
pouze ve volebních místnostech na území 
ČR (není možné hlasovat na zastupitel-
ských úřadech ČR).

Bc. Pavlína Prokešová, 
odbor organizační MěÚ

Již před oznámením konání této akce 
proběhla na sociálních sítích debata ze-
jména o tom, zda vůbec k něčemu bude 
a jestli se vzhledem k relativně brzkému 
začátku jednání (15.00 hod.) dostaví dost 
občanů. Jak se nakonec ve středu 23. 
ledna odpoledne ukázalo, byly tyto oba-

budoucích podob parku podle představ 
projektanta, k nimž se nejprve vyjád-
řil výkonný zástupce vedoucího odboru 
výstavby a územního plánování MěÚ 
Ing. arch. Zdeněk Svoboda, následovala 
opravdu dlouhá a bohatá diskuse doklá-
dající správnost rčení o tom, že co člověk, 

Podoba městského parku 
dostává základní obrysy

V těchto měsících vzniká studie, která 
představí novou podobu městského par-
ku. V lednu se uskutečnilo první veřejné 
projednávání, na kterém byla veřejnost 
se záměrem seznámena. Diskuze se zú-
častnilo více jak 100 lidí a vedení města 
si vyslechlo všechny názory, připomínky 
a podněty, kterými občané debatu oboha-
tili. Zájem obyvatel a velké množství va-
šich nápadů je důkazem, že vás veřejný 
prostor zajímá.

Studii parku připravuje komise rozvoje 
a výstavby, v níž společně pracují odbor-
níci (architekti, projektanti) a zastupitelé 
města. Koordinátorem komise a zároveň 
hlavním zpracovatelem projednávaných 
materiálů je Ing. arch. Zdeněk Svoboda. 
V komisi výstavby je takto nejdůležitějším 
článkem. Na podobu parku budou mít zá-
sadní vliv podmínky a požadavky jednotli-
vých organizací, mezi něž patří především 
Povodí Moravy, Národní památkový ústav, 
odbor životního prostředí a ochrany pří-
rody a další, se kterými komise rozvoje 
a výstavby postupně navazuje spolupráci. 
Pravidelně budeme též jednat s projektan-
tem, který bude zpracovávat technickou 
dokumentaci k finálnímu návrhu.

Váš názor je pro nás důležitý – máte-
-li jakýkoli dotaz ohledně městského par-
ku, budeme rádi, pokud nám jej napíšete 
nebo přímo řeknete (seznam členů komi-
se výstavby: Miroslava Benháková, Zde-
něk Janderka, Miroslav John, Vlastimil 
Novotný, Eva Šafránková, Karel Špaček, 
Jan Švaříček, Petr Žák). Dotazy nám také 
můžete psát na jan.svaricek@gmail.com.

Těší nás, že je oprava parku na dobré 
cestě. Vedení města ji podporuje a ko-
mise, která na studii intenzivně pracuje, 
má spoustu energie. Společně s velkým 
zájmem budějovických občanů vzniká 
projekt, který bude ušitý přímo na míru 
našeho města.

V červnu se můžete těšit na další veřej-
nou debatu, na které vám již předložíme 
konkrétní studii modernizace městského 
parku.

Jan Švaříček, předseda komise 
výstavby a rozvoje města

Modernizací zámeckého parku se poté 
dvakrát zabývala komise výstavby a roz-
voje města, což je jeden z poradních or-
gánů městské rady. Na svém prvním za-
sedání si za svého předsedu její členové 
zvolili Jana Švaříčka a dohodli se na tom, 
že v průběhu prvního pololetí letošního 
roku se budou věnovat hlavně připravo-
vané revitalizaci městského parku. Tak 
se také stalo na jejich následující schůzi 
ve čtvrtek 7. února. Příspěvek předsedy 
komise Jana Švaříčka najdete v tomto 
vydání zpravodaje v následujícím článku.

Luboš Janoušek

O budoucnosti zámeckého parku
Ve středu 23. ledna se ve velké zasedací místnosti moravskobudějovické 

radnice uskutečnilo za účasti projektanta veřejné projednání návrhu revitali-
zace velkého zámeckého parku a areálu letního kina. 

vy liché. Do zasedací místnosti totiž přišlo 
kolem stovky lidí.

Veřejné projednání trvající více než tři 
hodiny zahájila a posléze také řídila mís-
tostarostka Jana Kiesewetterová, která 
zastoupila nemocného starostu Vlastimila 
Bařinku. Po prezentaci návrhů možných 

to názor. Zazněla celá řada dotazů, ná-
vrhů, představ a rezolutních připomínek 
k tomu, jak by měl zámecký park v bu-
doucnosti vypadat, co v něm každopádně 
a rozhodně nesmí chybět, nebo naopak 
co je naprosto zbytečné a v žádném pří-
padě zde nemá být.

O veřejné projednání návrhů revitalizace zámeckého parku byl velký zájem. 
Foto: Luboš Janoušek
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Bezpečně na elektrokole s BESIPem
Ve středu 30. ledna se ve velké za-

sedací místnosti Městského úřadu Mo-
ravské Budějovice uskutečnila beseda 
s občany pořádaná odborem dopravy 
a silničního hospodářství ve spolupráci 
s Krajskou koordinátorkou dopravní pre-
vence BESIP Mgr. Veronikou Vošickou 
Buráňovou.

Beseda o elektrokolech, jakožto 
o nově nastupujícím trendu, byla okoře-
něna velkou účastí zájemců z řad občanů 
Moravských Budějovic. Mgr. Vošická Bu-
ráňová v hodinové přednášce představi-
la historii jízdních kol i elektrokol a také 
zákonné podmínky při jejich užití v silnič-

ním provozu. Společně bylo nahlédnuto 
na správný výběr kola s ohledem na věk, 
tělesnou kondici a užití ochranných pro-
středků. Pro velký zájem účastníků se 
do budoucna plánuje za podpory BE-
SIPu a místního prodejce kol Martina 
Kabelky praktická ukázka elektrokol 
s možností samotné jízdy na nich, která 
se uskuteční na dopravním hřišti v Mo-
ravských Budějovicích. O termínu konání 
vás, příznivce bezpečné jízdy na elektro-
kolech, budeme včas informovat.

Mgr. Martin Ferdan,
vedoucí odboru dopravy 
a silničního hospodářství MěÚ

Třetí lednovou neděli se v sále „staré 
hasičárny“ konala výroční valná hromada 
okrsku č. 24 Moravské Budějovice. Jak 
už bývá v tomto případě tradicí, proběhla 
v dopoledních hodinách za účasti zástup-
ců hasičských sborů sdružených v tomto 
okrsku, zasloužilých hasičů a většiny nej-
vyšších představitelů dotčených obcí, při-
čemž za město Moravské Budějovice zde 
byla místostarostka Jana Kiesewetterová.

Zprávu o činnosti okrsku za rok 2018 
přednesl jeho starosta Drahoslav Bastl, 
který hned v úvodu vyzval přítomné, aby 
povstáním a symbolickou minutou ticha 
uctili památku všech, kteří v loňském roce 
navždy opustili řady hasičů. Poté se již vě-
noval hodnocení a statistikám roku 2018. 

Jak mimo jiné uvedl, okrsek č. 24 
sdružuje celkem jedenáct sborů 
s 592 členy. Šest z nich je přitom 
oceněných titulem Zasloužilý ha-
sič. Jsou jimi Vladimír Růžička 
st., Bohumír Vlasák, Ladislav 
Musil, Jan Muška a František Šá-
lek z SDH Moravské Budějovice 
a Josef Říha z SDH Lažínky. Stej-
ný je rovněž počet zasloužilých 
funkcionářů: Karel Pitour a Jana 
Vlasáková (SDH Mor. Budějovi-
ce), Jiří Krejčí st. (SDH Zvěrkovi-
ce), František Valík (SDH Vesce), 
Zdeněk Šabatka (SDH Vícenice) 
a Jindřich Navrátil (SDH Jackov).

V další (a nejdelší) části své zprávy se 
starosta Bastl podrobně zabýval aktivita-
mi hasičských sborů v průběhu jednotli-
vých měsíců loňského roku a u mnohých 
akcí neopomněl přidat také své osobní 
hodnocení. Věnoval se i výsledkům hasič-
ských soutěží a ocenil fakt, že pohárové 
soutěže pravidelně pořádají sbory z Čas-
tohostic, Lažínek, Litohoře, Moravských 
Budějovic, Vesce a Vranína. Z okrsku 
aktivně pracují s mladými hasiči Morav-
ské Budějovice, Častohostice a Vícenice, 
ženským družstvem se mohou pochlubit 
sbory Lažínek, Častohostic a Vícenic, 
muži nad 35 let soutěží za Vranín, Více-
nice, Vesce, Častohostice, Lažínky a Li-
tohoř. Při údržbě výstroje a výzbroje od-
pracovali dobrovolní hasiči celkem 323 
hodin, údržba vodních zdrojů jim zabrala 
363 hodin, zatímco údržba a výstavba 
hasičských zařízení 1 122 hodin, propa-
gaci požární ochrany věnovali 225 hodin 
a zvyšování své odbornosti 342 hodin. 
V roce 2018 proběhlo celkem 338 akcí 
a odpracováno bylo 5 093 hodin.

