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Milí spoluobčané,
letos jsme si na pořádné teplo museli 
chvíli počkat, ale slunce a paprsky o sobě 
konečně daly vědět. Až v těchto měsících 
si vždy uvědomím, jak málo stačí k upřím-
nému lidskému úsměvu. Není to jen slu-
níčkem, ale vším okolo. Vše se kolem nás 
probudilo a začíná konečně ten opravdo-
vý barevný život. Období plné zážitků jak 
dovolenkových, odpočinkových, tak i kul-
turních. V Besedě jsme se pro vás snažili 
připravit na letní měsíce pestrý kulturní 
program. Tak si ho pojďte naťuknout.

Červen nám zahájil, po těch letech si troufám říct, náš kama-
rád Václav Hudeček koncertem Setkání s Carmen a sólisty svě-
tových operních a koncertních pódií u nás v Besedě.

8. června nás čeká letos nově po celý den tradiční XXVI. Ře-
meslnický jarmark na zámeckém nádvoří. Ráno bude jarmark 
zahájen fanfárou z věže a pak už bude následovat bohatý pro-
gram. Odpoledne budeme mít možnost ochutnat výborná vína 
z vinařství Schwarz a zaposlouchat se do cimbálové muziky. 
Celý den bude zakončen oblíbenou kapelou Tuláci. Jsem rád, 
že po roční odmlce se nám tato akce vrátila, a doufám, že nám 
počasí bude přát.

Rád bych vás také pozval do sálu Budivoj na přednášku An-
tonína Buličky z cyklu Krásy domova, která nese název Kaňony 
na dosah.

V červenci si od kulturního života trochu odpočineme, aby-
chom měli čas na ty grilovačky, ale na srpen je nabídka bohatá. 
Srpen zahájíme oblíbenou letní ochutnávkou. Večer s cimbálo-
vou muzikou je naplánovaný na 2. srpna na zámeckém nádvoří. 
Cimbálová muzika, to nejlepší víno, grilované pochoutky… Co 
víc si přát?

Poslední dubnový den je neodmyslitelně spjatý se stavěním 
májí a pálením čarodějnic. O tom, co se v tomto směru dělo 
v našem mikroregionu, se více dočtete uvnitř tohoto vydání 
zpravodaje.   Foto: Luboš Janoušek
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příležitost v úvodníku a představím vám 
staronový projekt Moravskobudějovické 
kulturní léto. Srpnový program jsme sesta-
vili z žánrově odlišných koncertů. Jako prv-
ní nás čeká 16. srpna na zámeckém nádvo-
ří koncert pana Vaša Patejdla s kapelou. 
Hity od Elánu po Fontánu potěší jistě mno-
ho z nás. Hned den následující k nám zaví-
tají mladí profesionální umělci Yolo kvartet 
s koncertem Beatles ve fraku. Jak už název 

napovídá, koncert bude věnovaný tvorbě 
světoznámé legendární skupiny. Orchestr 
Gustava Mahlera se nám představí hned 
dvakrát. Poprvé 23. srpna na zámeckém 
nádvoří koncertem s názvem Slavné nejen 
filmové melodie. V neděli 25. srpna nám 
tento kulturní měsíc orchestr zakončí kon-
certem Kramář tak trochu jinak, aneb Jak 
Vysočina vládla Vídní.

Nerad bych předbíhal a rozhodně ne-
chci myslet na to, že se s létem také bude-

me loučit, ale ještě si neodpustím zmínit 
akci Loučení s prázdninami, která proběh-
ne již tradičně v areálu letního kina, a to 
dne 30. srpna.

Milí přátelé, užijte si léto naplno. V čase 
dovolených zkuste vypnout, relaxovat, 
trávit čas se svými blízkými. Samozřejmě 
budu velice rád, když se setkáme a spo-
lečně pobavíme na některé z našich kul-
turních akcí.

Karel Nechvátal, ředitel MKS Beseda

Rovných padesát bodů ob-
sahoval program čtvrté schůze 
městského zastupitelstva, kte-
rá se uskutečnila v pondělí 13. 
května v zasedací místnosti 
moravskobudějovické radnice. 
Jednání nejvyššího orgánu 
města v 16 hodin zahájil a poté 
také řídil starosta Vlastimil Ba-
řinka. „Byl bych rád, kdyby kaž-
dý dodržoval jednací řád, ať tu 
nesedíme do pozdních nočních 
hodin, případně ať nemusíme 
pokračovat zítra dopoledne,“ 
prohlásil v úvodu starosta 
s tím, že na dodržování platné-
ho jednacího řádu omezujícího 
počet diskusních příspěvků 
bude trvat. Jak se ovšem poz-
ději ukázalo, nestalo se tak...

Když krátce po půl šesté vyhlásil pat-
náctiminutovou přestávku, měli zastu-
pitelé za sebou projednání a schválení 
většiny z bodů programu tak, jak je na-
vrhla rada města, přičemž hlasování bylo 
téměř jednomyslné. Bez větších diskusí 
tak například odsouhlasili pořízení změ-
ny Územního plánu Moravských Budějo-
vic zkráceným postupem, záměr prodeje 
bytových jednotek v domech č. p. 1 165 
a 1 164 a několika pozemků či závěrečný 
účet a celoroční hospodaření města včet-
ně účetní závěrky ke dni 31. 12. 2018.

Po přestávce se zpočátku pokračovalo 
v nastoupeném trendu v podobě svižného 
a bezproblémového chodu jednání. To se 

týkalo třeba poskytnutí dotace z městské-
ho rozpočtu ve výši 72 000 Kč na provoz 
prodejny ve Vesci či následujících rozpoč-
tových úprav. Pak ale přišel na řadu bod 
s pořadovým číslem 36, který zastupitelé 
probírali více než hodinu a půl. Přísloveč-
ným jablkem sváru se stal havarijní stav 
bazénu v ZŠ Havlíčkova a případné uvol-
nění financí na jeho opravu. Zastupitelé 
se přeli o to, zda je prioritou rekonstrukce 
nevyhovujících chodníků v různých lokali-
tách města a vybudování nového parko-
viště u nádraží, nebo právě oprava zmí-
něného bazénu. Místy hodně vyhrocená 
a emocí plná debata, do níž se navzdory 
pravidlům jednacího řádu někteří zastu-

pitelé opakovaně zapojovali, 
trvala opravdu dlouho. Nako-
nec bylo přijato usnesení v tom 
smyslu, že pět milionů původ-
ně určených na chodníky půjde 
na opravu bazénu.

Jisté uklidnění do zjitřené 
atmosféry pak přineslo ná-
sledné schvalování finančních 
příspěvků z FAOM, rozboru 
hospodaření města za I. čtvrt-
letí a odměn za výkon funkcí 
předsedů a členů osadních 
výborů. S platností od 1. červ-
na letošního roku budou před-
sedové těchto výborů pobírat 
1 200 a ostatní členové 600 Kč 
měsíčně.
Možná trochu nečekaně kon-
troverzním bodem se stalo pro-

jednání a schválení nového partnerského 
města Moravských Budějovic – pětitisíco-
vého slovenského města Šaštín-Stráže. 
Po několika dotazech a nesouhlasných při-
pomínkách z úst některých opozičních za-
stupitelů byla spolupráce obou měst schvá-
lena šestnácti z jedenadvaceti přítomných 
zastupitelů. Mnohem jednoznačnější pak 
bylo odejmutí čestného občanství města 
Klementu Gottwaldovi, pro něž hlasovalo 
dvacet členů nejvyššího orgánu města.

V závěrečné diskusi se řešily více či 
méně důležité záležitosti včetně otevírací 
doby hřbitova či padajících jablek na ces-
tu u „Myší díry“.

Luboš Janoušek

ný, kdyby po celé délce ulice nebyl obrub-
ník nebo by byl snížený na několik málo 
cm. To ale možné není z výše uvedených 
důvodů, hlavně co se týče bezpečnosti. 
Nedovedu si představit, co by se na tako-
vé komunikaci dělo. Auta by občas jezdila 
doslova pod okny. Chodník by se dal rov-
něž vybudovat se zvýšeným chodníkem 
po celé jeho délce s tím, že by byly ignoro-
vány jakékoliv vstupy a vjezdy. Jednak to 
neumožňuje legislativa – majitel nemovi-
tosti má právo bezproblémového přístupu 
k ní a za další se zkuste zeptat lidí, co tam 
bydlí, jak by se jim to líbilo.

Těch vjezdů a vstupů na ul. Havlíčkova 
je poměrně dost a před budováním nové-
ho chodníku tam už byly. Proto je chodník 
zvlněný - v místech vjezdů a vstupů musí 
být od silnice snížená obruba pro vjezd 

Odbor strategického rozvoje a investic 
MěÚ ke zveřejněnému příspěvku v květ-
novém vydání zpravodaje s názvem 
„Chodníky pro chodce?“ předkládá in-
formaci o způsobu provedení chodníků 
ve městě, konkrétně o již diskutované ul. 
Havlíčkova.

V průběhu letních měsíců loňského 
roku byla provedena oprava chodníků 
již zmíněné ul. Havlíčkova. Staré, křivé 
chodníky byly nahrazeny novým povr-
chem ze zámkové dlažby. Chodník byl 
z jedné strany limitován předzahrádka-
mi s oplocením a ze strany druhé silnicí, 
která musí splňovat určitou normovou 
šířku. Z těchto důvodů má chodník mi-
nimální šířku, kterou umožňuje příslušná 
legislativa.

Na této ulici je poměrně silný provoz vč. 
těžké nákladní dopravy a navíc se tu běžně 
pohybuje velký počet dětí. Chodníky musí 
především splňovat požadavky na bezpeč-
nost. Z tohoto důvodu se oddělují od silnice 
zvýšeným obrubníkem. Zvýšený obrubník 
vytváří bezpečnou bariéru, proti vjetí vozi-
del na chodník a zabraňuje tak z velké části 
možnému neštěstí. Vytváří také subjektivní 
pocit bezpečí pro chodce – chodec si je vě-
dom, že mezi ním a vozidlem je překážka. 
Zároveň znemožňuje, aby přes něj na chod-
ník najížděla auta a parkovala na něm. To 
už by se po něm vzhledem k malé šířce 
nedalo ani projít, natož projet s kočárkem.

Dalším důležitým kritériem, které musí 
chodník splňovat, je jeho bezbariérovost. 
A jsme právě u toho, proč je uvedený 
chodník zvlněný. Mohl by být krásně rov-

Jednání zastupitelstva řídil starosta Vlastimil Bařinka, po jehož levici 
sedí místostarostka Jana Kiesewetterová a po pravici tajemnice MěÚ 
Jana Špačková.          Foto: Luboš Janoušek

Pět desítek bodů za pět hodin

Nové chodníky v ulici Havlíčkova

červen 2019 3

město informuje

Rada města na své 15. schůzi dne 29. 4. 2019 mj.:

Rada města na své 14. schůzi dne 23. 4. 2019 mj.:

Rada města na své 13. schůzi dne 15. 4. 2019 mj.:

Z jednání Rady města Moravské Budějovice

schválila dodání a usazení automatic-
kých dveří v zádveří budovy městského 
úřadu firmou SPEDOS ADS a.s., oblast 
Jižní Morava Valašské Meziříčí, v cel-
kové hodnotě 135 000 Kč včetně DPH. 
Současně schválila převod finanč-
ních prostředků z rozpočtové rezervy 
do rozpočtu místní správy na realizaci 
výměny dveří a s tím spojené nezbytné 
činnosti (napojení elektrické energie, 
zapravení, výmalba),

schválila zřízení dvou pracovních míst 
v rámci veřejně prospěšných prací 
na dobu od 1. 6. 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 rok 2019,
schválila žádost pana P. B. o zřízení se-
zónní předzahrádky 4 x 4 m u restaura-
ce Beny klub na ulici Gymnazijní.

 Marie Růžičková, odbor kanceláře 
 starosty a školství MěÚ

schválila zveřejnit záměr pronájmu pro-
stor sloužících k podnikání ve stavbě 
č. p. 26 na náměstí Míru v Moravských 
Budějovicích,
souhlasila s konáním akce „Pálení čaro-
dějnic“ dne 30. 4. 2019 v prostoru letiš-
tě,
schválila poskytnutí dotace z FAOM 
ve výši 50 000 Kč (50 % uznatelných ná-
kladů) pro JUNÁK-český skaut, středis-
ko „Moravská orlice“ Moravské Budějo-
vice, z.s. na celoroční činnost oddílu,
vzala na vědomí žádost společnosti 
EGEKaM s.r.o. Jihlava o umístění prodej-
ního stánku Řízkovna na ul. Kollárova,
vzala na vědomí informaci o termínu 

zahájení provozu letního koupaliště dne 
1. 6. 2019 a ceníku vstupného a služeb 
na letním koupališti,
vzala na vědomí informace z činnosti 
Moravskobudějovického mikroregionu,
schválila pro volební období 2018–2022 
garanci radní Jiřiny Jínové za odbor vý-
stavby a územního plánování MěÚ,
vzala na vědomí informace o plánova-
ném obchvatu Moravských Budějovic - 
silnice II/152,
vzala na vědomí možnost partnerské 
spolupráce s městy v Polsku, na Slo-
vensku a Ukrajině,
souhlasila s uzavřením hřiště v MŠ 
na ul. Husova od 16. 4. 2019 pro veřej-

nost po dobu jeho rekonstrukce,
vzala na vědomí, že MKS Beseda vy-
hlásí poptávkové řízení kvůli provozo-
vání pouťových atrakcí, které budou 
součástí Císařského posvícení 2019,
vzala na vědomí informace o pokra-
čování forenzního značení jízdních kol 
Městskou policií Mor. Budějovice,
schválila dofinancování multifunkč-
ní učebny v půdním prostoru ZŠ T. G. 
Masaryka ve výši 85 036 Kč z rozpočtu 
města,
pověřila přijímáním prohlášení snouben-
ců o uzavření manželství (oddávající) 
při občanských sňatcích prováděných 
matričním úřadem a prováděním obřadu 
vítání občánků dalšího člena zastupitel-
stva města Miroslavu Svobodovou.

schválila pořadí nabídek veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na zhotovitele akce 
Vyhodnocení veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce „Moderni-

zace VO ve městě - RVO Komenského, 
Moravské Budějovice“:

 EZONT Tomáš Novák, Opatov, nabíd-
ková cena: 1 383 526 Kč bez DPH;

 Miloslav Černý, Poušov, Třebíč , nabíd-
ková cena: 1 385 400 Kč bez DPH;

 Lubomír Fanta, Slavíkovice, nabídková 
cena: 1 392 174 Kč bez DPH;

 Bohuslav Doležal, Moravské Budějovice, 
nabídková cena: 1 399 623 Kč bez DPH.

souhlasila s přijetím neúčelového fi-
nančního daru Základní umělecké 
škole Moravské Budějovice ve výši 
35 000 Kč od organizace ART, spolek 
rodičů a přátel ZUŠ MB,
schválila poskytnutí dotace z FAOM :

 2 000 Kč (40 % celkových uznatelných 
nákladů) pro Základní školu a Praktic-
kou školu Moravské Budějovice na akci 
Velikonoční výstava 2019,

 5 000 Kč (45,45 % celkových uzna-
telných nákladů) pro Základní školu 
a Praktickou školu Moravské Budějovi-
ce na akci Bál pro osoby se zdravotním 
postižením,

 25 000 Kč (45,45 % celkových uzna-
telných nákladů) pro Nadační fond ZŠ 
Moravské Budějovice na akci 31. ročník 
Moravskobudějovického triatlonu,

Ve středu 15. května byly v Olomouci 
slavnostně vyhlášeny výsledky čtvrtého 
ročníku soutěže Přívětivý úřad v katego-
rii obcí s rozšířenou působností, do níž 
se přihlásilo 146 obcí III. typu. Soutěž 
mapuje přívětivost služeb městských 
úřadů vůči občanům, přičemž úřady 
jsou hodnoceny z hledisek dostupnosti, 
transparentnosti, vlídnosti a komunika-
ce s veřejností. Kritéria soutěže reago-
vala na nové trendy a potřeby obyvatel.

V rámci Kraje Vysočina se letos Mo-
ravské Budějovice umístily na 2. příčce. 
Navíc se v rámci celorepublikového hod-
nocení staly „skokanem roku“ a k tomu 
získaly patřičné speciální ocenění. Zde 
Ministerstvo vnitra ČR ocenilo největší 
progres od posledního hodnotícího ob-
dobí v rámci snahy zpříjemnit služby ob-
čanům v rámci veřejné správy na Měst-
ském úřadu v Moravských Budějovicích.

