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úvodník, tiráž

Je dobré bydlet 
v menším městě?

V dnešní době je svět velmi dynamic-
ký, zprávy se dozvídáme ještě dříve, než 
se staly. Vzhledem k celospolečenské 
situaci v neklidném světě a nemocem, 
které se rychle šíří po světě, tzv. pande-
miím, stojí za úvahu, kde je vlastně lépe, 
zda ve velkém, nebo malém městě.

Vědci a hlavně představitelé místních samospráv důrazně varují 
před probíhajícím vylidňováním menších obcí a měst. Veřejně vy-
zývají politiky, aby situaci začali včas řešit. Z provedených výzkumů 
vyplývá, že důvodem stěhování obyvatel jsou často mizející služby 
a nedostatečná dopravní obslužnost, občanská vybavenost, rov-
něž vidina lepších příležitostí ve větších městech. Obce mají pro-
blém třeba i s chybějícími dětskými lékaři, ale i penězi na opravu sil-
nic a dalšího vybavení obcí a menších měst. Vznikají tzv. periferie, 
kde postupně zůstávají převážně starší lidé. Mladí lidé se stěhují 
především do krajských měst.

Česká republika není v tomto ohledu výjimkou. Tento jev se ob-
jevuje všude ve světě. Zamysleme se proto spolu nad tím, co po-
třebují mladí lidé? Jsou to lepší příležitosti, kvalitní služby, dopravní 
obslužnost, snadnější získání bydlení pro založení rodiny a přede-
vším kvalitní technologická infrastruktura (připojení k vysokorych-
lostnímu internetu). Rezort průmyslu vytipoval místa, kde kvalitní 
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pokrytí internetem chybí. Na jeho zavedení určil miliardu korun 
a míní ještě přidat další finance.

Z průzkumu také vyplývá, že z více než šesti tisíc obcí, které 
v České republice jsou, mají dětského lékaře jen v dvanácti stech 
obcích. To už je velký problém. Nejméně obcí s dětským lékařem 
připadá na Vysočinu, zde jej máme v každém sedmém městě, 
a také na Středočeský kraj. Dětský lékař tam ordinuje v každé 
páté obci. Nejohroženější skupinou jsou obce do tří tisíc obyvatel. 
Vzhledem k vývoji demografické křivky stárnutí lékařů je však tato 
poslední skupina nejohroženější.

Ještě uvedu, jaký je stav silnic v České republice. Nejhorší silnice 
v okolí menších měst a obcí jsou v Jihomoravském a Pardubickém 
kraji. Celkově starostové uvádějí za nejhorší silnice v délce cca 
300 km. Na jejich opravu by bylo potřeba 18 miliard korun.

Přesto si myslím, že malé město má v dnešní době jisté výhody. 
Lidé se více mezi sebou znají a to přináší větší možnost prevence 
v narůstající kriminalitě. Hodí se i všeobecný zájem o dění v sou-
sedství, který není na škodu. Dá se více věcí ohlídat. Také plošné 
šíření nemocí probíhá ve velkém městě rychleji než na venkově, 
kde je méně lidí a jsou od sebe více izolovaní. Studny u rodinných 
domů jsou určitou rezervou vody pro obyvatele. Čistější ovzdu-
ší najdeme více v menších městech a obcích než v metropolích. 
Máme tady u nás také blíže k přírodě, proto s ní můžeme být více 
v souladu.

Myslím si, že bychom si měli vážit toho, co tady máme, a i přes 
neduhy malých sídel využít tento potenciál ve prospěch nás všech.

Ing. Jana Špačková, tajemnice MěÚ
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město informuje

ale ten podpořilo pouze devět zastupitelů. 
A protože pro původní návrh rady města 
zvedlo ruku jenom osm členů městského 
zastupitelstva, k bodu číslo 13 nebylo při-
jato žádné usnesení. V té chvíli měli za-
stupitelé za sebou první hodinu jednání.

Poté přišlo na řadu několik rozpočto-
vých úprav, které byly až na jednu výjim-
ku schváleny bez diskuse a jednomyslně. 
Podobně dopadly i další body programu 
včetně rozboru finančního hospodaření 
města k 31. 12. 2019 či informací o čin-
nosti městské policie, městského úřa-
du v oblasti poskytování informací nebo 
o čerpání z FAOM.

