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úvodník, tiráž

Vážení čtenáři, 
milí přátelé,

skok do nového roku 2020 byl jistě 
pro většinu z nás náročný, vyčerpávající 
a po dnech volna návrat do práce hek-
tický, proto jsme v únoru kulturu maličko 
přibrzdili a dali prostor vyniknout pleso-
vé sezóně. To ovšem neznamená, že 
bychom zaháleli, což budete moci po-
soudit v následujících měsících.

V březnu naskočíme na tu správnou 
kulturní vlnu a vy se můžete těšit na di-
vadelní představení s názvem Zdravý nemocný. Autorem této 
notoricky známé hry je Francouz Molière, avšak pro vás ji pře-
psal a zrežíroval pan Homolka. Poslední Molièrovu komedii za-
hraje Divadelní spolek Vídeň, který jste měli možnost vidět u nás 
v Besedě i v loňském roce.

Dalším hvězdně obsazeným divadlem bude představení Lás-
ka a párečky. Hořká francouzská komedie, ve které se komic-
kým způsobem demonstrují problémy nastupující dospělosti. 
Margot, mladá atraktivní žena nemající příliš dobré zkušenosti 
se svými bývalými vztahy, si pozve na chalupu na grilování své 

tři ex-partnery, kteří o sobě vzájemně nikdy nevěděli a neznají 
se. Opět zamilovaná Margot byla svým novým exotickým příte-
lem požádána o ruku. Od této riskantní grilovačky si slibuje, že jí 
vrátí důvěru v mužské pohlaví a dodá odvahu k tak závažnému 
životnímu kroku. Pohyb po podobném “minovém poli” však není 
bez rizika, což se bohatou měrou potvrdí, když se na večírku ob-
jeví i její nový přítel. Mistrovsky napsaná a místy i hořká komedie 
vycházející z reálných životních situací byla s velkým úspěchem 
hrána několik sezon v Paříži. Věřím, že uměleckou stránkou 
a hereckými výkony zaujme také vás.

Druhou polovinu března nelezte za kamna, ale přijďte radši 
do Besedy ochutnat dobrá jihomoravská vína při tradiční akci 
Ochutnávka jihomoravských vín, kterou opět svědomitě s naší 
pomocí připravuje Vinařský spolek Moravské Budějovice.

Březen nám zahájí Molière, tak proč by ho i neukončil. Tento-
krát místní divadelní spolek Theatro Špeluňka a hra v jejich ne-
napodobitelném podání – Lakomec. Poslední březnovou neděli 
věnujeme dětem, za kterými přijede Pavel Novák a Beseda ožije 
maškarním bálem.

Dovolte i mně touto cestou popřát vám všem do roku 2020 
pevné zdraví a kulturní nadšení. Užijte si zbytek zimy, ať už 
na horách nebo doma na blátě, ale pamatujte, že v Besedě je 
hezky po celý rok.

Karel Nechvátal, ředitel
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vzala na vědomí výroční zprávu o čin-
nosti Městského úřadu Moravské Budě-
jovice v oblasti poskytování informací 
za rok 2019 a Výroční zprávu za rok 
2019 – Stížnosti,
uložila organizačnímu odboru MěÚ 
ve spolupráci s městskou policií a Střed 
z. ú. zpracovat Program prevence kri-
minality města Moravské Budějovice 
na rok 2020, zpracovat žádosti o změnu 
projektu Asistent prevence kriminality 
2018–2020 spočívající v navýšení pla-
tu pro tohoto asistenta dle doporučení 
MVČR (při navyšování je nutné zacho-
vat povinnou schválenou spoluúčast 
města ve výši 10,23% dle vydaného 
rozhodnutí) a zpracovat žádost o dotaci 
na sociální projekt zaměřený na riziko-
vé chování mládeže v předpokládané 
výši 180 000 Kč s min. 10 % spoluúčasti 
města,
schválila zřízení zastávkového přístřeš-
ku na ul. Tyršova u restaurace Bowling,
souhlasila s navrženými členy a jejich 
náhradníkem do hodnotitelské komise 
pro posouzení a hodnocení nabídek 
ve veřejné zakázce „Rekonstrukce 

mostu na ulici Havlíčkova“ a nominova-
la za město Moravské Budějovice Mi-
roslava Beránka, Zbyňka Fučíka, Jana 
Kocába (členy komise) a Janu Tůmovou 
jako náhradníka,
jmenovala společnou komisi pro oteví-
rání obálek s nabídkami a pro posou-
zení a hodnocení nabídek na veřejné 
zakázky malého rozsahu organizované 
odborem strategického rozvoje a in-
vestic pro rok 2020 v tomto složení – 
Jaromír Klouda, Jan Kocáb, Ing. Petr 
Žák, Miroslav Beránek, František Do-
stál (členové komise), náhradníky jsou 
Bc. Jana Kiesewetterová, Ing. Eva 
Šafránková, PhDr. Zdeněk Janderka, 
Bc. Jana Tůmová a Ing. Jaroslav Dole-
žal,
schválila předložit žádost o dotaci 
do programu Fondu Vysočiny „Památky 
2020“ – podprogramu A – Obnova pa-
mátek – obnova omítek vstupní brány 
do malého parku (mezi zámkem a bu-
dovou spořitelny). Jednalo by se o opra-
vu vstupu z ul. Tovačovského sady. 
Max. výše dotace je cca 350 000 Kč,
schválila poskytnutí finančního daru 

schválila Dodatek č. 18 o závazku lin-
kové veřejné služby ve veřejné linkové 
osobní dopravě ke smlouvě z r. 2004 
s BK BUS, s.r.o., Moravské Budějovice 
na r. 2020 pro autobusové linky 790080 
Moravské Budějovice – Jemnice – Bud-
kov a 790090 Moravské Budějovice – 
Domamil. Účelem smlouvy je zabezpe-
čení obslužnosti obcí i tam, kde nelze 
jiným způsobem tuto obslužnost zajistit, 

neboť tyto spoje nejsou zahrnuty do zá-
kladní obslužnosti kraje, tedy Krajský 
úřad Kraje Vysočina tyto spoje nehradí,
schválila přijmout nadační příspěvek 
Nadace ČEZ grantového řízení „Oran-
žové hřiště 2019“ na realizování projektu 
„Dětské hřiště v městském parku“. Výše 
nadačního příspěvku činí 350 000 Kč,
schválila poskytnutí finančního daru 
ve výši 12 000 Kč pro Římskokatolickou 

farnost Moravské Budějovice na chod 
a údržbu věžních hodin,
vzala na vědomí odstoupení z funkce 
člena bytové komise pana Tomáše Ta-
flíře ke dni 22. 11. 2019 a jmenuje novým 
členem bytové komise pana Ing. Josefa 
Růžičku s účinností od 9. 12. 2019,
vzala na vědomí informace o záměru 
zřízení církevní základní školy v Morav-
ských Budějovicích.

Z jednání Rady města Moravské Budějovice
Rada města na své 33. schůzi konané dne 9. prosince 2019 mj.:

Rada města na své 34. schůzi konané dne 20. prosince 2019 mj.:
schválila pořadí nabídek veřejné za-
kázky malého rozsahu na zhotovitele 
akce „Rekonstrukce kulturního domu 
v Jackově“: 1)Šibor stavby s. r. o., Li-
tohoř, nabídková cena 506 386 Kč bez 
DPH; 2) STABO MB s. r. o., Moravské 
Budějovice, nabídková cena 547 196 Kč 
bez DPH, 3) SVOBO MB stav, s.r.o., 
Moravské Budějovice, nabídková cena 
555 005 Kč bez DPH, 4 )Iva Trnková, 
Blatnice, nabídková cena 595 140 Kč 
bez DPH,
projednala a doporučuje zastupitelstvu 
města schválit podání žádosti o do-
taci z podprogramu Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR 117D8220 Podpora 
obcí s 3001 – 10000 obyvateli, dotač-
ního titulu 117D8220B – Podpora ob-
novy sportovní infrastruktury. Projekt 
je určen na obnovu školních hřišť, která 
slouží pro hodiny tělesné výchovy a ob-
novu školních tělocvičen. Min. výše do-

tace je 500 000 Kč, max. výše je 5 mil. 
Kč na jednu akci. Dotace je poskytová-
na max. do výše 60% skutečně vynalo-
žených uznatelných nákladů akce,
souhlasila s přijetím finančního daru 
ve výši 5 000 Kč od společnosti DO-
PRAVOPROJEKT Ostrava, a. s., pří-
spěvkovou organizací Základní škola 
Moravské Budějovice, Havlíčkova ul.,
souhlasila s přijetím přílohy č. 2 
ke smlouvě s ESKO-T s.r.o. ze dne 24. 
04. 2014 o podmínkách svozu a zne-
škodnění odpadů. Týká se zvýšení ceny 
od 1. 1. 2020 za svoz bioodpadu ze 130 

Kč/svoz na 134 Kč/svoz a zavádí zpo-
platnění biologicky rozložitelných odpa-
dů na příjmu do kompostárny v Petrův-
kách na 400 Kč/t za využití bioodpadu,
rozhodla o jmenování PaedDr. Bohu-
slava Janderky členem dozorčí rady 
MAME Moravské Budějovice, s.r.o. 
od 20. prosince 2019,

vzala na vědomí informace studentů 
Gymnázia a SOŠ Moravské Budějovice 
(obor veřejnosprávní činnost) o zapo-
jení do fiktivní soutěže Navrhni projekt 
s projektem Komunitní zahrádky.

Rada města na své 35. schůzi konané dne 13. ledna 2020 mj.:

schválila rozpočtové úpravy čís. 25R, které se týkají změny příjmů a výdajů rozpočtu 
města

Schválený rozpočet Úprava rozpočtu Upravený rozpočet
Příjmy 190,755.144,54 Kč 979.389,62 Kč 191,734.534,16 Kč
Výdaje 211,938.946,87 Kč 979.389,62 Kč 212,918.336,49 Kč
Financování 21,183.802,33 Kč 0,00 Kč 21,183.802,33 Kč

ve výši 20 000 Kč pro Spolek židov-
ských odbojářů a vojáků Praha na pod-
poru dokumentárního filmu režiséra 
Olivera Maliny o domácím odboji za II. 
světové války s názvem Bojovníci v od-
boji a ilegalitě – vzpomínky partyzánů. 
V tomto dokumentu bude zmíněna i čin-
nost odbojářů z Moravskobudějovicka, 
kteří v rámci činnosti skupiny LENKA-
-JIH spolupracovali s paravýsadkem 
Spelter. Premiéra proběhne 8. 5. 2020. 
Dokument bude v průběhu roku 2020 
vysílán na ČT2,
schválila poskytnutí dotace z FAOM 
ve výši 6 000 Kč (37,50 % celkových 
uznatelných nákladů) pro pana M. S. 
na sportovní akci WORKOUT ULTIMA-
TE BATTLE, konanou dne 18. 1. v areá-
lu sokolovny,
vzala na vědomí informace o svolá-
ní 8. zasedání zastupitelstva města 
na 10. 2. 2020 a nabídku Rádia Blaník 
na uspořádání kulturní akce Léto s Bla-
níkem v našem městě dne 27. 6. 2020.

Marie Růžičková, 
odbor kanceláře starosty a školství
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Název akce Dotace,nadační 
příspěvky, tis. Kč

Podíl města,
tis. Kč

Celkem, 
tis. Kč Poznámka

Akce s dotací čerpanou v r. 2019

Obnova oken hlavní budovy zámku 1 150 1 970 3 120 Dotace Ministerstva 
kultury

Modernizace VO ve městě – RVO Komenského 662 722 1 384
Dotace Ministerstva 
průmyslu a obcho-
du

Oprava kulturního domu Vesce 127 355 482 Dotace Fondu 
Vysočiny

Posílení sběru separovaných odpadů ve městě 
Moravské Budějovice 1 335 236 1 571 Dotace Ministerstva 

životního prostředí
Celkem akce s dotací čerpanou v r. 2019 3 274 3 283 6 557

Akce realizované v r. 2019

Rekonstrukce MKS Beseda – dokončení 1.PP 0 3 431 3 431
Obnova hlavní budovy zámku 0 2 314 2 314
Komunikační napojení areálu AS Chemie 0 1 091 1 091
Půdní vestavba budovy „A“ ZŠ T. G. Masaryka 0 1 085 1 085
Rekonstrukce nebytových prostor domu č.p.9, 
nám. Míru 0 536 536

Oprava schodů u ZŠ TGM 0 212 212
Dešťová kanalizace ul. Partyzánská 0 184 184
Dětské hřiště MŠ Husova 0 138 138
Oprava cesty ve Vesci 0 78 78
Oprava komunikace ul. Dopravní 0 70 70
Obnova Božích muk, Moravské Budějovice 0 68 68
Výroba a osazení schodů na ul. Smetanova 0 48 48

Rekonstrukce bytu č. p. 57 0 471 471 Rekonstrukce po-
kračuje v roce 2020

Celkem akce realizované v r. 2019 0 9 726 9 726

Projektové dokumentace pořízené v r. 2019

PD – Rekonstrukce TI v lokalitě Mexiko 0 379 379 Dokončení PD 
z roku 2018

PD – Rekonstrukce technologie bazénu v areálu 
koupaliště 0 333 333 Dokončení PD 

z roku 2018
PD – Parkovací stání ul. Partyzánská a veřejné osvětlení 0 122 122
PD – Parkoviště Chelčického 0 88 88
PD – Modernizace městského parku včetně letního 
kina 0 54 54 Dokončení PD 

v roce 2020
PD – Rekonstrukce objektu č.pop. 378, 
Moravské Budějovice 0 50 50 Studie

PD – MŠ Fišerova - vybudování bezbariérového vstupu 0 47 47
PD – Modernizace VO ve městě - RVO Šafaříkova 0 27 27
PD – Chodník a veřejné osvětlení v ul. Dopravní 0 24 24
PD – Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Fišerova 0 23 23
PD – Modernizace VO ve městě – RVO Myslbekova 
a nám. Míru 0 15 15

Celkem projektové dokumentace pořízené v r. 2019 1 162 1 162

Ostatní činnosti hrazené v r. 2019

Údržba a výsadba zeleně 0 132 132
Chodníky 0 57 57
Doplnění dopravního značení 0 28 28
Celkem ostatní činnosti hrazené v r. 2019 217 217
Prodej staveb a pozemků v r. 2019 3 609 3 609
Výkup staveb a pozemků v r. 2019 3 279 3 279

Investiční akce města Moravské Budějovice realizované v roce 2019

Miroslav Beránek, odbor strategického rozvoje a investic
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839 přestupků spácha-
ných nerespektováním do-
pravního značení.
47 přestupků řešených dle 
zákona č 251/2016 o ně-
kterých přestupcích, 38 
přestupků porušení veřej-
ného pořádku, šest kráde-
ží, přičemž u dvou využili 
strážníci z důvodu recidivy 
maximální možnou pokutu 
ve výši 10 000 Kč.
Devět oznámení orgánům 
péče o dítě.
39 osob pod vlivem alko-
holu, z toho sedm opilců 
bylo převezeno na protial-
koholní záchytnou stanici 
v Jihlavě.
58 událostí se zvířaty, kdy většina od-
chycených psů se vrátila majitelům.
38 nálezů – většinou se jednalo o peně-
ženky, platební karty, osobní doklady, 
mobilní telefony, klíče, finanční hoto-
vosti.
295 jízdních kol označili syntetickou 

Pečovatelská služba města 
Moravské Budějovice

Pečovatelská služba je určena 
všem, kteří z různých důvodů potřebují 
pomoc a přitom chtějí dál ŽÍT DOMA.