-zpr-

a příchod k domu. Vyřešit to pouhým 
zkoseným nájezdem možné není, proto-
že chodník má minimální povolenou šíř-
ku a vznikl by zde příčný spád podstatně 
větší, než je normou povolený max. 2%. 
Na takto širokém chodníku nemůže zko-
sený nájezd zahrnovat čtvrtinu až třeti-
nu šířky chodníku, protože příčný sklon 
směrem k silnici by byl příliš velký. Pro 
člověka, který veze kočárek s dítětem, 
nepříjemně nakloněným k silnici….

Uvědomujeme si, že zvlnění daného 
chodníku není ideální, ale vzhledem 
k legislativě a bezpečnosti nebyla jiná 
možnost jeho provedení.

Miroslav Beránek, 
odbor strategického rozvoje a investic

Moravské Budějovice jsou „skokanem roku“



4 červen 2019

město informuje

Titul Mistra tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina je udělo-
ván od roku 2015. V jednom kalendářním roce přitom lze udělit 
nejvýše tři tituly tohoto ocenění. O to více nás těší, že v letošním 
roce ocenění v oboru sedlářství získal občan Jackova, přidružené 
obce Moravských Budějovic, pan Luděk Žákovský. Kraj Vysoči-
na doposud udělil celkem osm titulů tohoto ocenění a letos k nim 
poprvé přibyl, společně se dvěma dalšími oceněnými, také občan 
Jackova.

slavnostní přípitek. Poté se již celé slav-
nostní setkání odehrávalo v příjemné 
a konverzační atmosféře.

Věříme, že chuť, nadšení a pokora, 
s jakými pan Žákovský ke své práci při-
stupuje, mu vydrží ještě hodně dlouhou 
dobu.

Ing. Kamila Havlíčková,
vedoucí odboru kanceláře 
starosty a školství MěÚ

Ležel zakrvácený a bez známek života 
vedle odpadkového koše u přechodu pro 
chodce na západní straně náměstí Míru 
v Moravských Budějovicích. Ležel tam 
několik hodin do té doby, než na něj je-
den všímavý moravskobudějovický občan 
telefonicky upozornil městské strážníky. 
Pak už to byla otázka několika minut, bě-
hem nichž byla „mrtvola“ z centra města 
odstraněna.

V tomto případě naštěstí nešlo o lidskou 
bytost, ale „pouze“ o zvíře, byť vzhledem 
k lokalitě poněkud neobvyklé. Není totiž 
zrovna typické, aby se na náměstí objevil 
zajíc, v tomto případě navíc mrtvý. To, že 
se tento živočich občas pohybuje v okra-

jových částech Moravských Budějovic, 
se ještě dá pochopit, ale jak se dostal až 
na náměstí Míru? Srazilo ho nějaké auto 
tady, nebo někde jinde? Kde se tu vzal? 
Na tyto otázky odpověď zřejmě nikdy ne-
dostaneme.

Okamžitě po telefonickém oznámení 
pozorného důchodce se na místo neob-
vyklého nálezu vydala dvoučlenná hlídka 
městských strážníků, kteří bez zjevných 
známek překvapení mrtvého zajíce ulo-
žili do dvou igelitových pytlů označených 
příslušnou visačkou a posléze ho umístili 
do jejich speciálního kafilerního mrazicího 
boxu. V něm za poslední dva roky skon-
čila řada uhynulých zvířat včetně tuctu 

kachen, čtyř srn, tří srnců, pěti psů, dvou 
holubů, jedné volavky, jednoho prasete či 
patnácti koček.

-jek-

ocenil. Přijetí probíhalo 
ve velmi příjemné a přá-
telské atmosféře. Staros-
ta ocenil ruční práci pana 
Žákovského, jeho preciz-
nost, trpělivost i cit, které 

si práce s kůží 
jistě žádá, 
a poděkoval 
mu za příklad-
nou a uznávanou prezentaci 
jeho práce, ale také za skvělou 
reprezentaci města Moravské 
Budějovice.

Z rukou starosty města pak 
Luděk Žákovský převzal pán-
ské náramkové hodinky, knihu 
o Moravských Budějovicích 
a květinu. Chybět samozřej-
mě nemohl ani tradiční pod-
pis do pamětní knihy města, 
po němž následoval závěrečný 

Třetina...
Šedesát lidí. Je to moc, nebo málo? Sa-
mozřejmě, jak se to vezme. Například 
v čekárně u lékaře je tento počet roz-
hodně abnormálně veliký, ale na pietním 
aktu v sedmitisícovém městě určitě malý. 
Vždyť právě pouhopouhých šest desítek 
moravskobudějovických občanů se do-
stavilo ve středu 8. května na náměstí 
Míru, aby si zde připomnělo 74. výročí 
konce 2. světové války. Ano, na rozdíl 
od doby před třiceti a více lety nešlo 
o povinnou (a pro mnohé téměř exis-
tenční) účast, ale přesto se nelze ubránit 
otázce, proč na takovou akci chodí tak 
málo lidí? Jsme pohodlní? Lhostejní? 
Unavení? Nic nás nezajímá?

Ať tak či onak, člověk by na podob-
né akci přece jen očekával přítomnost 
některých lidí, především městských 
zastupitelů. Ve středu 8. května se jich 
u Památníku věčné slávy objevilo pouze 
sedm, a to včetně starosty, místostarost-
ky a radního, kteří se aktivně účastnili 
pokládání věnce, respektive měli slav-
nostní projev. Sedm zastupitelů z jeden-
advaceti, to je matematicky jedna třetina. 
Kde byly ty zbývající dvě třetiny členů 
nejvyššího orgánu města? Neměli by 
tito představitelé jít příkladem ostatním 
občanům? Já jsem přesvědčený, že ano.

Luboš Janoušek

Starosta přijal Mistra tradiční rukodělné výroby

Luděk Žákovský se práci s kůží věnuje 
od mládí. Vyrábí různé kožařské výrobky 
a provozuje sedlářskou dílnu. Specializu-
je se na výrobu sedlářských potřeb a koň-
ských sedel na míru. Pro svoji zručnost 
a dovednost je znám nejen v našem ši-
rokém okolí, ale jeho 
sedlářské umění je po-
ptávané také v zahrani-
čí. Své výrobky dodává 
například do sousední-
ho Rakouska, Polska, 
ale i klientům do vzdá-
lenějších zemí jako je 
Kanada či USA.

V pondělí 6. května 
přijal pan Žákovský 
pozvání starosty Mo-
ravských Budějovic 
Ing. Vlastimila Bařinky, 
který jej na městském 
úřadě uvítal a také 

Starosta Vlastimil Bařinka (vpravo) předal Luďku Žákovskému 
také náramkové hodinky.                        Foto: Luboš Janoušek

 Podpis do pamětní knihy 
města. Foto: Luboš Janoušek

Neobvyklý nález v centru města

Mrtvý zajíc u odpadkového koše. Foto: Luboš 
Janoušek

Strážníci uložili zajíce do igelitových pytlů. 
Foto: Luboš Janoušek
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Konec 2. světové války a 74. výročí 
osvobození Československa od nacis-
tické okupace si ve středu 8. května při-
pomněli občané Moravských Budějovic 
u Památníku věčné slávy. Tradiční pietní 
akt se zde uskutečnil vzhledem k loňské 
rekonstrukci náměstí Míru po dvouleté 
odmlce, když v minulém roce se odehrál 
na místním hřbitově za minimální účasti 
veřejnosti. Tentokrát přišlo do centra měs-
ta šest desítek lidí.

Poté, co k památníku položili za do-
provodu městských strážníků a hasičů 
věnec nejvyšší představitelé města, pro-
mluvila k přítomným místostarostka Jana 
Kiesewetterová. V úvodu svého projevu 
připomněla, že nacisté během protekto-
rátu zabili stovky tisíc židovských spo-

luobčanů, vyhlazo-
vali české Romy, 
do poslední chvíle 
vraždili po stovkách 
a tisících české de-
mokraty a vlastence. 
V koncentračních 
táborech umíraly 
celé rodiny včetně 
malých dětí, které 
se ani nemohly pro-
vinit proti nacistické-
mu režimu. Jedině 
osvobození v květnu 
1945 tomu učinilo přítrž.

„S díky vzpomeňme na vojáky armád 
bývalého Sovětského svazu, Velké Britá-
nie, Spojených států amerických a všech 

dalších států, které 
společně bojovaly v ko-
alici proti Hitlerovi a boj 
s nacismem nakonec 
vyhrály. Naše podě-
kování a vzpomínka 
dnes musí patřit také 
příslušníkům domá-
cího odboje, členům 
partyzánských oddílů 
a všem, kdo jim nezišt-
ně a statečně pomáhali. 
Organizace domácí-
ho odboje se chystaly 
na ozbrojené povstání, 

dodávaly informace zahraničnímu odboji, 
snažily se poškodit okupační režim, ale 
pracovaly i na politických programech 
pro novou osvobozenou republiku. Ti, 
kdo válku přežili, pak mohli na jejich prá-
ci navázat,“ zdůraznila ve svém proslovu 
místostarostka, která v závěru vyzvala 
ke vzpomínce na oběti současných váleč-
ných i náboženských konfl iktů: „Nebuďme 
lhostejní k současnému dění, bojujme 
za demokracii, bojujme za slušnost a bo-
jujme za udržitelný život na této krásné 
planetě.“

Důstojný pietní akt zakončila státní 
hymna v podání dechové hudby pod ve-
dením Miroslava Kratochvíla, po níž ná-
sledoval krátký promenádní koncert.

Luboš Janoušek

74. výročí osvobození Československa
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neprovozovala ale zubní praxi, fungova-
la spíše dnešními slovy jako manažerka 
v manželově živnosti. Doma byla hlavně 
maminkou a ženou v domácnosti. Paní 
Rosenbergová byla velmi sympatická, 
často se smála. Právě ona nejčastěji na-
táčela filmové záznamy z domácího pro-
středí rodiny. Odvlečena transportem Aw, 
č. 227 22. května 1942 z Třebíče do Tere-
zína a o tři dny později transportem Az., 
č. 510 do Lublinu, KT Majdanek. S nej-
vyšší pravděpodobností byla zavražděna 
ihned po příjezdu, v 38 letech. Prohlášena 
za mrtvou k 25. listopadu 1942.

Hanuš Rosenberg, narozený v Třebíči 
22. září 1928. Do obecné školy v Morav-
ských Budějovicích nastoupil 3. září roku 
1934. O tom, jaký byl Hanuš, jsme se do-
zvěděli hlavně od pamětníka. „Hodně jsme 
hrávali ping pong u nich, poměrně často 
jsem k nim chodíval,“ vzpomíná. Byl to ve-

selý chlapec, rád se převlékal do kostýmů 
a hrál doma divadélka. S bratrem Pavlíkem 
byli chlapci jako jiní jejich věku, občas tedy 
došlo i na nějaké sourozenecké škorpe-
ní a rvačky. Hanuš byl sportovně nadaný 
a údajně cvičil spolu s bratrem v Sokole. 
Hanuš, Boris a Pavlík spolu hrávali fotbal 
na zahradě u domu, kde měli Rosenber-
govi velkého huňatého psa. V zimě se 
chodívalo bruslit na kluziště u sokolovny 
a běžkovalo se v Hoře. Hanuš byl velmi na-
daný žák, v páté třídě měl samé jedničky. 
Na začátku války nastoupil Hanuš do pri-
my na moravskobudějovické gymnázium. 
O prázdninách před nástupem do sekundy 
přišel zákaz studia židovských dětí. Ha-
nušova matka ještě na nějaký čas zařídila 
Hanušovi domácího učitele, i ten ale brzy 
přestal docházet. Odvlečen transportem 
Aw, č. 228 dne 22. května 1942 z Třebíče 
do Terezína a o tři dny později transportem 
Az, č. 511 do Lublinu, KT Majdanek. S nej-
vyšší pravděpodobností byl zavražděn 
ihned po příjezdu ve svých 14 letech. Pro-
hlášen za mrtvého k 25. listopadu 1942.

Pavel Rosenberg, bratr Hanuše, naro-
zený v Třebíči 18. dubna 1932. Do obecné 
školy v Moravských Budějovicích nastou-
pil 1. září roku 1938. Z rasových důvodů 
nesměl nastoupit do třetí třídy. Spolu 
s bratrem byl veselá kopa. Stejně jako 
Hanuš, tak i Pavlík údajně cvičil v Soko-
le a také hrával s kluky fotbal. Odvlečen 
transportem Aw, č. 229 dne 22. května 
1942 z Třebíče do Terezína a o tři dny poz-
ději transportem Az, č. 512 do Lublinu, KT 
Majdanek. S nejvyšší pravděpodobností 
byl zavražděn ihned po příjezdu 

Od 12. 6. 2019 budou kameny zmize-
lých umístěny také v Moravských Budě-
jovicích, a to zásluhou projektu studentů 
gymnázia a seminární práce studentky 
Anežky Kotrbové, která dovedla svoji ak-
tivitu až k položení sedmi kamenů za ro-
dinu Rosenbergových a Bixových. Naše 
„Stolpersteiny“ připomínají tyto osoby:

Ladislav Rosenberg, manžel Terezie 
Rosenbergové, tatínek Hanuše a Pav-
la, vystudovaný dentista, narozený 25. 
května roku 1901 ve Vítkovicích. Na ulici 
Špatinkova čp. 83 (dnešní ul. Sokolská) 
měl zubní ordinaci. Synové Hanuš s Pav-
líkem měli svého tatínka moc rádi a on měl 
zase svatou trpělivost při jejich rošťáctví. 
Odvlečen transportem Aw, č. 226 dne 22. 
května 1942 z Třebíče do Terezína a od-
tud o tři dny později transportem Az, č. 
509 do Lublinu, KT Majdanek. S nejvyšší 
pravděpodobností byl zavražděn ihned 
po příjezdu, v den svých 41. narozenin. 
Prohlášen za mrtvého k 25. listopadu 
1942.

Terezie Rosenbergová (rozená Bi-
xová), manželka Ladislava Rosenberga, 
maminka Hanuše a Pavla, narozená 15. 
května roku 1904. Podle svědectví pamět-
níka byla vystudovaná zubní technička, 

Jaké příběhy ukrývají Kameny zmizelých?
Stolpersteine, česky též Kameny zmizelých, doslova „kameny, o které je třeba klo-
pýtnout“ (zavadit pohledem), jsou dlažební kostky s mosazným povrchem, vsazené 
do chodníku před domy obětí holokaustu a nacistického režimu. Tento projekt vznikl 
v Německu z podnětu umělce Güntera Demniga v roce 1992. Dnes jsou tyto kameny 
rozmístěny po celé Evropě.

Ladislav Rosenberg

Terezie 
Rosenbergová

Hanuš Rosenberg

Pavel Rosenberg
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dokončení na str. 8

Archiv zve...
U příležitosti položení Stolpersteine 

rodinám Rosenbergových a Bixových 
připravilo moravskobudějovické praco-
viště Státního okresního archivu Třebíč 
výstavu Hanuš (Rosenbergovi a Bixovi 
v archivních dokumentech). Výstava 
byla zahájena symbolicky 22. května, 
v den 77. výročí odjezdu většiny na-
šich moravskobudějovických spoluob-
čanů židovského původu transportem 
Aw z Třebíče do Terezína. Veřejnost 
si ji může prohlédnout do 19. června 
v badatelně archivu na Tovačovské-
ho sadech v úřední dny, tj. v pondělí 
a ve středu, 8–12 a 13–17 hodin (vstup 
zdarma).           Mgr. Lenka Jičínská

ve svých 10 letech. Prohlášen za mrtvého 
k 25. listopadu 1942.

Ervín Rosenberg, strýc Hanuše a Pav-
la, narozený dne 12. dubna 1903 ve Vít-
kovicích, obchodní cestující, žil s rodinou 
bratra Ladislava na ul. Špatinkova čp. 83, 
rozvedený, Odvlečen transportem Aw, č. 
225 dne 22. května 1942 z Třebíče do Te-
rezína a o tři dny později transportem 
Az, č. 508 do Lublinu, KT Majdanek. Za-
vražděn byl s nejvyšší pravděpodobností 
ihned po příjezdu, v 39 letech. Prohlášen 
za mrtvého k 25. listopadu 1942.

Jakub Bix, manžel Hedviky Bixové, dě-
deček Hanuše a Pavla, narozený 29. září 
1876 ve Starém Městě, do Mor. Budějo-
vic přišel 1. ledna 1903 a získal koncesi 
zubního technika. V březnu roku 1909 
koupil od sourozenců Svobodových dům 
číslo 83. Odvlečen transportem Aw, č. 
230 dne 22. května 1942 z Třebíče do Te-
rezína. Po internaci v Terezíně byl depor-

tován do polské Treblinky dne 19. října 
roku 1942 transportem Bw, č. 926. Za-
vražděn byl s nejvyšší pravděpodobností 
ihned po příjezdu, v 63 letech. Prohlášen 
za mrtvého k 19. dubnu 1943.