V závěru své hodnotící zprávy podě-
koval starosta okrsku č. 24 všem dob-
rovolným hasičům za odvedenou práci 
a popřál jim hodně osobních i pracovních 
úspěchů. Loučím se stále aktuálním ha-
sičským heslem našich dědů: „Bližnímu 
ku pomoci, Bohu ke cti, vlasti ku slávě,“ 
ukončil svůj proslov Drahoslav Bastl. Ne-
bylo to však jeho jediné vystoupení. Hned 
vzápětí přednesl zprávu o hospodaření, 
po které následovaly zpráva revizní komi-
se v podání Jiřího Krejčího a zpráva man-
dátové komise, s níž vystoupil Jan Vláčil.

Do následné diskuse se zapojili i ně-
kteří z pozvaných hostů včetně Jarmily 
Machové a Jany Kiesewetterové. První 
jmenovaná delegáty pozdravila jménem 
Okresního sdružení hasičů Třebíč a dru-
há jim za město Moravské Budějovice 
poděkovala za činnost, kterou vykonávají 
ve prospěch občanů.

Součástí výroční valné hromady bylo 
také vyhodnocení „Dne otevřených dveří 
2018“ a předání diplomů oceněným sbo-
rům.

Luboš Janoušek

Pohled na předsednický stůl v době, kdy starosta okrsku přednášel zprávu o činnosti. 
Foto: Luboš Janoušek

Předávání ocenění za Den otevřených dveří. 
Foto: Luboš Janoušek

Výroční valná hromada okrsku č. 24
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věru pan ředitel všechny přítomné pozval 
na tradiční akce v domově pořádané – 

DIANA TŘEBÍČ je tu stále pro vás
Rok 2019 se stává pro DIANU TŘEBÍČ 

rokem plných změn a očekávání. DIANA 
působí v celém okresu Třebíč více než 25 
let. Od 1. ledna 2019 ji převzala akciová 
společnost MediClinic. Ředitelem domácí 
zdravotní péče se stal Ing. Jakub Zahrad-
níček a pozici vrchní sestry zastává již 
řadu let v DIANĚ Bc. Markéta Ujčíková.

Ředitelkou terénní pečo-
vatelské služby je Bc. Mar-
tina Svobodová, DiS. Ta vý-
hodu terénní pečovatelské 
služby spatřuje v možnosti 
uplatnění kvalitní individu-
ální práce, kdy na každého 
klienta má pečovatelka to-
lik času, kolik si sám klient určí. O terén-
ní pečovatelskou službu je v celém okre-
se Třebíč velký zájem a postupně bude 
snaha kapacitu navyšovat tak, aby všem 
zájemcům o služby bylo vyhověno včas, 
podle jejich přání, potřeb a očekávání.

Pečovatelská služba zajišťuje zpravi-
dla podporu a pomoc při podávání jíd-
la a pití, s osobní hygienou, s úklidem, 
s nákupy a pochůzkami a poskytuje 
základní sociální poradenství svým kli-
entům i zájemcům o službu. V sou-
časné době je přímo v terénu zaměst-
naných 22 pečovatelek. Financování 

sociální služby je zajiště-
no prostřednictvím dotací 
z MPSV, Kraje Vysočina, 
Moravskobudějovického 
mikroregionu a celé řady 
měst a obcí okresu Třebíč 
formou darů. Finančních 
prostředků není v sociál-

ních službách nikdy dost, tak se zároveň 
snaží oslovovat nadace a dárce, kteří 
jsou ochotni na zkvalitňování a chod 
pečovatelské služby v okrese Třebíč při-
spívat.

-mas-

Je páteční ráno, pololetní vy-
svědčení leží doma na stole a mo-
ravskobudějovičtí skauti se rozhod-
li uspořádat menší výpravu v okolí 
Moravských Budějovic. V 9 hodin 
jsme se všichni sešli ve skautské 
klubovně, kde jsme se však dlouho 
nezdrželi, protože byl čas na pro-
cházku na Kosovou. Cestou jsme 
se učili orientaci v zimní přírodě, 
zahráli si nějakou hru a honem pá-
dili zpátky, jelikož nás zimní počasí 
trochu unavilo. Po obědě násle-
dovala kreativní aktivita, při které 
jsme dostali za úkol postavit pra-

podivné chrámy pro naše božstvo. Jakož-
to stavitelé jsme začali mít hlad, a proto 
jsme se rozhodli po krátkém nákupu najíst 
a získat energii na večerní dění. Úkol totiž 
nebyl jednoduchý. Pomocí mapy jsme se 
měli vydat napříč temným městem a na-
lézt zde obálky s tajnými zašifrovanými 
zprávami. Není divu, že jsme se po tomto 
úkolu a po klidném večeru plného desko-
vých her rozhodli jít spát.

Následující den obsahoval také mno-
ho výzev, protože po snídani a rozcvič-
ce byla na řadě tělocvična, kde jsme si 
mohli vyzkoušet, jak jsme fyzicky zdatní 
a následně si dát řádně do těla. Po takto 
náročné aktivitě samozřejmě následoval 
zasloužený oběd a po něm jsme si uspo-
řádali menší divadelní vystoupení, které 
jsme vytvořili na základě předepsaných 
věcí a charakterů. Všechno dobré jed-
nou končí, a proto jsme po sobě uklidili 
a na čtvrtou hodinu odpolední se vydali 
zpět do svých domovů.

Vojtěch Brhlík, Aleš Cech

V pátek 8. února v dopoledních hodi-
nách se Paprsek vydal předat výtěžek 
svého V. Charitativního koncertu obyvate-
lům Domu sv. Antonína v Moravských Bu-
dějovicích. Koncert se konal 30. listopadu 
loňského roku jako jedna z prvních akcí 
v nově opravené Besedě, která se jako již 
tradičně na akci spolupodílela jako part-
ner. Diváky v nastávajícím adventu odtrh-
li od denní rutiny a skvěle pobavili kluci 
z kapely Like-It a o vrchol večera se po-
staral známý muzikálový zpěvák Bohuš 
Matuš.

Velký sál Besedy byl zcela zaplněn. 
Měli jsme velikou radost z toho, že díky 
složení vystupujících se publikum rekruto-
valo prakticky ze všech věkových skupin, 
tak říkajíc napříč věkovými kategoriemi. 
A všichni společně se také bavili. A to, 
podle ohlasu zúčastněných, velmi dob-
ře. Moc si vážíme dnes již tradiční přízně 
a štědrosti našich mecenášů, ať už jsou 
v roli sponzorů, platících diváků či pomoc-
níků. Díky vám všem se podařilo opět 
získat vysokou částku 80 000 Kč! Budu se 
opakovat, ale osobně jsem pyšná na svo-
je město, na lidi, co jsou ochotni se spojit 
pro dobrou věc a tím nám pomoci napl-
nit naše motto Pomáháme, kde je třeba. 
A za to vám všem děkujeme!

Šek s touto pěkně kulatou částkou v do-
mově předávaly za Paprsek Jana Kie-
sewetterová a Brigita Špičáková do rukou 
ředitele Ing. Ladislava Chloupka. Setkání 
proběhlo v přátelské atmosféře. U drob-
ného občerstvení se pochvalně zavzpo-
mínalo na koncert, kterého se zástupci 
domova zúčastnili, další rozhovor se to-
čil samozřejmě kolem obyvatel domova 
a také došlo na otázky provozu zařízení. 
Pan ředitel projevil upřímnou radost z tak 
velkého daru. Částka bude použita na pro-
vozní výdaje, kterými se zajisté zpříjemní 
každodenní život obyvatel domova. V zá-

na Zahradní slavnost a Masopust.
Za Paprsek radostného žití
Drahomíra Brzobohatá

Paprsek radostného žití pro Dům sv. Antonína

Oficiální předání symbolického šeku řediteli Domu sv. Antonína. Zleva Ladislav Chloupek, Jana 
Kiesewetterová, Brigita Špičáková. Foto: Luboš Janoušek

Pololetní výprava
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z mikroregionu

Po nezbytných úvodních formalitách 
spojených se schválením programu a ur-
čením zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
dostali slovo dva pracovníci Krajského 
úřadu Kraje Vysočina. Jiří Kafka a Martin 
Jelínek z oddělení sociální ochrany a pre-
vence informovali o právech a povinnos-
tech obcí v oblasti sociálně právní ochra-
ny dětí a mládeže a zodpověděli několik 
dotazů.