Pečovatelky vám pomohou s tím, co 
sami nezvládáte. Po domluvě pečova-
telka dochází do domácnosti a pomá-
há s hygienou, oblékáním, přípravou 
i podáním jídla nebo s doprovodem 
k lékaři.

Sociální pracovnice vám může pora-
dit s výběrem vhodných kompenzač-
ních a rehabilitačních pomůcek, s žá-
dostí o sociální dávky a s kontaktem 
s ostatními úřady.

Provozní doba naší služby je kaž-
dý pracovní den od 6.00 do 19.00 
hodin. V případě potřeby k vám mo-
hou pečovatelky docházet i několi-
krát denně.

Více informací o Pečovatelské služ-
bě naleznete na www.mbudejovice.cz, 
odkaz Pečovatelská služba.

Město Moravské Budějovice získalo do-
taci z OPŽP na projekt „Posílení sběru se-
parovaných odpadů ve městě Moravské 
Budějovice“, konkrétně se jedná o:
– 1 000 ks nádob o objemu 240 l na plasty 

vč. čipu a polepu
– 1 ks zvonu o objemu 1,3 m3 na sklo
– 1 ks zvonu o objemu 2,1 m3 na papír
– 1 ks kontejneru o objemu min. 10 m3 

na bioodpad.

DNA a zavedli do registru kol.
30 oznámení do ISEP  (in-

formační systém evidence 
přestupků).

78 preventivních akcí s dět-
mi základních škol a jedna be-
seda se seniory.

Strážníci loni vyřešili 406 
přestupků uložením bloko-
vé pokuty v celkové výši 
159 700 Kč a 484 přestupků 
bylo řešeno domluvou.

Činnost strážníků byla tra-
dičně velice bohatá, obsaho-
vala ve velké míře prevenci 
v podobě opakovaných kon-
trol na zájmových místech, 
místech s výskytem častého 
porušování zákona, kontrol 

v okrajových částech města a spádových 
obcích.

Rádi bychom občanům poděkova-
li za spolupráci v roce 2019 a těšíme se 
na novou v roce 2020.

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

Za rok 2019 řešili strážníci Městské po-
licie Moravské Budějovice celkem 2 444 
událostí, kterými se zabývali nejen na zá-
kladě vlastního zjištění, ale i sdělení ob-
čanů města, kterých bylo 455. Z těchto 
oznámení bylo 98 přijato v době poho-
tovosti strážníků (kdy nejsou aktuálně 
ve službě), 77 občanů s vlastním podně-
tem se dostavilo přímo na služebnu MP, 
zbytek byl přijat telefonicky.

Celková činnost strážníků zahrnovala:
Zjištěná čtyři podezření ze spáchání 
trestného činu – spolupráce s policisty 
PČR MB.
604 přestupků zjištěných mobilním ra-
darem při měření rychlosti motorových 
vozidel, z toho 558 přestupků překroče-
ní rychlosti v obci o méně než 20 km/
hod., 44 přestupků překročení rych-
losti v obci o 20 km/hod. a více a 2 x 
překročení o 30 km/hod. a více v obci. 
Z tohoto celkového počtu bylo předáno 
správnímu orgánu k dořešení 467 pře-
stupků překročení maximální povolené 
rychlosti.

V termínu od 3. února do 27. března 
2020 má každý občan z Moravských 
Budějovic vč. místních částí (Jackov, La-
žínky, Vesce, Vranín), který je vlastníkem 
nebo nájemcem rodinného domu, mož-
nost požádat o výpůjčku nádoby na plast. 
K distribuci bude celkem tisíc kusů žlutých 
nádob o objemu 240 l.

Kdo má zájem o získání nádoby 
na plast, tak se musí v termínu od 3. úno-
ra do 27. března 2020 (ve dnech PO – PÁ, 
v době od 6.00 hod. do 14.15 hod.) dosta-
vit na TSMB s.r.o., Dopravní 1334, Morav-
ské Budějovice a podepsat zde smlouvu 
o výpůjčce nádoby. Po podepsání smlou-

vy mu bude nádoba vydána. Nádoby bu-
dou občanům zapůjčeny bezplatně.

Bližší informace budou specifikovány 
ve smlouvě o výpůjčce. Zkušební svoz 
bude probíhat od 1. dubna 2020. Bližší 
informace, aktuality a změny v harmono-
gramu svozu budou k dispozici na webo-
vých stránkách města a TSMB s.r.o. Záro-
veň budou zveřejněny v kabelové televizi, 
zpravodaji a na facebooku města.

V případě potřeby prosím kontaktujte 
TSMB s.r.o. Moravské Budějovice, tel. 
568 421 215.

Miroslav Beránek, 
odbor strategického rozvoje a investic

ALZHEIMER PORADNA VYSOČINA
13. 02. 2020 11. 03. 2020 07. 04. 2020 11. 05. 2020

(vždy od 9.00–16.00 h)

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
CHELČICKÉHO 904, MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Mgr. Marcela Rýpalová – vedoucí poradny
rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz

tel: 561 111 323
mob: 733 629 018 (možnost objednat se předem)

Bližší informace Odbor sociální MěÚ Mor. Budějovice

Městská policie a trocha statistiky za rok 2019

Nádoby o objemu 240 litrů na plasty pro občany
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Věrni tradici přivítali občané Morav-
ských Budějovic spolu s nejvyššími před-
staviteli radnice nový rok první lednový 
večer v centru města. Ve středu 1. ledna 
se krátce po osmnácté hodině na náměstí 
Míru před Památníkem věčné slávy ujal 
slova starosta Vlastimil Bařinka. Ve svém 
krátkém projevu k několika stovkám obča-
nů mimo jiné řekl:

„Scházíme se zde opět po roce, tentokrát 
na prahu nového roku 2020. Chtěl bych 
vám všem popřát, aby letošní rok byl lepší, 
než byl ten předešlý. Přeji vám víc štěstí, víc 
lásky, víc rozumu a víc zdraví. Děkuji všem, 
kteří se v roce 2019 podíleli na rozvoji 
města. V roce 2020 nás čeká hodně práce 
za zhruba sto milionů korun. Zase budeme 
v Moravských Budějovicích skákat přes ka-

luže, hlavně v Mexiku...“
V závěru svého proslovu 

starosta Bařinka zdůraznil 
své velké přání, aby se všem 
moravskobudějovickým ob-
čanům vyhýbali závistiví lidé 
s tím, že on bohužel má se 
závistivci své neblahé zku-
šenosti. Na zdraví si poté 
připil s místostarostkou Ja-
nou Kiesewetterovou, radním 
Zdeňkem Janderkou a tajem-
nicí městského úřadu Janou 
Špačkovou.

Po reprodukované státní 
hymně následoval šestiminu-
tový ohňostroj, který odměnili 
malí i velcí potleskem. –jek–

Uvítání nového roku 2020 na náměstí v centru města

Proslov starosty Vlastimila Bařinky pozorně poslouchali 
(zleva) Jana Špačková, Jana Kiesewetterová a Zdeněk 
Janderka.

Ani tentokrát nechyběl velký ohňostroj. 
Foto: Luboš Janoušek (2 x)

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Sekretář/ka MP – administrativní pracovník/pracovnice MP

Místo výkonu práce: Služebna Městské policie Moravské Budějovice
Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou – zástup za mateřskou do-
volenou
Předpokládaný termín nástupu: 2. 3. 2020
Bližší informace na stránkách města.
CESTA: Titulní stránka-Úřad on-line-Hledáte zaměstnání?

Skvělá finanční kondice Moravských Budějovic
Město Moravské Budějovice obdrželo 

podle metodologie Rating BI 2005 nej-
lepší možné hodnocení finanční stabili-
ty a hospodaření města za období 2014 
až 2018, a to známkou A. K ověření fi-
nančního zdraví města využívá BI 2005 
data z veřejně přístupných informačních 
systémů Ministerstva financí ČR. Ve sle-
dovaném období byly posuzovány dílčí 
ukazatele, jako například saldo běžné-
ho rozpočtu, kapacita samofinancování 
kapitálových výdajů, ukazatel investiční 
aktivity nebo podíl kapitálových výdajů 
a odpisů. Podle dosaženého výsledku 
vykazovaly Moravské Budějovice v prů-
běhu předchozích pěti let optimální fi-
nanční stabilitu, dostatečnou a přiměře-
nou investiční aktivitu.

Benchmarkingová iniciativa 2005 (BI 
2005) je neformální sdružení obcí s cí-
lem zvyšovat kvalitu a efektivnost pro-
střednictvím benchmarkingového porov-
návání a výměny informací, zkušeností 
a dobrých praxí. V roce 2019 bylo zapo-
jeno 74 obcí s rozšířenou působností, je-
jichž zástupci pracovali v pěti paralelních 
pracovních skupinách. Členská města 
BI 2005 se porovnávají v 58 agendách 
– oblastech výkonu zejména přenese-
né působnosti, provozních a finančních 
agend, ale také vybraných agend samo-
statné působnosti. Sledovalo se více než 
900 vstupních údajů a vyhodnocovalo se 
téměř 700 poměrových ukazatelů.

–bp–
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Mezi mnoha gratulanty ani tentokrát 
nechyběli zástupci města. Za třemi ju-
bilantkami se v polovině prosince 2019 
vydala místostarostka Jana Kiesewette-
rová, v lednu 2020 zavítal za oslavencem 
do Lažínek radní Zdeněk Janderka. Oba 
doprovázela Barbora Pokorná z odboru 
kanceláře starosty a školství MěÚ.

Paní Danuška Šrámková i paní 
Milada Křivánková oslavily své 
narozeniny ve společenské míst-
nosti Domu sv. Antonína spolu 
s mnoha svými spolubydlícími, 
vedením domova a personálem. 
Obě ženy si také vyslechly ne-
zbytné a v tomto domově již tra-
dičně mnohohlasé Živijó, živijó.

Paní Anna Kovářová přija-
la delegaci z radnice ve svém 
bytě za přítomnosti syna Pav-
la. Také ona (podobně jako obě 
výše jmenované oslavenkyně) si 
vyslechla upřímná slova blaho-
přání k významnému životnímu 
jubileu, převzala kytici, dárkový 
balíček, pamětní list a podepsala 
se do pamětní knihy města. Při 
malém pohoštění a neformál-
ním vzpomínání se rozpovídala 
o svém životě, v němž – jak už 
to tak bývá – zažila chvíle více 
i méně příjemné.

Podobně příjemný průběh 
včetně pohoštění a milého povídání měla 
i gratulace u pana Josefa Říhy v Lažín-
kách, když v jeho případě se v obývacím 

pokoji sešlo povícero jeho nejbližších pří-
buzných.

Luboš Janoušek

Jednání řídil naposled z pozice ředitele 
Ladislav Chloupek, který v úvodu srdečně 
přivítal také hosty z moravskobudějovic-
ké radnice, jimiž byli místostarostka Jana 
Kiesewetterová, tajemnice městského 
úřadu Jana Špačková a vedoucí sociální-
ho odboru městského úřadu Petr Punčo-
chář. V oficiální části programu se obsáhle 
zabýval činností i aktivitami DSVA v roce 
2019. Mimo jiné připomněl, že řady jeho 
obyvatel navždy opustilo devatenáct lidí, 
přičemž jiných dvacet bylo během roku 
přijato. Žádostí o přijetí do Domu sv. Anto-
nína podle jeho slov neustále přibývá, a to 
nejen z Moravskobudějovicka, ale i z nej-
různějších koutů republiky. Přítomné rov-
něž seznámil s nepopulárním zvýšením 
úhrad za služby poskytované obyvatelům 
domova, k čemuž muselo dojít vzhledem 
ke zvyšujícím se nákladům.

Mnohem příjemnější chvíle přišly vzá-
pětí, když osmnácti členům divadelního 
spolku byla udělena cena ANT-THÁLIE 
(Antonínská Thálie), kterou jim za velké-
ho potlesku ostatních slavnostně předali 

zástupci moravskobudějovické radnice. 
Prestižní cenu obdrželo patnáct žen a tři 
muži za herecké výkony ve Vodnické po-
hádce, jejíž autorkou je Ludmila Čáblová. 
Dalšími oceněnými vzápětí byli absolventi 

VIII. ročníku Akademie 3. věku v Domě sv. 
Antonína, která sestávala z celkem pěti 
přednášek.

V závěru prosincového setkání ve spo-
lečenské místnosti Domu sv. Antonína 
zazněla především mnohá slova díků 
na adresu obou odcházejících. Za jejich 
dlouholetou obětavou práci jim podě-
kovali a do dalších let vše dobré popřáli 
také místostarostka Jana Kiesewetterová 
a nový ředitel domova Petr Žák.

Luboš Janoušek

Loučili se ředitel L. Chloupek i sestra Marie Salesie

Gratulace ke čtverým významným narozeninám

Oslavenkyně D. Šrámková a M. Křivánková s gratulant-
kami z radnice a ředitelem DSVA Petrem Žákem.

Anna Kovářová, Danuška Šrámková, Milada Křivánková, Josef Říha. 
Každý z tohoto kvarteta moravskobudějovických občanů oslavil v závě-
ru uplynulého či na začátku letošního roku významné životní jubileum. 
V jednom případě šlo o devadesáté, resp. pětadevadesáté narozeniny, 
ve dvou potom o třiadevadesáté narozeniny. Což jsou bezesporu všech-
no nezpochybnitelné důvody k pořádné oslavě...

A. Kovářová při podpisu do pamětní knihy města.

Do pamětní knihy města se podepsal také 
J. Říha.       Foto: Luboš Janoušek

Pravidelná setkání ředitele s obyvateli Domu sv. Antonína v Moravských Bu-
dějovicích mají díky své tradici spíše rutinní charakter. Ale to, které se ve spole-
čenské místnosti domova uskutečnilo ve středu 18. prosince, bylo svým způso-
bem a místy nostalgickou náladou hodně netradiční. Nebylo ani divu, vždyť se 
zde v předvánočním čase s přítomnými loučili dlouholetý ředitel DSVA Ladislav 
Chloupek a sestra Marie Salesie.
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Poslední sobotu před Štědrým dnem 
náš spolek uspořádal pro své členy a příz-
nivce zájezd do nově vybudovaného Cen-
tra tradiční lidové kultury (CTLK) v Třebíči. 
Centrum je umístěno v prostorách nově 
zrekonstruovaného bývalého Šmeralova 
statku. V 16.00 hodin nás přivítal ředi-
tel Muzea Vysočiny Třebíč Ing. Jaroslav 
Martínek a po úvodním přípitku seznámil 
návštěvníky s historií budovy, rozsahem 
a úrovní rekonstrukce areálu a v nepo-
slední řadě s náplní aktivit a posláním 
nového centra. Provedl přítomné po nově 
zrekonstruovaných prostorách a od 17.00 
hod. se všichni zúčastnili prvního pořadu 
pro veřejnost v novém multifunkčním sále. 
V poetickém předvánočním pořadu se po-
sluchači seznámili s melodiemi Blahosla-
va Smišovského, rodáka z Dolní Cerekve 
na Vysočině. Název Lyrický Slávek Smi-
šovský vystihoval atmosféru pořadu, kde 
si posluchači vyslechli nádherné melodie, 

umocněné vynikající akustikou nové au-
diotechniky.

V únoru, konkrétně 5. února 2020 
v 18.00 hod. připravujeme přednášku pro 
veřejnost v sále Budivoj v Besedě. Před-
nášet bude Mgr. Anna Prokopová o histo-
rii a současnosti horáckého kroje na Mo-
ravskobudějovicku.

V březnu budeme hodnotit naši činnost 
za rok 2019 na Valné hromadě spolku.