Hedvika Bixová (rozená Spieglová), 
manželka Jakuba Bixe, babička Hanu-
še a Pavla, narozená 24. dubna 1872 
ve Speticích u Nových Syrovic. Odvleče-
na transportem Aw, č. 231 dne 22. května 
1942 z Třebíče do Terezína. Po internaci 
v Terezíně byla deportována do polské 
Treblinky dne 19. října roku 1942 trans-
portem Bw, č. 927. Zavražděna byla s nej-
vyšší pravděpodobností ihned po příjez-
du, v 70 letech. Prohlášena za mrtvou 
k 19. dubnu 1943.

Holocaust přežila pouze sestra Te-
rezie Rosenbergové, Hilda Keyzlarová, 
která žila v tzv. smíšeném manželství 

s JUDr. Karlem Keyzlarem v Třebíči. Hil-
da musela odjet do Terezína až mnohem 
později než rodina její sestry a rodiče. Po-
byt v ghettu přežila a stala se jedinou zá-
konnou dědičkou domu. Odstěhovala se 
s manželem do Znojma a v roce 1949 dům 
na Sokolské ulici č. 83 prodala.

Zdroje fotografií: Domácí film rodiny 
Rosenbergových a Bixových.
Anežka Kotrbová 
a PhDr. Alena Zina Janáčková

Od pátku 26. do pondělí 29. 
dubna se mohli zájemci z řad 
odborné i laické veřejnosti se-
známit s výsledky myslivecké-
ho hospodaření v honitbách 
Moravskobudějovicka na již 
čtrnáctém ročníku Chovatel-
ské přehlídky trofejí zvěře, 
kterou jako obvykle hostily zá-
mecké konírny.

Tradiční akce byla na zá-
meckém nádvoří slavnostně 
zahájena v pátek 26. dubna 
hodinu po poledni fanfárou Lukovského 
trubače, kterou si vyslechli také pozvaní 
hosté, mezi nimiž nechyběl ani moravsko-
budějovický starosta Vlastimil Bařinka. 
Ten také výstavu v závěru svého krátkého 
projevu prohlásil za zahájenou.

S tématy přehlídky 
a výsledky chovu a lovu 
zvěře za myslivecký rok 
2018 přítomné seznámil 
referent státní správy lesů 
a myslivosti moravskobu-
dějovického městského 
úřadu Ing. Jaroslav Kotrba. 
V úvodu svého vystoupení 
konstatoval, že rok 2018 
nebyl snadný zejména pro-
to, že pokračoval intenziv-
ní odstřel divokých prasat 

Slavnostní zahájení přehlídky. Zleva: Ing. Tomáš Sedláček, předseda OMS Třebíč, Ing. Jaroslav 
Kotrba, Ing. Vlastimil Bařinka a Ing. Rostislav Čech z Lesů ČR.                  Foto: Luboš Janoušek

Modernizace osvětlení
V ulicích Jechova, Komenského, 

Sadová, Polní, Mánesova, Šindelářo-
va, Na Výsluní, Zahradní a Hloužkova 
bude v letošním roce probíhat výměna 
stávajících svítidel veřejného osvětlení. 
Na základě výsledku výběrového řízení 
bude modernizaci provádět firma Tomáš 
Novák EZONT Opatov s celkovými ná-
klady akce 1 383 526 Kč bez DPH. Tato 
akce bude realizována s dotací ve výši 
661 559 Kč ze státního rozpočtu v rám-
ci Státního programu na podporu úspor 
energie na období 2017 – 2021 Progra-
mu EFEKT 2019.

-OSRI-

Jakub Bix

Hedvika Bixová

Chovatelská přehlídka trofejí zvěře na Moravskobudějovicku
podle mimořádných veterinárních opat-
ření ke zdolávání afrického moru těchto 
zvířat a také kvůli prudkému nárůstu ků-
rovcové kalamity, kdy byl okres Třebíč za-
řazen do červené zóny, tedy mezi nejvíce 
postižené oblasti republiky.

Ing. Kotrba ve svém proslovu zmínil 
celou řadu statistických údajů ulovených 
kusů zajíců, lišek a jelení, spárkaté a čer-
né zvěře. Připomněl, že výkon práva my-
slivosti se na Moravskobudějovicku reali-
zuje ve 26 uznaných honitbách na ploše 
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ze společnosti

dokončení ze str. 7

37 885 hektarů, kde myslivost přímo vykoná-
vá 496 držitelů loveckých lístků, kteří využí-
vají 153 lovecky upotřebitelných psů.

Součástí přehlídky trofejí byla i výstava 
snímků členů Klubu fotografů přírody při 
Českomoravské myslivecké jednotě Stani-
slava Vorálka a Karla Ženíška a obrazů ma-

líře zvěře Waltera Paula. Ani letos samozřej-
mě nechyběly semináře a přednášky určené 
odborné veřejnosti.

Luboš Janoušek

výhry byly letos v podobě půlek čuníka, a tak 
doufáme, že byly náležitě oceněny a chutně 
zkonzumovány.

Již během soutěže se ochladilo a teplé 
aprílové dny byly tytam. Tak trošku nás vydě-
silo počasí ráno 30. dubna, kdy pršelo a vy-
padalo to, že letos bude Pálení čarodějnic 
mokré. Ale ukázalo se, že nás má náš patron 
svatý Floriánek rád, protože během dopo-
ledne pršet přestalo, takže přípravy na od-
poledne a večer - stavění stanu, soutěžních 
stanovišť pro děti a hranic - proběhly bez vět-
ších potíží. V 16 hodin jsme přivítali první děti 
bažící po dobrodružství na trati plné zvířátek. 
Startem prošlo letos 207 dětí, a pokud mohu 
soudit podle toho, jak reagovaly, tak si boj se 
lvem, skákání mezi krokodýly, jízdu na zebře 
i ostatní úkoly užívaly s náležitou radostí a zá-
palem a tak to má být. Velké poděkování patří 
jako vždy týmu okolo paní Dariny Nedvědic-
ké, Evy Johnové a Adélky Růžičkové, které si 
vzaly přípravu disciplín pod svá křídla, a také 
žákům a učitelům ze ZŠ Havlíčkova, kteří 
namalovali velice krásné obrázky, které byly 
použity na stanovištích. Ještě bych ráda po-
děkovala místním skautům, kteří nám pomoh-
li při organizaci celého odpoledne. I večer se 
díky našim kamarádům ze skupiny Tuláci vy-
dařil na výbornou. Zpívalo se a tančilo dlouho 
do noci, a ačkoliv nám to letos počasí moc 

neusnadnilo, můžeme si i tyto Čarodějnice 
zařadit mezi akce velmi úspěšné.

V neděli 5. května jsme opět pro veřejnost 
otevřeli část hasičské zbrojnice na Jemnické 
ulici patřící zásahové jednotce. Letos se ale 
návštěvníkům moc do té zimy nechtělo, ne-
měli jsme takovou účast jako roky minulé, ale 
pár nadšenců k nám cestu přece jen našlo.

Hned v pondělí 6. května jsme oslavili svá-
tek svatého Floriána na Výroční valné hro-
madě. Potěšila nás návštěva starosty města 
Ing. Vlastimila Bařinky, který nás pochválil 
za práci, kterou pro město, jako jeden z mála 
spolků, vykonáváme. Také nás ubezpečil, že 
se dočkáme i opravy naší staré hasičárny, 
na což se už moc těšíme. Schůze proběhla 
v klidu a bez zdlouhavých projevů či diskuzí. 
Na závěr byly všechny přítomné ženy obdaro-
vány kytičkou nejen jako poděkování za prá-
ci, kterou vykonávají, ale byla to zároveň také 
malá pozornost k nadcházejícímu Dni matek.

Tento malý hasičský maraton jsme uzavře-
li na oslavách osvobození Československa 
ve středu 8. května, kde jsme společně s pří-
slušníky městské policie položili věnec k po-
mníku na náměstí.

To, že píšu, že jsme ukončili maraton, ale 
neznamená, že usneme a nic dál dělat ne-
budeme. Ještě v květnu nás čeká postupová 
soutěž v požárním sportu, dětské dny ve spo-
lupráci s Budíkem a ZŠ TGM, v červenci pak 
Hasičský tábor a již 4. Minifestival Značkova-
cí železo, na který vás všechny srdečně zvu. 
Opět se můžete těšit na projížďky v bryčce, 
kapely Tuláci a Nazdar, dobré jídlo, pití, přátel-
skou atmosféru a ještě nějaké to překvapení.

Přeji všem krásné a pohodové léto a budu 
se těšit, že se s vámi opět brzo na nějaké akci 
uvidíme.

Za SDH 
Vlasta Růžičková, kronikářka

Přeji všem čtenářům Zpravodaje 
krásné, byť momentálně trošku plač-
tivé, jaro. Ale ať svítí sluníčko, nebo 
prší, hasiči prožívají nejhektičtější 
část roku.

Již v dubnu vyběhli mladí hasiči na letiště, 
aby zahájili letní přípravu na soutěže. Ukli-
dila se hasičárna a letiště. Posekla se tráva 
na letišti i v gymnazijním parku, opravova-
lo se a budovalo naše zázemí tak, aby bylo 
na nadcházející sezonu vše připraveno a na-
chystáno.

Sezonu jsme zahájili v neděli 28. dubna 
první soutěží O pohár starosty města. Soutěž 
se vydařila, i když naši borci útok nedokončili. 
Ale jak praví klasik: „Doma není nikdo pro-
rokem.“ Věříme, že je první neúspěch neza-
skočí a na dalších závodech se jim povede 
lépe. Nicméně většině týmů se dařilo a vítěz-
ství a hlavní výhry si zaslouženě odvezli hoši 
z Trnavy a děvčata z Bačic-Udeřic. Hlavní 
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Mé toulky za zvěří
Okresní myslivecký spolek v letoš-

ním roce vyhlásil okresní kolo výtvarné 
soutěže Mé toulky za zvěří. Do soutěže 
se přihlásilo celkem patnáct škol z celé-
ho okresu Třebíč a hodnoceno bylo 194 
obrázků ve třech kategoriích. Obrázky 
z Náměšťska a Moravskobudějovicka 
byly vystaveny na tamních chovatel-
ských přehlídkách. Nejlepších deset ob-
rázků z každé kategorie bylo vystaveno 
na Bažantnici při Mysliveckém víkendu 
OMS Třebíč, který se konal ve dnech 3. 
až 5. května. Na tři nejúspěšnější kres-
líře z každé kategorie čeká věcná cena. 
Děkujeme všem dětem za účast.

Výsledky soutěže a nejlepší obrázky 
viz http://omstrebic.cz/me-toulky-za-
-zveri-2/.

-OMS-

Jedním z úvodních bodů zasedání, kte-
ré zahájila a řídila předsedkyně mikroregi-
onu Jana Kiesewetterová, bylo projednání 
závěrečného účtu Moravskobudějovické-
ho mikroregionu včetně zprávy o přezkou-
mání hospodaření a účetní závěrky za rok 
2018. Po krátké a věcné diskusi bylo vše 
bez výhrad schváleno, podobně jako na-
příklad rozpočtové opatření týkající se 

úhrady částky za zpracování 
žádosti o dotaci z progra-
mu Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR „Podpora rozvoje 
a obnovy venkova“.

Účastníci členské schůze 
se rovněž zevrubně zabývali rozdělením 
finančních příspěvků z rozpočtu svazku 
poskytovatelům sociálních služeb a mezi 
třináct žadatelů rozdělili částku v celkové 
výši 1 mil. 340 tis. korun. Dotaci tak na zá-
kladě jejich rozhodnutí dostanou: Cent-
rum pro dětský sluch Tamtam (4 500 Kč), 
Centrum pro zdravotně postižené Kraje 
Vysočina (7 000), Denní centrum Barevný 
svět (8 500), Denní rehabilitační stacio-
nář pro tělesně a mentálně postižené (15 
000), Diakonie ČCE Myslibořice (20 000), 
Diana Třebíč (120 000), Domov sv. Anež-
ky Velký Újezd (120 000), Dům sv. Antoní-

na Moravské Budějovice (400 000), Linka 
důvěry Střed (15 000), Nemocnice Třebíč 
(100 000), Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež eMBečko (180 000), Občanská 
poradna Třebíč (50 000) a Oblastní chari-
ta Třebíč (300 000).

V další části výjezdního zasedání se 
mimo jiné detailně probíraly záležitosti 
spojené se soutěžním kláním „Obec na-
šim dětem“, které proběhne v sobotu 8. 
června v Litohoři, s tradiční říjnovou vý-
stavou u příležitosti Císařského posvícení 
v moravskobudějovických zámeckých ko-
nírnách a s připravovaným premiérovým 
ročníkem akce s názvem „Festival obcí 
mikroregionu“. Ten by se měl uskutečnit 
začátkem letošního září v Moravských 
Budějovicích na zdejším zámeckém ná-
dvoří.

Po oficiální části valné hromady násle-
dovalo neformální posezení, během ně-
hož se ovšem stále ještě probíraly spíše 
záležitosti související s nelehkou prací 
starostů.

Luboš Janoušek

Patrně jen badatelům či historikům 
řekne něco název „Spelter“. Ovšem když 
místo něj dosadíte sousloví „Lenka-Jih“, 
uvědomí si i mnozí další, že o tom již ně-
kdy něco slyšeli. Jde o krycí název pro 
paradesantní výsadek z Anglie, jehož 
členové zahájili činnost na počátku květ-
na roku 1944. Skupina působila na území 
od Kramolína přes Jaroměřice nad Ro-
kytnou až k Dačicím. Německá okupační 
armáda se o její činnosti brzy dozvěděla, 
a tak již v noci z 15. na 16. května téhož 
roku zahájila pokusy o zatýkání a likvidaci 
jejích členů. V té době se již do činnosti 
skupiny zapojovalo několik občanů z na-
šeho regionu a díky nim našli parašutisté 
úkryt v Želetavě a Šašovicích. I v dalších 
měsících byla moravskobudějovická vě-
tev jednou z nejaktivnějších, do odboje se 
aktivně zapojovali obyvatelé Domamile, 
Jakubova, Štěpkova, Martínkova či Babic.

Také z tohoto důvodu přichystala obec 
Martínkov ve spolupráci se složkami Ar-
mády České republiky na sobotu 15. červ-
na pietní akt při příležitost 75. výročí zahá-
jení odbojové činnosti na jihu Třebíčska. 
Začátek pietního aktu bude v 15.00 hodin. 
Po zahájení vystoupí ředitel odboru pro 
válečné veterány Ministerstva obrany ČR 

a známý vojenský historik plukovník ge-
nerálního štábu PhDr. Eduard STEHLÍK, 
Ph.D., MBA. Po dalších projevech dojde 
k položení věnců a na památku bojovníků 
partyzánské skupiny provede nízký průlet 
vrtulník z náměšťské vojenské základny. 
Celá akce bude ukončena koncertem vo-
jenské hudby z Olomouce.

Výjezdní zasedání mikroregionu
Poslední dubnový pátek se představitelé obcí sdružených v Mo-

ravskobudějovickém mikroregionu vydali na Náměšťsko, do Hlubo-
kého, kde v prostorách tamního Svatojakubského pivovaru proběhlo 
jednání valné hromady tohoto dobrovolného svazku obcí. Jeho pro-
gram byl poměrně bohatý a obsahoval i téměř dvouhodinové školení 
o zadávání veřejných zakázek, které přednesla Martina Kršňáková 
z o. p. s. MAS Rokytná.

V MARTÍNKOVĚ PROBĚHNE PIETNÍ AKT Jeden ze členů výsadku, rotný Jaroslav 
Kotásek zahynul právě v první vlně pokusů 
o zatýkání 16. května 1944. Před zahájením 
celé akce řekl: „Tak my do toho, kluci, pů-
jdeme, a kdyby nám to nevyšlo, postarejte 
se, abychom se dostali do čítanek.“ Přijmě-
te proto pozvání na tento pietní akt, aby se 
i naše generace postarala o rozšíření vědo-
mostí o hrdinském odboji našich předků.