Poté již přišly na řadu volby, a to 
po souhlasu všech přítomných aklama-
cí, tedy veřejným hlasováním. Do funkce 
předsedkyně mikroregionu pro období 
2019 – 22 byla navržena a vzápětí také 
zvolena místostarostka Moravských Bu-
dějovic Bc. Jana Kiesewetterová, která 
poděkovala všem hlasujícím za důvěru, 

svému předchůdci Janu 
Kocábovi za dosavadní 
spolupráci a ujala se 
dalšího řízení schůze. 
Jediným navrženým 
kandidátem na post 
místopředsedy mikro-
regionu byl starosta 
obce Domamil Radek 
Menčík, který tuto funk-
ci zastával i v minulém 
volebním období. Svoji 
pozici obhájil.

Zbývalo dovolit zbývajících pět členů 
sedmičlenné rady Moravskobudějovic-
kého mikroregionu, jimiž se posléze stali 
starostka Častohostic Marie Vláčilová 
a starostové Mgr. Jan Sigmund (Dešov), 
Ing. Miroslav Kabelka (Jakubov), Jan Vi-
dourek (Lukov) a Oldřich Svoboda (Nové 
Syrovice). Do tříčlenné kontrolní komise 
mikroregionu byli zvoleni Božena Buč-
ková (Kojatice), Hana Bustová (Litohoř) 
a Bc. Libor Veselý (Cidlina), tajemníkem 

Silvestrovský ohňostroj
Rozloučení se starým rokem a uvítání 

toho nového se na Lesné tradičně ode-
hrává na návsi před kapličkou. Vzhledem 
ke každoročně se zvyšujícímu počtu ma-
lých účastníků byl začátek akce zvolen 
na 18. hodinu. Právě ti nejmenší s napě-
tím očekávali hlavní bod programu – slav-
nostní silvestrovský ohňostroj. Před jeho 
odpálením prozářily děti náves velkými 
prskavkami (viz foto) a po krátkém proslo-
vu už přišla na řadu avizovaná světelná 
show – po několik minut oblohu nad vsí 
rozsvěcovaly barevné gejzíry odpalova-
ných světlic. Velkolepou podívanou za-
končil zvon kapličky, jehož zvuk se důstoj-
ně nesl předvečerem nového roku. A to 
už si všichni zúčastnění navzájem přáli 
hodně štěstí a zdraví i v tom následujícím 
roce. Ještě chvilka poklidného klábose-
ní s teplým čajem v prokřehlých dlaních 
a pak buď pomalu domů, nebo vstříc dal-
ším silvestrovským zážitkům...

-hav-

svazku zůstává Jaroslav Kunst, pracovník 
odboru výstavby a územního plánování 
MěÚ Moravské Budějovice.

V rámci programu schůze její účastníci 
mimo jiné schválili stanovy svazku a vy-
hodnotili soutěž o nejhezčí vánoční výz-
dobu 2018, do níž se přihlásilo pět obcí. 
Vítězem se stal Jakubov, druhé místo ob-
sadily Hornice a Častohostice, třetí skon-
čily Babice společně s Litohoří.

Luboš Janoušek

Tříkrálová sbírka
Kašpar, Melichar a Baltazar. Tři krá-

lové - mudrci z Východu, kteří spěchali 
do Betléma poklonit se Ježíškovi. Beze 
spěchu a s koledou se 5. ledna 2019 ob-
jevili i na Lesné. V zasněženém sobotním 
odpoledni prošli v rámci charitní Tříkrá-
lové sbírky napříč obcí. Malí koledníci 
se zastavili u každého domu, písničkou 
popřáli štěstí a zdraví v novém roce a na-
vrch přidali drobnou pozornost. Za to se 
jim podařilo do kasičky nashromáždit 
pěkných 3 350 Kč, které putovaly na kon-
to Oblastní charity Třebíč. Všem obča-
nům, kteří přispěli, patří vřelé díky.

– hav –

Od Tří králů k masopustu
Již tradičně začátkem ledna proběhla v našich městech a obcích akce s názvem 

Tříkrálová sbírka. Nejinak tomu bylo i v obci Nové Syrovice. Letos ale poprvé při-
šli koledníci i do základní a mateřské školy, kde na ně čekali malí a velcí školáci. 
Společně si zazpívali koledu a děti také přispěly do pokladničky drobným finančním 
darem. Za odměnu dostaly perníčky, obrázky a malý kalendář. Děkujeme dětem 
a rodičům, že udělali něco pro dobrou věc a pomohli tak lidem v sociální či zdravotní 
nouzi.

A od Tří králů nám začalo období masopustního veselí. Nyní se budeme těšit 
na přípravu karnevalu, který si děti užijí nejprve v mateřské škole a potom také se 
svými nejbližšími v místní sokolovně v neděli 17. března, kdy se zde uskuteční dět-
ský karneval pro veřejnost, na který všechny příznivce srdečně zveme.

Marie Berounová, učitelka MŠ 

Ustavující členská schůze Moravskobudějovického mikroregionu
V úterý 22. ledna se ve velké zasedací místnosti radnice sešli 
nejvyšší představitelé obcí sdružených v Moravskobudějovic-
kém mikroregionu, aby na ustavující členské schůzi tohoto 
dobrovolného svazku především zvolili jeho nové vedení. Ne-
byl to ovšem zdaleka jediný bod programu jednání, které za-
hájil a zpočátku také řídil předseda mikroregionu Jan Kocáb.

Místopředseda mikroregionu Radek Menčík děkuje za odvedenou 
práci bývalému předsedovi Janu Kocábovi. Přihlíží nová předsed-
kyně svazku Jana Kiesewetterová a tajemník Jaroslav Kunst. 
Foto: Luboš Janoušek
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Hasičský ples s půlnočním překvapením
V sobotu 26. ledna pořádal Sbor dobrovolných hasičů Často-

hostice tradiční ples. Stejně jako v minulém roce se o vynikající 
atmosféru postarala kapela Stonožka z Dačic. Pořadatelé při-
pravili zajímavou tombolu.

Ples byl zahájen ve 20 hodin. Na jeho začátku si návštěvníci 
mohli zakoupit lístky do tomboly, kterou si pak mohli vyzved-
nout od 22 hodin. Hlavní ceny se losovaly čtvrt hodiny po půl-
noci. Na co se všichni ale těšili nejvíc, bylo půlnoční překvapení. 
Místní dobrovolnice, v čele se starostou častohostických hasičů, 
nacvičily tanec na motivy filmu Sestra v akci. Jejich vystoupe-

ní obsahovalo efektní 
prvky se světelnými ty-
činkami. Výkon našich 
tanečnic i tanečníka 
se velice líbil, což dali 
účastníci plesu najevo 
mohutným potleskem. 
A jak už to na plesích 
bývá, co se děje v ná-
sledujících hodinách, 
když se hosté dobře 

baví, asi víte. Někteří ovšem až z vyprávění druhých.

Hasičský ples v Častohosticích se letos velice vydařil. Počet 
návštěvníků byl jedním z nejvyšších za několik posledních roč-
níků. Chtěli bychom tímto poděkovat všem zúčastněným: pořa-
datelům za perfektní přípravu a průběh akce, všem sponzorům 
a občanům, kteří přispěli do bohaté tomboly, za dary a kapele 
Stonožka za skvělý hudební doprovod.

Lukáš Nesiba

Vítání občánků má v naší obci dlouholetou tradici. V neděli 27. 
ledna 2019 se uskutečnilo v kulturním domě v Jakubově další 
vítání nově narozených dětí. V loňském roce jsme v Jakubově 
přivítali rekordních 17 dětí. Letos se vítání v kulturním domě 
zúčastnili rodiče s jedenácti dětmi: Václavem, Nelou, Matějem, 
Davidem, Adamem, Romanem, Eliškou, Ludmilou, Tomášem, 
Rebeccou a Štěpánem. Místostarostka obce Hana Dračková 
nejprve představila děti a jejich rodiče. Starosta obce Miroslav 

Posezení s muzikou
Sobotní odpoledne 19. ledna bylo ve Zvěrkovicích věnováno 

spoluobčanům, důchodcům a přátelům dechovky. Od 14 hodin 
k dobré pohodě vyhrávala v sále kulturního domu malá kapela 
Eqie horse z Třebíče. Všichni přítomní, převážně „dříve naro-
zení“, měli příležitost si v příjemném prostředí spolu popovídat, 
zazpívat řadu známých písniček a také si zatančit. Obecní za-
stupitelstvo připravilo pro účastníky setkání občerstvení včetně 
dobrého vína. Jen škoda, že se tohoto setkání účastnilo málo 
hostů. Zřejmě se projevilo zimní počasí a také nemoci. Všichni 
přítomní se však dobře pobavili a někteří se domů rozcházeli 
až dlouho po doznění posledních tónů hudby. Přejme si, aby 
podobná setkání byla co nejčastěji.