Měsíc květen jsme zvolili pro pořádá-
ní XXVII. tradičního řemeslnického jar-
marku. 23. května se jarmark uskuteční 
na nádvoří zámku od 9.00 hod. Letos po-
prvé bude spojen s XXX. ročníkem Fes-
tivalu Miroslava Kratochvíla. Návštěvníci 
se tak mohou těšit na vystoupení lidových 
souborů a kapel z celého regionu. Řeme-
slníci budou předvádět svůj um s nabíd-
kou výrobků. Obracím se proto s prosbou 
na všechny řemeslníky z regionu, pokud 
mají zájem o svou prezentaci na této akci, 

ať se nejpozději do konce dubna přihlásí 
na email: muzejnispolekmb@gmail.com, 
nebo na mob: 731 226 376.

Na výše uvedené emailové adrese 
a čísle mobilního telefonu si mohou zá-
jemci objednávat a domlouvat koupi publi-
kací vydaných muzejním spolkem, včetně 
nejnovějšího V. Vlastivědného sborníku 
Moravskobudějovicka, který lze zakoupit 
v Krámku u kostela, v knihkupectví Kos-
mas a v Informačním centru MKS Beseda 
v Moravských Budějovicích.

Seznam publikací vydaných Muzejním 
spolkem v Moravských Budějovicích: 
Vlastivědný sborník Moravskobudějovic-
ka I., II., III., IV. a V., Uličník, Jaromír Herle, 
Pavel Blatný.  

Václav Kovář
Foto: Petr Kovář

svojí pílí a vytrva-
lostí o jednoznačně 
nejvyšší část pří-
spěvků.

Slavnostní pře-
dání symbolického 
šeku rodičům Ka-
milky Jurkové pro-
běhlo ve čtvrtek 9. 
ledna odpoledne 
v obřadní síni mo-
ravskobudějovické 
radnice, kde je přijal 
starosta Vlastimil 
Bařinka. Ve svém 
krátkém proslovu 
ocenil zejména ak-
tivitu skautek, kte-
ré stojí za několika 
ročníky charitativní 
akce s názvem Coffee to Help. Zároveň 
zdůraznil, že mezi námi stále žijí dobří lidé, 
čehož jasným důkazem je výše získané 
částky. Všichni účastníci spíše neformál-

V polovině listopadu 2019 městská 
rada schválila vyhlášení veřejné sbírky 
na pomoc Kamilce Jurkové z Jaroměřic 
nad Rokytnou, a to formou shromažďová-
ní finančních prostředků do pokladniček. 
Jedna pokladnička byla vzápětí umístěna 
v přízemí moravskobudějovické radnice 
a druhá přenosná pokladnička se objevila 
ve skautské klubovně při akci Coffee to 
Help. Další formou sběru bylo shromaž-
ďování finančních prostředků na zvlášt-
ním bankovním účtu u Komerční banky 
v době od 1. prosince 2019 do 2. ledna 
2020. Celková suma, která byla vybrána 
a poté také převedena na účet rodičů Ka-
milky, činila 132 972,50 Kč. Z toho skau-
tům se podařilo vybrat 108 825 Kč, v po-
kladničce na radnici se nashromáždily 
2 682 Kč a na speciální účet lidé poslali 
21 465,50 Kč.

Sbírka byla pořádána ve spolupráci 
s Junákem – svazem skautů a skautek 
České republiky. Největší dík patří právě 
skautkám a skautům, kteří se zasloužili 

ního, ale o to více srdečného a milého se-
tkání se před závěrečným fotografováním 
podepsali do pamětní knihy města.  
                –měú–, –jek–

Sbírka na pomoc Kamilce Jurkové z Jaroměřic nad Rokytnou

Předání symbolického šeku se neobešlo bez závěrečného fotografování.  
Foto: Luboš Janoušek

Z činnosti Muzejního spolku v Moravských Budějovicích
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Tříkrálová sbírka
Ve dnech od 1. do 14. ledna 2020 

proběhla opět po roce Tříkrálová sbír-
ka, kterou v našem městě organizu-
je Oblastní charita Třebíč. Sbírka je 
zaměřená na pomoc nemocným, po-
stiženým, seniorům, matkám s dětmi 
v tísni a dalším sociálně potřebným 
skupinám lidí ve všech obcích našeho 
okresu. V Moravských Budějovicích se 
letos vybralo 141 280 Kč. V Jakubově to 

bylo 22 212 Kč, v Lažínkách 13 045 Kč 
a ve Vraníně 7 830 Kč.

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

Chci tedy poděkovat všem, kteří ko-
ledníky laskavě přijali a přispěli jakou-
koliv částkou. Zároveň chci poděkovat 

všem malým koledníkům a vedoucím 
skupinek za jejich obětavou pomoc při 
sbírce.

Ludmila Slabá, 
místní asistent 
Tříkrálové sbírky

Betlémské světlo je plamínek, který 
putuje napříč Evropou jako symbol míru 
a přátelství. Plamínek, který k nám v pro-
sinci dorazil již potřicáté, skautští kurýři 
každoročně rozvážejí a roznášejí po ce-
lém Česku.

My skauti z Moravských Budějovic mezi 
tyto skautské kurýry už také nějaký ten 
rok patříme. Bylo tomu tak i tentokrát, kdy 
jsme čtyři členové Roverského kmene 
sedli na vlak a vyrazili pro Betlémské svět-
lo do Třebíče, kde nám ho předali skauti 
z Brna. Poté jsme už se světélkem vyrazili 
do Znojma předat ho dál, konkrétně skau-
tům z Jevišovic. Téměř na každé zastávce 
byl někdo se svíčkou a čekal na náš vlak, 
až dojedeme a Betlémské světlo předáme 
i jim. Lidé měli úsměvy na tváři, přáli nám 
pěkné svátky, dokonce jsme dostali i cuk-
roví. Ve Znojmě jsme po předání plamínku 
ještě chvíli pobyli a poté vyrazili vlakem 
zpět do Moravských Budějovic, kde jsme 
tento plamínek donesli do Domu sv. Anto-
nína a na místní faru.

I další dva dny poté jsme toto světélko 
šířili dál. Byli jsme ho rozdávat v MKS Be-

seda po IV. adventním koncertu a další 
den na náměstí při zpívání koled, čímž 
jsme rozdávání Betlémského světla v Mo-
ravských Budějovicích ukončili.

Děkujeme všem, kteří si pro tento pla-
mínek s úsměvem přišli a s radostí ho šířili 
dál.

Monika Netíková

Uteklo to jako voda a 7. ročník naší 
dobročinné skautské kavárny je za námi. 
A my jsme nadšení. Kamilce bylo na účet 
připsáno neuvěřitelných 
132 972 Kč. Díky vám. Dě-
kujeme, že jste si k nám 
našli cestu a podpořili tak 
usměvavou holčičku z Ja-
roměřic, která se do života 
narodila s těžkým zdravot-
ním postižením. Je úžasné, 
kolik existuje lidí, kteří chtějí 
pomáhat druhým. Letos se 
nám několikrát stalo, že ně-
kdo neohlášený přišel, strčil 
nám do ruky krabici s dor-
tem nebo buchtou a šel – 
děkujeme. Rodiče peníze 
využijí zejména na finančně 
nákladné rehabilitace, které 
Kamilce uvolňují svalstvo, 
zmírňují bolesti a zlepšují 
tak kvalitu života.

Za těch sedm let pořádání kavárny 

jsme se i my skautky mnohému naučily. 
Předně, není vůbec jednoduché takovou 
velkou akci zorganizovat! A čím máme 

více návštěvníků, tím je to o něco složitěj-
ší. Klubovna není nafukovací a my už teď 

přemýšlíme, jak to udělat, abyste se nám 
tam všichni vešli a odcházeli spokojení. 
Holky se nám učí spolupráci, organizaci, 

komunikaci, obsluze v ka-
várně i pečení dobrot. Což 
v dnešní době není málo.

Celkem jsme za sedm let 
pořádání kavárny pomoh-
ly deseti postiženým dětem 
a vydělaly 489 951 Kč. Velké 
poděkování patří všem, kteří 
se na přípravě kavárny každý 
rok podílejí, rodičům, prarodi-
čům, kamarádům, známým, 
kteří pečou ty skvělé dezer-
ty. Městu Moravské Budějo-
vice za vyřízení veškerých 
administrativních záležitostí, 
všem, kteří vytvořili nějakou 
rukodělku k prodeji nebo se 
jakýmkoli jiným způsobem 
podílejí na přípravě této akce, 

která má smysl. Tak zase za rok!
Lucie Škodová

Sedmý ročník Coffee to Help pro Kamilku

Skauti rozdávali Betlémské světlo několik dní
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Klimeš (hospodář), Petr Šuhájek (preven-
tista), Miroslav Sosnar (strojník), Bohdana 
Doležalová, Růžena Sosnarová, Karel 
Cihlář a Lubomír Pokorný (členové výbo-
ru). Revizorem sboru byl zvolen Jaroslav 
Dvořák, delegátem na okrskovou valnou 
hromadu Zbyněk Pokorný a delegátem 

na okresní shromáždění představitelů 
sborů starosta SDH Vranín Drahoslav 
Bastl. Toho také valná hromada svým 
usnesením pověřila zastupováním sboru 
při úředních jednáních.

Po volbách přišlo na řadu předávání 
několika ocenění. Do závěrečné disku-
se, v níž se nebál pojmenovat současné 
problémy související především s věko-
vým složením hasičského sboru starosta 
Drahoslav Bastl, se zapojili také někteří 
z hostů výroční valné hromady.

Luboš Janoušek

Po úvodním uvítání všech přítomných 
včetně hostů a odsouhlasení programu 
valné hromady následovala symbolic-
ká minuta ticha za hasiče, kteří navždy 
opustili řady vranínského SDH. Poté 
přišlo na řadu několik zpráv, přičemž tu 
neobsáhlejší a nejpodrobnější – o čin-
nosti sboru za rok 2019 – přednesl jeho 
velitel Zdeněk Svoboda. V závěru svého 
vystoupení zdůraznil, že hasiči na třech 
desítkách brigád odpracovali ve prospěch 
obce celkem 620 hodin, čímž ušetřili ne-
malé finanční prostředky, když například 
v součinnosti s odbornými firmami pro-
váděli zednické, izolatérské, svářečské, 
elektrikářské, vodoinstalatérské a další 
práce. „Všechny naše kulturní a sportovní 

akce jsme zachovali a s jejich průběhem 
můžeme být celkem spokojeni,“ konstato-
val velitel Svoboda. Poděkoval všem ak-
tivním členům a občanům za odvedenou 
práci, poskytnutou techniku, za finanční 
i materiální pomoc a také za účast na po-
řádaných akcích.

Jedním z nejzásadnějších bodů večera 
byla volba nového výboru SDH Vranín. 
Ten od soboty 11. ledna 2020 tvoří: Dra-
hoslav Bastl (starosta), Luboš Doležal 
(náměstek starosty), Zdeněk Svoboda 
(velitel), Zbyněk Pokorný (jednatel), Karel 

Výroční valná hromada vranínských hasičů s volbami
Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů ve Vraníně proběhla 

v sobotu 11. ledna vcelku hladce, bez zádrhelů a komplikací. Jednání, které 
pár minut po 19. hodině zahájil a poté také řídil starosta sboru Drahoslav Bas-
tl, trvalo necelých devadesát minut. A to navzdory poměrně nabitému progra-
mu obnášejícímu mimo jiné také volby nového výboru.

Zprávu o činnosti za rok 2019 přednesl velitel 
SDH Vranín Zdeněk Svoboda, jehož slovům 
pozorně naslouchal staronový starosta sboru 
Drahoslav Bastl.             Foto: Luboš Janoušek

Část účastníků výroční valné hromady.     Foto: Luboš Janoušek

V sobotu 30. listopadu 2019 jsme v Cid-
lině zahájili čtyřtýdenní období adventu, 
a to společným setkáním občanů i přátel 
naší obce u velkého adventního věnce 

na návsi. Zde starosta obce Libor Veselý 
popřál příjemné prožití adventního času. 
Před rozsvícením adventního věnce pro-
mluvil k přítomným pan farář Lubomír Ři-

hák. Při rozsvícení vánoční-
ho stromu a betléma jsme se 
zaposlouchali do písní a ko-
led v podání Mariety Veselé 
a Zdeňka Máci.

Svatý Mikuláš v doprovo-
du dvou čertů a anděla nás 
navštívil v sobotu 7. prosince 
2019 v podvečer ve spole-
čenském domě. Mikuláš měl 
u sebe tlustou „Knihu hříchů 
a ctností“. Děti postupně za-
zpívaly písničku nebo před-
nesly básničku, za kterou 
je Mikuláš odměnil taškou 
s dobrotami. Čerti a anděl 

nakonec obdarovali všechny dospělé čo-
koládovým adventním kalendářem. Ne-
chybělo občerstvení a vánoční punč pro 
děti i dospělé.

O výzdobu v obci se postarala paní 
Jana Šteflíčková. Poděkování patří rovněž 
místním ženám za velký adventní věnec.

–ves–

Advent a mikulášská nadílka ve společenském domě
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Adventní muzicírování
V sobotu 30. listopadu 2019 se uskutečnil v nimpšovském kulturním domě již 2. 

ročník akce s názvem Adventní muzicírování. Kulturní dům byl provoněn jehličím, 
cukrovím a punčem. Občané si popovídali, zazpívali nebo se alespoň zaposlouchali 
do vánočních koled, které si připravila a nacvičila rodina Kabelkových. Věřím, že hrstka 
místních občanů zde strávila příjemné sobotní odpoledne a nasála vánoční atmosféru. 
Kabelkům patří velký dík za pěkné vystoupení.                                 Božena Novotná

Tvoření ve škole
Byl adventní čas, dopis Ježíškovi 

napsaný, přípravy na vánoční svátky 
v plném proudu. Pro zpříjemnění tohoto 
kouzelného času jsme se rozhodli, že se 
u nás na Základní škole v Nových Syrovi-
cích bude konat vánoční tvoření podpo-
rováno MAP. Děti 3. ročníku pozvaly své 
rodiče, aby si společně vytvořili vánoční 
výrobek. Ve čtyři hodiny odpoledne přišli 
všichni dobře naladěni. Na pomoc jsme 
si pozvali paní Trojanovou, která vyrábí 
krásné dekorace. Všem nám ochotně 
a mile pomáhala, naučila nás základy 
výroby svícnu. V příjemné vánoční at-
mosféře jsme si odpočinuli od vánoční-
ho shonu a naplno si užili tvoření. Rodiče 
a děti ukázali svoji kreativitu, šikovnost 
a odcházeli s velmi vydařenými výrobky. 
Věříme, že letošní rok se ponese ve stej-
ném duchu a všichni se opět sejdeme 
v předvánočním čase při tvoření.

Veronika Papoušková, učitelka

V neděli 15. prosince 2019 se zaplnil 
kostel sv. Barbory, místní i občané z blíz-
kého okolí přišli na adventní koncert. 
Koledy a vánoční písně v podání martín-
kovského souboru Jordán se nesly staro-
bylým kostelem a dokázaly navodit atmo-
sféru blížících se Vánoc.

Ve čtvrtek 26. prosince se naši obča-
né setkali na moravskobudějovickém 
zimním stadionu, aby se po vánočních 
svátcích klidu, pohody a troše lenošení 
protáhli na bruslích. O dva dny pozdě-
ji jsme společně podnikli první vánoční 
výšlap. Rovněž této akce se zúčastnil 
dostatek nadšenců. Cesta přes Láz a les 
vedla do restaurace v Nových Syrovicích, 
kde jsme se posilnili na zbytek cesty zpět 
do Častohostic. Trasa 13 km pěkně uběh-
la a na závěr jsme ještě společně pose-

Vánoční čas a setkávání v Častohosticích
Vánoční čas, doba, kdy ustaly 

práce na poli a zahradách, dlouhé 
večery vybízejí k setkávání a také 
trochu ke zklidnění. Tuto dobu jsme 
i u nás využili k několika setkáním.

děli v hasičské klubovně. A to už se nám 
přiblížil nový rok 2020, ten jsme společně 
přivítali 1. ledna přípitkem a ohňostrojem. 