Josef Pléha, starosta

Čistá Lesná
Před Velikonocemi se uklízely nejen 

domácnosti, ale i venkovní prostranství. 
V úterý 16. dubna vyrazila skupina dobro-
volníků z Lesné v rámci akce Čistá Vysoči-
na vyčistit i okolí obce. Směrem na Předín 

a na Želetavu prošli příkopy kolem silnice 
a sbírali všechno to, co se někomu nechtě-
lo vyhodit do popelnice. Silné zastoupení 
mezi dobrovolníky měla mladá generace, 
která si sběr odpadků nacvičila týden před 

tím v rámci školní akce. Třídění poho-
zeného odpadu tak pro ně byla hrač-
ka. Finální skóre prosluněného úkli-
dového odpoledne představovalo dva 
naplněné pytle odpadků. A nejčastější 
odpadky? Jejich spektrum je ve srov-
nání s předešlými roky víceméně stej-
né: krabičky od cigaret, plastové lahve 
od nápojů a plechovky od energetic-
kých drinků. Základní charakteristika 
nezodpovědného řidiče, který na své 
trase protíná Lesnou, je tedy žíznivý 
a unavený kuřák…

-hav-
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Velikonoce jsou sice jedním z nejvýznamnějších křesťanských 
svátků, ale pro většinu z nás jsou hlavně symbolem konce dlou-
hé a chladné zimy a nástup barevného jara. Letošní zima s námi 
pobývala dosti dlouho, a tak se na jarní svátky všichni Cidlinští 
moc těšili. Kromě tradičního hrkání na Velikonoce se tradiční 
stala i výzdoba všech domů a chalup v Cidlině. I letos lidé okraš-
lovali svoje příbytky barevnými dekoracemi, zejména stromy 
s kraslicemi a pentlemi, zajíčky z různých materiálů, proutěnými 
košíky či ošatkami a také rozkvetlými věnečky. Rovněž okenní 
parapety obecního úřadu a společenského domu se pochlubily 
kvetoucími truhlíky a na návsi u křížku přibyla nová dekorace 
v ladovském stylu – dva chlapci s pomlázkou, kteří prohánějí 
dívčinu v kroji. Tyto tři dětské postavy byly namalovány v život-
ní velikosti na dřevěné desky a rozveselily jarní probouzející se 
přírodu. Pokud vás zajímá výzdoba domů v Cidlině, podívejte se 
na webové stránky obce Cidlina: www.obec-cidlina.cz – odkaz 
fotogalerie.       -ves-

Noční útok ve Vraníně
Ve Vraníně se v sobotu 29. června uskuteční dvanáctý ročník 

noční soutěže v hasičském sportu. Za umělého osvětlení budou 
jednotlivá družstva mužů a žen zápolit o poháry, finanční odmě-
ny a věcné ceny. Pro diváky je připraveno kvalitní zázemí (altán, 
velkoprostorové stany), bohaté občerstvení o několika chodech, 
doprovodný program s DJ. Ale hlavně - atraktivní hasičský sport 
v podání špičkových družstev (loni soutěžilo 24 družstev ze čtyř 
okresů). Přihlížející si budou moci jednotlivé útoky „vychutnat“, 
protože trať bude kvalitně osvětlena, čas poběží na velkém 
displeji a probíhající útoky budou zobrazovány velkoplošnou 
projekcí včetně opakovaných záznamů. Neváhejte a poslední 
červnový víkend přijeďte do Vranína. Začátek doprovodného 
programu je naplánován na osmou hodinu večerní, soutěž zač-
ne po setmění.

Veškeré podrobnosti naleznete na www.vranin.cz
Za SDH Vranín Drahoslav Bastl

Víkend otevřených zahrad

Ve čtvrtek 9. května se žáci domamil-
ské školy zúčastnili v Jihlavě již 6. ročníku 
krajské soutěže Stavíme z Merkuru. Letos 
měla čtyřčlenná soutěžní družstva za úkol 
postavit podle skutečného vzoru ze zná-
mé dětské stavebnice funkční model ná-
kladního automobilu TATRA. Soutěže se 
zúčastnil rekordní počet 25 týmů ze škol 
z různých koutů Kraje Vysočina.

Celé klání probíhalo v prostorách ná-
kupního centra CITY Park před zraky ve-
řejnosti. Naše družstvo si jako vzor zvolilo 
Tatru Phoenix. Několik týdnů po vyučování 
řešili členové týmu provedení pohonu, řízení i celkový vzhled au-
tomobilu. V soutěži se jim jejich snaha a příprava zúročila, pro-
tože i tady muselo být vše rozšroubováno a před zraky porotců 
v CITY Parku za 3 hodiny opět sestaveno. Bodové hodnocení 
probíhalo v pěti disciplínách: vzhled postavené Tatry a porov-
nání se skutečností, PowerPointová prezentace a tři úkoly, které 
měly prověřit funkčnost sestrojeného automobilu. Prvním prově-

(Ne)tradiční velikonoční výzdoba

Stavíme z Merkuru
řovacím úkolem bylo projetí slalomu mezi 
kužely na čas. Následovalo zacouvání 
do připravené garáže s maximální přes-
ností. Náš řidič úkol zvládl díky navigáto-
rům s milimetrovou přesností! Posledním 
úkolem bylo převezení co nejtěžšího ná-
kladu. Naše Tatra uvezla 10,1 kg.

Odpoledne jsme netrpělivě čekali na vy-
hlášení výsledků celé soutěže, která měla 
za cíl prověřit manuální zručnost i tech-
nické myšlení všech soutěžících. Naše 
družstvo ve složení Adam Špinka, Tomáš 
Krupička, Leoš Sláma a Radka Ferdano-

vá skončilo na bedně na krásném třetím místě. Každý z nich si 
díky štědrosti sponzorských firem Tatra a Bosch odnesl kufřík se 
sadou ručního nářadí a akuvrtačku. Jako bonus ještě všechny 
čeká exkurze do výrobního závodu Tatry v Kopřivnici a svezení 
vojenskými a hasičskými speciály na jejich polygonu.

Text a foto: 
Miroslav Kabelka

domek na nářadí se zelenou střechou, kterou si můžete prohléd-
nout z minirozhledny. Zajímavostí naší zahrady je šest vysokých 

záhonů. Každý je totiž vyrobený z jiného 
materiálu. První je vyrobený z fošen, druhý 
vznikl spojením gabionových sítí, třetí jsme 
poskládali z odkorněných kůlů a čtvrtý je 
zase upletený z vrbového proutí. Pátý zá-
hon je největší a sestavili jsme ho ze sta-
rých cihel. Náš zatím poslední šestý záhon 
jsme dokončili teprve letos v dubnu a pou-
žili jsme na něj šest dřevěných palet.

Za ZŠ a MŠ Domamil 
Ing. Miroslav Kabelka

Rádi bychom touto cestou pozvali všechny milovníky zahrad-
ničení do naší ukázkové přírodní zahrady v Domamili. Nalezne-
te ji mezi budovou mateřské školy a dět-
ským hřištěm. Již po šesté jsme se zapojili 
do evropského projektu Víkend otevře-
ných zahrad. Navštívit nás můžete v neděli 
9. června, kdy budou od 14 do 17 hodin 
probíhat komentované prohlídky. Zahradu 
jsme začali vlastními silami budovat v září 
2012. Těšit se můžete na bylinkovou spi-
rálu, jezírko, kamenného krokodýla s trval-
kami, gabionové posezení nebo hmatovou 
stezku. Najdete zde i ještěrkoviště, hmyzí 
hotel, tunel z vrbového proutí, zahradní 

z mikroregionu
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Cidlinský košt pálenek
Na dalším ročníku Cidlinského amatérského koštu slivovice 

a ostatních pálenek se hodnotilo celkem 29 vzorků slivovice 
a ostatních pálenek. V polovině března se cidlinský společenský 
dům zaplnil návštěvníky, z nichž 25 se rozhodlo hodnotit doda-
né vzorky slivovice a ostatních pálenek. V kategorii slivovic se 
utkalo o vítězství celkem 15 vzorků, v kate-
gorii ostatních pálenek soupeřilo 14 vzor-
ků. Hodnotitelé tak mohli kromě klasické 
slivovice ochutnat i pálenku z kokosu, třeš-
ní, hrušek, meruněk, jablek, rynglí, ovocné 
směsi i zázvoru.

Opravdu nejlepší slivovici měl pan Stani-
slav Brychta z Krasonic (na snímku druhý 
zleva), který se svými dvěma vzorky obsadil 
hned první i druhé místo. Třetí příčku zís-
kala slivovice pana Mirka Vavříka (vpravo) 
z nedalekých Lesonic. V kategorii ostatních 
pálenek získala nejlepší známky a tedy prv-

Ve středu 8. května na státní svátek se členové krojovaného 
souboru Džbáneček spolu s doprovodem vydali na Krojovanou 
pouť ke sv. Janu Nepomuckému do Žďáru nad Sázavou. Plně 
naložený autobus dopravil poutníky před brány zámku Kinských, 
který vznikl z původně cisterciánského kláštera. Spolu s dalšími 
desítkami účastníků poutě, ať již v krojích, nebo v civilu, byli při-
vítáni v místní bazilice, odkud se vydali do nedalekého kostela 
na Zelené hoře. Tento kostel postavený dle návrhu Jana Bla-
žeje Santiniho je jednou z českých památek UNESCO. Po mši 
svaté následoval před kostelem kulturní program, během nějž 

zatančili i členové 
martínkovského sou-
boru. Po skončení 
krojovaných vystou-
pení využili někteří 
ještě možnost bez-
platné prohlídky 
části zámku a poté 
se rozjeli do svých 
domovů. Premiérová 
účast martínkovské-
ho souboru se vyda-

Martínkovský soubor na krojované pouti

řila i přesto, že byť krásně svítilo slunce, nepříjemný vítr všem 
přítomným dával najevo, že jsou opravdu na hoře…. Ovšem již 
cestou domů se rozhodlo, že také v příštím roce budou mezi 
krojovanými poutníky vidět i ti martínkovští.

Josef Pléha, starosta
Foto: Vít Bláha

Košt slivovice

ní místo výborná hruškovice místního občana pana Lubomíra 
Píše (vpravo), druhá skončila kokosová pálenka opět místního 
občana pana Vlastimila Karafiáta staršího (vlevo) a třetí místo 
získala žena, paní Zdeňka Černická z Jihlavy s pálenkou ze 
směsi ovoce.                         -ves-

Košt ostatní pálenky

O nedostatku pitné vody se již dlouho hovoří a to, jak s touto 
životodárnou tekutinou zacházet a hlavně s ní zbytečně neplýt-
vat, je třeba naučit i nejmladší generaci. S tímto problémem se 
rozhodly bojovat i ženy ze želetavského Sokola. Uspořádaly pro 
školní děti již potřetí noc v knihovně s podtitulem „Je třeba zasta-
vit profesora Telekeškerhászyho“. A tak v pátek 12. dubna odpo-
ledne uvítala paní knihovnice v přízemí Úřadu městyse Želetava 
dvaadvacet natěšených dětí se spacáky.

Po úvodní hře, kde se všichni představili a seznámili, se děti 
rozlosovaly do pěti skupin odlišných barev. Poté 
všichni zhlédli video - rozhovor s profesorem Tele-
keškerházsym, jenž představil převratnou teorii zís-
kávání pitné vody pomocí ochlazování či ohřívaní 
vzdušné vlhkosti u vnějších plášťů budov. Na další 
výzkum ale bohužel nedostal grant, a tak vyhrožoval 
otravou pitné vody. Děti dostaly za úkol najít proti-
látku, která by vodu zachránila, dostaly mapu a vy-
daly se do terénu, kde na jednotlivých stanovištích 
plnily úkoly, které souvisely s vodou a její ochranou. 
Za splnění dostaly část rébusu (rozstříhaný návod 
na další postup). Po návratu do vyhřáté knihovny 
a občerstvení teplým čajem složily týmy všechny in-
gredience dohromady a tím zjistily, kam jít pro další 

indicii. Musely do podzemní laboratoře, kterou střežili dva tajem-
ní strážci. Po jejich překonání a sestoupení do temného sklepení 
uviděly nemluvného profesora a dobře zvolenými otázkami tu 
požadovanou indicii získaly.

Cesta k protijedu vedla k místní mateřské školce, kde ve vy-
kotlaném pařezu byla nádobka s bílým práškem. Její získání 
ale nebylo snadné, chránily ji různé příšery a tma také nebyla 
moc příjemná. Přesto všechny týmy splnily svoji misi a za od-
měnu a pro vzpomínku dostaly 

Noc v želetavské knihovně potřetí
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Třikrát z Lázu

Rozšíření areálu
Také v Častohosticích týden před Velikonocemi 

vysvitlo sluníčko, toto počasí jsme využili k dalšímu 
zvelebení areálu u Prokešovy stodoly. Další aktivi-
tou je stavba krytého pódia. Brigádně jsme připravili 
betonové patky, v úterý 14. dubna se v odpoledních 
hodinách sešlo několik nadšenců, aby vykopali je-
den metr hluboké jámy, ve čtvrtek 16. dubna přišlo 
na řadu betonování. Tyto patky jsou základem pro 
pevné kryté pódium. Teď už je na řadě práce profesi-
onálů. Věříme, že vše stihneme do plánovaných akcí.

Text a foto 
Bc. Marie Vláčilová

keramickou medaili. A aby děti věřily, že 
našly skutečnou protilátku, nasypaly prá-
šek do kádinky s otrávenou vodou a ta se 
po zatřepání zabarvila z fialové do původ-
ní čiré barvy.

Ráno po budíčku, rozcvičce a snídani 
(z vlastních zdrojů) dostaly děti za úkol 
vyrobit velikonoční výzdobu z březových 
větviček a různých mašlí. Tuto dekoraci 
umístily na čestné místo - na schod u mo-
rového sloupu před radnicí. Než se noc-
ležníci rozešli do svých domovů, zahráli si 
ještě pár společenských her. A pak sbalit, 
uklidit a rozchod.

Všichni odcházeli plní dobré nálady 
a doufejme i poznatků o důležitosti ochra-
ny pitné vody. Děkujeme všem, kteří tuto 
skvělou akci pořádali, a také rodičům 
všech dětí, že se nebáli svoje ratolesti 
pustit spát mezi knihy.

Text a foto: Šárka Švejdíková

Lukovský pěvecký sbor pod vedením Heleny Bartesové v neděli 5. května odpoledne 
vystoupil v Lukově velmi úspěšně s pěkným programem písní nazvaným „Májový kon-
cert“. Společenský sál místní fary byl zaplněný do posledního místa.

Foto: František Čábel

Čistá Vysočina
V sobotu 13. dubna proběhla akce „Čistá Vy-

sočina“ – sraz byl v 9.00 hodin u obecního úřadu, 
kde jsme si rozdali reflexní vesty, rukavice a pyt-
le na odpad. Poté jsme se rozdělili na tři skupiny 
a vyšli směrem Novas, Blížkovice a k Háji. Asi 
po dvou hodinách jsme se sešli v naší klubovně, 
kde bylo nachystáno menší pohoštění. Občané 
zřejmě stále více vnímají, že příroda není urče-
na pro jejich odpady a odpadky, proto se každý 
rok připojuje stále více dobrovolníků. Děkujeme 
všem zúčastněným a hlavně dětem.

Velikonoce
Říká se, že zvony odletěly do Říma pro pape-

žovo požehnání. Je tomu tak každý rok od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty. 
V tomto čase obcházejí děti naši vesnici, aby je svými hrkačkami a klepačkami 
nahradily. Tato tradice se udržuje i v Lázu. Velké díky, kluci!

Magická noc 30. dubna
V pět hodin odpoledne jsme se sešli na návsi, kde mládež s hasiči ozdobila 

májku. Za pomocí techniky ji postavili. Zbytek večera probíhal na hřišti, kde byla 
připravena hranice s čarodějnicí a občerstvení. Děti i dospělí si opékali klobásy. 
Zábava trvala až do pozdních hodin. Poděkování patří všem, kteří při této zdařilé 
akci pomáhali.                      Petra Dubská, místostarostka

Z dění v Domově sv. Anežky Velký Újezd
Letošní rok jsme zahájili velmi poutavou 

a zajímavou přednáškou o výrobě a kouz-
lu čokolády, která byla doplněna bohatou 

ochutnávkou. Byla možnost si i vzorky za-
koupit, což klienti uvítali. V závěru měsíce 
ledna proběhl již VIII. ročník turnaje ve hře 

Člověče, nezlob se. Všichni účastníci se 
se zápalem vrhli do hry, ale zvítězit samo-
zřejmě všichni nemohli. Na vítěze čekala 
zasloužená odměna.