Ing. Vladimír Nečesal

Kabelka rodičům poblahopřál k narození jejich dětí a tlumočil 
přání zástupců obce, aby děti vyrůstaly ve zdraví, radosti a štěs-
tí. Maminky dostaly od obecního úřadu květinu a tatínkové si 
odnášeli pro své děti nákladní automobil Tatra nebo kočárek 
s panenkou. Program svým pěkným vystoupením obohatily člen-
ky z hudebního souboru. Po skončení obřadu se rodiče i hosté 
podepsali do pamětní knihy. Na závěr následovalo společné fo-
tografování do obecní kroniky.

Miroslav Kabelka

Vítání občánků v Jakubově

Foto: Libor Nečesal
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Přednáška o první pomoci
Při záchraně lidských životů rozhodují mnohdy minuty. Rychlá a správná pomoc je v této 

chvíli důležitá. Statistiky poslední dobou ukazují, že s první pomocí si častěji než dospělí po-
radí děti a mládež. Důvod je prostý, děti se učí první pomoc ve škole. Dalším důvodem je, že 
to, co platilo před deseti lety při záchraně lidských životů, dnes už neplatí. To byl hlavní dů-
vod, proč jsme se v Častohosticích rozhodli uspořádat pro občany přednášku o první pomo-
ci, aby v případě nahodilých událostí byli občané schopni pomoci sobě nebo svým blízkým.

Přednášky se ujala členka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina Jana Veselá. 
Přítomné seznámila se základy první pomoci, jak poskytnout první pomoc, kdy si zavo-
lat na číslo 155. Součástí přednášky bylo použití praktických videí i ukázek na fi gurínách, 
na kterých si přítomní sami vyzkoušeli masáž srdce a umělé dýchání. Velká účast občanů 
na této přednášce nás utvrdila v tom, že osvěta a vzdělávání jsou důležité.

Marie Vláčilová

Den otevřených dveří
Dovolte nám, abychom vás srdečně pozvali na Den ote-

vřených dveří, který se bude konat ve středu 13. břez-
na od 8 do 11.30 hodin v budově Základní školy v Lukově.
Jsme malá rodinná škola, kam denně jezdí zdarma svozový 
autobus z několika míst v Moravských Budějovicích. Po dlou-
holetých zkušenostech jsme došli k systému vyučování kombi-
nací drilu a alternativních metod učení (projektové dny, práce 
ve výukových centrech, exkurze, zážitková pedagogika, výuka 
venku apod.). Záleží nám na tom, aby žáci byli především spo-
kojení a rozvíjeli přirozenou radost z učení i svůj vrozený talent. 
Považujeme za důležité naučit děti kriticky myslet a řešit úko-
ly a problémy, které s sebou život přináší. Proto podporujeme 
děti v jejich jedinečnosti tím, že uplatňujeme individuální přístup 
a pracujeme ve skupinách s maximálním počtem do 15 žáků.

Snažíme se děti nepřetěžovat, proto zadáváme dobro-
volné domácí úkoly. Využíváme prvky alternativních metod 
vzdělávání, upřednostňujeme hru před soutěživostí. Učíme 
se v souvislostech, roli učitele vnímáme spíše jako průvod-
ce, který motivuje a hledá pro děti nejlepší strategie uče-
ní. Hodnotíme to, co dítě umí a vždy dáváme druhou šanci.
Přijďte se sami přesvědčit, že to funguje.

Na setkání s vámi se těší všichni žáci a pracovníci naší školy!
-hon-

me básničky. Druhá část hodiny probíhá formou čtenářské dílny, 
kdy si každé z dětí vybere knížku, kterou bude číst (nebo si ji už 
přinese z domu) a 15 minut si potichu každý čte. Poté si o kníž-
kách povídáme, doporučujeme si je, vyplňujeme pracovní list, 
občas si zahrajeme i nějakou hru nebo soutěžíme.

První pomoc by děti zvládly. 
Foto: Blanka Mácová

inzerce

Knihovna a děti ze ZŠ Lesonice
Čtete vy a vaše děti rádi? Knihy jsou dnes docela drahé, a tak 

jsou vhodnou alternativou, jak si přečíst nějakou hezkou knížku, 
knihovny. Lesonická knihovna je pravidelně otevřena každý týden 
ve středu a chodí do ní nejen místní důchodkyně, ale rozrůstá se 
nám i počet dětských čtenářů. Je to možná i tím, že místní knihov-
na dlouhodobě spolupracuje se ZŠ a MŠ Lesonice. Děti ze ZŠ 
každý měsíc pravidelně během vyučování do knihovny dochází 
a je pro ně připraven program rozvíjející čtenářskou gramotnost, 
motivuje ke čtení a zájmu o knížky. Celkem dvě vyučovací hodiny 
jsou rozdělené na dvě části. V první části se věnujeme nějakému 
tématu – učíme se, jak vyhledávat knížky, rozvíjíme fantazii vy-
mýšlením příběhů, společně čteme pohádky, učíme se o různých 
významných autorech i ilustrátorech nebo vymýšlíme a recituje-
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Rádi bychom upřímně poděkovali všem návštěvníkům, organizátorům a tanečníkům, 
kteří nám projevili svou přízeň účastí na již tradičním Lidovém plese konaném 8. února 
v nově zrekonstruovaných prostorách Besedy v Moravských Budějovicích. Věříme, že 
tradice mají svůj význam, proto je ples roky zahajován krojovanými tanečníky Škrpál-
níčku. Děkujeme jim za nadšení, díky němuž tradice stále žijí. Mezi čestnými hosty se 
mimo jiné objevila i Ing. Michaela Šojdrová. Děkujeme muzikantům, jejich skvělá práce 
se nedá ohodnotit lépe, než „Dycky Credit!“    -vak-

Na Plíhalově koncertě posluchače čeká 
jemná a hravá poetika i komorní atmosfé-
ra a to vše ve formě inteligentně humor-
ných, často vyzrále sebeironických textů 
nebo krátkých veršovánek uvozujících či 
doplňujících jednotlivé písničky. A záro-
veň famózní kytarové umění.

Pozor! Nevhodné pro děti do 12 let!!!
Nám je ctí, že tento známý osobitý pís-

ničkář naše pozvání přijal a budeme se 
těšit jak na setkání s ním, tak také s vámi.

Za MKS Beseda Nikola Šťastná

Recitál Karla Plíhala
MKS Beseda Moravské Budějovice vás 

srdečně zve do našeho krásného velké-
ho sálu na recitál Karla Plíhala v úterý 
9. dubna se začátkem ve 20 hodin. Oje-
dinělý kytarista, zpěvák, skladatel, textař 
a poeta se po koncertní pauze způso-
bené zdravotními potížemi s rukou vrací 
na koncertní podia. Karel Plíhal v jedné 
chvíli dokáže publikum rozesmát vese-
lou básničkou, aby vzápětí posluchače 
rozněžnil a roztesknil emotivním textem 
písně. Jednočlennou kapelu Karla Plíhala 
posílil skvělý kytarista Petr Fiala, kterého 
Karel potkal na hudební škole v Hradci 
Králové. Ochutnávka jihomoravských vín

Pokud jste ještě neměli možnost navštívit nádherně zrekonstruované prostory MKS 
Beseda, máte v sobotu 16. března jedinečnou příležitost. Uskuteční se totiž XXIII. roč-
ník Ochutnávky jihomoravských vín. Pořadatelé si pro vás opět nachystali pestrou šká-
lu vzorků v řadě odrůd bílých, rosé i červených vín.

Jejich seznam najdete přehledně seřazený v katalogu. Ochotně vám rovněž poradí 
odborná obsluha u hlavního pultu, která je tvořena členy Vinařského spolku Moravské 
Budějovice. Na stolech najdete bodovací tabulky se zásadami pro hodnocení. Můžete 
si tak sami zkusit ochutnávané vzorky obodovat. K výbornému vínu je samozřejmě 
připraveno občerstvení, hudba ke zpěvu i tanci. Pevně věříme, že budete spokojeni. 
Pokud si budete chtít odkoupit zbylá vína, budou k prodeji v neděli 17. března od 14.00 
do 14.30 hod v MKS Beseda, sál Budivoj.                 Srdečně zvou pořadatelé.

Časový harmonogram:
 10 hod. otevření prostor
 14 hod. slavnostní zahájení, předání ocenění vinařům
 15–19 hod. CM Sylván, E. Biskup
 20–23 hod. skupina Dynamic J. Tržila
 23 hod. ukončení

Děti z MŠ docházejí do knihovny dva-
krát do roka. Vždy si představíme některé 
knížky, které v knihovně máme, povídáme 
si, zpíváme nebo si i zatancujeme. Spo-
lečně s učitelkami ze ZŠ knihovna pořá-
dala i Noc s Andersenem a na besedu 
za námi přijela paní Gabriela Kopcová. 
V dnešní době, kdy děti koukají více do te-
lefonů a tabletů než do knížek, je podpora 
čtenářství více než důležitá. Je potřeba 
dětem ukazovat cestu, číst s nimi, moti-
vovat je ke čtení a ukázat jim, jaké mají 
knížky kouzlo.