Závěrečná osmdesátiminutová (!) dis-
kuse potom bohužel vrátila dosavadní 
vcelku věcný průběh únorové schůze zpět 
do starých kolejí...

Luboš Janoušek

Rovných dvě stě minut potřebovali čle-
nové městského zastupitelstva na projed-
nání všech bodů programu osmé schůze, 
která se uskutečnila ve velké zasedací 
místnosti moravskobudějovické radnice 
v pondělí 10. února. Jednání jako obvyk-
le zahájil a poté taky řídil starosta Vlas-
timil Bařinka, který v úvodu konstatoval 
přítomnost dvaceti zastupitelů s tím, že 
z jednání se předem omluvila Olga Hon-
sová. Po určení zapisovatelky (Barbora 
Pokorná), volbě členů návrhové komise 
(Eva Šafránková, Zdeněk Janderka), vol-
bě ověřovatelů zápisu (Jiřina Jínová, Petr 
Žák) a jednomyslném schválení navrže-
ného programu se mohl naplno rozběh-
nout obvyklý kolotoč v podobě předkládá-
ní, projednávání, debatování a hlasování.

Program tentokrát nebyl oproti před-
chozím zasedáním příliš bohatý, obsa-
hoval jenom pětadvacet bodů 
včetně zahájení a závěru. Jedná-
ní se tak rozběhlo svižně a tento 
trend vydržel poměrně dlouho. 
Zastupitelé většinou jednomysl-
ně a bez delších diskusí přijímali 
usnesení ve znění navrženém 
radou města s výjimkou záměru 
výkupu pozemků u kolejí za are-
álem bývalé firmy Stavitel. V tom-
to případě totiž většinou dvanácti 
hlasů schválili protinávrh Jana 
Švaříčka. S výjimkou hlasu Petra 
Stejskala, který byl proti, prošla 
také žádost COOP družstva HB 
o poskytnutí dotace na provoz 
prodejny ve Vesci.

První větší zádrhel a první dáv-
ku obvyklých emocí přinesl až 
bod s pořadovým číslem 13, kdy 

se projednávala žádost spolku Mašínův 
statek – památník tří odbojů o poskytnutí 
finančního příspěvku na rekonstrukci are-
álu rodného statku Josefa Mašína v Lo-
šanech, kde by měly být zřízeny veřejně 
přístupný památník a stálá expozice tří 
odbojů. Zatímco radní navrhovali finanč-
ní dar spolku neposkytnout, Drahoslav 
Bastl přišel s návrhem příspěvku ve výši 
10 000 Kč. Konec klidné a věcné debatě 
na toto téma udělal svým vystoupením 
Petr Stejskal, podle něhož by si to za-
stupitelé, kteří pro příspěvek nebudou 
hlasovat, měli vyřídit se svým vlastním 
svědomím. Argumenty obsažené v jeho 
emotivní řeči odmítli Zdeněk Janderka 
i Vlastimil Bařinka, který Stejskalova slova 
nepřímo označil jako vyhrožování. Po dal-
ší ostré výměně názorů se nejprve hla-
sovalo o protinávrhu Drahoslava Bastla, 

schválilo záměr nabytí pozemku p. č. 
5206/23 v k. ú. Moravské Budějovice 
ve vlastnictví České republiky, se kte-
rým má právo hospodařit Správa želez-
nic, státní organizace, dle nabídky k od-
kupu pozemku. Pozemek se nachází 
pod obchvatem silnice I/38 směrem 
k Lažínkám, kde se silnice kříží s trasou 
železnice. Jedná se o část komunikace, 
která bezprostředně navazuje na další 
pozemky ve vlastnictví města,
schválilo záměr výkupu pozemků p. č. 
1682/76 a p. č. 1682/40 v k. ú. Morav-
ské Budějovice ve vlastnictví České re-
publiky, se kterým má právo hospodařit 
Správa železnic, jedná se o pozemky 
u kolejí za areálem bývalého podniku 
Stavitel,
schválilo záměr prodeje pozemku p. č. 
4209/6 v k. ú. Moravské Budějovice for-
mou výběrového řízení, přičemž pod-
mínky výběrového řízení bude násled-
ně schvalovat rada města. Jedná se 
o pozemek na ul. Fibichova u Rokytky,