Také letos se u nás konalo masopust-
ní veselí. Hudba hrála oblíbené písničky, 
masky rozpustile řádily a všichni se dobře 
bavili. Účast byla hojná a všichni si odnes-
li dobrou pohodu. Nezapomněli jsme ani 
na 8. března, oslavu MDŽ. Naše klienty 
přijely potěšit děti ze ZŠ Lubnice. Zazpí-
valy a předaly klientům i malý dárek v po-
době vlastnoručně vyrobených květin. 
V neděli 17. března sehráli ochotníci ze 
Zvěrkovic divadlo Osel je osel. Za svoje 
výborné výkony byli po zásluze odměněni 
bohatým potleskem. Abychom si procvi-
čili také paměť, proběhl 29. března vědo-
mostní kvíz. Klienti se záludných otázek 
nezalekli a zhostili se úkolů se ctí. Vítězo-
vé byli po zásluze odměněni.
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Velikonoční hrkání
Je to další tradice, která se v Čas-

tohosticích dodržuje. Skupina hr-
káčů složená nejen z místních, ale 
i dětí, které přijedou na návštěvu 
k příbuzným právě za tímto účelem, 
obchází obec a nahrazuje zvony 
kostela. Za svoji námahu bývají od-
měněni vajíčky dnes už převážně 
čokoládovými.

Text: Bc. Marie Vláčilová
Foto: Blanka Mácová

V půli měsíce dubna jsme v Křes-
le pro hosta přivítali paní doktorku 
Irenu Zimenovou. Připravila si pro 
nás přednášku o diabetes. Její před-
náška byla velice zajímavá a hlavně 
přínosná a poučná. Ochotně odpoví-
dala na zvídavé otázky našich klien-
tů. Jako každoročně jsme si zpestřili 
život v domově tradičním pálením ča-
rodějnic, na které se klienti vždy velmi 
těší. K tomu samozřejmě patří stavění 
máje a nechybí ani čarodějnice s koš-

DOMAMILSKÉ POHÁDEČKY
karta s vyobrazenou mapou a ,,výskytem“ 
pohádkových bytostí v okolí Domamile. 
A tak jsme tuto nádhernou knížku využily 
do našeho týdenního vzdělávacího celku, 
ve kterém jsme chtěly promítnout naši vý-
chovně vzdělávací činnost s dětmi, spo-
lečný čas strávený hrou a objevováním 
přírody v přírodě všemi smysly a přede-
vším udržování dobrých kamarádských 
vztahů.

Proto jsme se s kolegyní dohodly, že 
oslovíme místní spisovatelku Gabrielu 
Kopcovou, která čerpá náměty ke své 
tvorbě v okolní přírodě a se kterou nás 
pojí dobré přátelské vztahy. Pohádkový 
týden začal u paní spisovatelky v jejím 
domě s pohádkovou zahradou, kam jsme 
byli pozváni na návštěvu. 
Čekala na nás útulná, 
dřevem obložená pra-
covna s obrazy a kniha-
mi. Každý si našel místo 
k sezení a zaposlouchal 
se do pohádek, které nám 
předčítala. Pak si paní 
spisovatelka s dětmi po-

tětem. Za zvuku příjemné hudby 
jsme poseděli u táborového ohně, 
který jsme zároveň využili k opeče-
ní špekáčků, jejichž vůně se linula 
po širém okolí. Počasí nám přálo 
a oblíbená akce se vydařila. Těšíme 
se na další společné akce v našem 
domově.

Ilona Nováková, 
aktivizační pracovnice

Takový je název knížky, kterou věnovala 
dětem z mateřské školy paní spisovatelka 
Gabriela KOPCOVÁ. Mohlo by se zdát, 
že je to obyčejná knížka, ale není. Každá 
její pohádka je na samostatné kartě, tak-
že si její knížku může prohlížet více dětí 
najednou, ale co se dětem líbí nejvíc, je 

vídala o knížkách a trpělivě odpovídala 
na jejich otázky.

Hrdiny v jejích pohádkách jsou víly, 
skřítkové a strašidla z různých biotopů 
v okolí Domamile, např. vodník Tišinka, 
pramínková víla Rokytka, Roztomilky Do-
mamilky, strážci luk Mus a Nemus, vodník 
Mlýňák.

Každý den v týdnu od 22. do 26. dubna 
jsme vyráželi do okolí Domamile za po-
hádkovými bytostmi. Dozvěděli jsme se 
spoustu nových věcí, zjistili jsme, že je 
krásně i v lese, na louce nebo u tůňky. 
A že ke hraní nepotřebujeme být jenom 
na hřišti nebo ve vsi, že hrát si můžeme 
i v přírodě, protože příroda je nádherná, 
ale není jenom naše, my jsme v přírodě 

pouze návštěvníci.
Už se těšíme, že se ko-

nečně ustálí tohle zvláštní 
počasí a my budeme moci 
vyrážet do přírody za spo-
lečnými zážitky každý 
den.

Jana Čtveráčková,
MŠ Domamil

Co se chystá v Litohoři
v řadě těchto zvučných jmen byla i Petra 
Janů. Její staré hity ovládly sobotní jarní 
odpoledne. Tyto koncerty jsou vždy ta-
kovým malým návratem do mládí většiny 
z nás, a tak ani tento koncert nebyl vý-
jimkou.

A na co dále se můžete těšit? Bílé Vá-
noce Lucie Bílé okouzlí všechny, kteří 
mají rádi tuto pěveckou matadorku a dále 
i ti, kteří si rádi poslechnou rockově ladě-
nou koledu v podání Jana Toužimského 
ze skupiny Arakain a malé „kázaní“ Zbig-

Zahájení provozu ve Sportovním areálu
Od června bude naplno spuštěn provoz 

Sportovního areálu v Litohoři. Pro ná-
vštěvníky je připraven zbrusu nový výčep 
se zázemím. Renovací prošla i venkovní 
pergola, vše je připraveno nejen pro míst-
ní, ale i pro ty co se rozhodnou trávit zde 
třeba dovolenou, či prodloužený víkend. 
Ubytování klientům zpříjemní komfortně 
vybavené chatky a také široká nabídka 
sportovního vyžití.

Nejen koncert Petry Janů
Není ničím novým, že Litohoř navštěvu-

jí známí zpěváci české pop-music, další 

niewa Czendlika, který nás tímto koncer-
tem provede. Těšit se na vás budeme 24. 
listopadu.

Něco výjimečného
Na druhou adventní neděli 8. prosince 

bude mít Litohoř opravdu vzácné hosty. 
DIVADLO JÁRY CIMRMANA přijede se 
svým představením DOBYTÍ SEVER-
NÍHO PÓLU. Naživo tak budeme moci 
zhlédnout fenomenálního umělce Zdeňka 
Svěráka.              Hana Bustová
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„Upalovalo se“ i na zámeckém nádvoří
V Moravských Budějovicích se 30. dubna májky nestaví, ale 

o to víc se zde upalují čarodějnice. Také v letošním roce tomu 
nebylo jinak, přičemž Moravskobudějovičtí měli povícero mož-
ností, kam se za touto akcí vydat. Pálení se totiž odehrávalo 
na několika místech ve městě. Jedním z nich bylo také tentokrát 
zámecké nádvoří, kde se tradiční rituál odehrával jako obvykle 
v režii Městského kulturního střediska Beseda.

Program na nádvoří začal úderem osmnácté hodiny, kdy svou 
hudební produkci zahájila skupina Duha band, která k tanci 
a poslechu hrála až do pozdních nočních hodin. Pět minut poté, 
co údery věžních hodin kostela sv. Jiljí oznámily sedmou hodinu 
večerní, opustil na chvíli své stálé stanoviště u udírny ředitel Be-
sedy Karel Nechvátal, aby pod dohledem malých i velkých při-
hlížejících včetně několika fotografů a jednoho muže s kamerou 
zapálil nevelkou hranici s čarodějnicí. Oheň rychle vzplál a díky 

Poslední dubnový den se v odpoledních hodinách sešli na ja-
kubovské návsi místní, aby podle tradice společnými silami vzty-
čili máj. Kůry zbavený kmen z vysokého stromu byl připraven 
u kulturního domu. O nazdobení máje bílými, modrými a červe-
nými pentlemi z krepového papíru se postaraly děti s pomocí 
rodičů. V Jakubově se stále drží tradice stavět májku ručně, jen 
za pomoci rahen a žebříku.

Než večer vzplála hranice s čarodějnicí na kůlu, mohly se ja-
kubovské děti vyřádit na strašidelných soutěžích, které již jsou 
neodmyslitelnou součástí večera. Po 19. hodině na malé sou-
těžící čekal tým čarodějnic se svými speciálními disciplínami. 
Na startu každý obdržel kartičku, kam se zaznamenávalo splně-
ní úkolu. A také svítící náramek, aby byly poletující dětičky lépe 

vidět.
Malé čarodějky 

a čarodějové před-
vedli svoji dobrou 
trefu při srážení 
strašidelných ku-
želek, hodu starým 
škrpálem, krmení 
žabáka a shazová-
ní plechovek teni-
sákem. Obratnost 
otestovali při chůzi 
po ztrouchnivě-

Ohlédnutí za posledním dubnovým dnem

Duben v ZŠ Nové Syrovice
Čtvrtý měsíc roku byl v ZŠ Nové Syro-

vice opět plný aktivit a zábavy. 12. dubna 
měli žáci ZŠ i MŠ možnost zhlédnout na-
učné přírodovědné filmy ve sférickém kině. 
17. dubna proběhl ve škole projektový den 
na téma Velikonoce. Děti se učily barvit 
kraslice, seznámily se s velikonočními tra-
dicemi, zazpívaly si a zatančily. 26. dubna 
se uskutečnilo školní kolo dopravní soutě-
že, kdy si žáci ověřili znalosti a dovednosti 

z pravidel silničního provozu, zdravovědy 
a ve zručnosti jízdy na kole. Čtyři nejlepší, 
dva chlapci a dvě dívky od 10 do 12 let, bu-
dou naši školu reprezentovat v oblastním 
kole v Moravských Budějovicích. Konec 
dubna se nesl v duchu čarodějnic. Děti při-
šly do školy i do školky v čarodějnických 
kostýmech a paní učitelky pro ně připravily 
dopoledne plné her a soutěží. I když v tom-
to případě nám počasí příliš nepřálo, užili 
jsme si to a těšíme se na další společné 
akce.  Alice Strnadová

jeho intenzitě netrval proces upálení nijak dlouho.
Vzhledem k poměrně chladnému počasí, které v lidech 

vyvolávalo nostalgické vzpomínky na roky předchozí, při-
šlo vhod občerstvení především v podobě nápojů způso-
bujících přece jen jisté (byť krátkodobé) zahřátí organis-
mu. A nebyly to samozřejmě pouze teplé nápoje... Mnozí 
návštěvníci ovšem zůstali věrni tradici a zejména skvělou 
pochutinu z „ředitelské“ udírny zapíjeli klasicky chutným 
zlatavým mokem.

Luboš Janoušek

lé lávce přes 
smrdutý močál 
a při skoku přes 
hada. Baba 
Jaga v lese by-
dlí, koho chyt-
ne, toho zmydlí! 
Tak na tomto 
stanovišti byla 
potřeba hlavně 
rychlost, abyste 
od baby jednu 
nechytli. A ne-
chyběla ani havěť. Netopýří koš, ze kterého utekli neposední 
netopýrci a děti je musely posbírat. Úkol s názvem Chytni hádě 
na dně kádě byl opravdu pro odvážné. Vanička naplněná za-
hradním substrátem skrývala různé potvůrky. Ale všechny děti 
statečně zabořily ručičku do zeminy a nějaké to hádě či pavouka 
pro čarodějnici vylovily. Za splnění úkolů čekala na malé soutěží-
cí odměna a na rodiče občerstvení z udírny a z výčepu.

Počasí letošnímu pálení čarodějnic přálo. Vypršelo se dopole-
dne a den předem. To spláchlo obavy z nechtěného šíření ohně. 
Večer se obešel bez deště, a tak si všichni celý program se sou-
těžemi a hořící vatrou užili.

E. Šrámková
Foto: M.Kabelka

Stavění máje a pálení čarodějnic v Jakubově
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Cidlinská májová májka a pálení čarodějnic
Májové máje se stavěly již od pradávna a naši předkové jimi 

vítali jaro. Především to ale byla oslava mládí, lásky a plodnosti. 
Tato moc pěkná tradice přetrvala i v Cidlině, navzdory tomu, že 
nám zde ubylo těch mladých a schopných, kteří by mohli májku 
postavit bez použití techniky, vlastníma rukama. A tak se v Cid-
lině máje staví, ale za pomoci jeřábu a podpory řady místních 

i přespolních občanů a chalupářů, kteří přihlížejí, jak se barevně 
opentlená máje i velký nazdobený věnec zvedá k nebi.

Pak se všichni přemístí na zahradu u společenského domu, 
kde už čeká vysoká hranice s pořádnou čarodějnicí. Oheň je 
zažehnutý a čarodějnice velmi rychle mizí v plamenech. Cidlin-
ští a jejich přátelé ale neodcházejí, na druhém menším ohníčku 
opékají špekáčky a společně si povídají až do pozdních večer-
ních hodin.     -ves-

Dlouhé čarodějnické veselí
Konec dubna se nese ve znamení pálení ohňů, čarodějnic 

nebo stavění máje. Nejinak tomu bylo i letos. Zaměstnanci obce 
dovezli z obecního lesa dvě májky. Jedna putovala do Nových 
Syrovic a druhá byla určená do Krnčic. Další práce už byla 
na dobrovolnících z řad hasičů a občanů.

V Nových Syrovicích ještě vypomohl malý bagr od fi rmy Euro-
Dejv s.r.o. p. Šindeláře, který během chvíle vyhloubil na zámecké 

zahradě jámu na novou májku. 
Ženy ozdobily vršek a za po-
moci techniky ji hasiči postavili. 
Pak už následovalo zapálení 
vatry a čarodějnické veselí, pro-
vázené soutěžemi pro ty nej-
menší: chození na chůdách, 
házení kroužků na čápa, ská-
kání v pytli, létání na koštěti 
apod. Nechyběl ani opečený 
špekáček, limonáda či pivo. 
Celou akci slovně provázel mís-
tostarosta obce Mgr. František 
Dubský pomocí nově pořízené 
aparatury, včetně hudebního 
doprovodu. Čarodějnické veselí 
trvalo do nočních hodin.

To v Krnčicích se májka staví postaru. Děti opentlily májku, 
chlapci ručně vykopali jámu a pak už bylo na mužské části, aby 
za pomocí rahen, žebříků a lan májku postavili. Teprve pak byla 
zapálena připravená vatra. Letos ale pokračování probíhalo tro-
chu jinak než roky minulé. Již se nestavěl stan pro případ chlad-
né noci. Od dubna fi rma Stabo p. Milana Procházky začala se 
stavebními pracemi na obecní pergole. V místě vedle dětského 

hřiště během pár týdnů vyrostla pergola, která krásně zapadla 
do tohoto prostředí. Samozřejmě, že stavba ještě není dokon-
čena, ale krytá část již poprvé posloužila k posezení při pálení 
čarodějnic. Hasiči sem přenesli posezení, ale i gril a občerstvení, 
a tak se i v tomto chladném počasí mohlo do pozdních hodin 
posedět v příjemném prostředí. Možná i zvědavost z nové stavby 
přitáhla velký počet nejen místních obyvatel, ale i přespolních. 
Děti se zase vydováděly na hřišti, pálily košťata či na hromadě 
hlíny stavěly svoje malé májky.

Oldřich Svoboda, starosta
Foto: Miroslav Čurda

inzerce
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Stavění máje patří mezi velmi oblíbené 
české tradice. Májka je oslavována jako 
symbol lásky, plodnosti a mládí – ale také 
jako strážce obce. Tradičně se dešovští 
hasiči vydávají v posledním dubnovém 
týdnu do lesa, aby uřízli statný smrk, kte-
rý potom upraví na májku. Tradice v naší 
obci je potvrzena hned dvakrát, neboť 
Dešov stráží májky dvě, jedna v tzv. „Ma-
lém Dešově“ a jedna ve „Velkém Dešově“. 
Oslavy filipojakubské noci se samozřejmě 
neobejdou bez pálení velkých společných 
čarodějnic, které si užívají hlavně děti 
spolu se zapalováním košťat a opékáním 
špekáčků.

Mgr. Jan Sigmund

ting, jízda bryčkou, canisterapie, jehňátka 
ve výběhu, nafukovací hrad, pletení ko-
šíků, drátování, automobil Škoda Rapid 
(rok výroby 1936), tábor a vojenské leže-
ní (Muzeum československého opevnění 
1938) a řada dalších milých překvapení.

Pro návštěvníky je zajištěna pestrá 
nabídka občerstvení. Ochutnat budeme 
moci klobásy z Havlíčkova uzenářství, 
víno z Vinařství Hrabal, domácí palačinky 
a mnoho dalších nápojů a pochutin.

Všichni jste na tuto akci srdečně zváni. 
Na setkání se těší obyvatelé, zaměstnan-
ci a dobrovolníci Domu sv. Antonína.  
-DSVA-

V moravskobudějovickém Domě sv. An-
tonína se v sobotu 8. června uskuteční již 
tradiční Zahradní slavnost. Pro hosty je 
připraven bohatý program. Slavnost bude 
zahájena ve 13.00 hod. ředitelem Domu sv. 
Antonína Ing. Ladislavem Chloupkem.