Všem přeji krásný a pohodový rok 2020 
a hodně společných setkání.

Marie Vláčilová, starostka
Foto: Blanka Mácová
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vestoje. Koncert je organizován 
obcí, na dobrovolném vstupném 
se vybralo 6 600 Kč a je věnováno 
farnosti. Byli jsme velice potěšeni 
a překvapeni nebývalou hojnou 
účastí.

Stejně jako v okolí i v naší obci 
pořádali myslivci několik prosin-
cových honů i vydařenou posled-
ní leč. Sokolové za účasti obce 
připravili pro sportovní veřejnost 
turnaj ve stolním tenise za účasti 
22 hráčů.

Poslední společnou akci roku 
si již řadu let necháváme na prv-
ní den nového roku, sousedské 
přivítání, přípitek a přání. Se 
soumrakem se scházíme na pro-
stranství před budovou obecního 
úřadu, kde si dopřejeme opět 
trochu horkého svařáku a čaje. 
Při projekci hudby a fotografií 
z obecních a společenských akcí 
se lidé dobře baví a ze všech 
stran se ozývají přání všeho dob-
rého, především zdraví. Tato přá-
ní nakonec přehluší zvuky raket, 
dělobuchů a společného ohňo-
stroje.

To je konec jednoho a začátek 
nového roku, roku 2020. Také 
vám všem, kdo jste dočetli můj 
příspěvek až sem, přeji jenom 

vše dobré a hodně štěstí a zdraví.
Oldřich Svoboda, 
starosta Nových Syrovic

Prosincové dění je velice 
pestré v každé obci, stejně 
jako u nás v Nových Syrovi-
cích, kdy jsme začali Miku-
lášskou besídkou. Odpoledne 
plné her, soutěží a zábavy 
pro všechny děti za dopro-
vodu pekelných i andělských 
postav vždy vyvrcholí přícho-
dem Mikuláše a rozdáním 
balíčků plných sladkostí všem 
zúčastněným dětem.

Poslední páteční podvečer 
před školními prázdninami již 
tradičně patří zpívání pod vá-
nočním stromem. Výstražná 
zpráva HZS již od rána strašila 
naše zaměstnance při stavbě 
přístřešku silným větrem. Ten-
to se však vpodvečer uklidnil 
a hudební program zahájila 
kostelní scholla svým vystou-
pením, na které zcela netra-
dičně navázali naši nejmenší 
z mateřské školy. Sklidili velký 
obdiv a potlesk všech přihlí-
žejících. Hudební seskupení 
„Kámoši“ tentokrát vystoupilo 
v rozšířené sestavě a dá se 
říci, s komponovaným progra-
mem písní, koled a společného 
vystoupení se širokým sborem 
základní školy. S písněmi, bás-
ničkami a srdečnými pozdravy 
všem přišel k chuti doušek horkého čaje 
či svařáku. Hloučky přihlížejících vydržely 
do samotného dna obsahu polní kuchyně.

Hned na neděli 22. 12. 2019 jsme si při-
pravili krásný společný dárek v kostele sv. 
Cyrila a Metoděje. Již od letního vystou-
pení dechové hudby Šohajka jsme měli 
domluven Adventní koncert a velice jsme 
se těšili. Pan kapelník Ducháček to zaří-
dil a k tradičním účinkujícím přizval další 
dámu s perfektním průvodním slovem, 
flétnistu, dalšího trumpetistu i nadějnou 
malou zpěvačku. Jejich vystoupení, zvláš-
tě pak píseň „Slyšíš, jak zvoní“ v podání 

jeho manželky Jožinky Ducháčkové, ne-
nechalo zahálet žádného z diváků, kteří 
ohodnotili vystoupení bouřlivým potles-
kem, poctili výkony a loučili se s kapelou 

Pestré bylo prosincové dění v Nových Syrovicích

V předvánočním čase se uskutečnil 
před plným sálem lukovské fary další 
úspěšný koncert místního pěveckého 
sboru pod vedením paní Heleny Barteso-
vé. Byl to skvělý příspěvek vánoční atmo-
sféře.              Foto: František Čábel
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Letošní rok bude pro všechny občany 
Martínkova i jeho návštěvníky rokem hned 
několika oslav. Poslední květnový víkend 
si připomeneme 700 let od první písem-
né zmínky o obci a sté výročí od založení 
oslaví i místní Tělocvičná jednota Sokol.

Datum, kdy se Martínkov 
poprvé objevil v historic-
kých údajích, není lehké 
určit. Setkáváme se s roky 
1225, 1231 nebo 1260. V ar-
chivech jsou ovšem k těm-
to letopočtům vždy zmínky 
o Martinicích a těch bylo 
na jihozápadní Moravě ně-
kolik. Jedny dokonce měly 
být poblíž Babic, později 
ovšem zanikly. V roce 1320 
je však již jako majitel obce 
zapsán Oldřich, vladyka 
z Martínkova, a jedná se tak 
o první jasně doložitelnou 

zmínku o Martínkovu. Od pátku 29. do ne-
děle 31. května 2020 se uskuteční třídenní 
oslavy tohoto výročí spojené se srazem 
rodáků a přátel obce.

Další slavení pak plánují místní sokolo-
vé. 12. září 1920 byla jednota v obci zalo-

žena, 12. září 2020, přesně 100 let poté, 
si toto významné výročí připomeneme. 
Pod martínkovskou sokolskou jednotou 
působí tři krojované soubory a i z tohoto 
důvodu se v sobotu 16. května letošního 
roku v obci uskuteční celostátní přehlídka 

folklorních souborů půso-
bících v rámci České obce 
sokolské. Ta bude rovněž 
uspořádána jako součást 
letošních oslav.

O podrobnostech všech 
těchto akcí budou zájemci 
informováni prostřednic-
tvím zpravodaje Moravsko-
budějovického mikroregi-
onu a stránek obce www.
martinkov.cz. Již nyní vás 
všechny srdečně zveme, 
abyste tato významná výro-
čí oslavili spolu s námi.

OÚ Martínkov

Den seniorů jsme oslavili společně 
s dětmi z DD Budkov, připravily si pro nás 
moc hezké vystoupení, zazpívaly, zatan-
čily a hlavně naše srdce pohladily. Na dru-
hou říjnovou středu připadl Den otevře-
ných dveří, byla možnost si prohlédnout 
veškeré prostory našeho Domova. Dru-
hou listopadovou neděli k nám zavítal Lu-
kovský sbor a od třinácté hodiny se linuly 
krásné tóny českých lidových písní i těch 
méně známých.

Nezapomněli jsme ani na Zvěřinové 
hody v Nových Syrovicích a zamluvili si 
stůl na páteční odpoledne. Z nabídky si 
vybral každý zúčastněný a jídlo bylo skvě-
lé, nálada veselá, ani se nám po tříhodi-
novém hodování nechtělo domů. Poslední 
listopadovou neděli nechali rozeznít svoje 
hudební nástroje i hlasy příbuzní a přátelé 
našeho klienta pana Vobůrky. Jejich vy-
stoupení se všem líbilo a bylo odměněno 
bouřlivým potleskem.

Jako každý předešlý rok i tentokrát pro-
šel 5. prosince 2019 Domovem sv. Miku-
láš a jeho družina. Každý byl obdarován 
drobností, vlídným slovem a čerti odešli 
s nepořízenou, tímto počet klientů zůstal 
nezměněn.

Druhou adventní neděli nám obohatil 

vystoupení několika ochotných zaměst-
nankyň našeho Domova.

Konec roku jsme oslavili za hudebního 
doprovodu pana Doláka. Bylo připraveno 
občerstvení v podobě obložených chle-
bíčků, slaného pečiva, vína, piva. Vybral 
si každý dle své chuti. Kdo chtěl, ten si 
zazpíval nebo i zatančil.

Co se týká závěru roku v našem Domo-
vě, byl bohatý nejenom na kulturní akce, 
zábavu. Někteří klienti se zapojili do vý-
roby krásné vánoční výzdoby a vytvoře-
ní příjemné atmosféry. Jsme zvědaví, co 
nám přinese rok 2020. Zároveň bychom 
chtěli poděkovat všem, kteří nám jakým-
koliv způsobem přinášejí radost a chuť 
do každodenního života.

Jana Šafratová, 
aktivizační pracovnice

Závěr roku 2019 v Domově sv. Anežky ve Velkém Újezdě

svým rozmanitým hudebním vystoupením 
pěvecký sbor Jordán. Různorodé věkové 
obsazení od tří let po dospělé, navodili 
příjemnou předvánoční atmosféru.

Děti ze ZŠ a MŠ Třebelo-
vice přispěly svým pečlivě 
připraveným vystoupením 
a nezapomněly udělat radost 
našim klientům svými ručně 
vyrobenými svícny a vánoč-
ním přáním.

Zdobení vánočního strom-
ku, krásné jedle, na jídelně 
Domova připadlo na pondělí 
23. 12. 2019. Podával se teplý 
vánoční punč, stavěl se bet-
lém a rozezněly se vánoční 
písně a koledy. Již druhým 
rokem podtrhlo vánoční at-
mosféru pěvecké a hudební 

Rok 2020 bude rokem hned několika oslav
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Tradiční vánoční koncert
Se starým rokem se lidé v Želetavě 

loučili hned několika společenskými 
i sportovními akcemi. Ještě před Štěd-
rým dnem v podvečer 19. prosince se 
rozezněl želetavským farním kostelem 
sv. Michaela tradiční vánoční koncert, 
který přítomným navodil tu správnou vá-
noční atmosféru. Stejně jako v minulých 
letech i letos v něm vystoupily všech-
ny tři místní sbory. Publikum si mohlo 
v do posledního místečka zaplněném 
kostele vyslechnout adventní a vánoč-
ní písně nejprve v podání Sborečku – 
dětí předškolního a mladšího školního 
věku. Poté vystoupil s líbivým progra-
mem školní sbor. Závěr koncertu patřil 
smíšenému pěveckému sboru Florian. 
Výtěžek akce byl věnován na potřeby 
farnosti.

Sportovní turnaje
Hned po vánočních svátcích si přišli 

na své milovníci sportu. Ve sportovní 
hale při ZŠ se odehrály tradiční turnaje 
v nohejbale a malé kopané a ti, co se 
před Silvestrem nechtěli nudit doma 
u televize, přišli si 29. prosince do kul-
turního domu zahrát např. šipky, různé 
deskové hry, kuželky a další aktivity, 
které měli pořadatelé ze Sokola a SDH 
připraveny pro všechny věkové kate-
gorie. Ve velkém sále KD tu na třech 
stolech proběhl turnaj ve stolním teni-
se, jehož se zúčastnili nejen domácí, 
ale i přespolní příznivci tohoto sportu. 
A protože pořadatelé měli připraveno 
i občerstvení, strávily v kulturáku rodi-
ny s dětmi příjemně celé odpoledne. Co 
také dělat jiného, když nám paní Zima 
odepřela své radovánky!

Taneční zábava
Tradicí se v Želetavě na závěr roku 

také stala klasická taneční zábava. Po-
řádají ji členové fotbalového oddílu a je 
o ni stále větší zájem. V letošním roce 
si příležitost dobře se pobavit ještě před 
Silvestrem nenechalo ujít na dvě stovky 
účastníků.

Přípitek 
s ohňostrojem

Závěr starého a přivítání 
nového roku se v městysi už 
šestnáct let slaví společným 
setkáním, slavnostním pří-
pitkem a ohňostrojem na ná-
městí. Svařené víno pro 
dospělé a čaj pro děti vždy 
připravují členové obecního 
zastupitelstva. Aby světel-
nou show mohly sledovat 
i malé děti, přivítali v Želeta-
vě nový rok už podruhé až 
1. ledna v 18.00 hodin. Díky 
jasnému a teplému počasí 
panovala příjemná atmosfé-
ra, kdy si účastníci společ-
ného setkání mohli popřát 
do nového roku a užít si ne-
všední podívanou.

Olga Nováková

V Želetavě se na přelomu roku nenudili...
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Čtyřikrát z Lázu

Loučení se starým rokem
V kalendáři pro rok 2019 zbývá poslední list. Ještě pár hodin a závan nového roku ho odnese 

do minulosti. Ale než rok 2020 přebere pomyslné žezlo a celý koloběh odstartuje nanovo, je třeba 
se se starým rokem řádně rozloučit. Ať už byl jakýkoli. U kapličky na lesňácké návsi jsme se sešli 
už v podvečer. Do silvestrovské půlnoci sice ještě uplyne nějaká ta hodinka, ale s ohledem na nej-
mladší účastníky bylo loučení se starým rokem naplánováno na šestou hodinu: na úvod krátký pro-
slov, pro děti prskavky, pro všechny teplý 
čaj. A hlavně ohňostroj! Loučení se starým 
rokem bylo veselé díky jeho sršícím ba-
revným efektům, které prosvětlovaly celou 
náves, a zároveň slavnostní a důstojné, to 
když se ztichlou návsí rozezněl zvon z kap-
ličky... Prskavky doprskaly, čaj zahřál, ještě 
chvilka sousedského klábosení a můžeme 
směle vyrazit vstříc novému roku.

Letopočet 2020 je hezký, tak trochu sou-
měrný – dvě dvacítky na konci první deká-
dy 21. století. Ať je klidný a plný radosti!  
    Marcela Havelková

Štědrý den
Po poledni jsme se sešli na návsi, kde 

naše čekání na Ježíška zkrátili svým vy-
stoupením trubači. Po jejich vystoupení 
byly na řadě děti, k překvapením všech 
se k nim přidaly i místní ženy. Společně 
zazpívaly vánoční písně a zarecitovaly 
básně. V tento neobvykle krásný sluneč-
ný den jsme nazdobili vánoční stromek 
a rozešli jsme se k domovu užít si společ-
ný večer s rodinou.

Ach, ty svátky
Po plných talířích a mísách nastal čas 

lehkých aktivit. V pátek 27. prosince se 
uskutečnil vánoční výšlap do lesa, který 
je tradičně spojený s krmením lesní zvě-
ře. Poté, co jsme naplnili korýtka a seníky, 
jsme si opekli buřty a promrzlí jsme se vrá-
tili k domovu, kde jsme se ale dlouho neo-
hřáli a následně 29. prosince jsme vyrazili 
do Moravských Budějovic na zimní stadión 
bruslit. Na ledě se vyřádily nejen děti, ale 
i dospělí. Pro ty, kteří se bruslit neodvážili, 
nechybělo k pokoukání hokejové utkání.

Silvestr
Rok zase utekl jako voda a my se opět 

sešli na hřišti přivítat ten nový. V první 
řadě se chopil slova pan starosta Martin 
Chalupa, který všechny zúčastněné přiví-
tal, popřál do nového roku a odpálil oh-
ňostroj. Poté zavládla příjemná atmosféra 
plná smíchu a klábosení. Nechyběl ani 
slavnostní novoroční přípitek. Všem čte-
nářům zpravodaje přejeme šťastný nový 
rok plný úspěchů a osobní pohody.

Tříkrálová sbírka
Charita Česká republika pořádá kaž-

doročně dobročinnou akci s názvem Tří-
králová sbírka. Skupina koledníků cho-
dila i po naší vesničce a podařilo se jim 
vybrat krásných 11 415 korun. Děkujeme 
každému, komu není lhostejný život lidí, 
co neměli v životě takové štěstí, a přispěl 

do kasičky. Poděkování patří i koledníkům 
za jejich aktivitu a ochotu.