neschválila záměr prodeje pozemků 
p. č. 478/2 a p. č. 478/4 v k. ú. Moravské 
Budějovice předem určenému žadateli 
J. Č., bytem Moravské Budějovice. Jed-
ná se o pozemky v lokalitě Mexiko za ul. 
K Cihelně,
schválilo prodej bytové jednotky v domě 
čp. 1165 a schválilo stanovy Společen-
ství vlastníků 1. máje 1165,
neschválilo prodej pozemku p. č. 
1512/21 v k. ú. Moravské Budějovice 
panu M. H., bytem Moravské Budějo-
vice a schválilo ponechání tohoto po-
zemku i nadále ve vlastnictví města 
za účelem možného vybudování klido-
vé a odpočinkové zóny pro obyvatele 
města v lokalitě Zahrádky,
schválilo podání žádosti o dotaci z pod-
programu Ministerstva pro místní roz-
voj ČR „117D8220 Podpora obcí s 3001 
- 10000 obyvateli, dotačního titulu 
117D8220B – Podpora obnovy sportov-
ní infrastruktury“. Min. výše dotace je 
0,5 mil. Kč, max. 5 mil. Kč. Dotace je po-

skytována max. do výše 60 % skutečně 
vynaložených nákladů. Žádost o dota-
ci bude podána na akustické opatření 
dvou tělocvičen v ZŠ TGM,
schválilo poskytnutí dotace ve výši 
84 000 Kč obchodní společnosti COOP 
družstvo HB na provoz prodejny ve Ves-
ci,
v souladu se zákonem o obcích stano-
vilo měsíční odměny za výkon jednotli-
vých funkcí neuvolněných členů zastu-
pitelstva,
vzalo na vědomí zprávu Policie ČR 
o stavu bezpečnosti a veřejného pořád-
ku v územní působnosti města Morav-
ské Budějovice a integrovaných obcí 
za rok 2019, zprávu o činnosti měst-
ské policie za rok 2019, výroční zprávu 
o činnosti MěÚ Moravské Budějovice 
v oblasti poskytování informací za rok 
2019 a čerpání z FAOM v roce 2019.
Marie Růžičková, 
odbor kanceláře starosty a školství

Osmé zasedání nejvyššího orgánu města

Zastupitelstvo města na svém 8. zasedání dne 10. 2. 2020 mj.:
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město informuje

Z jednání Rady města Moravské Budějovice
a spoluúčastí města ve výši 10 000 Kč. 
V případě získání dotace bude dílčí pro-
jekt zajištěn jako služba od zapsaného 
ústavu Střed, z.ú. Třebíč a realizován po-
bočkou v Moravských Budějovicích,
schválila Registraci akce „Modernizace 
VO ve městě – RVO Šafaříkova, Myslbe-
kova, nám. Míru, Moravské Budějovice“ 
z Ministerstva průmyslu a obchodu v rám-
ci Státního programu na podporu úspor 
energie pro rok 2020 (Program EFEKT) 
a potvrzuje zajištění finančních prostřed-
ků na realizaci akce nad rámec dotace 
(požadovaná dotace činí cca 1,3 mil. Kč) 
poskytnuté z Ministerstva průmyslu a ob-
chodu, které jsou zahrnuty v rozpočtu 
na rok 2020,
nesouhlasila s umístěním nájezdové ram-
py pana J. Č., bytem Moravské Budějo-
vice na části pozemků p. č. 478/2 a p. č. 
478/4 v celkovém rozsahu 40 m2 v k. ú. 

vzala na vědomí informaci o novém ce-
níku vstupného a služeb v sezóně 2020 
na letním koupališti a o novém ceníku uží-
vání ledové plochy v sezóně 2020/2021 
na zimním stadionu v Moravských Budě-
jovicích,
schválila vnitřní směrnici VS – 1/2020 pro 
činnost městského kamerového dohlíže-
cího systému,
schválila Program prevence kriminality 
města Moravské Budějovice na rok 2020 
– bezpečnostní analýza,
schválila podání žádosti o dotaci na dílčí 
projekt – Moravské Budějovice – Rozší-
ření MKDS - 8. etapa v rámci Programu 
prevence kriminality MVČR na rok 2020 
ve výši 507 046 Kč s minimálně 10% 
spoluúčastí města Moravské Budějovice 
na financování. Maximální částka dotace 
činí 350 000 Kč. Zbývající část bude hra-
zena z rozpočtu města. Předpokládaná 
částka hrazená městem včetně spolu-
účastí je ve výši 157 046 Kč,
schválila podání žádosti o dotaci na dílčí 
projekt „Moravské Budějovice – Bav se 
s námi v roce 2020“ v rámci programu Pre-
vence kriminality 2020 z Fondu Vysočiny 
Kraje Vysočina ve výši 160 000 Kč s účas-
tí Střed, z.ú., Třebíč ve výši 10 000 Kč 