V úvodu se příchozí mohou těšit na vy-
stoupení dětí z MŠ Jabula a folklórního sou-
boru Škrpálek. V rámci programu se před-
staví umělecký soubor Amatéři z Dobšic. 
Své schopnosti a dovednosti přítomným 
návštěvníkům předvedou rovněž děti ze 
Základní školy Lesonice.

V doprovodném programu jsou jako vždy 
připraveny také soutěže pro děti, face pain-

K nejoblíbenějším atrakcím patří jízda bryčkou, 
kterou si užívají děti i dospělí. 
Foto: Luboš Janoušek

Vedení Muzejního spolku v Moravských 
Budějovicích se rozhodlo po roční odmlce 
oživit a zatraktivnit tradiční řemeslnický jar-
mark. Připravujeme jej jako celodenní akci 
ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Třebíč, 
pobočka Muzeum řemesel Moravské Budě-
jovice a s Městským kulturním střediskem 
v Moravských Budějovicích. Tradiční XXVI. 
řemeslnický jarmark se uskuteční v sobotu 
8. června na nádvoří zámku v Moravských 
Budějovicích. V 9.00 hod. bude jarmark slav-
nostně zahájen fanfárou z věže kostela sv. 
Jiljí a pak již poběží po celý den zajímavý 
program.

09.00 h. slavnostní zahájení fanfárami 
 z věže
09.05 h. Rozinky + Růžička – 
 ZŠ Masarykova
09.30 h. dechová hudba Martínkovanka
10.00 h. Aerobik - ZŠ TGM
10.30 h. Rozinky + Růžička - 
 ZŠ TGM
11.00 h. Džbánek + Martínek Martínkov
11.00 – 13.00 h. prezentace veteránů
12.00 h. dechová hudba Martínkovanka
od 13.00 h. ochutnávka vín 
  vinařství Schwarz

V Besedě řádili pejsek, kočička a zlý pes Franta
Jedna z květnových nedělí patřila maminkám a právě v tento den 

jsme do Besedy pozvali Divadlo KK z Olomouce, které se zaměřuje 
také na dětské pořady. Vybrali jsme pohádku O pejskovi a kočičce 
podle předlohy Josefa Čapka. Maminky tak mohly prožít krásné odpo-
ledne s dětmi nebo s celou rodinou. Herci předvedli vynikající výkon. 
Zhlédli jsme známé příběhy o pečení dortu, mytí podlahy, žížale, kte-
rou se nedají zašít kalhoty, a o panence, co tence plakala. Všechny 
příběhy byly provázeny veselými písničkami a bavily nejen malé divá-
ky. K pohodovému odpoledni nechyběla kávička, sklenička vína a pro 
děti sladká limonáda, brambůrky nebo tyčky. Takové nedělní setkání 
s rodinou, přáteli a známými není vůbec k zahození. Příště vás u nás 
zase rádi přivítáme.  Lenka Nechvátalová

14.00 –18.00 h. Cimbálová muzika 
  Kýničan 
od 19.00 h. Tuláci

Snažíme se navázat na tradici jarmarků, 
kterou v našem městě oživil na počátku deva-
desátých let 20. století František Vlk, emeritní 
předseda Muzejního spolku v Moravských 
Budějovicích.

V průběhu celého dne budou k dispozici 
uzené speciality, limo, pivo, víno a další dobro-
ty. V případě nepříznivého počasí se celá akce 
přesouvá do všech prostorů MKS Beseda.

Těšíme se na vaši účast.
Václav Kovář

Stavění májí a pálení čarodějnic v Dešově

Foto vlevo: Stavění máje ve Velkém Dešově 
Foto vpravo: Stavění máje v Malém Dešově 
Foto: Jan Sigmund

Pozvání na Zahradní slavnost

Řemeslnický jarmark letos v novém pojetí

Foto: Vladimír Čábel ml.
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Návrat k tradicím
Po několika letech jsme se v Meziříč-

ku vrátili zpátky k tradicím v podobě pá-
lení čarodějnic. Spíše aprílové počasí 
v podobě deště a větru v odpoledních 
hodinách ustalo, a tak mohly začít pří-
pravy na večerní posezení. Do nachys-
tané hranice dřeva, která byla zapálena 
v 19 hodin, jsme samozřejmě umístili 
nezbytnou čarodějnici. Děti si zahrály 
různé hry včetně míčových, na honě-
nou a na schovávanou. K dobré náladě 
bylo pro všechny účastníky připraveno 
malé občerstvení, přičemž zejména 
ti nejmenší se nejvíc těšili na opékání 
špekáčků. Za návštěvu a spolupráci 
všem zúčastněným děkujeme a těšíme 
se na další společné akce.

Alena Pelánová

Čarodějnice na Lesné
Kulturní život v obci je provázaný s do-

držováním tradičních zvyků - jedním z těch 
jarních je pálení čarodějnic. Poslední dub-
nový podvečer tak byla za kulturním do-
mem připravena hranice, čarodějnice se 
sešly dokonce dvě, takže krátce po šes-
té hodině se mohl zapálit oheň. Poté, co 
plameny sežehly poslední zbytky napará-
děných čarodějnic, přišly na řadu špekáč-
ky. A taky teplý čaj, protože počasí letos 
nebylo zrovna z nejpříznivějších. Chladný 
večer důkladně prověřil odhodlání zúčast-
něných, někteří statečně vydrželi posedá-
vat kolem ohně až do pozdních večerních 
hodin, i když většina s povděkem využila 
vyhřátého předsálí kulturního domu, kde 
mohli v klidu pokračovat v družném hovo-
ru.   -hav-

kem, jenž přišel v chladném počasí víc 
než vhod. Po setmění se všichni odebrali 
na nedaleký kopec Datlák, kde byl podpá-
len oheň. V plamenech skončila také sym-
bolická čarodějnice. Po dohoření ohně se 
občané vrátili do kulturního domu, kde 
v družném hovoru a při dobrém pití mnozí 
přivítali měsíc lásky máj.

-peč-

a zazpívaly. Po setmění se vydalo 27 dětí 
v čele s čarodějnicemi na lampionový prů-
vod obcí. Průvod byl ukončen hledáním 
pokladu na dvorku za hostincem. Naleze-
né dobroty si děti rozdělily.

Chtěl bych touto cestou poděkovat dě-
tem za účast na této akci, dále rodičům, 
kteří doprovodili své děti, jakož i třem 
úžasným čarodějnicím za příjemně strá-
vený večer.

Milan Klimeš

Čarodějnice u Samce
V úterý 30. dubna se na dvorku v Hos-

půdce u Samce v Domamili konalo pálení 
čarodějnic. Měli jsme tu čest přivítat mezi 
námi tři krásné čarodějnice, které před-
vedly své modely podle poslední módy. 
Děti měly možnost zasoutěžit si a před-
vést své dovednosti na několika stanoviš-
tích. Odměnou jim byl opečený špekáček 
a drobné sladkosti.

V 19 hodin byl slavnostně zapálen 
oheň, u kterého čarodějnice zatančily 

Babická májka letos jinak
Po mnoha letech se letos stavěla májka 

v Babicích na nově vymezeném prostoru 
před kulturním domem. V úterý 30. dub-
na v podvečer se trousili babičtí občané 
ke kulturnímu domu, kde se již vše připra-
vovalo k postavení májky. V zemi byl již 
s několikatýdenním předstihem připrave-
ný a v pevných základech ukotve-
ný stojan. Kolem tři čtvrtě na šest 
se mladší, mužská část obyvatel 
chopila májky a zhruba po čtvrt 
hodině 24 metrů vysoká májka již 
svými pentlemi mávala na všech-
ny přítomné. I když vál silný pro-
tivítr, za asistence starších zku-
šených mužů bylo dílo úspěšně 
zakončeno. Po celou dobu se lidé 
občerstvovali opečenými špekáč-
ky a třeba také lahodným svařá-

ně několik dní předtím martínkovské děti 
a ženy. Za to jim samozřejmě patří vel-
ký dík, stejně tak jako všem, kteří celou 
akci připravili. Filipojakubská noc potom 
pokračovala ještě pro místní hochy, kteří 
vyrazili k domům svých děvčat s májkami 
a později také s vápnem a kbelíky, aby 
„potěšili“ některé martínkovské občany 
trefnými vzkazy před jejich domy.

-blv-

Čarodějnice v Martínkově
Slalom s míčkem, skákání v pytli, hod 

s kroužky na cíl – to jsou jen namátkou 
disciplíny, které musely plnit martínkovské 
děti při velkém čarodějnickém reji. Ten se 
uskutečnil v poslední dubnový podvečer 
a pro všechny malé i větší je v areálu 
„Na Výhoně“ připravili místní hasiči. V cel-
kem větrném a chladném podvečeru se 
této akce zúčastnily téměř všechny mar-
tínkovské děti se svými rodiči či prarodiči. 
Jejich snažení bylo odmě-
něno různými sladkostmi. 
Kdo měl chuť, mohl ochutnat 
klobásku z grilu, hranolky 
nebo si dát i něco ostřejšího.

Okolo osmé hodiny večer-
ní konečně nastala ta dlou-
ho očekávaná chvíle a byla 
zapálena velká hromada 
větví, na které se krásně 
vyjímala čarodějnice. Tuto 
„krasavici“ připravily společ-
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ze školství

Je ráno 7. 5. 2019 a všichni studenti 
Gymnázia a SOŠ Moravské Budějovice 
nervózně sledují rtuť teploměru, která se 
jen velmi pomalu posouvá vzhůru. Pohled 
na oblohu je ale optimistický, slunce svítí 
a s jeho sílícími paprsky přichází naděje, 
že i počasí bude dnešnímu dni přát. Nic 
nám tedy nebrání užít si další ročník tra-
dičního studentského Majálesu!

V devět hodin se průvod masek vydává 
z gymnazijního parku a prochází centrem 
města. Lidé se zastavují, mávají a někte-
ří nahlas hodnotí, které masky se letos 

gelika se představila se 
svými ochočenými tygříky 
a v závěru přijel na parket 
principál se svými vepří-
ky. Ve všech vystoupeních 
mohli přítomní hosté vidět 
žáky naší školy. Předsta-
vení Přijel cirkus se žákům 
velice vydařilo a sklidilo 
od diváků opravdu veliký 
potlesk.

V průběhu večera byla 

Na svědomí nemá tuto 
akci žádný světoznámý 
cirkusový spolek, ale mo-
ravskobudějovická Základ-
ní a Praktická škola, která 
v místní sokolovně pořáda-
la bál pro osoby nejen se 
zdravotním postižením. Le-
tos už neuvěřitelný 12. roč-
ník. Veselí vypuklo přesně 
v 17 hodin. Všechny hosty, 
žáky i učitele v úvodu po-
zdravila paní senátorka 
Hana Žáková, která přijala 
pozvání od vedení školy. 
A pak už se začaly dít věci! 
Na parket byl pozván silák 
Domino, který zdvihl až 
nad hlavu stokilovou činku 
(a vůbec mu to nedělalo 
žádný problém!), kouzelník 
Kamilus s asistentkou Ro-
salindou vyčaroval z kra-
bice králíka, provazochod-
kyně Kiki se ladně prošla 
po provaze, krotitelka Sisi 
ukázala cirkusové číslo 
se svými vycvičenými ze-
brami, žonglér Francesko 
s asistentkou Elis dokázal 
na tyčce udržet několik 
talířů nad sebou (a žádný 
nerozbil!), krotitelka An-

ještě celá řada dalších vydařených před-
stavení. Šikovné žákyně nacvičily sesta-
vu na trampolínách, žáci z divadelního 
kroužku předvedli své herecké umění 
upoutávkou na Krkonošskou pohádku, 
kterou budou hrát všem spolužákům a pe-
dagogům na konci školního roku ve škole. 
Tři žákyně zatančily romský tanec v krás-
ných sukních. Ten, kdo je hravý a soutěži-
vý, si také přišel na své. Hra Židličkovaná 
je na bále už oblíbená a tradiční. Zahrála 
si ji dokonce i paní senátorka. Celý ve-
čer hrála k poslechu i tanci skupina Fa-
mily, která byla opět úžasná. Novinkou 
letošního bálu bylo pěvecké vystoupení 
našeho žáka Dominika Danihela. Výběr 
písní zvolil velmi dobrý, a tak není divu, že 
se parket brzičko zaplnil tanečníky, kteří 
Dominika nakonec odměnili nekončícím 
potleskem.

Krátce před 20. hodinou přišli na parket 
učitelé – klauni – v červenožlutých kos-
týmcích, s červenými parukami a nosy. 

Vystoupení učitelů se na bále 
stalo také již tradicí a lidé se 
na ně vždy těší. Bohatá tom-
bola se začala losovat krátce 
před devátou večerní. Cirkus 
z Moravských Budějovic odjel 
po 22. hodině a dle reakcí ná-
vštěvníků se domníváme, že 
byl úspěšný.

Mgr. Jaroslav Micek

MĚSTO OPĚT OŽILO STUDENTSKOU OSLAVOU JARA
povedly nejlépe. A že je opravdu 
z čeho vybírat! Postupně kolem 
nás prochází lesní víly, pohádko-
vé postavy, pacienti psychiatric-
ké léčebny, znavení turisté, sršni 
v životní velikosti, kteří podporují 
zdejší hokejový tým, květinové děti, 
ruští gopnici a nejrůznější postavič-
ky z večerníčků. Průvod přichází 
na zámecké nádvoří, kde začíná 
hlavní program. Všude je slyšet 
smích, jenž se ztratí až v prvních 
tónech úvodní písně kapely The 

Feet, která postupně rozhýbá 
celé zámecké nádvoří. A kdo 
zrovna nechce tančit, může si čas 
zpříjemnit u stánků s občerstvením, 
které si připravily jednotlivé třídy. 
Výběr je opravdu velmi bohatý, ná-
dvořím se line vůně palačinek, čers-
tvé kávy, šunkových sendvičů a dal-
ších dobrot. Stejně pestrý je i hlavní 
program, na který nás zve skvělá 
moderátorská dvojice. Jednotlivé 
třídy školy předvádějí svá připrave-
ná představení a sklízejí zasloužený 
potlesk publika. Novinkou letošního 
ročníku je zapojení ZŠ a Praktické 

Veselý průvod prošel náměstím Čs. armády.
    Foto: Luboš Janoušek

Na zámeckém nádvoří se tancovalo, hrála skupina 
The Feet.    Foto: Luboš Janoušek

školy Moravské Budějovice, jejíž žáci si 
připravili krásné divadelní představení 
Krakonošovy pohádky.

Dopoledne uteklo velmi rychle a všichni 
se skvěle bavili. Akci zhodnotil i zástupce 
ředitele školy Mgr. Karel Kabelka: „Jsme 
velmi rádi, že se nejedná pouze o akci 
studentů, ale že se zde společně baví 
všechny věkové kategorie, a událost je tak 
opravdovou oslavou radosti ze života.“ Po-
lední zvony ukončily letošní Majáles, ale už 
nyní se můžeme začít těšit na další ročník.

Mgr. Květa Bretšnajdrová

Lidičky, to byl ale Cirkus!
Do Moravských Budějovic přijel 26. dubna 2019 v 17 hodin cirkus. Že si toho 

nejste vědomi? Že jste nikde neviděli obří šapitó? Teď už se nedá nic dělat, cir-
kus odjel. Ale nesmutněte! Na následujících řádcích se můžete dočíst, jaké to 
tam bylo, co se tam všechno dělo a kdo za to všechno vlastně může.

Na snímku zleva ředitelka 
školy Mgr. Miroslava Zvěřino-
vá, klaun a senátorka Hana 
Žáková.
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ze školství

Ve dnech 3. a 4. května proběhla akce 
pro rodiče s dětmi z Mateřské školy Fišero-
va. Pobyt se konal na Kláskově mlýně, kde 
jsme rodiny přivítali kolem 17. hodiny první 
venkovní aktivitou, hrou na Zlatovlásku. 
Děti sbíraly v trávě korálky a nosily je své 
Zlatovlásce, která je navlékala a soupeřila 
s ostatními rodiči o nejdelší náhrdelník. Me-
zitím se tatínci ujali přípravy večeře a opekli 
nám buřty.

Po jídle si každé dítě zhotovilo výrobek 
znázorňující koloběh vody. Jakmile se venku 
zešeřilo, děti si na papír namalovaly to, čeho 
se nejvíce bojí a vydaly se do lesa hledat 
radu, jak se svého strachu zbavit. Postupně 
potkávaly zvířátka, kterých se ptaly na radu. 
Žádné ze zvířátek jim nedokázalo poradit, 
jediná sova je poslala za hodným duchem 
lesa, který jim poradil, aby svůj strach hodi-

ly do ohně. Tímto byl páteční program 
u konce a proběhlo příjemné posezení 
u táboráku.