Petra Dubská
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Základní škola a Mateřská škola Dešov 
uspořádala v neděli 1. prosince 2019 slav-
nostní zahájení adventního období. Již pá-
tým rokem je v obci tradicí Vánoční zpívání 
a rozsvícení vánočních stromečků před 
obecním úřadem. Děti a paní učitelky z ma-
teřské a základní školy tuto neděli navodily 

krásnou vánoční atmosféru pro všechny 
obyvatele Dešova, kteří si přišli vánoční 
písničky a koledy v tomto kouzelném před-
vánočním čase poslechnout nebo zazpívat 
společně s dětmi. Na závěr si mohli všichni 
přítomní zakoupit adventní i vánoční deko-
race, které vyrobily samy děti.

Předvánoční čas je jedním z nejkrás-
nějších období v roce. A když se k tomu 
přidají Lukovští trubači, zážitky se ještě 
násobí. To se stalo v Krnčicích poslední 
sobotu před Štědrým dnem, 21. prosince. 
V nové krásně osvětlené pergole na ná-
vsi se v podvečer sešlo i přes nepříznivé 
počasí na osm desítek místních občanů 
a stalo se svědky krásného vystoupení 
těchto trubačů. Spolu s nimi jsme si mohli 
zazpívat vánoční koledy a písničky, nasát 
vánoční atmosféru. Samozřejmostí bylo 
podávání skvělého svařeného vína, které 
právě v tomto počasí přišlo velmi vhod. 
A vypadá to, že vznikla nová vánoční tra-
dice.

Tou další tradicí se zřejmě stane vá-
noční turnaj ve stolním tenise. Ten zorga-
nizoval pan Jaroslav Růžička ml. v neděli 
22. 12. a zúčastnilo se devět sportovců. 
Na prvním místě se umístil Zbyněk Svo-
boda, druhý skončil Jaroslav Růžička ml. 
a třetí příčku vybojoval Milan Svoboda. 

Nové i osvědčené vánoční tradice v Krnčicích

Starou tradicí ale stále zůstává štěd-
rovečerní zvonění. V 17 hodin se všichni 
scházejí před zámečkem. Dříve se prů-
vodu účastnily pouze děti, ale postupem 
doby se setkání účastní místní obyvatelé 
bez rozdílu věku. Letos byla účast ob-
zvlášť velká, sešlo se nás zde asi třicet. 
Pokračuje se průvodem po celé obci 
za zvuku zvonečků, svítících prskavek 
a hlasitého „békání“. Ve většině domů 
již svítí vánoční stromečky, a kdo zůstal 
doma, mává na kolemjdoucí. Po ukončení 
si všichni popřejeme krásné Vánoce a za-
píjíme douškem slivovice z místní palírny.

Dana Peřinková

Všichni zúčastnění byli odměněni a první 
tři si domů navíc odnášeli krásné poháry. 
Už se ale všichni těší na 2. ročník.

Adventní čas v Dešově zpříjemnily děti
Třetí adventní neděli uspořádala ZŠ 

a MŠ Dešov vánoční besídku pro veřej-
nost. Nejdříve vystoupily děti z mateřské 
školy s krásným pásmem básní, písní 
a tanečkem na téma Vánoční hvězdičky. 
Poté vystoupili školáci a zazpívali koledy 
a vánoční písničky, také zarecitovali bás-
ničky a zatančili dva tanečky. Vystoupili 

i s krásnou scénkou s názvem Jak sně-
hulák dostal jméno. Za nádherná před-
stavení sklidily všechny děti zasloužený 
bouřlivý potlesk. Na závěr ředitelka školy 
popřála všem přítomným krásné Vánoce, 
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do no-
vého roku 2020.

Mgr. Dana Popová
Foto: Ing. Zdeněk Pop
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Několik akcí proběhlo v prosinci 2019 
a na začátku ledna 2020 v Martínkově. 
První z nich byl společný zpěv v rám-
ci celostátní akce „Česko zpívá koledy“, 
k němuž se Martínkovští sešli ve středu 
11. prosince večer v parku u vánočního 
stromku. Patronaci nad tímto setkáním 
má již několik let místní pěvecký sbor Jor-
dán, pro nějž patří právě advent a Vánoce 
k nejvytíženějším obdobím. S tradičním 
vánočním koncertem se členové sboru 
představili nejen doma, koledy a další vá-
noční písně mohli v jejich podání slyšet 

i obyvatelé domovů důchodců ve Velkém 
Újezdu a Moravských Budějovicích. Sbor 
vystoupil také v Častohosticích a ve středu 
25. prosince 2019 i před zcela zaplněným 
kostelem v Martínkově. Svým vystoupením 

Již tradičně proběhlo přivítání nového roku v Lukově. Po 16. hodině se místní začali 
scházet k budově základní školy. Zde už na všechny čekalo malé občerstvení a pro 
zahřátí i svařené víno. Pan starosta Jan Vidourek poděkoval za celý uplynulý rok a pří-
pitkem popřál vše nejlepší do roku nového – 2020. Celé setkání se následně neslo 
v duchu přátelství a optimistické nálady.

Foto: Lubomír Prokeš

tak malí i dospělí členové 
sboru všem posluchačům 
zpříjemnili sváteční období.

Byť na Štědrý den až 
do večera svítilo sluníčko, 
se setměním přišel déšť. 
Ale ani to neodradilo ně-
kolik našich spoluobčanů 
od účasti na nejstarší tradi-
ci v obci – Štědrovečerním 
békání. A protože se u mno-
ha z nás v období svátků 
zvyšuje tělesná hmotnost, 

přišly na řadu i sportovní 
a pohybové aktivity. V so-
botu 28. prosince se v so-
kolovně uskutečnil již 21. 
ročník turnaje ve stolním 
tenise, do kterého se zapo-
jilo celkem 20 hráčů.

V poslední den loňské-
ho roku se hned po obědě 
vydala skupina 87 účast-
níků na silvestrovský vý-
šlap na nejvyšší vrchol 
katastru obce nacházejí-
cí se ve výšce 
624 metrů nad 
mořem. Na tra-

se měřící přibližně 2 kilometry 
museli zdolat výškový rozdíl 
téměř 100 metrů. I rok 2020 
začal pohybovými aktivitami. 
Hned 2. ledna proběhl pátý 
ročník turnaje v badmintonu, 
na kterém o stupně vítězů 
bojovalo osm dospělých a čtr-
náct dětí. Během několikaho-
dinového klání si všichni řádně 
protáhli všechny svaly. A v so-

botu 4. ledna nemohla martínkovská sku-
pina chybět na 50. ročníku sokolského 
výstupu na Mařenku. Celou trasu z obce 
na vrchol k rozhledně a zpět do Martín-
kova (celkem asi 20 kilometrů) zvládlo 20 
účastníků, dalších 14 pak šlo jen ranní 
pochod na společné setkání a k zpáteční 
cestě využili možnost odvozu přistavený-
mi automobily. Martínkovská skupina čí-
tala kolem 90 účastníků a tím se zařadila 
mezi jedny z největších.

OÚ Martínkov

K Tříkrálové sbírce se jako každoroč-
ně připojila také obec Cidlina. Tři králové 
v podání Tomáše, Robina a Veroniky pro-
šli celou obcí a štědří občané jim předali 
do pokladničky peníze. Děkujeme všem, 
kteří přispěli pro dobrou věc.

Foto: Marcela Špačková

Přelom roku v Martínkově
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telek Lenky Klimešové a Petry Ferdanové 
pustily do zpěvu vánočních písní a koled. 
Se soumrakem se před zraky přihlížejících 
občanů rozzářil vánoční strom. Ozvučení 
akce zajistil pan Libor Mahr, který tento-
krát připravil pro všechny přítomné i malé 
překvapení ve formě barevného osvětlení 
kostela sv. Prokopa, u kterého stál ma-
lovaný betlém, ve kterém přibyla figura 
psíka. Aby se přítomní měli čím zahřát, 
připravily pro ně kuchařky ze školní ku-
chyně svařák a dětský punč. Rozsvěco-
vání vánočního stromu se stalo součástí 
společenského života v naší obci a všem, 
kteří se na jeho zajištění podíleli, patří po-
děkování.

Na závěr adventu se již tradičně usku-
tečnil vánoční koncert. V sobotu 21. pro-
since 2019 se do místní sokolovny začali 
scházet všichni, kteří si nechtěli nechat ujít 
vystoupení cimbálové muziky Jožky Šmu-
kaře. Tak jako po tři předcházející roční-
ky byl sál včetně přilehlých prostor zcela 
zaplněn a přítomní očekávali, zda i ten-
tokrát zazní více jak tříhodinový koncert 
na vysoké umělecké úrovni. Na základě 
ohlasů můžeme říci, že nebyli zklamáni, 
a dokonce hovořili o tom, že tento koncert 
byl nejlepší. Zásluhu na tom měl přede-
vším Jožka Šmukař a členové cimbálové 

Ocenění člena 
SDH Kojatice

V závěru loňského roku proběhlo 
v Přibyslavi slavnostní setkání členů 
SDH, kteří byli navrženi na nejvyšší 
ocenění „Zasloužilý hasič“ u Sdru-
žení hasičů Čech, Moravy a Slez-
ska. Mezi oceněnými byl také pan 
Jan Šenkypl, který je členem Sboru 
dobrovolných hasičů v Kojaticích již 
70 let. Během svého působení pro-
šel několika funkcemi a v současné 
době vykonává funkci starosty sboru. 
Všichni členové SDH a zastupitelstvo 
obce Kojatice děkují Janu Šenkyplovi 
za dosavadní práci a gratulují k zís-
kání nejvyššího vyznamenání u dob-
rovolného hasičstva.

–SDH–

ještě jedno překvapení. Několika stovkám 
účastníků župního srazu zde v pravé po-
ledne zazpíval sokolskou a poté trojhlas-
ně i českou hymnu kněžický sokolský 
smíšený pěvecký sbor. Slavnostní atmo-
sféru umocnilo též několik praporů ze so-
kolských jednot včetně toho želetavské-
ho. Po slavnostním projevu místostarosty 
župy plk. Švece pana Jana Švaříčka si 
přátelé připili většinou slivovičkou a ode-
brali se ke svým domovům. Počasí akci 
přálo a už se všichni těší na příští setkání 
na Mařence.

Olga Nováková

V letošním roce uplynulo už 50 let 
od chvíle, co na Nový rok v roce 1970 vy-
stoupil oddíl táborníků Sokola Třebíč na vr-
chol hory Mařenky. Od té doby nebyla tato 
tradice porušena. Želetavští turisté se stali 
pravidelnými účastníky novoročních vý-
stupů na tento nejvyšší vrchol třebíčského 
okresu počátkem osmdesátých let minulé-
ho století. V letošním roce byla jejich účast 
mimořádná. Na tento jubilejní padesátý vý-
šlap se v sobotu 4. ledna ze Želetavy vyda-
la asi padesátka turistů všeho věku.

V cíli cesty už hořely ohně a zvaly 
k opékání buřtů. Na příchozí však čekalo 

Malé ohlédnutí za domamilským adventem
V neděli 1. prosince 2019 zahájili v Do-

mamili adventní dobu slavnostním rozsví-
cením vánočního stromu. V 16 hodin se 
děti ze základní školy pod vedením uči-

muziky. Velké poděkování patří všem, kte-
ří připravili příjemné prostředí a zajišťovali 
organizaci po celý koncert. Nemalou zá-
sluhu na této zdařilé akci máte i vy, kteří 
jste přišli a vytvořili nádhernou kulisu celé-
mu odpoledni. Tak zase za rok!

Radek Menčík

Sokolský výšlap na Mařenku
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Poslední měsíc loňského roku byl v Moravských Budějovicích na kulturní a společenské akce opravdu bohatý, přičemž 
o některých jsme již informovali v lednovém zpravodaji. Další, které se konaly po uzávěrce předchozího vydání, připomí-
náme několika fotografiemi.

Ohlédnutí za moravskobudějovickou prosincovou kulturou

 Adventní koncert s pořadovým číslem dva hostil velký sál Be-
sedy v neděli 8. prosince. Vystupovala na něm kapela Skyey 
Gospel, která se takto nechala vyfotografovat v zákulisí. 

           Foto: Karel Nechvátal

Autorské čtení dvou literátů prokládané písničkami se ve čtvr-
tek 12. prosince v sále SDH až tak úplně nekonalo. S písničká-
řem Jiřím Dědečkem totiž nepřijela avizovaná Tereza Brdečková, 
a tak celý večer musel zvládnout její manžel sám. 

          Foto: Luboš Janoušek

Vánoční koncert dechové hudby Mistříňanka se ve velkém 
sále Besedy konal v sobotu 14. prosince.         Foto: Pavel Čírtek

Adventní koncerty se nemohou obejít bez vystoupení žáků 
a pedagogů z moravskobudějovické ZUŠ. V neděli 15. prosince 
koncertovali v kostele sv. Jiljí.            Foto: ZUŠ

František Nedvěd s kapelou Tie Break nadchli vyprodaný sál 
Besedy v pátek 20. prosince. Legenda a stálice folku, country 
a trampských písní ani tentokrát své příznivce nezklamala. 

Foto: Pavel Čírtek

Dva dny před Štědrým dnem koncertoval v Besedě Pavel Sza-
bó se svojí kapelou a hosty. Adventní koncert s pořadovým čís-
lem čtyři navodil i díky vystoupení Kytarové školy Drahy Urbán-
kové opravdovou vánoční atmosféru.              Foto: Pavel Čírtek
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Něco výjimečného
Něco výjimečného? Ano. Opravdu se 

v Litohoři v kulturním domě odehrálo něco, 
co výjimečné bylo. 8. prosince 2019 se zde 
hrálo legendární představení „Dobytí se-
verního pólu“ Divadla Járy Cimrmana. Vý-
kony herců byly naprosto dokonalé. Zde-
něk Svěrák, Petr Brukner, Marek Šimon, 
Robert Bárta a další byli úžasní. Do týmu 

DJC nově přibyl i přední 
český herec Ondřej Vet-
chý, který okouzlil nejen 
ženskou část publika. 
Představení, které zde 
odehrál, bylo po Třebíči 
jeho druhé s tímto diva-
dlem.

Pokud platí, že ve-
likost osobnosti se 
měří podle míry pokory 
a skromnosti, můžeme 
směle konstatovat, že 
jsme se s něčím podob-
ným dosud nesetkali. 
Herecké mistrovství pro-
pojené s obrovským člověčenstvím, které 
vyzařovala tahle parta vstřícných a milých 
lidí, ve mně osobně zůstane asi navždy.

Publikum odměnilo výkon herců dlou-
hým aplausem vestoje. Dav nebyl k utiše-

Štěpánský turnaj
Na druhý svátek vánoční se konal 14. 

ročník Štěpánského turnaje ve stolním 
tenise. Zúčastnilo se 16 hráčů. Na prvním 
místě se umístil Jan Kabelka, na druhém 
místě Vít Charvát, na třetím místě Vladimír 
Vastl. Ceny vítězům věnovala jako každý 
rok obec Litohoř a byly předány panem 
místostarostou Milanem Křikavou.

Každý se po Vánocích rád protáhl. Dě-
kujeme pořadateli a těšíme se na další 
ročníky!

Divadlo, zpívání, sportování a jedenáctikilometrový výšlap

ní. Po představení ještě všichni členové 
divadla ochotně rozdávali podpisy a fotili 
se. Atmosféra byla nepopsatelná. Věřím, 
že se ještě někdy něco takového podaří 
zopakovat!