Moravské Budějovice a požaduje její oka-
mžité odstranění,
schválila s účinností od 28. 1. 2020 nová 
Pravidla Rady města Moravské Budějo-
vice pro poskytování podpory z FAOM 
včetně všech příloh. Tato pravidla nalez-
nete na webu města pod odborem finanč-
ním,
vzala na vědomí informace o zapojení 
ZUŠ do dotačního titulu z Fondu Vyso-
činy „Učební pomůcky ZUŠ 2020“, který 
je určen na pořízení učebních pomůcek, 
případně opravy stávajících učebních 
pomůcek základních uměleckých škol, 
s projektem „Hudební nástroj pro každý 
hudební styl a žánr – akordeon“. Požado-
vaná dotace činí cca 35 tis. Kč,
schválila návrh programu 8. zasedání za-
stupitelstva města, které se koná dne 10. 
2. 2020,
schválila smlouvu o výpůjčce na nádobu 
o objemu 240 l k ukládání plastů a nápo-
jových kartonů.

V průběhu měsíce března bude zahájena celková rekonstrukce zpevněných ploch komunika-
cí a chodníků, veřejného osvětlení, vodovodu a kanalizace vč. přípojek a pokládka HDPE trubek 
rozšíření optické sítě. V součinnosti bude probíhat pokládka rozvodů VN/NN společnosti E.ON. 
Stavební práce předpokládají odstranění stávajících povrchů, dále bude navazovat rekonstruk-
ce technické infrastruktury: kanalizační řady, vodovodní řady, veřejné osvětlení, rozvody VN/NN 
a telekomunikační vedení. Následně budou realizovány zpevněné plochy komunikací a chod-
níků s úpravou okolního nezpevněného terénu. Zhotovitelem akce „Rekonstrukce TI v lokalitě 
Mexiko“ je firma SATES ČECHY s.r.o., Telč, která byla vybrána na základě výběrového řízení.

Akce je z provozních důvodů rozdělena na dvě etapy: 1. etapa – ul. Mexická a Fišerova, 2. 
etapa - ul. Gagarinova, Wolkerova, Ciolkovského a Pražská.

Vzhledem k tomu, že po dobu realizace bude ztížený pohyb chodců a vozidel v dotčené lo-
kalitě, žádáme obyvatele města, návštěvníky města, chodce i řidiče o shovívavost a dodržování 
dopravního značení.

O průběhu prací budeme včas informovat.
Miroslav Beránek, odbor strategického rozvoje a investic

Po komunálních volbách v roce 2018 nové 
vedení města vyšlo vstříc nejen snahám čle-
nů opozice v zastupitelstvu, ale rovněž poža-
davkům občanů města a přilehlých obcí o šir-
ší zapojení do problematiky veřejného života 
ve městě, při řešení připravovaných změn 
ve veřejném prostoru, v oblasti rozvoje kul-
tury, sportu, při přípravách budoucího vzhle-
du města a jeho částí. Byla tak vytvořena 
struktura komisí, které byly obsazeny nejen 
zastupiteli, ale též zájemci z řad veřejnosti, 
kteří chtěli a chtějí k tvorbě a budování ve-
řejného prostoru promlouvat. Je to potřebná 
a chvályhodná snaha obyvatel města a inte-
grovaných obcí přispět ke zlepšování pláno-
vání a k rozvoji nejrůznějších občanských 
iniciativ.

Nezapomínejme však na to, že komise 
neřídí chod odborů města. Všichni členové 
šli do komisí pracovat s cílem přispívat pod-
nětnými návrhy k podpoře práce městské 
rady a všech odborů městského úřadu. Ko-
mise jako takové jsou poradním, podpůrným 
orgánem. Výkonným činitelem jsou odbory, 
které plánují, zadávají, vyhlašují, realizují, 
kontrolují...