Druhý den jsme se společně nasnída-
li. Posléze rodiče s dětmi soutěžili, kdo 
dříve najde přírodniny v daných bar-
vách. Následně děti, s jedním ze svých 
rodičů, prolézaly pavučinovou sítí, kde 
se za každý dotyk počítaly trestné body. 
Další činností byla výroba hudebního 
nástroje z klacíku, provázku a PET víček.

Poslední aktivitou byla cesta za po-
kladem, při které děti s rodiči plnily různé 
úkoly. Na konci této cesty je opět čekal 
hodný duch lesa, který jim sdělil informaci 
o pokladu. Tento poklad se děti snažily na-
jít, po chvíli hledání se jim to podařilo. Na-
lezly zamčenou truhlu, ke které jim chyběl 
klíč. Děti vyřešily problém tak, že se vrátily 

za duchem lesa, který jim klíč rád dal. A co 
bylo v truhle? Kinder vajíčko pro každého.

Po výborném obědě nás už jen čekalo 
odměnění každého účastníka za prokázané 
dovednosti. Doufám, že se tato naše první 
akce, která byla podpořena z projektu MAP, 
všem líbila a věřím, že nebyla poslední.

Jana Scherrerová

„Vědění je poklad, ale praxe je klíč 
k němu.“ (Thomas Fuller)

Obory Veřejnosprávní činnost a Sociální 
činnost se v našem městě vyučují již více 
než 15 let. Faktem je, že žádná odborná 
škola nemůže řádně fungovat bez spoluprá-
ce s partnery. Ti jsou vybíráni na základě 
školního vzdělávacího programu daných 
oborů, dle dosavadních zkušeností a osob-
ních kontaktů.

Mezi naše dlouhodobé partnery pro obor 
Veřejnosprávní činnost tak patří zejména 
Městský úřad Moravské Budějovice a Měst-
ský úřad Třebíč, kde se s našimi studenty, 
praktikanty a později absolventy můžete se-
tkat na všech odborech daných úřadů.

U oboru Sociální činnost se pak odborná 
praxe dělí do dvou skupin, na praxi vedenou 
ve službách sociální péče či sociální pre-
vence a na praxi absolvovanou na přísluš-
ných úřadech – v tomto případě na oddě-
lení aktivní i pasivní politiky zaměstnanosti, 
oddělení dávek státní sociální podpory 
a hmotné nouze na Úřadech práce v Mo-
ravských Budějovicích a Třebíči a dále pak 
např. na Městských úřadech v Moravských 
Budějovicích a v Třebíči na sociálním od-
boru, a to zejména v úseku sociálněprávní 
ochrany dětí.

V rámci přímé péče máme dlouhodobé 
partnerství s mateřskými školami v Morav-
ských Budějovicích (Šafaříkova a Jabula), 
v Třebíči (Dukovanská, Okružní) a v Jaro-
měřicích nad Rokytnou. Dalšími partnery 
jsou pak např. Dům sv. Antonína v Morav-
ských Budějovicích, Diakonie ČCE Mysli-
bořice, Domov sv. Anežky Velký Újezd, 
Pečovatelská služba Moravské Budějovice, 
Dětský domov Hrotovice či Jemnice. Naším 
novým partnerem se pak od letošního února 
stal Domácí hospic sv. Zdislavy v Třebíči, 
kde zatím proběhl společný workshop mezi 
vyučujícími odborných předmětů a pracov-
níky hospice, na který navázala přednáška 
s diskuzí pro studenty čtvrtého ročníku. Tě-
šíme se také na novou spolupráci se zaříze-
ním Život 99 Jihlava – tísňová péče a osobní 
asistence, kde se budeme setkávat mimo 
jiné i s vedoucím služby, naším absolventem 

Lukášem Mandátem, DiS.
Vzhledem k tomu, že určitá část stu-

dentů má zájem o práci na nízkopra-
hových zařízeních pro děti a mládež, 
zajišťujeme společné workshopy a plá-
nujeme také průběžnou odbornou praxi 
s místní organizací STŘED. Zde se čas-
to setkáváme s dalšími absolventy ško-
ly, Bc. Táňou Graňákovou a Ondřejem 
Ferdanem, DiS.

Mezi studenty a jejich svěřenci v rám-
ci odborné praxe často vznikají i přá-
telství. Nejmarkantnější je to v rámci 
speciální péče o osoby se zdravotním 
handicapem, kde pracujeme např. jako 
osobní asistenti u paraplegiků. Přínos-
ná z hlediska praxe a osobního rozvoje 
je pak činnost vykonávaná u osob s men-
tálním handicapem nebo s kombinací vad. 
Spolupráce s těmito partnery pokračuje 
i v rámci dobrovolnictví. Poslední společnou 
akcí s třebíčskými stacionáři byl společný 
nácvik předtančení na Ples pro handica-
pované, který se konal 27. dubna v Třebíči. 
Na něj v červnu naváže Den pro společný 
úsměv. Poslední akcí letošního školního 
roku pak bude Darovaná cihla, naplánovaná 
v koordinaci s třebíčskou charitou, zastou-
penou další absolventkou školy Bc. Lenkou 
Smrčkovou.

Sociální partneři jsou velkým přínosem 
pro každou odbornou školu a k naší radosti 

se v řadách partnerů stále častěji setkává-
me s našimi absolventy, což ukazuje jednak 
na potřebnost těchto studijních oborů pro 
město i region, ale i pocit zadostiučinění pro 
vyučující, že výchova studentů v dané pro-
fesní oblasti je potřebná a má smysl.

Za pedagogy, zajišťující odbornou praxi, 
bych chtěla poděkovat všem, kteří se nad 
rámec svých běžných pracovních povinnos-
tí věnují našim praktikantům, za jejich ocho-
tu a vstřícnost při spolupráci.

Mgr. Leona Štáblová,
Gymnázium a SOŠ 
Moravské Budějovice

Pobyt na Kláskově mlýně

GLOBE TÝM NA GYMNÁZIU A SOŠ MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
Organizace Globe se zabývá ekologií a zlepšováním přírodních podmínek. Od letošního 

školního roku působí v rámci této organizace jedna pracovní skupina i na moravskobudějo-
vickém gymnáziu pod vedením Mgr. Heleny Moltašové.

Každý tým si vždy volí téma, kterému se detailně věnuje. My jsme se rozhodli v tomto 
školním roce věnovat místu, které je nám blízké – parku před budovou školy. A co všechno 
se nám za krátký čas našeho působení podařilo udělat? Přestože jsme především ekolo-
gicky zaměřená skupina, seznámili jsme se nejdříve s velmi zajímavou historií tohoto místa, 
prohlédli jsme si původní botanické plány, zkoumali jsme stáří jednotlivých stromů v parku 
a provedli jsme rozbor složení půdy.

Nakonec jsme se rozhodli přispět něčím konkrétním k „vylepšení parku“. Díky podpoře 
odboru životního prostředí MěÚ Moravské Budějovice jsme mohli iniciovat vysazení nových 
dřevin, natřeli jsme lavičky a vyměnili stávající jmenovky dřevin za nové.

Výsledky naší činnosti budeme prezentovat v červnu na celorepublikové akci GLOBE 
Games v Kadani. Věříme, že o naší činnosti ještě uslyšíte.

Kristýna Beleščiaková, studentka 1. A

Praxe jako cesta k osobnostnímu rozvoji
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ze sportu

Ve dnech 25. – 26. dubna se studentky 
Gymnázia a SOŠ Moravské Budějovice 
zúčastnily IV. Středoškolského mistrov-
ství ČR v požárním sportu v Pardubicích. 
Ve sportovním areálu Střední průmys-
lové školy chemické Pardubice se sešlo 

15 týmů mužů a 15 týmů žen. Děvčata 
bojovala ve třech disciplínách (v běhu 
na 100 m s překážkami, 4 x 100 m štafeta 
s překážkami a v požárním útoku).

V první disciplíně se po sečtení všech 
časů studentky umístily na průběžném 5. 

místě. V kategorii jednotlivců 
obsadila Nikola Polová krás-
né 2. místo. Po krátkém od-
počinku následovala druhá 
disciplína, a to štafety na 4 
x 100 m. Lepší pokus naší 
druhé štafety nám vynesl 2. 
místo, což děvčata posunulo 
na průběžnou 3. pozici. Prv-
ní den jsme měli úspěšně 
za sebou a doufaly jsme, že 
nám forma vydrží.

Druhý den začal ráno sou-
těží v požárním útoku. Děv-
čata šla na start hned jako 

zúročit na sto procent. Domů se jelo se 
zlatou medailí na krku! Hned další týden 
přišla stříbrná medaile z Mistrovství Čes-

Jmenuje se Kamila Brzobohatá, je jí 23 
let a pochází z Moravských Budějovic. 
Přátelé a známí si možná vzpomenou, 
že před nějakou dobou se ve zpravodaji 
poměrně pravidelně objevovala jako me-
dailistka různých aerobikových soutěží, 
v nichž reprezentovala Sokol Moravské 
Budějovice, a tedy i naše město. Potom 
přišlo hledání se, jedno z prvních těžších 
období v životě (ne)dospělého člověka. 
Nakonec si Kamila ale uvědomila, že ten 
sport jí vlastně chybí, a postupně se zača-
la vracet, až jednoho dne vstoupila do fit-
ka… a nový směr byl objeven. Jmenuje se 
bikiny fitness a je řazen mezi kulturistické 
disciplíny. Tato kategorie je tou nejméně 
osvalenou kulturistickou disciplínou.

„Jelikož svalíky mají paměť, progres se 
mi podařilo udělat poměrně rychle, a tak 
jsem se v listopadu 2018 rozhodla, že si 
vyzkouším závodění v kategorii bikiny 
fitness - a už teď, po prvních soutěžích, 
můžu s klidem prohlásit, že mě to abso-
lutně nadchlo,“ vysvětluje Kamča, jak se 
stalo, že se do toho vrhla po hlavě. A nad-
šení je koneckonců také hlavním motorem 
vedoucím k úspěchu.

Přípravu jako takovou započala se svou 
trenérkou Danielou Bečkovou, která ji 
do celého soutěžního světa zasvětila a při-
pravuje ji na všechny soutěže, v prosinci 
loňského roku. Všichni, kdo Kamilu známe, 
jsme docela s údivem sledovali její odhod-
lání, píli, disciplínu a především vytrvalost. 
Kromě hodin ve fitku a upraveného stra-
vovacího režimu ale patří do přípravného 
období i pro holky příjemné aktivity – ma-
sáže, výběr těch správných plavek, zajít si 
na nehty, zvolit správné líčení.

Jako první soutěž bylo zvoleno Mistrov-
ství Moravy a Slezska, které se uskuteč-
nilo 19. dubna v Rosicích. Kamila ke své-
mu prvnímu startu přistupovala s velkým 
respektem a doufala, že se jí podaří do-
stat do finálové skupiny. Podařilo. A nako-
nec se dokonce podařilo všechnu práci 

IV. STŘEDOŠKOLSKÉ MISTROVSTVÍ V POŽÁRNÍM SPORTU
druhá a přes menší problémy s vodou zís-
kala platný pokus. Netrpělivě jsme čeka-
ly na ostatní pokusy všech družstev. Náš 
druhý pokus byl zdařilejší, ale opět se vy-
skytl problém se špatně zavřeným venti-
lem, který byl chybou ze strany provozova-
tele. Zvažovaly jsme podání protestu, ale 
nakonec jsme počkaly na celkové umís-
tění, které děvčatům přineslo úžasnou 3. 
příčku. Následovala soutěž jednotlivců 
ve výstupu na cvičnou věž, kde nás repre-
zentovaly Nikola Polová a Nikol Svobodo-
vá. Holky bojovaly a získaly 4. a 6. místo.

Velká gratulace a poděkování patří stu-
dentkám Nikole Polové, Julii Furišové (3. 
DE), Kristýně Bartošové, Julii Křivanové, 
Lucii Kabelkové (4. A), Kláře Soukupové 
(3. A), Veronice Klímkové, Nikol Svobodo-
vé a Ivetě Štětinové (1. DE). Budeme se 
těšit na další sportovní úspěchy.

Mgr. Štěpánka Pokorná

Jarní sezóna se vydařila
ké republiky v Lysé nad Labem. V květnu 
se konaly pohárové soutěže ve Velké Bí-
teši a v Kutné Hoře. Ty znamenaly potvr-
zení vletu do republikové špičky, Kamča 
v obou zvítězila ve své výškové kategorii 
a získala navíc i absolutní vítězství mezi 
všemi startujícími bikinami bez ohledu 
na výšku. Nabízí se otázka, jestli je kam 
se ještě posunout. Kamila sama říká, že 
je pořád se kam zlepšovat. Další kroky, 
které s trenérkou naplánovaly, povedou 
na mezinárodní kolbiště. Tím prvním bude 
červnový Diamond Cup v Ostravě, kde 
dojde k prvnímu porovnání s evropskou 
špičkou. Následovat budou prázdniny 
a s nimi zasloužený odpočinek a další 
soutěže až na podzim. Všem, kdo drží 
palce, děkujeme a doufáme, že se formu 
podaří udržet, nebo raději ještě vylepšit.

-brd-

V polovině června 
se na rybníku v Jac-
kově uskuteční zá-
vod rádiem řízených 
rychlostních modelů 
lodí. Jde o soutěž 
Mistrovství České re-
publiky s mezinárodní 
účastí. V minulých le-
tech se této divácky 
velmi atraktivní akce 
zúčastnili modeláři ze 
Slovenska, Polska, 
Rakouska, Slovinska 
a Německa. Republi-
kový šampionát pořádá Modelářský klub 
z Přerova ve spolupráci s modeláři z Mo-
ravských Budějovic.

Jaký je program? V pátek 14. června 
příjezd závodníků a tréninky. V sobotu 15. 
června bude po celý den probíhat vlastní 
závod o postup do finálových jízd, které 
se pojedou v neděli 16. června v dopoled-

ních hodinách. Mistrovství vyvrcholí vy-
hlášením vítězů, přičemž předpokládaný 
konec soutěže je kolem čtrnácté hodiny.

Vstup na mistrovství lodních modelářů 
je volný, občerstvení po celou dobu akce 
je zajištěno. Divákům pořadatelé přejí 
hezkou podívanou a pěkné zážitky.

-mod-

ŠAMPIONÁT LODNÍCH MODELÁŘŮ

vzpomínky
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Opustili nás:

František Brzobohatý 1942 Mor. Budějovice
Jiří Marek 1956 Nové Syrovice
Jaroslav Vaníček 1925 Jakubov
Vlasta Petříčková 1942 Zvěrkovice
Jiří Hořák 1951 Mor. Budějovice
Bohuslav Čtveráček 1947 Mor. Budějovice
Libuše Komendová 1953 Mor. Budějovice

Zdroj: Pohřební služba Rostislav Musil

inzerce

Odešel jsi tiše,
jak si osud přál,
však v našich 
srdcích
žiješ stále dál.

Dne 11. června 
vzpomeneme
2. smutné výročí, 
kdy nás opustil pan

Ladislav Říha z Litohoře.
S láskou vzpomínají
manželka a dcera s rodinou.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Těžko se s Vámi, maminko, tatínku, loučilo,
těžko je bez Vás žít,
láska však smrtí nekončí,
v srdci Vás navždy budeme mít.
Dne 8. června uplyne 26 let, co nás opustil
pan Ladislav Mikeš a 19. června 8 let,
co nás opustila paní Marie Mikešová.
S láskou stále vzpomínají 
dcery s rodinami.

Dne 20. 6. 2019 
uplyne 30 let, 
co nás navždy 
opustil náš manžel 
a tatínek, pan 
Stanislav Bláha 
z Moravských 
Budějovic.
S láskou 
vzpomínají 

manželka a děti s rodinami.
Děkujeme všem, kdo jste ho znali, 
za tichou vzpomínku.

Dne 23. 6. 2019 
uplynou smutné 
3 roky, co nás 
navždy opustil pan 
Alois Kudera.

S láskou stále 
vzpomíná 
manželka Ludmila 
a děti s rodinami.

Za tichou vzpomínku děkujeme.

Dne 5. 6. 2019 
uplyne smutný rok,
co nás navždy 
opustil pan 
Karel Kyprý 
z Moravských 
Budějovic.