Vánoční zpívání
Prosinec bývá již tradičně nabitý akce-

mi. Vánoční zpívání v litohořském kostele 
bylo již počtrnácté. Kostel sv. Jana Nepo-
muckého se zaplnil do posledního mís-

tečka. Repertoár i zpěv byl opravdu nád-
herný. Mnozí posluchači neskrývali dojetí. 
Štědrý den sám o sobě je emočně velmi 
silný a podpořen něčím takhle milým pů-
sobí opravdu jako emoční elixír.

Děkuji dětem a do-
spělým, kteří udělali ra-
dost ostatním i za cenu 
toho, že oni sami si 
tento den vlastně až tak 
neužijí. Vím, že je to pro 
všechny členy sboru 
velký závazek, proto-
že chtějí, aby vše bylo 
dokonalé. Kdo nikdy 
nic neorganizoval, ne-
tuší, jak je to zavazující 
a jaká se poté dostaví 
úleva, když se vše po-
daří.

Silvestrovský pochod
Konec roku se již šestým rokem neo-

bejde bez Silvestrovského pochodu. Ne-
koná se sice přímo na Silvestra, ale jeho 
jméno nese. Sejde se vždy asi 90 účastní-
ků. Trasa pochodu má 11 km. Vždy v půli 
cesty se organizátoři postarají o malé ob-
čerstvení. Čaj pro děti i svařák pro dospě-
lé určitě potěší. Lidé si po cestě povídají. 
Už od prvního ročníku je zvykem, že se 
po návratu sejdeme k posezení v kultur-
ním domě. Všichni společně poobědváme 
a poté nám posezení zpříjemní hudba. 
Dojde i na taneček. Vpodvečer se všichni 
rozcházíme domů v dobré náladě.

Hana Bustová

inzerce
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Ve středu 11. prosince 2019 vystoupil 
dětský pěvecký sbor Rolnička se svým 

tradičním vánočním programem. Ten-
tokrát Rolnička uskutečnila komornější 
vystoupení v prostorách ZŠ Havlíčko-

ročníky, na které jsme si společně přiblížili 
tradice a zvyky tohoto svátku. Halloween-
ské řádění v maskách si užily i ostatní tří-
dy 1. stupně v rámci hodin angličtiny.

Členové Klubu 1 konverzace v anglic-
kém jazyce uspořádali pro své spolužáky 
soutěž O nejlépe vydlabanou dýni. Nikdo 
z nás nečekal takový zájem z řad žáků 
i rodičů, kteří pomáhali. Moc děkujeme! 
Sešlo se nám celkem 45 nádherně vy-
dlabaných dýní. Zvolit tu „nej“ bylo oprav-
du nemožné. Ocenili jsme tedy všechny 
soutěžící a čekala na ně sladká odměna 
za práci.

V rámci Klubů konverzace v cizích ja-
zycích jsme vycestovali i do zahraničí – 
50 žáků 2. stupně naší ZŠ letos navštívilo 
vánoční Vídeň. Opravdu nadšeni jsme byli 
z první zastávky u Hunderwasserhau-

su. Spoustu nových informací jsme se 
od našeho vynikajícího průvodce do-
zvěděli i o Belvederu, Schwanzenber-
ském náměstí či hradu Hofburg. Prošli 
jsme si několik vánočních trhů v centru 
města a nechyběly ani lákavé vánoční 
nákupy, při kterých jsme si sami vy-
zkoušeli naše znalosti cizích jazyků.

Máme motto: Vykročme z lavice, pře-
kročme hranice! Učíme se jazyk, aby-
chom se domluvili, ne abychom znali 
jen pravidla z knih. Proto nabádáme 
naše žáky: poslouchejte písničky v ori-
ginále, sledujte filmy v angličtině a pak 
se ve škole naučme pravidla spisovné 
angličtiny a úspěch je náš!

Hodně štěstí všem studentům cizích 
jazyků přejí jazykáři ZŠ Havlíčkova ul.

va. Cesta od školního vchodu, lemo-
vaná rozsvícenými svíčkami, dovedla 

početné publikum 
k vánočně vyzdo-
bené studovně. 
Před ní se na uví-
tanou podával dět-
ský vánoční punč, 
čaj, káva, koláče, 
vánoční pečivo 
a cukroví.

S písněmi k Mi-
kuláši nejprve 
vystoupilo mladší 
oddělení, pak ná-
sledovaly zimní 
a vánoční písně 
v provedení druhé-

ho oddělení. V programu nechyběly ani 
vánoční koledy, při nichž se zpěváčci 
sami doprovázeli na rytmické nástroje. 

Závěr patřil především dospělému pub-
liku. V jeho podání zaznělo několik vá-
nočních písní, rozloučili jsme se přáním 
do nového roku a tradiční českou Pur-
purou. Společně jsme alespoň na chvíli 
zapomněli na předvánoční shon a pod-
lehli kouzlu adventu a Vánoc.

Milada Simandlová, vedoucí Rolničky

Loučení se starým rokem 
v ZŠ T. G. Masaryka

Stalo se již tradicí, že se koncem pro-
since žáci spolu se zaměstnanci ZŠ 
TGM loučí se starým rokem formou pro-
jektového vyučování, které bylo opět vě-
nováno především našim milým hostům. 
Tradičně jsme přivítali malé návštěvníky 
z místních mateřských škol a již podruhé 
naše pozvání přijali bývalí zaměstnanci 
školy a kolegyně na mateřské dovolené.

Letošní projektový den se nesl v du-
chu večerníčkovských pohádek. Děti 
z mateřských škol si mohly připomenout 
postavičky Pata a Mata, Bolka a Lolka, 
Boba a Bobka, protáhnout se v tělo-
cvičně se šmoulí rodinkou, zahrát si golf 
nebo zlézt vrcholy hor na lezecké stěně. 
Děti byly nadšené i z turnaje ve stolním 
tenisu. Zklidnění a odpočinek pak našly 
při čertovském mariáši, kde si mohly 
zahrát spoustu deskových her, nebo při 
výrobě papírového anděla či zdobení 
vánočních perníčků. Radost dětem udě-
laly i dárky, které dostaly nebo si samy 
s pomocí našich žáků vyrobily.

Celé dopoledne jsme se také pečlivě 
starali o naše bývalé kolegy, kteří s námi 
projektový den aktivně prožili. Pod ve-
dením p. uč. Svobodové a p. uč. Kuchto-
vé si vytvořili vánoční dekoraci, poslech-
li si vánoční koledy v podání hudební 
skupiny Rosetta, společně si popovídali 
a zavzpomínali nad vánočním punčem 
s drobným občerstvením. Nechyběl ani 
výborný oběd. Celým dopolednem se 
nesla krásná, klidná vánoční atmosféra, 
která jen umocňovala nadcházející vá-
noční svátky.

Společné posezení se opět velice vy-
dařilo a přineslo mnoho milých vzpomí-
nek.

Mgr. Jitřena Kuchtová,
koordinátorka projektového dne

v angličtině v 1. pololetí v ZŠ Havlíčkova ul.?

Rolnička tradičně potěšila své příznivce
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Jan Baptista Poguelin-Molière
* Paříž 1622 – + Paříž 1673

Asi se ptáte, proč hrát hru 
autora, který žil ve století sedm-
náctém, v době krásného baro-
ka, která nám zanechala nád-
herné stavby paláců a chrámů, 
kdy moudrých a bohatých bylo 
málo a analfabety skoro všich-
ni. Odpovědi se vám dostane 1. 
března v 18 hodin v moravsko-
budějovické Besedě od České-
ho divadelního spolku z Vídně. 
My, v dnešní bohaté konzumní 
společnosti nacpané elektroni-
kou, užitečnými i pitomými vy-
nálezy žijeme moderněji. Díky 
internetu a mobilním telefonům 
máme v mžiku spojení s celým světem. 
A pro zábavu a zahnání našich smutků 
máme soudobé veselohry, muzikály a te-

levizní seriály. To je naše současná kul-
tura. Z jeviště sice už moc moudrosti ne-
slyšíme, ale herci nám v monologu nebo 

dialogu osvěží všechny vulgární 
výrazy anatomie našeho těla i šťav-
naté nadávky na všechno. Co nám 
tedy pan Molière a ostatní tehdejší 
Shakespearové a Goldoniové chtě-
jí dát nového?

To samé, co chtěli vidět a slyšet 
naši pra.. pra.. prapředci. Poznávat 
a smát se, když viděli v tom pokři-
veném zrcadle divadla svoje a sou-
sedovy hříchy. Žárlivost, mrzutost, 
lásku, zlobu, nenávist, posedlost, 
vypočítavost, tvrdohlavost, lakotu 
i hamižnost lékařů a apatykářů. Ty-
hlety plusy a mínusy lidského cha-
rakteru se vůbec za těch tři sta let 
nezměnily a já jen doufám, že my 
v dnešním nejmodernějším světě 

na tom nejsme ještě hůř. Jsem moc velký 
optimista?

Zdeněk Homolka

Student medicíny, absolvent několika 
jazykových zkoušek nejen z Aj a cesto-
vatel Tomáš Klajl, který působil půl roku 
v Africe, se přicházel pravidelně ve čtvr-
tek podělit s našimi žáky o svoje zkuše-
nosti. Nejvíce se nám líbilo jeho povídání 
o Africe, které slyšelo několik tříd 1. i 2. 
stupně. Zaujala nás rozdílná životní úro-
veň lidí v Africe. Některé děti dostávají 
jídlo pouze jednou denně. Většina ta-
mějších žáků se učí venku – střídají se 
ve dvou velmi prostých třídách. Ale školu 
navštěvují děti rády, protože si tam mů-
žou odpočinout, i když jsou zde bez jídla, 
a dokonce i bez vody. Po škole jdou zase 
tvrdě pracovat. Přesto na videu vypada-
jí, že si život užívají.

Co ale spojovalo všechny v Africe, byl 
společný jazyk – angličtina. A co z toho 
tedy vyplývá? Učte se anglicky a otevřou 
se vám brány do světa.

Neméně zajímavé byly přednášky 
o Rusku a lidském těle či konverzační 
hodina na téma Na letišti, ve které jsme 
se naučili spoustu užitečné slovní záso-
by, jako je Check-in, Gate, Arrivals, De-
partures apod. Kdo poletí, určitě ocení.

Svých zkušeností z mnohých mezi-
národních jazykových zkoušek využil 
Tomáš Klajl i při školním kole naší kaž-
doroční konverzační soutěže, kde se 
stal členem zkušební komise. Dne 12. 
prosince proběhla ústní část soutěže 
I. kategorie určené pro 6. a 7. ročníky 
a II. kategorie pro 8. a 9. ročníky. Všem 
zúčastněným moc děkujeme a gratu-
lujeme, předvedli výborné konverzační 
výkony a všichni postoupili do dalšího 
kola, které se týkalo poslechu a proběh-
lo hned po Vánocích.

Halloween už je v naší škole tradicí. 
Stejně jako každý rok i letos proběhla 
31. října Halloweenská party pro 4. a 5. 

Pozvánka do divadla: Zdravý nemocný

Co všechno proběhlo
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Na konci roku 2019, těsně před prázd-
ninami, byli žáci moravskobudějovické 
Základní školy a Praktické školy rozdávat 
radost v podobě zpěvu a recitace v Domě 
svatého Antonína a v Léčebně dlouhodobě 
nemocných v Moravských Budějovicích.

V prvně jmenovaném zařízení byli 17. 
prosince, ve druhém o den později. Žáci 
vystupovali se sedmi písněmi a jedenácti 
básněmi, samozřejmě s vánoční temati-
kou. Na harmoniku je doprovázel pan učitel 
Malina, který také písničky s žáky zpíval. 
Publiku se vystoupení líbilo a přálo si sly-
šet i nějaké nevánoční písničky. Takovému 
přání bylo s radostí vyhověno. Seniorům 
pak žáci rozdali malé dárečky – sněhuláky, 
které vyrobili ostatní žáci ve školní družině 
s družinářkami. Senioři z nich byli nadšení 
a říkali, že papírových přání mají mnoho, ale 
takové krásné sněhuláky žádné. Byli šťastní 
a mnohokrát děkovali. Děkovali i naši žáci 
– za pozvání a za pohoštění. S přáním klid-
ných Vánoc a zdraví se poté rozloučili.

V léčebně byl scénář stejný, ale vystou-
pení trvalo déle. Proběhlo totiž dvakrát. Nej-
prve ve společenské místnosti a poté ještě 
na pokojích u pacientů, kteří chtěli také sly-
šet vánoční písničky, ale ze zdravotních dů-
vodů nemohli ve společenské místnosti být. 
I zde slyšeli žáci z úst lidí chválu, vystoupení 
se líbilo. Děkovali i žáci, jednak za pozvá-
ní a jednak za sáček bonbonů, který dostal 
úplně každý. Do školy přinesli i certifikát 

Potěšili seniory v domově i nemocné v léčebně

stupoval okres Třebíč. Pro srovnání – zatím-
co vítěz z krajského kola se v republikovém 
finále umístil až na 42. místě, Matěj skončil 
třetí, za což si vysloužil odměnu v podobě 
tabletu a různých deskových her.

Logická olympiáda je soutěž pořádaná 
Mensou České republiky, založená na lo-
gických úlohách, jejichž řešení vyžaduje 
samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují 
zde naučené znalosti, ale schopnost sa-

mostatného uvažování a pohotového 
rozhodování. Logická olympiáda je 
rozdělena do tří věkových kategorií 
pro žáky 1. a 2. stupně základní školy 
a pro žáky všech druhů středních škol. 
Letos se do soutěže zaregistrovalo 
71 208 soutěžících z 3 249 škol, což je 
nejvíce v historii soutěže, a ještě více 
tak podtrhuje Matějův neuvěřitelný 
úspěch.

Věřím, že se Matěj bude i nadále 
rozvíjet, a troufám si říct, že o něm 
ještě uslyšíme.

Mgr. Markéta Černá

Dárce radosti, za který jménem školy děkuji. 
Děkuji i žákům za slušné chování a repre-
zentaci školy na veřejnosti.

Pohodový únor a třeba někdy a někde 
na shledanou.

Mgr. Jaroslav Micek

Matěj Křivánek, žák 4. B třídy ZŠ TGM 
v Moravských Budějovicích, který rád hraje 
fotbal, florbal, šachy, baví ho historie, země-
pis a matematika. V rámci školy navštěvuje 
kroužek logických her pod vedením paní 
učitelky Kabelkové. V čem je ale tento 
chlapec opravdu výjimečný, jsou jeho 
matematické schopnosti a dovednosti, 
logické myšlení a uvažování. Proto se 
také umístil na 3. příčce v republikovém 
finále Logické olympiády.