Lucie Škodová

Loňské ochutnávce v zámeckých konírnách počasí nepřálo. Foto: Pavel Čírtek
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Kupec benátský
Theatro Špeluňka, pro některé z vás již 

známý studentský divadelní soubor z Mo-
ravských Budějovic. Po akci Krampus se 
vracíme z ulic zpět na prkna, která zna-
menají svět. Před rekonstrukcí Besedy 
jsme odehráli autorské představení Lout-
kař, které, jak mnozí návštěvníci sami řek-
li, bylo netradiční. Letos nás čeká poměr-
ně náročný rok – dvě premiéry a repríza 
Loutkaře, který prošel změnami.

První premiérou je, troufnu si říct, svě-
tové dílo Kupec benátský od Williama 
Shakespeara. Když jsme se rozhodli 
zpracovat tento titul, mnoho lidí nás od-
razovalo, že budeme srovnáváni. Jiní ří-
kali, že by se to báli uvést kvůli židovské 
nenávisti, která vyznívá jinak dnes a jinak 
v minulosti, nebo dokonce že se v příběhu 
ztratili. Pro nás je to o to větší výzva a mo-
tivace zpracovat, nazkoušet a zahrát toto 
dílo se vší úctou. Výchozím textem pro 
naši inscenaci je překlad Martina Hilské-
ho, který přeložil celé Shakespearovo dílo 
do češtiny. Scénář jsme postupně upravili 
a vepsali několik scén, které jsme s pa-
nem Hilským konzultovali a ten nám je 
schválil. Sám přislíbil účast na premiéře, 
takže budeme doufat, že v jeho nabitém 
programu to přeci jen vyjde. Mně nezbývá 
nic jiného, než vás tímto pozvat na premi-
éru, která se uskuteční 30. března 2019 
v Besedě se začátkem v 19.00 hod. Líst-
ky jsou v předprodeji v TIC. Budeme se 
na vás těšit.       Theatro Špeluňka

Kurt Cobain 
NIRVANA tribute v Besedě

„Je lepší shořet, než vyhasnout“
Tuto větu napsal Kurt ve svém do-

pise na rozloučenou. V dubnu uplyne 
více než 25 let od jeho smrti, ale vzpo-
mínky na něj nevyhasly nikdy. MKS 
Beseda Moravské Budějovice vás zve 
zavzpomínat si na Kurta a jeho Nirva-
nu do velkého sálu Besedy 19. dubna 
ve 20 hodin. Do Besedy jsme totiž po-
zvali Tribute show Kurt Cobain Nirvana 
z Ukrajiny. Tato show je k nepoznání 
od originálu této kultovní grungeové 
kapely. Program bude plný největších 
hitů legendární Nirvany a nebude chy-
bět dvojník Kurta, jehož styl a zvuk 
přetrvává nadále. Kapela pro nás ze 
sebe dostane to nejlepší a to rozhodně 
stojí za návštěvu. Těšíme se na vás.

Za MKS Beseda Nikola Šťastná

V rámci svého turné Marx, Engels, Beat-
les po 20 letech navštíví v polovině března 
MKS Beseda v Moravských Budějovicích 
kapela VLTAVA. Vltava je česká hudební 
skupina, která existovala v letech 1986 – 
2003 a svou činnost obnovila v roce 2010. 
Jejím zakládajícím a ústředním členem, 
frontmanem a autorem naprosté většiny 
repertoáru je Robert Nebřenský. Vltava je 
považována za jednu z nejoriginálnějších 
kapel na české hudební scéně. Přízvis-
ko Vltava si vysloužila nejen neobvyklou 
poetikou mnohoznačných textů, ale také 
svým zcela nezaměnitelným hudebním 
stylem, který kombinuje všemožné roc-

kové a popové styly a často se pohybuje 
na hraně parodie. Produkci Vltavy nej-
stručněji vystihuje slogan „Česká poezie 
- světová hudba“. Koncerty skupiny jsou 
proslulé uvolněnou atmosférou, prosto-
rem pro improvizaci a skvělými instru-
mentálními výkony. Aktuálně nabídne Vl-
tava program u příležitosti vydání reedice 
přelomové desky „Marx, Engels, Beatles“, 
která byla dlouho nedostupná. V playlis-
tu se aktuálně objevují všechny skladby 
z tohoto kultovního alba plus to nejlepší 
napříč všemi deskami včetně posledního 
CD „Čaroděj“.

-mks-

zpáteční cestě. Na silnici mezi Jihlavou 
a Budějovicemi jsme stáli více než pět 
hodin v koloně! Ale nakonec vše dobře 
dopadlo a vrátili jsme se v pořádku domů. 
Dokonce nám hodné paní kuchařky večer 
ohřály ve školní jídelně zmeškaný oběd.

Další dny proběhly již bez komplikací, 
krásně jsme si zalyžovali a celý kurz se 
povedl na jedničku. Po předchozích zi-
mách, kdy sněhu moc nebylo, jsme si ho 
my užili dost. Pod vedením našich instruk-
torů jsme se všichni v lyžování zdokonali-
li. Z celého týdne jsme si odnesli spoustu 
krásných zážitků a myslím, že na tento 
kurz budeme všichni dlouho vzpomínat.

Adéla Inderková, 7. B

JSME HVĚZDY!

Každý rok vyjíždějí žáci 7. ročníku Zá-
kladní školy TGM v Moravských Budějo-
vicích na lyžařský kurz. Náš ročník absol-
voval tento kurz od pondělí 14. do pátku 
18. ledna ve Ski areálu Šacberk. Protože 
ráda lyžuji, moc jsem se na kurz těšila. 
Doufala jsem, že si zdokonalím lyžařskou 
techniku.

V první den jsme se seznámili se sva-
hem a byli jsme rozděleni do skupin podle 
lyžařských dovedností. V naší skupině ly-
žařů jsem bohužel byla jediná holka. Svah 
na nás čekal dobře upravený, a proto se 
nám skvěle lyžovalo. Všichni jsme se těšili 
na úterý, protože jsme věřili, že nám lyžo-
vání půjde ještě lépe. To jsme však netu-
šili, jaký adrenalinový zážitek nás čeká při 

VLTAVA vystoupí v Moravských Budějovicích

Tradiční lyžařský kurz v ZŠ TGM

Amerického centra na Malé Straně jsme 
se setkali s panem kulturním atašé ame-
rické ambasády, zástupci vědecké rady 
programu GLOBE a organizátory setkání 
ze vzdělávacího centra Tereza. Každá 
ze škol přebrala ocenění (viz foto na str. 
12) a pak její zástupci předvedli pokusy, 
scénky a prezentaci, ve kterých ukázali, 
čím se v letošním roce zabývají.

Naši zástupci Vojta Krotký z 8. B, On-
dřej Doležal z 6. A a bývalý žák Martin 

Jako krásný vánoční dárek dostali žáci 
a pracovníci ZŠ TGM Mor. Budějovice 
oznámení, že byla naše škola vybrána 
na ocenění práce v programu GLOBE. 
Cena se nazývá GLOBE STAR a získaly ji 
letos tři nejaktivnější školy z České repub-
liky – ZŠ Dubňany, ZŠ Píšť a naše škola.

Ve středu 6. února jsme se vydali 
do Prahy na slavnostní předání cen. Ško-
lu zastupovali tři žáci, pan ředitel Miloš 
Březina a paní učitelky Jana Hanáková 
a Romana Průšová. V krásném prostředí dokončení na str. 12
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Kosmák z gymnázia předvedli pokusy 
s teplými vzdušnými proudy a zaujali 
ostatní vyprávěním o našem letošním pro-
jektu - sledování příletů a odletů stěhova-
vých ptáků. Při závěrečném rautu zasvě-
ceně diskutovali o klimatických změnách 
s panem profesorem Bedřichem Molda-
nem nebo se zástupcem ESERO panem 
doktorem Janem Spratkem.

Tento úspěch byl završením činnosti 
žáků a učitelů ZŠ TGM Mor. Budějovice 
v oblasti přírodovědného vzdělávání.

S fotodokumentací našich akcí se mů-
žete seznámit ve vestibulu moravskobu-
dějovické radnice. Výstava nese název 
SMARAGDOVÝ OSTROV a JAK FOTO-
GRAFOVAT LÍPY.

Mgr. Jana Hanáková,
koordinátorka EVVO v ZŠ TGM

Smutný je domov, 
když ho opustil ten,
kdo ho budoval, 
rád v něm žil 
a pracoval.
Tvé usměvavé oči 
všude schází,
vzpomínka 
na Tebe, tatínku, 
nás stále doprovází.