S láskou 
vzpomínají 

manželka a dcery s rodinami.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Dne 10. 6. 2019 
uplynou dva smut-
né roky od chvíle, 
kdy nás navždy 
opustila naše drahá 
manželka, mamin-
ka a babička, paní 
Miluše 
Chalupová.
S láskou stále 
vzpomínají 

manžel František a děti s rodinami.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Utichlo dobré 
srdce, 
klesly pracovité 
ruce,
zhasly usměvavé 
oči naší drahé 
maminky
a nám zůstala 
bolest 
a vzpomínky.

Dne 19. června 2019 uplyne 13 roků,
kdy nás navždy opustila naše drahá
maminka, babička a prababička, paní 
Marie Blahoudková 
z Lažínek – Mor. Budějovic.
S láskou a úctou stále vzpomínají 
dcery Vlasta a Marie s rodinami 
a snachy s rodinami.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Navždy se oči 
zavřely, 
srdce přestalo bít,
krutá nemoc 
zvítězila, 
musel jsi odejít.
Dne 29. června 
uplyne 1. smutný 
rok od úmrtí pana 
Jiřího Boráně.

Vzpomíná manželka, děti, vnoučata 
a ostatní příbuzní.

„Vše, co je v člově-
ku krásné, je očima 
neviditelné.“
Antoine de Saint-
-Exupéry
Dne 26. 6. 2019 
uplyne sedm smut-
ných let, co nás 
navždy nečekaně 
opustil náš 

milovaný syn, bratr, vnuk a kamarád
Petr Svoboda.
Jsi láskou v nás, nezapomeneme.
Rodiče a sestry.

Co s vděkem za lásku a péči Vaši 
můžeme dát,
hrst krásných květů a pak jen vzpomínat.
Dne 12. června 2019 a 31. července 2019
vzpomeneme 10. smutné výročí úmrtí 
našich drahých rodičů 
Antonína a Antonie Kopečkových
z Moravských Budějovic.
S láskou a úctou stále vzpomínají 
syn a dcera s rodinami.
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V těchto týdnech máme hned několik dů-
vodů, proč se radovat. Přesně před 130 lety 
vznikla naše jednota. Od roku 1889 se spor-
tovci v Moravských Budějovicích scházejí, 
cvičí v sokolovně a posilují „tělo i ducha.“ 
Historie naší jednoty je dlouhá a byla pře-
rušena „jen“ v nedemokratických dobách 
nacismu a komunismu. K výročí chystáme 
drobnou oslavu, o které napíšeme příště.

Jana Dostálová, dlouholetá náčelnice jed-
noty, obdržela vyznamenání České obce so-
kolské. V jednotě vede celý oddíl Dance&Ae-
robic a je současně také aktivní lektorkou, 
organizuje většinu našich akcí, je nejzkuše-
nější trenérkou a také školí trenéry po celé 
republice. Za svoji práci dostala Bronzovou 
medaili ČOS, k čemuž jí upřímně gratuluje-
me. Děkujeme za tvoji energii a práci!

Třetí důvod k radosti je číslo 602 - přesně 
tolik sester a bratří sportuje v letošním roce v Sokole. Z tohoto 
fantastického počtu máme velkou radost a děkujeme, že s námi 
sportujete.

Možná jste si všimli, že na Fügnerově náměstí (prasečím plác-
ku) přibyla nová lavička. V loňském roce, při příležitosti 100 let 
od vzniku republiky, jsme ji tam instalovali a zároveň jsme za-
sadili Lípu svobody. Nyní jsme na lavičku přidělali pamětní des-
ky, které nám připomínají i původní sokolovnu (budova naproti 
Penny marketu). Lavičku jsme mohli pořídit díky podpoře místní 
banky Sparkasse a výrobu si vzal na starost Martin Pešl. Oběma 
za to srdečně děkujeme.

Pátým důvodem k radosti je workoutové hřiště, které vyroste 
na nádvoří sokolovny. V letošním roce postavíme venkovní wor-
koutovou sestavu, kterou bude moci využívat každý.

V neděli 9. 6. pořádá turistický oddíl pochod údolím Jihlavky 

od mostu Mohelna do Hrubčic. Místo po-
chodu je možné splout Jihlavku s vodáky. 
Z kapacitních důvodů autobusu je třeba se 
na pochod/splutí přihlásit na email mirekhra-
bovsky@centrum.cz, nebo tel. 737 456 429.

Ve čtvrtek 13. 6. společně zakončíme se-
zónu na nádvoří sokolovny. Těšit se můžete 
také na promítání animovaného fi lmu pro ce-
lou rodinu v Kině Sokol.

Nezapomeňte, ve středu 19. 6. pořádáme 
T-Mobile Olympijský běh. Pokud jste se ješ-
tě nezaregistrovali, máte čas do 5. 6. (do 12. 
6. při platbě kartou). Přidejte se k tisícům 
běžců po celé republice a přispějte na dob-
rou věc. Část startovného putuje České 
olympijské nadaci. Minulé ročníky byly velmi 
vydařené, těšíme se na letošní.

Barbora Hynčicová, Jan Švaříček
Jana Dostálová, náčelnice TJ Sokol. 
Foto: Jan Švaříček

PĚT DŮVODŮ K OSLAVÁM SOKOLŮ

Úklid ke Dni Země
V dubnu se již pravidelně účastníme úklidu vybraných loka-

lit v našem městě u příležitosti Dne Země. Letos jsme uklízeli 
místo pátečních schůzek kolem vodojemu, u Mastníka, na Staré 
plovárně a v okolí klubovny pod Fügnerovým náměstím. Na zve-
lebování okolí se podílelo doopravdy hodně lidí - od nejmenších 
Skřítků (předškoláků) až po rovery a rangers (mladiství). Spo-
lečně jsme posbírali sedmnáct plných pytlů odpadků. Na jednu 
stranu skvělý výkon, na stranu druhou - proč se tolik odpadků 
v našem městě musí válet po zemi?

,,Děkujme Zemi a obloze každý den za příležitosti, které 
máme.” – Keanu Reeves

Monika Netíková – Monča
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dokončení na str. 24

Náš tým se sice zaměřuje přede-
vším na aerobikové závody jednot-
livců, ale kromě náročných tréninků 
si užíváme také spoustu zábavy. 
Pro své svěřence se snažíme vy-
mýšlet nejrůznější akce, které jsou 
nejen zpestřením běžných trénin-
ků, ale navíc pomáhají utužovat 
a rozvíjet přátelské vztahy v týmu, 
na kterých si zakládáme. V letoš-
ním roce chystáme navíc také dvě 
akce otevřené veřejnosti. Výjimeč-
ně vám tedy přinášíme i trochu jiné 
informace než jen ty o sportovních úspěších našich členů.

26. dubna zaplnila cvičební sál ve Fitness MB růžová barva, 
neboť se z holek na chvíli staly Barbie panenky. Trénink jsme 
začaly hrou, kdy jednotlivé týmy střežily princeznovské poklady 
a snažily se uloupit další z druhého týmu. Nemohla chybět ani 
aerobiková choreografie na Barbie song, při které byly opravdu 
holčičky od skutečných panenek k nerozpoznání.

8. května jsme naplánovaly týmové focení u fotografky paní 
Havlíčkové. V průběhu dopoledne jsme pořídily krásné fotogra-
fie jednotlivých děvčat i celého týmu, takže ještě jednou touto 
cestou děkujeme paní Havlíčkové za ochotu a milý přístup. Také 
děkujeme MKS Beseda za poskytnutí prostor k focení!

Další speciální trénink na sebe nenechal dlouho čekat. Ke dni 
matek jsme s dětmi přichystaly milé překvapení pro maminky, 
protože si moc vážíme toho, co pro nás i své děti dělají. Bez 

jejich podpory a spolupráce by to 
opravdu nešlo. Obětují svůj volný čas, 
aby umožnily dětem navštěvovat pra-
videlně tréninky, a mnohdy tráví celé 
víkendové dny na závodní ploše. Tak-
že ještě jednou naše milé maminky, 
moc děkujeme! Touto cestou také ne-
smíme zapomenout poděkovat Kvě-
tinářství U Chvátalů, které nám pro 
maminky darovalo krásné růžičky.

Řadu akcí máme již za sebou 
a spoustu dalších ještě před sebou. 
Dne 7. 6. 2019 a 14. 6. 2019 od 16:00 

do 17:00 proběhnou ukázkové hodiny pro nové zájemce ve věku 
od 3 do 10 let, kteří by se k nám chtěli od září připojit. V případě 
zájmu o tyto akce nás neváhejte kontaktovat na email (profiae-
robicteammb@seznam.cz) či Facebook (Profi aerobic team MB). 
Přihlášky na další cvičební sezónu 2019/2020 přijímáme do 30. 
6. 2019. 14. června proběhnou pro stávající členy poslední tré-
ninky před dlouho očekávanými letními prázdninami. Přestože si 
v průběhu prázdnin dáme od pravidelných tréninků na chvíli pau-
zu, rozhodně nezpřetrháme všechny kontakty a budeme spo-
lečně podnikat další akce. Například už na 21. června chystáme 
pro své aerobičky tradiční závěrečnou párty. V průběhu prázdnin 
by se také mělo uskutečnit letní soustředění a jednodenní výlet 
do Budapešti.

Více informací o nás naleznete na facebookové stránce PRO-
FI AEROBIC TEAM MB.         Vendula Kopečková, trenérka

Do tohoto nejlepšího středního věku vstoupil MORAVSKOBU-
DĚJOVICKÝ TRIATLON. I když věříme, že se mezi sportující ve-
řejností najdou nadšenci, kteří budou absolvovat velký triatlon, tak 
stejně srdečně a rádi přivítáme zájemce o triatlonovou štafetu. 
Za tým pořadatelů mohu říci, že jsme byli při loňském ročníku mile 
překvapeni množstvím štafet z našeho města. Ať to byly štafety 
rodinné, přátelské, hokejové… Vyhráli opravdu všichni. Zde vážně 
platilo úsloví o důležitosti účasti.

Snažili jsme se 30. ročník zasvětit triatlonu všeho druhu. Dětský, 
divácký, velký a štafety.

Od letošního ročníku rušíme divácký triatlon. Ostatní kategorie 
zůstávají. Stále je ještě čas trénovat, kombinovat, sestavovat týmy. 
Více informací najdete na webových stránkách DDM Budík Morav-
ské Budějovice.

Těšíme se na všechny nadšence 16. června na letním koupališti.
Pořadatelé Moravskobudějovického triatlonu

PROFI AEROBIC TEAM TROCHU JINAK NEŽ V ZÁVODNÍM

Foto: Lucie Havlíčková

Jdeme do čtyřicítky!

Dopravní policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina 
připravují i v následujícím období dopravně bezpečnostní akce, 
v rámci nichž se zaměří na různých místech celého kraje na kon-
troly cyklistů. Kontroly se budou týkat především základní výba-
vy jízdního kola.

Dodržováním zásad bezpečné jízdy cyklisté výrazně snižují ne-
bezpečí úrazů, které hrozí i ostatním účastníkům silničního provo-
zu. Proto by cyklisté měli dodržovat základní pravidla související 
především se svojí bezpečností. V loňském roce policisté v Kra-
ji Vysočina evidovali celkem 149 dopravních nehod, při kterých 
měl účast cyklista. Při těchto dopravních nehodách byli tři cyklisti 
usmrceni, 11 cyklistů utrpělo těžké zranění a 119 cyklistů se zrani-
lo lehce. U celkem 20 cyklistů policisté zjistili přítomnost alkoholu.

Cyklisté často zapomínají na svoji bezpečnost a vyjíždějí 
na kole bez řádného vybavení, zejména bez osvětlení. Jízdní 
kolo musí být vybaveno vpředu odrazkou bílé barvy, vzadu od-
razkou červené barvy a oranžovou odrazkou na obou stranách 
pedálu. Za nesplnění zákonné povinnosti týkající se předepsané 
výbavy jízdního kola hrozí cyklistovi na místě silniční kontroly 
pokuta v příkazním řízení až do výše 2 000 korun. Ve výbavě 

jízdního kola nesmí chybět dvě funkční na sobě nezávislé brzdy. 
Před každou jízdou si cyklista musí náležitě zkontrolovat brzdný 
systém, neboť se jedná o nejdůležitější prvek, který umožní bez-
pečné zastavení jízdního kola.

Za snížené viditelnosti musí být navíc jízdní kolo vybaveno 
světlometem svítícím dopředu bílým světlem. Vzadu musí být 
jízdní kolo vybaveno svítilnou červené barvy. Zadní svítilna může 
být kombinována se zadní odrazkou červené barvy a může být 
nahrazena svítilnou s přerušova-

Při jízdě na kole počítejte s kontrolami

Ilustrační foto: Hana Janoušková



placená inzerce

Moravské 
Budějovice
Litohoř
Lukov

Cena instalace 495 Kč z původní 
ceny 1850 Kč
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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 dvě vstupenky 
na Večer s cimbálovou muzikou, konaný 2. 8. 
2019 na zámeckém nádvoří.
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. 6. 
2019. Vítěze budeme informovat telefonicky.
Výherci z minulého čísla paní Janě Doležalové 
z Moravských Budějovic gratulujeme.
Ceny do sudoku věnovalo MKS Beseda Morav-
ské Budějovice. 

6 3
5 9 3
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9 7 4 2
2 3
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dokončení ze str. 23

Při dopravních kontrolách nebo při še-
tření dopravních nehod se policisté také 
setkávají s cyklisty, kteří jsou pod vlivem 
alkoholu. Někteří lidé si zřejmě neuvědo-
mují, že ani řidič nemotorového vozidla 
nesmí řídit pod vlivem alkoholu. Cyklistovi 
může být za tento přestupek na úseku do-
pravy uložena ve správním řízení pokuta 
až do výše 50 000 korun.

Policisté doporučují cyklistům dodržo-
vat základní pravidla zásady bezpečné 
jízdy, mezi které patří především:

Sledovat pozorně provoz okolo sebe 
pro případy včasného zareagování 
na vzniklou situaci.
 Co nejblíže jezdit u pravého okraje sil-
nice, nikdy nejezdit dva vedle sebe, ani 
dva na jednom jízdním kole.

Kulturní přehled 
MIKROREGIONU

Litohoř 
Obec našim dětem - tradiční soutěžní 
klání osmičlenných družstev pořádá Mo-
ravskobudějovický mikroregion v sobotu 
8. června v Litohoři.

Častohostice 
Obec Častohostice + SDH připravují 6. roč-
ník ochutnávky vín 13. 7. 2019, k dobré 
náladě bude hrát cimbálová kapela Sylván.

Častohostice 
Obec Častohostice + SDH zvou všechny 
20. 7. 2019 na taneční zábavu se sku-
pinou REFLEXY, předkapela THE FEET.  
Bližší informace v příštím čísle.

ným světlem červené barvy. Blatníky, zvo-
nek, kryt řetězu, hustilka a nářadí nepatří 
do povinné výbavy jízdního kola podle 
právního předpisu, ale jsou doporučené 
pro jeho provoz.

S výbavou jízdního kola také úzce sou-
visí vybavení cyklisty. Cyklista mladší 18 
let musí za jízdy použít ochrannou přilbu 
schváleného typu. Tuto přilbu musí mít 
za jízdy řádně nasazenou a připevně-
nou na hlavě. Ochranná přilba musí mít 
odpovídající velikost. Cyklisté starší 18 
let nechtějí hazardovat v dnešní době se 
svým zdravím, a proto většina z nich užívá 
ochrannou přilbu také.

Hrkání
O Velikonocích jsme se už po osmé vy-

dali hrkat po nejstarší části Moravských 
Budějovic. Hrkali jsme páteční a sobotní 
poledne. Akce začínala chycením Jidáše 
u kostela sv. Jiljí a také tam končila. Děku-
jeme všem, kteří se účastnili hrkání i těm, 
kteří hrkajícím přispěli nějakou dobrotou. 
Budeme se těšit na příští rok.

Text a foto: 
Pavla Večeřová

Podobně jako v mnoha jiných českých a moravských městech se také v Moravských Budějovicích sešli v dubnu a v květnu lidé, 
aby vyjádřili svůj nesouhlas se jmenováním Marie Benešové na post ministryně spravedlnosti.         Foto: Luboš Janoušek

 Nevozit předměty, které by mohly vás 
nebo další osoby zranit.

 Při každé změně směru jízdy dejte včas 
a zřetelně znamení paží.

 Před odbočením vlevo se nezapomeň-
te ohlédnout a s jízdním kolem si najet 
ke středu vozovky.

 Za snížené viditelnosti nezapomeňte 
včas rozsvítit světlo.

 Za snížené viditelnosti je doporučeno 
užít oblečení nebo prvky z retrorefl ex-
ního materiálu.
Pravidelně kontrolovat technický stav 

jízdního kola, především brzdný systém.
- křpčr –

Při jízdě na kole...



     

 

 