Po zdolání základního kola Matěj po-
stoupil do krajského kola, kde skončil 
na 2. místě, tudíž si zajistil postup do re-
publikového finále, které se uskutečnilo 
v závěru loňského roku v Míčovně Praž-
ského hradu. V Matějově kategorii 3.–5. 
třída soutěžilo celkem 65 dětí z celé 
České republiky a Matěj jako jediný za-

Úžasný úspěch našeho čtvrťáka v celostátní soutěži
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Poslední hodina dětské angličtinky před 
Vánoci se nesla v duchu svátečního klidu 
a pohody. Sešli jsme se i s rodiči téměř v pl-
ném počtu a dlouho očekávaná a připravo-
vaná akce mohla začít. Společně strávený 
čas jsme si zpříjemnili nejen poslechem an-
glických koled a popíjením dětského punče, 
ale užili jsme si i kopec zábavy. Také letos 
na nás čekaly vánočně vyzdobená učebna, 
spousta her, tvoření a překvapení. Nejprve 
se děti musely dostat přes soba Rudolfa, 
hlídajícího vánoční stromeček, aby nám 
ukázal svým pověstným červeným nosem 
další cestu. Pomohly jim k tomu rolničky 
a stříbrné ozdoby, do kterých soba doslova 
chytily. Za odměnu se děti dostaly k další 
překážce, a to k nezabaleným vánočním 
dárečkům. Ale co by to bylo za Vánoce bez 

otevřených dveří. Prosincový termín byl po-
prvé v sobotu, a tak jsme se trochu obávali, 
zda to je dobrý nápad, i vzhledem k velmi 
špatné předpovědi počasí. Obavy byly zby-
tečné, zájemci o prohlídku školy byli. Po pře-
čtení zápisů v návštěvních knihách i z osob-
ních rozhovorů s některými rodiči jsme 
velmi hrdí na studenty, kteří pracovišti školy 
provázeli a zodpovědně, fundovaně a se 
zájmem (i když byla sobota) předávali infor-
mace o oborech. Opět jsme se přesvědčili, 
že žáci z „učňáku“ jsou připraveni na to být 
kvalitní pracovní silou na trhu práce.

V měsíci prosinci přijelo do Jaderné elek-
trárny Dukovany 15 žáků průmyslových škol 
posledních ročníků z celé ČR na dvoudenní 
stáž „Šance pro technika“. Z naší školy byli 
vybráni tři nejlepší studenti oboru Mechanik 
seřizovač. První den mladí technici oblékli 
montérky a vydali se objevovat, jak vypadá 
práce provozního elektrikáře nebo strojníka 
energetických zařízení. Druhý den si vy-
slechli praktické rady a informace o tom, jak 
napsat životopis a uspět u výběrového říze-
ní. Všem byla nabídnuta možnost zúčastnit 
se psychotestů, bude-li ve škole zájem.

Závěr kalendářního roku jsme završili 
dvoudenními vánočními dílnami. Chlapci 
a děvčata si mohli na každý den vybrat dvě 
dílny dle vlastního uvážení. Organizátoři 
se snažili podchytit různé zájmy mladých 
lidí – sportovní (futsalový turnaj, posilovna, 
turistika, kuliturnaj, bruslení), komunikační 
(pohádkování, čajovna, deskové hry), krea-
tivní (tvorba vánočního přání, vytváření vá-
nočních ozdob či pečení cukroví) či odborné 
dovednosti (automobilový a svařovací trena-
žér). Tento způsob zakončení kalendářního 
roku byl příjemným zpestřením školního ži-
vota našich žáků a jejich učitelů.

Jedna část školního života je za námi, 
druhá před námi. Doufám, že rok 2020 bude 
pro všechny rokem úspěšným, zajímavým 
a obohacujícím z pohledu školního i osob-
ního života.

Ing. Marta Bauerová, 
výchovná poradkyně

Co jsme zažili v prvním pololetí na SŠŘS
První půlrok školního života utekl, a tak je vhodná příležitost se ohlédnout a napsat 

čtenářům zpravodaje, co naši žáci zažili. Samozřejmě na prvním místě je vzdělávání 
žáků, ale součástí školního života jsou i jiné aktivity, které vzdělávání doplňují za-
jímavější formou, než je výuka v učebně. Rozšiřují učivo, zabývají se mezilidskými 
vztahy ve škole, rozvíjejí dovednosti, možnosti a představivost žáků.

dárků? Honem, honem, musíme to napra-
vit! Do této aktivity se rády zapojily i ma-
minky a situace byla zachráněna. Během 
zápolení jsme se zahřívali dětským pun-
čem a děti přitom hádaly ingredience, které 
skřítci k namíchání tohoto voňavého moku 
použili. Celkem nenuceně si při tom zopa-
kovaly anglická slovíčka. Nakonec jsme se 
naučili kelímkový ,,The Cup Song“, který už 
dnes zná celý svět. Clap – clap – table – ta-
ble znělo na několik minut učebnou a kelím-
ky zněly tak hlasitě, že jsme možná mnozí 
přeslechli zvoneček, který ohlašoval konec. 
Uteklo nám to jako voda, děti si odnesly za-
sloužené odměny, originální novoročenky 
a pochvaly lektorek a věřím, že my všichni 
i hezký předvánoční zážitek.

Mgr. Kateřina Schmolzová

Vánoční besídka v Jazykové škole Amádeus

Každý školní rok začíná seznamovacím 
kurzem. Letošní setkání žáků prvních roč-
níků se spolužáky, učiteli a ostatními za-
městnanci školy se uskutečnilo v měsíci 
září v dětském táboře v Biskupicích. Pobyt 
byl dvoudenní, v krásné přírodě, s nabitým 
programem a výborným zázemím ze stra-
ny provozovatele. Na programu se kromě 
školy podíleli, jako každoročně, pracovníci 
budějovického STŘEDu, kteří se zaměřili 
na prevenci negativních jevů v oblasti mezi-
lidských vztahů. Překvapením pro žáky byli 
psovodi z letecké základny v Náměšti nad 
Oslavou, kteří byli vyvrcholením dvoudenní-
ho „seznamováku“.

Ještě v září se škola zúčastnila ZETOR 
SHOW v Novém Městě na Moravě. Padl re-
kord v podobě 237 traktorů na jednom mís-
tě. Zúčastnili jsme se s dvěma traktory Zetor 
3340 (3. místo) a Zetor 7211 (4. místo), dále 
s Kaipanem a svářečským trenažérem.

V říjnu se uskutečnily dvě důležité akce. 
První byla účast strojírenských oborů Me-

chanik seřizovač a Obráběč kovů na 61. 
ročníku Mezinárodního strojírenského ve-
letrhu v Brně. Hlavním tématem MSV byla 
průmyslová automatizace a digitalizace vý-
roby, což žáky velmi zaujalo, neboť se s tou-
to technikou mohou setkat i na odborném 
výcviku v podobě pětiosé frézky DMU502 
a 3D tiskárny, jejíž výrobky mohou zájemci 
vidět na různých propagačních akcích školy 
či ve fotogalerii webových stránek školy.

Druhá akce se týkala oboru Kuchař– číš-
ník. Žáci 1. ročníku měli možnost seznámit 
se s prostředím hotelového komplexu Valeč. 
Celým hotelem všechny provedla vedoucí 
obchodu Mgr. Lucie Jiřičková. Velkým pří-
nosem byla možnost projít místa, kam noha 
hosta vstoupit nemůže – kuchyň s cukrár-
nou, sklady a boxy, ale třeba i prádelnu s ob-
řími pračkami, sušičkami a mandlem a další 
technické zázemí včetně dvoupatrových 
podzemních garáží.

V měsících listopadu a prosinci se v SŠŘS 
v teorii a odborném výcviku uskutečnily dny 
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ze sportu, společenská kronika

Dne 1. 2. 2020 uplyne rok, co nás navždy 
opustila paní Ludmila Dvořáková 
a dne 8. 2. 2020 uplyne 5 let od úmrtí 
pana Jiřího Dvořáka.
S láskou vzpomínají 
dcery s rodinami.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

inzerce

Dne 1. 2. 2020 
uplyne 25 let 
od úmrtí pana 
Jana Němce.
S láskou 
vzpomínají 
manželka Marie
a synové Zbyněk, 
Jan a Patrik 
s rodinami.

Opustili nás:
Jiří Žák 1940 Mor. Budějovice
Milada Vaculínová 1927 Velký Újezd
Jaroslav Linhart 1966 Mor. Budějovice
Antonín Ferdan 1931 Mor. Budějovice
Božena Bendová 1935 Mor. Budějovice
Emilie Drozdová 1939 Mor. Budějovice
MUDr. Josef Salač 1955 Mor. Budějovice
Vítězslava Bartůňková 1937 Zvěrkovice
Růžena Svobodová 1932 Mor. Budějovice
Jan Jahoda 1929 Velký Újezd
Marie Hochmanová 1927 Jakubov
Jindřiška Kučerová 1920 Mor. Budějovice
Tomáš Nekula  1936 Mladoňovice
František Valík 1943 Vesce
Karel Bouda 1942 Třebelovice
Stanislav Švanda 1931 Velký Újezd
Růžena Bláhová 1938 Mor. Budějovice
Miroslav Železný 1941 Mor. Budějovice
Ing. František Chvátal 1958 Mor. Budějovice
MUDr. Věra Nesládková 1923 Mor. Budějovice
Květoslava Vrbková 1922 Mor. Budějovice
František Čerstvý  1937 Mor. Budějovice
Růžena Smilková 1933 Vícenice

Zdroj: Pohřební služba Rostislav Musil

Rok po roce léta 
běží, zastavíš je 
ale stěží,
nedělej si z toho 
nic, že Ti je zas 
o rok víc,
hodně štěstí, 
hodně zdraví, 
když je co, 
tak ať se slaví.

Dne 12. 1. 2020 oslavil pan 
Josef Říha z Lažínek
své krásné 93. narozeniny.
Blahopřeje manželka Marie, 
syn Josef s rodinou a dcera Marie s ro-
dinou.

Vzpomínky

Blahopřání

Sňatky ve IV. čtvrtletí 2019
Pavel Jenerál Mor. Budějovice
Linda Čelová Mor. Budějovice

Arnošt Eliáš Lukov
Petra Vystrčilová Lukov

Tomáš Blažek Mor. Budějovice
Šárka Novotná Nové Syrovice

Matrika

Projekt Děti do bruslí na zimním stadionu
V období podzimu 2019 probíhal na zim-

ním stadionu v Moravských Budějovicích 
již čtvrtým rokem projekt Děti do bruslí.

Cílem tohoto projektu je poskytnout dětem 
(chlapcům i dívkám) předškolního věku a žá-
kům I. stupně základních škol výuku a získání 
základů správného bruslení ve formě kurzů, 
které pak mohou děti dále rozvíjet v hoke-
jovém klubu, nebo je prostě využít při jiných 
pohybových aktivitách. Právě získávání dětí 
z kurzů bruslení „Děti do bruslí“ do náborů je 
dalším cílem projektu. Jednotlivé kurzy pro-
bíhají v podobě pěti hodinových (ZŠ) nebo 
deseti hodinových (MŠ) lekcí na ledové ploše 
zimního stadionu v Moravských Budějovicích 
pod vedením nejméně tří kvalifikovaných tre-
nérů – držitelů hokejových trenérských licencí 
sk. „B“, kteří mají bohaté zkušenosti s vedením 
hokejových náborů (které jsou rovněž zaměře-
ny na správnou výuku bruslení u nejmenších 
adeptů ledního hokeje). Kurzy probíhají pod 
záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy ČR.

Vzhledem ke stále se zhoršujícím klimatic-
kým podmínkám je pro řadu dětí absolvování 
podobných kurzů jedinou možností naučit se 
správným základům bruslení, které mohou 
rovněž v široké míře využít při jízdě na stále 
populárnějších in-line bruslích.

Organizátorem kurzů bruslení s názvem 
„Děti do bruslí“ je stejnojmenný zapsaný spo-
lek Děti do bruslí z. s., který zastupuje bývalý 

extraligový hokejista p. Zdeněk Ondřej (mj. 
HC Pardubice, HC Bílí Tygři Liberec, HC Piráti 
Chomutov aj.) a který má bohaté zkušenosti 
s vedením obdobných kurzů z ČR a zahraničí.

Systém financování projektu Děti do brus-
lí: základem spolupráce Děti do bruslí z. s. 
a školy je smlouva uzavřená mezi tímto za-
psaným spolkem a školou, případně mateř-
skou školou. Na základě této smlouvy zaplatí 
školské zařízení spolku Děti do bruslí částku 
75 Kč za 1 hodinu za každé dítě. Tuto částku 
zaplatí rodiče dítěte, které bruslí. Každý ro-
dič dítěte pojištěného u VZP pojišťovny může 
nárokovat poplatek v celkové výši 500 Kč. 
Částka za ledy za Mateřskou školu Moravské 
Budějovice a Mateřskou školu JABULA (zapo-
jených do projektu) byla zaplacena z příspěv-
ku 20 000 Kč od VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ 
SPOLEČNOSTI, a.s. se sídlem v Brně.

Ve středu 2. října 2019 se rozběhl na zim-
ním stadionu v Moravských Budějovicích první 
kurz projektu Děti do bruslí. V něm až do pátku 
13. prosince 2019 bruslilo celkem 231 dětí, a to 
z těchto mateřských a základních škol:
– Základní škola Jaroměřice nad Rokytnou – 

53 dětí,
– Mateřská škola Moravské Budějovice – 55 

dětí,
– Mateřská škola JABULA – 24 dětí,
– Mateřská škola Jemnice – 38 dětí,
– Základní škola Jemnice – 61 dětí.

Druhá část kurzů začala ve středu 8. ledna 
2020 a bude probíhat do konce března 2020. 
V ní bruslí děti z těchto škol 
– Základní škola TGM Moravské Budějovice, 

Mateřská škola Jaroměřice nad Rokytnou, 
Mateřská škola JABULA, Mateřská ško-
la Moravské Budějovice a Mateřská škola 
a Základní škola Blatnice.
Touto cestou děkujeme organizátorům kur-

zů a trenérům, rodičům zúčastněných dětí, 
ředitelům jednotlivých mateřských a základ-
ních škol a také učitelům těchto výchovných 
zařízení podílejících se na projektu jako dopro-
vod dětí na jednotlivé kurzy. Poděkování patří 
i městům jako zřizovatelům základních a ma-
teřských škol, jež se podílela na platbě za le-
dovou plochu pro děti ze škol zřízených těmito 
městy. V neposlední řadě děkujeme a moc 
si vážíme podpory společnosti VODÁREN-
SKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. se sídlem 
v Brně, jež přispěla svým darem na zaplacení 
ledů na zimním stadionu.

Zdeněk Ondřej, Děti do bruslí z. s.,
Ing. Miroslava Bendová,
ZIKOS, příspěvková organizace
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vzpomínky

V oku slza, 
v srdci žal,
co milé bylo, 
osud vzal...
Dne 14. února 
uplyne devět 
smutných let 
od úmrtí pana 
Karla Suchého 
z Moravských 

Budějovic.
S láskou vzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkují
děti s rodinami.

Tulákem v životě 
jsem se stával,
s lehkostí ruce 
do kapes dával...
Ale jen na malou 
chvíli. 
Odpusťte mi,
moji milí!
BUĎTE DOBŘÍ...
Dne 23. 2. to bude 
5 let, co nás navždy 

opustil syn, bratr, strýc, švagr a kamarád 
Radek Jeleček. 
S bolestí v srdíčku vzpomínáme. 
Maminka a sestry s rodinami.

Kdekoliv budete 
a budete-li chtít 
naslouchat, 
najdete mě 
vedle sebe...
Dne 17. 3. to bude 
10 let, co nás 
navždy opustila 
maminka a babička 
paní 

Jarmila Nováková. 
S bolestí vzpomínáme. 
Dcery a vnoučata.

Kdo lidem lásku 
a dobro rozdával, 
ten žije v našich 
srdcích dál.
Dne 24. ledna 
uplynul první 
smutný rok, kdy 
nás opustil pan 
Jan Hofmann 
z Vranína. 

S láskou vzpomínají 
manželka, syn a dcera s rodinami. 

Odešel jsi cestou, 
kam chodí 
každý sám,
jen dveře 
vzpomínek zůstaly
dokořán.
Třetí rok 
uplyne a Ty tiše spíš,
k nám domů 
se nikdy nevrátíš.

Dne 4. února 2020 uplynou 3 smutné roky, 
kdy nás opustil pan 
Oldřich Černý z Komárovic.
S láskou a úctou vzpomíná 
manželka Milada, dcera Ivana s rodinou, 
syn Olin s rodinou a syn Pavel.
Děkujeme všem přátelům a známým 
za tichou vzpomínku.
Moc děkuje manželka.