Dne 7. 3. vzpomeneme první smutný rok 
od úmrtí pana 
Josefa Štefla z Nových Syrovic.
Vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

Klesly ruce praco-
vité, zemdlené,
ztichlo srdce 
dobré, znavené, 
již je po bolestech, 
utrpení, 
již po životě,
je jen rozloučení.
Dne 24. března 
2019 uplyne 

1. smuteční rok, co odešel pan 
Zdeněk Pěchota.
S láskou vzpomínají 
celá rodina, příbuzenstvo a kamarádi.

Dopracovaly pilné 
ruce, 
utichlo navždy 
předobré srdce.
Očima drahýma 
se již nepodíváš, 
teď klidným 
spánkem 
odpočíváš.

Dne 31. března si připomeneme 
6. smutné výročí úmrtí pana 
Ladislava Roupce z Vícenic.
S láskou a úctou stále vzpomínají 
manželka a dcery s rodinami.

Kdo znal, 
vzpomene,
kdo měl rád, 
nikdy 
nezapomene.
Dne 27. března 
uplyne 11 let ode 
dne, kdy nás 
navždy opustila 
naše milovaná 

manželka, maminka, babička 
a prababička, paní 
Marie Nečesalová z Krnčic.
S úctou a láskou vzpomínají
manžel a dcera Marie s rodinou.

Opustili nás:

Jan Kliner 1942 Mor. Budějovice
Věroslav Dobeš 1951 Mor. Budějovice
Věra Binderová 1930 Dešov
Jan Hofmann 1928 Vranín
Marie Urbánková 1928 Litohoř
Marie Macků 1915 Mor. Budějovice
František Frantál 1935 Mor. Budějovice
Marie Bočková 1940 Mor. Budějovice
Anežka Holíková 1926 Jackov
Marie Nechodomová 1952 Dědice
Ludmila Dvořáková 1933 Mor. Budějovice
Jan Kravar 1944 Mor. Budějovice
Blažena Kulhánková 1929 Mor. Budějovice

Zdroj Pohřební služba Rostislav Musil

inzerce

Dne 28. února 
2019 oslavila své 
75. narozeniny
paní 
Ludmila 
Meschková 
z Moravských 
Budějovic.

Hodně zdraví 
a štěstí do dalších let přeje 
syn Pavel a dcera Ludmila s rodinami.

Blahopřání

Placená inzerce

dokončení ze str. 11

Vzpomínky

VZPOMÍNKY ČI BLAHOPŘÁNÍ 
do zpravodaje 
můžete podat do 10. dne v předchozím 
měsíci v Turistickém informačním cen-
tru (v prostorách MKS Beseda, na Purcne-
rově ulici čp. 62., Moravské Budějovice).
Přineste fotografii (kterou vám po naske-
nování hned vrátíme) a krátký text, který 
chcete zveřejnit. 
Cena za zveřejnění vzpomínky nebo bla-
hopřání je 121 Kč.
Bližší informace na tel. 603 207 511 
nebo 725 038 579.

ARCHIV ZPRAVODAJŮ 

www.besedamb.czve formátu PDF 

naleznete na stránkách

vzpomínky
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Dne 7. 3. 2019 
uplynou 2 roky 
od chvíle, kdy nás 
navždy opustila 
paní 
Božena Švejdová 
z Mor. Budějovic.

S láskou stále 
vzpomínají 

manžel a dcery s rodinami.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi.
Děkujeme.

Dne 30. 3. 2019 
uplyne smutný rok,
co nás navždy 
opustil pan 
Josef Žádník 
z Mor. Budějovic.
S láskou stále 
vzpomínají
manželka Marie 
a děti s rodinami.

Za tichou vzpomínku děkujeme.

Kdo znal, 
vzpomene, 
kdo měl rád, 
nikdy nezapomene.
Dne 23. 3. uplyne 
5 let, co nás 
navždy opustila 
paní 
Marie Růžičková 
z Domamile.

Stále vzpomíná 
manžel Vilém, synové a dcery s rodinami, 
vnoučata a pravnoučata.

Odešel jsem 
od Vás, kteří jste 
mě rádi měli,
aniž by rty mé Vám 
sbohem zašeptaly.
Dne 6. března 2019 
vzpomeneme třetí 
smutné výročí 
úmrtí pana 
Františka Švejdy.

S láskou vzpomíná 
manželka, syn, dcera, vnučky 
a pravnučka.

Dne 2. 3. 2019 uplyne 10 let, 
kdy nás opustila naše maminka, paní 
Jaroslava Navrkalová
a 8. 4. 2019 uplyne 9 let, kdy nás opustil 
náš tatínek, pan 
Drahoslav Navrkal.
S láskou vzpomínají
dcery s rodinami.

Veselý a plný života 
jsi byl, když jsi nás 
náhle opustil. 
Ta rána v srdci stále 
bolí a zapomenout 
nedovolí. 
Těžko se s tebou 
loučilo, těžké je 
bez Tebe žít, 
láska však smrtí 

nekončí, v srdci Tě stále budeme mít.
Dne 18. března 2019 vzpomeneme 
již osmé smutné výročí, kdy nás náhle 
opustil náš drahý tatínek, dědeček, 
pradědeček, strýc a známý pan 
Jaroslav Jenerál z Moravských 
Budějovic.
S láskou a úctou stále vzpomínají 
a nikdy nezapomenou 
dcera Marta s rodinou, vnoučata 
a pravnoučata.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi, 
děkujeme.

Navždy se oči 
zavřely a srdce 
přestalo bít, 
těžká nemoc 
zvítězila, 
musel jsi odejít.
Dne 13. března 
2019 vzpomeneme 
třetí smutné výro-
čí, kdy nás náhle 

opustil náš drahý tatínek, bratr, dědeček, 
strýc a známý, pan 
Jaroslav Jenerál z Moravských 
Budějovic.
S láskou a úctou stále vzpomínají a nikdy 
nezapomenou 
děti Zuzana s rodinou, Jaroslav, Miroslava 
a Terezka, sestra Marta s rodinou a vnou-
čata.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Těžké je každé 
loučení, když drahý 
z očí schází, 
než však to poslední,
když zpátky 
nepřichází. 
To zůstanou jen
vzpomínky, 
mnohdy 
i slza padne. 
Láska však k Tobě, 

tatínku, nám nikdy neuvadne. 
Dne 3. března by oslavil náš milovaný 
tatínek, pan 
Miroslav Zadražil
61. narozeniny a 21. dubna to budou 
smutné 2 roky, co nás navždy opustil.
S láskou vzpomínají
manželka, děti Martina, Petr, Miroslav 
s rodinou, Iva s rodinou a Jitka s rodinou.

Tajemství života 
příroda skrývá, 
z náručí rodičů 
vzala nám syna. 
Spi sladce, tiše, 
mladý svůj sen, 
na Tebe Martinku,
vždy s láskou 
vzpomeneme. 
31. ledna to bylo 

17 let, co nás navždy opustil 
náš drahý syn 
Martinek Zadražil
22. března by oslavil 24. narozeniny.
S láskou vzpomínají
maminka, sourozenci Martina, Petr, 
Miroslav s rodinou, Iva s rodinou 
a Jitka s rodinou.

Dne 13. 3. by se 
dožil 100 let 
náš dědeček 
a pradědeček 
Josef Rojík 
z Meziříčka.
2. 12. 2018 to bylo 
5 let, co zemřel.
Za vše, co pro nás 
dělal, děkujeme.

S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 11. března 
2019 uplyne již 
15 let,
kdy nás navždy 
opustila paní 
Karla Špačková.
Kdo jste ji znali 
a měli rádi, 
vzpomeňte s námi.
Dcera Zdeňka.

Dotlouklo srdce 
tvé znavené, 
uhasl oka svit,
budiž Ti, 
drahý tatínku,
za všechno vřelý 
dík.
Dne 13. března
uplyne 12 let 
od chvíle, co nás 

navždy opustil pan 
Jan Bartuněk ze Zvěrkovic.
S láskou a úctou stále vzpomínáme.
Dcera Dáša s rodinou, vnoučata 
a pravnoučata.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
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ze školství

Chtěla byste učit na vysoké škole?
Jste si jisti, že by tam byli lepší studenti? Vždyť kam míří naši 

absolventi? Na vysoké školy, takže bych je tam zase potkala . 
Ráda svoje studenty uvidím, ale možná bude lepší, když přijdou 
na návštěvu.

Čemu se ráda věnujete ve volném čase?
Toulání, a to ve skutečném i přeneseném slova smyslu. Mojí 

velkou zálibou je cestování. Procházím se ráda přírodou i městy. 
Velmi ráda se toulám také díky knihám. Čtení pro mě bylo od ma-
lička možností, jak být volná, a protože jsem ani nedoufala, že bych 
někdy mohla vidět místa na západ od nás, alespoň jsem si o nich 
četla. Radost mi dělá poslech hudby i audioknih, díky kterým mohu 
„mít svoji kulturu“ a zároveň také prakticky fungovat doma či na za-
hradě.

Ráda cestujete… Jaké země máte nejraději?
Jsem ráda v České republice, ale myslím, že každý musí vyces-

tovat i za hranice, aby měl srovnání. Vždy objevím něco nového, 
zajímavého. A někdy je i negativní zkušenost obohacující. Jsem ale 
Evropankou a netoužím po žádných dalších kontinentech. Evropa 
je malý kontinent, ale neuvěřitelně rozmanitý, mám zde všechno, 
co potřebuji. Překrásnou přírodu a úžasnou evropskou kulturu. Vy-

růstáme na kombinaci křesťansko-židov-
ských kořenů a evropské památky jsou 
pro mě top. Miluji muzea, architekturu, ob-
razy, hudbu! A na našem malém kontinen-
tu se můžu toulat a ode všeho si nabrat 
plnou měrou. Střídají se u mě různá po-
znávací období - německé, francouzské, 
italské, to jsou moje destinace. Itálie mě 
zlákala i loni o prázdninách. Podnikla jsem 
výpravu za Etrusky, poznala malá městeč-
ka mezi Římem a Florencií. Jak jde o ces-
tování, hned ožívám. Je to pro mě otázka 
prožitku. Existuje tolik míst, která mě láka-
jí - Řecko, další části Španělska a znovu 
Portugalsko, milovaná i zatracovaná Paříž, 
majestátní Řím, progresivní Berlín a moje 
milovaná staromilská Vídeň.

Je pro vás znalost jazyků při cesto-
vání výhodou?

Určitě. Dělá mi dobře, že si můžu jen tak 
přepnout mezi jazyky. Vystudovala jsem tři 
- slovanský, germánský a románský, takže 
se domluvím „od Pyrenejí po Ural“. Umět 
další jazyk by bylo fajn, nejhorší je naučit 
se první tři , myslím, že zvládám i čtvrtý 
a ještě mám svůj tip, ale nechci prozrazo-
vat.

Čeho byste chtěla dosáhnout v pro-
fesním životě?

Kariéra se moc ve školství nedělá. Být 
třeba ředitelem znamená být manažerem. 
A to pro mě není vyšší stupeň kariéry. 
Učitel má možnost jinou. Být spokojeným 
učitelem a dělat svoji práci jako hobby. Do-
sáhnout toho je podle mě vrchol pedago-
gické kariéry.

Jak vás cena Učitel Vysočiny změ-
ní? Jak to ovlivní vaši další práci?

Každá cena je zavazující. Před pár lety 
jsem měla štěstí, vyhrála jsem první ročník 

ankety Němčinář republiky a změny jsem nepozorovala  . Oceně-
ní je samozřejmě příjemné. Musím ale připomenout, že pokud jsem 
dosáhla nějakého úspěchu, vděčím za něj především svým vyni-
kajícím rodičům, různým životním náhodám a v neposlední řadě 
i všem bývalým i současným studentům a kolegům. Jestliže jsem 
aktivní, tak to znamená, že se cítím dobře tam, kde jsem, a mezi 
těmi, s kterými se potkávám.

-gym-

PhDr. Alena Zina Janáčková, učitelka Gymnázia a SOŠ v Mo-
ravských Budějovicích, je jedním z oceněných pedagogů

V letošním roce vyhlásil Kraj Vysočina historicky první ročník 
ankety Učitel Vysočiny 2019, jehož cílem je „podpořit prestiž uči-
telského povolání, zvýšit povědomí široké veřejnosti o náročnos-
ti učitelské práce a především ocenit aktivní a inovativní učitele 
a učitelky v Kraji Vysočina“. Slavnostní udílení titulů Učitel Vyso-
činy 2019 proběhne 29. března 2019 v Horáckém divadle Jihlava. 
Jedním z oceněných pedagogů je i PhDr. Alena Zina Janáčková, 
učitelka Gymnázia a SOŠ v Moravských Budějovicích. Využili jsme 
této příležitosti a požádali jsme ji o rozhovor. Otázky kladli studenti 
3. A, kteří se s ní každodenně setkávají ve škole a kteří se tentokrát 
mohli ptát i na věci, na něž se běžně v hodině nezeptají.

Co vás jako učitelku nejvíce naplňuje a co naopak nejvíce 
vyčerpává?

Naplňuje - to je takový vzletný obrat. Nejraději mám samotnou 
výuku, „akci“ zvanou vzdělávání. Každá hodina je jedinečná. Po-
každé vstupuji do třídy, kde sedí žáci, kteří mají vždy jinou náladu 
a požadavky. Jsou natěšení, znudění a v současnosti stále více 
zaměstnaní novou technikou. Každý rok přijde první ročník a ej-
hle, změní se i atmosféra na škole, protože s sebou něco nového 
přinášejí. Rozmanitost, náročná akce a in-
terakce, to je to, co mě nabíjí i vyčerpává. 
Ti, kdo mě znají, vědí, že říkám, nejhorší je 
lhostejnost a důležité je komunikovat.

Baví vás vaše práce?
Mám velké štěstí, moje práce je moje 

hobby. Mám svoji práci ráda. Ale ono je 
to také tak, že člověk má nalézt zalíbení 
v tom, co dělá, a pak jde vše snáz.

Jaký vidíte rozdíl mezi studenty, 
které jste učila dříve a dnes?

Rozdíly jsou, pozitivní i negativní. Můj 
oblíbený Goethe říká: „Svět sice krá-
čí vpřed, ale mládí musí začínat stejně 
od začátku.“ Změnily se podmínky, a tak 
dnešní děti vyrůstají v rodině a prostředí, 
které jsou jiné. Nemůžu říct, že jsou lepší, 
nebo horší. Zkuste si přestavit, jak vypa-
daly první mobily, kdo si je mohl koupit, 
jak byly velké! A přitom to není tak dávno, 
asi třicet let. Mladí dneska řeknou, že to je 
dlouhá doba, ale není. Jako dějepisář vím, 
že není. Občas mi přijde komické, když 
studenti vyšších ročníků říkají: „Ti letošní 
‚prváci‘, to my jsme...“ Myslím, že další roč-
níky budou stejné v citovosti a v touze co 
nejrychleji zjistit, co svět nabízí. Jiní budou 
tím, co přinese doba a společnost. A tu 
tvoříme i my. Takže pokud chceme dobrou 
mládež, začněme u sebe.

Na jaký zážitek ze školního prostře-
dí vzpomínáte nejraději?

Jeden zážitek nemůžu vypíchnout, štěs-
tí je mozaika složená z malých radostí – 
tento citát bych ráda vydávala za svůj, ale 
bohužel není, patří však k mým oblíbeným. 
Vzpomínám, ale zároveň se snad mohu 
ještě na nějaké hezké zážitky těšit . 
Jsem ráda, když se mým bývalým žákům 
a studentům podaří uspět. Potěší mě, když 
se vracejí. Prostě jen tak přijdou na návštěvu, vlastně nic nepotře-
bují, ale chtějí mě pozdravit. Nebo když si přečtu závěrečné titulky 
právě teď vysílaného seriálu Babylon Berlín, který do češtiny přelo-
žila moje bývalá studentka. To jsou moje malé radosti!

Existuje špatný student?
Na našem gymnáziu ne. Je jenom student, který není sám 

o sobě motivován chtít se něco naučit, něco si odnést, a pokud 
student nechce, ani Komenský by nic nezmohl. Občas si postesknu 
– „Komenský, vzbuď se!“

PhDr. Alena Zina Janáčková
Vystudovala na Filosofi cké fakultě Ma-
sarykovy univerzity obor dějepis, ruský 
jazyk a německý jazyk; poté na Pedago-
gické fakultě MU absolvovala obor fran-
couzský jazyk.
V letech 1987–94 působila na ZŠ Blížko-
vice, jako učitelka a zástupkyně ředitele 
školy.
Od roku 1994 působí na gymnáziu v Mo-
ravských Budějovicích, kde vyučuje ně-
mecký jazyk a dějepis.
V roce 2013 získala ocenění Němčinář 
roku.
Působí jako lektor pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků pod záštitou 
MŠMT a NIDV.
Realizovala se studenty řadu vzděláva-
cích projektů (Týden německého jazy-
ka, Dopisy pro druhé, Tandemová výuka 
s rodilým mluvčím, Nejen osudové os-
mičky aj.).
Každoročně pořádá různé zahraniční 
i tuzemské exkurze pro studenty.
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Základní škola M. Budějovice, Havlíčkova ul. 933
Základní škola TGM M. Budějovice, nám. Svobody 903

Zápis dětí do 1. ročníku
Ředitelství obou základních škol v M. Budějovicích 
oznamují, že zápis dětí narozených od 01. 09. 2012 
do 31.08.2013 a těch, které měly v minulosti odklad za-
čátku povinné školní docházky, se bude konat

v pátek 5. dubna 2019 od 14.00 do 17.00 hod. a
v sobotu 6. dubna 2019 od 9.00 do 11.00 hodin.