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

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

Stále jsi v našich 
srdcích. 
Kdo znal, 
vzpomene, 
kdo měl rád, 
nikdy nezapomene.
Dne 18. února 
uplyne 16 let, 
kdy nás navždy 
opustila naše drahá 

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

Je to tolik let, které 
s námi nejsi, 
nám je smutno 
u srdce, nevíme, 
kde jsi.
Přejeme Ti nejlepší 
žití v nové podobě, 
věříme, že život 
šanci dá tobě.
Znovu duše tvoje 

vrátí se sem k nám a možná, 
že k nám blízkým přijdeš zase sám…
Chybíš nám a je nám smutno, 
snažíme se žít, dej nám vědět, 
dej nám znát, stačí málo, budeme zase 
všechno chtít. 
Máme Tě rádi, i když tu nejsi.
Dne 9. února tomu bude 9 let, co nás 
opustil milovaný syn, bratr a vnuk 
Jindřich Kovář z Nových Syrovic.
S láskou stále vzpomínají 
rodiče, sestra a prarodiče.

Tvoje hvězda 
nezhasla, jen 
zmírnila svůj svit.
Pokud budeme 
na tomto světě, 
budeš s námi 
ve vzpomínkách žít.

Dne 5. února 2020 
uplynou 2 roky, 

kdy nás opustil náš bratr, pan 
Bohumír Přibyl.
S láskou vzpomínají sourozenci
Josef, Jiřina a Zdeněk.
Všem, kdo jste jej znali a vzpomenou 
s námi, děkujeme.

A za vše dík, 
za vše dík, 
za lásku, jaká byla, 
za život, jaký byl...

Dne 19. února 
2020 uplyne 10 let 
od úmrtí pana 
Libora Šrámka 
z Mor. Budějovic.

S láskou vzpomínají a nikdy 
nezapomenou 
manželka Pavla, dcera Jana, syn Dalibor 
s rodinami.
Děkujeme všem, co vzpomenou s námi.

Dne 13. 2. 2020 
si připomeneme 
7. smutné výročí 
úmrtí pana 
Zdeňka Svobody 
z Moravských 
Budějovic.
Není dne, 
kdy bychom na něj 
nevzpomněli. 

Všem známým a přátelům za tichou 
vzpomínku děkuje rodina.

...a když mě budeš 
potřebovat, 
prostě si jen v srdci 
zašeptej moje 
jméno.
Budu tam...

Dne 16. 2. 2020 
uplynulo 
pět smutných let, 

kdy nás navždy opustila paní 
Věra Dvořáková.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Dne 8. 2. 2020 
uplyne 1 rok, 
co nás opustila 
paní 
Blažena 
Kulhánková 
roz. Jelečková.

S láskou a úctou 
vzpomínají 

syn Miroslav a dcera Marie s rodinami.
Za tichou vzpomínku děkujeme.
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Pojďte s námi na Tašky
Turistický oddíl zve všechny příznivce 

na Hromniční výstup na Tašky, který se 
uskuteční 8. 2. 2020. Sraz bude na vla-
kovém nádraží v 10.15. Vlakem se pře-
suneme do Šebkovic a odtud se budeme 
pěšky vracet přes Holý kopec a Svatého 
Víta zpět do Moravských Budějovic. Délka 
trasy je 14 km.

Na trase bude rozdělaný oheň. Buřty 
na opékání s sebou. Těšíme se na vás.

Šibřinky – 
Ze života hmyzu

V sobotu 22. 2. 2020 vás zveme na Ši-
břinky, které nás letos přenesou do říše 
hmyzu. Sokolské Šibřinky tradičně uza-
vírají místní plesovou sezónu a vy máte 

jedinečnou příležitost užít si ples v nefor-
mální atmosféře plné masek a převleků. 
Naši tanečníci mají připravené tematické 
vystoupení a těšit se můžete na oblíbe-
nou hudební skupinu Onkels. Nebude 
chybět ani soutěž o nejlepší masku.

Nachystejte si křidýlka a přileťte mezi 
nás!

Tereza Lojdová, 
TJ Sokol Moravské Budějovice

Maraton Jana Buly
datum: 22. 2. 2020
místo: Orlovna Moravské Budějovice, 

Chelčického 885
prezentace: od 8:30 hod.
start: 
od 10:00 hod. – 50, 100, 200, 600 m
v 10:00 hod. – 42 195 m / možnost startu 

pro pomalejší běžce /
v 11:00 hod. – 42 195 m
v 11:15 hod. – 1 000, 2 000, 5 275 m

kategorie:
 50 m benjamínci r. 2015 a mladší
 50 m atletická školka r. 2013–2014
 100 m minipřípravka r. 2011–2012
 200 m přípravka r. 2009–2010
 600 m mladší žákyně a žáci r. 2007–2008
 1 000 m starší žákyně a žáci r. 2005–2006
 2 000 m dorostenky, dorostenci r. 2003–2004
 5 275 m junioři, juniorky r. 2001–2002
 5 275 m lidový běh ženy, muži
                                 bez rozdílu věku

42 195 m
muži A r. 2000–1981
muži B r. 1980–1971
muži C r. 1970–1961
muži D r. 1960–1951
muži E r. 1950 a starší

42 195 m
ženy A r. 2000–1986  
ženy B r. 1985–1976  
ženy C r. 1975–1966  
ženy D r. 1965–1956  
ženy E r. 1955 a starší  
Speciální kategorie: kněží, hendikepo-
vaní 

Trasa závodu: 50, 100, 200 a 600 m na ul. 
Chelčického
1 000 m a 2 000 m mají otočky na trase 
hlavního závodu
5 275 m od orlovny do Lukova /otočka 
u sochy anděla/ a zpět

maraton 8 kol
Občerstvení: v prostoru startu a cíle
Ceny: první tři v kategorii, všichni mara-
tonci pamětní medaile
Startovné: maraton 200 Kč, členové Orla 
150 Kč,
kratší tratě 50 Kč, členové Orla 20 Kč, do-
mácí členové Orla 0 Kč

Organizuje: Orel jednota Moravské Bu-
dějovice, tel. 607438787 www.orelmb.
cz

Informace: Jaroslav Scherrer, tel. 
775939005 jasch@centrum.cz

Závodí se na silnici za běžného provo-
zu, účastníci startují na vlastní nebezpečí.

Běh se uskuteční za podpory: Město 
Moravské Budějovice, Kraj Vysočina, Ji-
homoravský kraj a Zednictví Jan Vidou-
rek.

inzerce
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V sobotu 11. ledna již podruhé oživil Be-
sedu v Moravských Budějovicích ples Ži-
hadel. Návštěvníky plesu přivítala krásná 
výzdoba z dresů různých období historie 
i současnosti našeho hokejového klubu 
i vlajek fanclubu. Také stoly byly tematicky 
vyzdobené hokejisty. Ples se konal pod 
záštitou občanského sdružení Paprsek 
radostného žití a sdružení Patriots. Cílem 
akce bylo podpořit hokej v Moravských 
Budějovicích.

V úvodu všechny přivítal průvodce 
večerem, jímž byl skvělý Miroslav Kra-
tochvíl. Ten svými všetečnými otázkami 
také vyzpovídal legendy Žihadel novo-
dobé historie Jiřího Peroutku a Ladislava 
Rytnauera. Těmto výrazným osobnos-
tem moravskobudějovického hokeje byly 
slavnostně předány pamětní předměty 
od vděčného fanclubu Žihadel. Tento po-
čin nadšeně obrovským potleskem ocenili 
trenéři, kustodi, hráči současného A týmu 
i ostatní přihlížející.

V průběhu večera moderátor plesu při-
vítal na pódiu taktéž čestné hosty plesu, 
trenéra A týmu Miroslava Vybírala, tre-

néra a zároveň kapitána mužstva Milana 
Procházku a trenéra mladších žáků Petra 
Vandase. Rozhovory probíhaly v pozi-
tivním duchu nových nadějí, optimismu 

do budoucna a také 
vyjádřením díků pořa-
datelům plesu za pod-
poru hokeje v Morav-
ských Budějovicích.

Večer velmi pří-
jemně oživila svým 
temperamentním vy-
stoupením děvčata 
Sportovního klubu 
Profi aerobic team 
Moravské Budějovice. 
Jejich vystoupení celý 
sál oživilo a sklidilo 
zasloužené ovace. 
K tanci všechny zvala 

Doufáme, že příznivci turistiky se budou 
v takto hojném počtu setkávat na všech 
našich pochodech, kterých budeme 
v tomto roce pořádat více. Převzali jsme 
totiž pochody, které dříve organizovali 
vodáci, přičemž řady vedoucích našeho 
turistického oddílu rozšířil Jaromír Hanuš 

Také druhý ples Žihadel se mimořádně vydařil

v hlavním sále legendární skupina Gene-
tic, v sále Budivoj pak rytmickou hudbou 
rozpohyboval těla tanečníků oblíbený DJ 
Rudys. V hojně vyhledávaném fotokoutku 
mnozí zájemci mohli zvěčnit veselé chví-
le s partnery či přáteli. Nechyběla bohatá 
tombola a výborné občerstvení.

Druhý ples Žihadel se dle hojných po-
zitivních ohlasů vydařil a mnozí nešetří 
chválou na adresu pořadatelů směrem 
k výborné organizaci. Těm jsou tato slo-
va oceněním jejich píle a povzbuzením 
do dalších ročníků. Velký dík patří také 
všem, kterým není hokej v Moravských 
Budějovicích lhostejný a kteří přispěli po-
mocí či sponzorským darem ke zdárnému 
průběhu akce.

Mgr. Brigita Špičáková

Nový rok v moravskobudějovickém Sokole
Sokolové na Mařence
Nový rok jsme tradičně zahájili výstu-

pem na nejvyšší vrchol Třebíčska Ma-
řenku. Sokolové ze župy plk. Švece sem 
společně vystoupili již popadesáté. I když 
počasí nebylo příliš přívětivé a cesta 
byla bahnitá, z Moravských Budějovic se 
první lednovou sobotu roku 2020 
vypravilo na oblíbenou novoroční 
vycházku z Bítovánek na Mařenku 
téměř sto příznivců zdravého pohy-
bu. Na vrcholu byla možnost opéct 
si špekáčky, pokochat se výhledem 
z rozhledny a pozdravit se se zná-
mými a kamarády ze širokého okolí. 
Ve dvanáct hodin zazněla sokolská 
hymna a projevy starosty moravsko-
budějovického Sokola a starostky 
Sokola třebíčského. Po společném 
fotografování jsme se vydali na ces-
tu domů, zdatnější turisté šli pěšky 
až do Moravských Budějovic, větši-
na odjela přistaveným autobusem.

(na snímku Jana Švaříčka), který prý má 
v hlavě mnoho nových nápadů.

Novoroční koktejl 
pohybu

Ti z vás, kteří si dali předsevzetí 
o zdravém životním stylu, mohli na-
vštívit sérii fitness lekcí, kterou jsme 
pořádali druhou lednovou sobotu. 
Tentokrát jsme si dali pěkně do těla, 
protože jedna lekce střídala druhou, 
bez pauzy. Rozehřáli jsme se u ran-
ního pilatesu, následovalo cvičení 
na bosu, do varu jsme se dostali při 
intervalovém tréninku a flowinu a celý 
tříhodinový maraton cvičení zakončilo 
protažení na pěnových válcích.

Doufáme, že stejné nadšení z pohy-
bu, které jsme spolu zažili, všem vydr-
ží po celý rok.
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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.

SUDOKU
o ceny

Vylosovaný výherce získává vstupenku na diva-
delní představení Zdravý nemocný, konané 1. 3. 
2020 v MKS Beseda.
Správně vyplněné SUDOKU (stačí opsat vý-
sledné číslo ve zvýrazněném řádku) se svým 
kontaktem doručte do Turistického informač-
ního centra v Mor. Budějovicích, Purcnerova 62 
(MKS Beseda), a to nejpozději do 12. hodin, 14. 
2. 2020. Vítěze budeme informovat telefonicky.
Výherci z minulého čísla panu Karlu Kocourkovi 
z Moravských Budějovic gratulujeme.

Ceny do sudoku věnovalo MKS Beseda Morav-
ské Budějovice.

9 7 1 2
2 9 8

4 7 5
5 4

8 9
8 7

5 6 4
4 9 2
6 5 8 1

V pátek 10. ledna byl v klubovně 
atletického stadionu v Třebíči slav-
nostně zakončen uplynulý ročník 
Třebíčského běžeckého poháru. 
Ten sestává ze 14 závodů na tratích 
od jednoho do deseti kilometrů, 
do konečného pořadí se započítává 
osm nejlepších.

Opět velice úspěšný Třebíčský běžecký pohár

Jak se v poháru vedlo moravskobudě-
jovickým běžcům tentokrát? Stejně jako 
v minulých letech byli opět vidět mezi 
úspěšnými. V kategorii žen nad 45 let si 
zlatou radost užila Lenka Jičínská (Orel 
Mor. Budějovice). Bronzové poháry pak 
převzali Petr Jičínský (Orel MB) mezi 
čtyřicátníky, Bedřich Němec mezi pade-
sátníky, v kategorii šedesátiletých Pavel 
Klusáček (Orel MB) – čtyři jmenovaní si 
vysloužili rovněž ocenění za absolvování 
všech závodů poháru – a v nejstarší ka-
tegorii nad 70 let Jaroslav Černý (Klub dů-
chodců Mor. Budějovice), o stupínek níž 
tentokrát skončil Jiří Vídeňský (KD MB).

Nová běžecká sezóna vybízí k akci 
nejen všechny zájemce, ale i dosud ne-
rozhodnuté a věčně váhající. A nemusí 

Zleva Petr Jičínský, Lenka Jičínská, Bedřich Němec a Jaroslav Černý.

jít zrovna o závody. Vždyť se jedná o po-
hybovou aktivitu, která může vyhovovat 

opravdu všem: je nenáročná na zvláštní 
vybavení, stejně jako na místo a čas. Bě-
hat se dá totiž kdykoli a kdekoli.

Petr Jičínský

Kulturní a společenský přehled MIKROREGIONU
sobota 8. 2.   Moravské Budějovice  

Hromniční výstup na Tašky
Vydejte se s moravskobudějovickými turisty na hromniční pochod na horu Tašky u Šeb-

kovic. Sraz účastníků v 10.15 na vlakovém nádraží. Více informací uvnitř zpravodaje.

čtvrtek 27. 2.   Moravské Budějovice  kino Sokol

Yesterday
Pro únorové promítání jsme vybrali hudební komedii z  roku 2019, jejímž hlav-
ním hrdinou je neúspěšný písničkář Jack. Ten se jednoho rána probudí do světa, 
ve kterém nikdo nezná kapelu Beatles, jen on. S nejslavnějšími hity všech dob vy-
ráží na cestu k popovému nebi. Jenže tím ztrácí svoji životní lásku Elle, a musí se 
rozhodnout, zda je pro něj důležitější sláva, nebo láska… Občerstvení zajištěno. 

Začátek promítání ve 20.00. Vstupné 95 Kč.

ZDRAVÝ NEMOCNÝ

v neděli 1.3. 2020 v 18 hodin
ve velkém sále MKS BESEDA

v Moravských Budějovicích

vstupenky v předprodeji v MKS BESEDA: 150Kč, na místě: 190Kč
MZ ČR

Návštěva nemocného je možná pouze

JEAN BAPTISTE MOLIeRE

ČESKÝ DIVADELNÍ SPOLEK Z VÍDNĚ
Vás zve na představení

Za stav nemocného zodpovídá Zdenek Homolka



     