K zápisu se dostaví děti se svým zákonným zástupcem.
S sebou přinesou doklad o rodném čísle dítěte a vyplně-
ný zápisní list pro žáka 1. třídy.

Těšíme se na shledanou.

Mgr. Miloš Březina, František Dostál,
ředitel ZŠ TGM ředitel ZŠ Havlíčkova ul.

V Kraji Vysočina vyšetřovali v loňském roce policisté cel-
kem 5 312 trestných činů, což je ve srovnání s rokem před-
chozím o 147 případů méně. Meziročně jde o snížení nápadu 
trestné činnosti o 2,69 procenta. Loni se podařilo v našem 
kraji objasnit 3 152 trestných činů a objasněnost tak dosáh-
la 59,34 procenta. V loňském roce se policistům dodatečně 
podařilo objasnit dalších 384 trestných činů. Jde o případy, 
které se staly v předchozích letech. Celková objasněnost 
trestné činnosti v rámci našeho krajského ředitelství tak 
dosáhla 66,56 procenta.

„Těmito výsledky se Kraj Vysočina řadí dlouhodobě mezi nej-
bezpečnější regiony v rámci celé České republiky. Pokud by-
chom porovnali nápad trestné činnosti dlouhodobě, tak od roku 
2014, kdy jsme vyšetřovali 8 107 trestných činů, došlo k poklesu 
nápadu trestné činnosti o 34,5 procenta,“ komentoval dosažené 
výsledky plk. Mgr. Pavel Peňáz, náměstek ředitele pro službu 
kriminální policie a vyšetřování.

Na loňském snížení nápadu trestné činnosti mělo na území 
našeho kraje, ale také v celé České republice, vliv stejně jako 
v předchozích letech několik faktorů. Patří mezi ně poměrně 
stabilní ekonomika a s tím související větší pracovní příležitosti 
a trvající poptávka po pracovní síle. Nižší počet trestných činů 
lze přičíst také skutečnosti, že především někteří recidivisté jsou 
v současné době stále ve výkonu trestu.

Za negativní jev lze považovat skutečnost, že se v rámci na-
šeho kraje loni mírně zvýšila násilná kriminalita, a to o 3,92 pro-
centa. Loni jsme v našem kraji vyšetřovali 530 případů násilné 
kriminality, z nichž se jich 409 podařilo objasnit, což představuje 
objasněnost přesahující 77 procent. Loni jsme dodatečně objas-
nili dalších 47 násilných trestných činů spáchaných v předcho-
zím roce. V průběhu loňského roku jsme na Vysočině prověřo-
vali a vyšetřovali celkem tři zločiny vraždy nebo pokusů vraždy 
a všechny případy se kriminalistům podařilo objasnit.

Za pozitivní jev lze považovat výrazný – dvacetiprocentní - 

pokles nápadu trestných činů loupeže. Loni jsme na Vysočině 
vyšetřovali 28 případů loupeží, což bylo o sedm méně než v roce 
2017. Celkem 22 případů loupeží se podařilo objasnit, což před-
stavuje objasněnost ve výši 78,57 procenta. Loni se nám poda-
řilo objasnit také dvě loupeže, které se staly v předchozím roce.

Mírný nárůst v počtu případů jsme loni zaznamenali u trest-
ných činů úmyslného ublížení na zdraví. Loni jsme vyšetřovali 
244 případů, což je o šest případů více než v roce 2017 – vyjá-
dřeno procenty činí nárůst 2,52 procenta. Objasněnost tohoto 
druhu trestné činnosti dosáhla hranice téměř 80 procent. Dalších 
26 skutků se podařilo objasnit dodatečně. Stále platí, že nejrůz-
nější rvačky a potyčky mohou mít vážné následky na životech 
a zdraví účastníků těchto incidentů, a proto považujeme tato jed-
nání pachatelů za společensky vysoce škodlivá.

V loňském roce došlo na Vysočině k poměrně vysokému ná-
růstu počtu trestných činů v oblasti mravnostní kriminality, a to 
o téměř 49 procent. Loni jsme vyšetřovali 116 případů mravnost-
ních trestných činů a 80 z nich se podařilo objasnit, když objas-
něnost tohoto druhu trestné činnosti dosáhla 68,97 procenta. Ze 
116 skutků na úseku mravnostní kriminality jich 25 bylo kvalifiko-
váno jako trestný čin znásilnění a dalších 39 případů bylo kvali-
fikováno jako trestný čin pohlavního zneužívání. K tomuto druhu 
trestné činnosti dochází nejčastěji mezi osobami stejného nebo 
přibližně stejného věku, které jsou mladší patnácti let.

Na území kraje Vysočina došlo loni k mírnému snížení nápadu 
trestné činnosti v oblasti majetkové trestné činnosti, a to o 3,51 
procenta. Loni jsme vyšetřovali celkem 2 007 trestných činů 
v oblasti majetkové činnosti a 629 skutků se podařilo objasnit, 
což představuje objasněnost na úrovni 31,34 procenta, což je 
v rámci celé České republiky velmi dobrý výsledek. Pokud by-
chom porovnali nápad majetkové trestné činnosti dlouhodobě, 
tak od roku 2014, kdy jsme vyšetřovali 3 971 trestných činů, do-
šlo k poklesu nápadu trestné činnosti o 49,5 procenta.

Na majetkové trestné činnosti se 515 případy podílejí krádeže 
vloupáním. Pokud bychom porovnali počet případů krádeží vlou-
páním dlouhodobě, tak od roku 2014, kdy jsme vyšetřovali 1 473 
trestných činů krádeží vloupáním, došlo k poklesu nápadu trest-
né činnosti o 65 procent. Na majetkové trestné činnosti se 87 
případy podílejí krádeže vloupáním do rekreačních chat, 117 pří-
pady krádeže vloupáním do rodinných domů a 962 případy pak 
krádeže prosté. Loni jsme v našem kraji zaregistrovali 67 přípa-
dů krádeží dvoustopých motorových vozidel. Celkem 32 těchto 
krádeží dvoustopých vozidel kriminalisté objasnili, což je objas-
něností ve výši 47,76 procenta řadí dlouhodobě mezi nejúspěš-

Kriminalita se na Vysočině loni opět snížila
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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 Vltava, konaný 14. 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, 11. 3. 
2019. Vítěze budeme informovat telefonicky.
Výherci z minulého čísla paní Ludmile Kremlič-
kové z Moravských Budějovic gratulujeme.
Ceny do sudoku věnovala MKS Beseda Morav-
ské Budějovice. 
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Kulturní přehled 
MIKROREGIONU

Moravské Budějovice 
Vodácký oddíl a  turistický oddíl Sokola

Moravské Budějovice pořádají 15. roč-

ník POCHODU K  PRAMENŮM JEVIŠOV-
KY. 30. BŘEZNA 2019. Start 10.30 hodin

od koupaliště Moravské Budějovice. Trasa

17 kilometrů: Moravské Budějovice - Ko-

sová - pramen Jevišovky - Budkov Maják. 

V  15 hodin odvoz autobusem do  Morav-

ských Budějovic. Na trase připraven ohní-

ček na opékání a čaj. Zveme všechny pěší 

turisty k uvítání jara v našem regionu.

nější týmy v rámci celé České republiky. 
Dalších šest případů krádeží osobních 
vozidel objasnili kriminalisté z předcho-
zích let. Pachatelé nebo skupiny pacha-
telů se při krádežích nejčastěji zaměřovali 
na vozidla řady Škoda Octavia. Loni jsme 
v našem kraji registrovali celkem 123 pří-
padů krádeží vloupáním do automobilů 
a 99 případů krádeží pohonných hmot 
a dalších součástek motorových vozidel. 

Celkové mírné snížení majetkové trestné 
činnosti v našem kraji velice úzce sou-
visí s pokračujícím odhalováním trestné 
činnosti a zadržením pachatelů v oblasti 
drogové scény.

V loňském roce se na Vysočině mírně 
zvýšil nápad trestné činnosti v oblasti 
ostatních trestných činů. Loni jsme jich 
v kraji vyšetřovali celkem 1 027, což bylo 
v meziročním porovnání o 32 případů 
více. Loni policisté 812 případů ostatních 
trestných činů objasnili, takže objasně-

nost činila 79,07 procenta a dodatečně 
objasnili dalších 63 skutků z předchozích 
let. Do této oblasti trestné činnosti řadíme 
všechny drogové trestné činy, maření vý-
konu úředního rozhodnutí a vykázání, ne-
dovolenou výrobu a distribuci psychotrop-
ních látek a jedů, výtržnictví, sprejerství, 
ohrožování výchovy mládeže nebo zane-
dbání povinné výživy. Loni jsme v Kraji 
Vysočina registrovali 357 trestných činů 
maření výkonu úředního rozhodnutí a 178 
případů sprejerství.

-pčr- 

placená inzerce

& Roman Horký

nové album
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