Každá z komisí rady města si vytkla ně-
jaké cíle. Jedna řeší podporu plánování 
kultury a společenských událostí, další spo-
lupracuje na přípravách realizace revitaliza-
ce městského parku, na vytipování oblastí 
další výstavby rodinných a bytových domů, 
jiná komise zase připravuje pravidla pro roz-
dělování podpory sportu a dalších aktivit.

Nic v této oblasti není tak, jak přinášejí ně-

které příspěvky zejména na sociálních sítích. 
Informace z jednání komisí by neměly být 
prezentovány jako „něčí extra zásluha“. To 
je asi velký problém, protože výsledky kolek-
tivní práce jsou na Facebooku prezentovány 
stylem „podařilo se nám“... Přičemž „nám ko-
misi“ je taktně opomenuto, zatímco „nám po-
litickému uskupení“ je tiše zdůrazněno. A to 
není příliš poctivé! Práci celé komise si tak 
přisvojují jen někteří její reprezentanti. Třeba 
jim tato nepoctivost časem dojde, nedojde-li 
dalším členům komisí trpělivost.

Vzhledem k tomu, že na základě pozná-
mek na sociálních sítích k veřejnému osvět-
lení v Moravských Budějovicích se množí 
dotazy občanů, jak že to s tím veřejným 
osvětlením je, uvádíme následující informa-

ce. Podmínky dotačního programu EFEKT, 
ze kterého město každoročně čerpá dotaci 
na nové světelné zdroje veřejného osvětlení, 
stanovují jako uznatelné náklady pro dotaci 
pouze zdroje (tedy svítidlo) a rozvaděč, ale 
už ne sloupy. Proto se v některých ulicích 
mění pouze světla, zatímco staré sloupy, po-
kud nejsou ve vyloženě havarijním stavu, zů-
stávají. Město tím šetří peníze. Při kompletní 
rekonstrukci by dotace pokryla velice malou 
část celkových nákladů a většinu investice 
by město hradilo ze svého rozpočtu. Druhým 
důvodem je to, že také vývoj v oblasti svě-
telné techniky jde mílovými kroky dopředu 
a světelné zdroje, které byly do našeho měs-
ta dodány před několika lety, už žádné firmy 
nevyrábějí. A někdy ani nemohou, protože 
se změnila legislativa a požadované pod-
mínky pro osvětlení ulic jsou jiné než dřív.

PhDr. Zdeněk Janderka, radní

Rada města na své 36. schůzi dne 27. 1. 2020 mj.:

Rada města na své 37. schůzi dne 30. 1. 2020 mj.:
schválila předloženou Příkazní smlou-
vu č. 7068/2020 na akci Rekonstrukce 
mostu na ulici Havlíčkova,
schválila dodavatele na stavební práce 
akce „Rekonstrukce TI v lokalitě Me-

xiko“, kterým je SATES ČECHY s.r.o. 
Telč.
Marie Růžičková, 
odbor kanceláře starosty a školství

Poznatky z práce komisí při radě města

Rekonstrukce technické infrastruktury v Mexiku
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čice – Jemnice – Moravské Budějovice 
– Jaroměřice nad Rokytnou – Hrotovice 
– JEDU – Dukovany – Ivančice – Brno. 
Svolali jsme předběžnou schůzku zá-

stupců měst a obcí do Moravských Bu-
dějovic, která na radnici proběhla v úterý 
11. února. Účastníci jednání – starostové 
z Moravských Budějovic, Jemnice, Jaro-
měřic nad Rokytnou, Hrotovic, Roucho-
van, jihočeských Dačic, místostarostka 
Moravských Budějovic a radní Morav-
ských Budějovic, vedoucí kanceláře sta-
rosty a zástupci odboru dopravy MěÚ 
a zástupce firmy, která by mohla obnove-
ný spoj provozovat – se shodli na několi-
ka prioritních bodech. Jedním z klíčových 
bodů byla shoda na potřebě obnovy spo-
je alespoň v nějaké variantě (byť ne úplné 
obnovy), potřeba komunikace s hejtman-
stvím Kraje Vysočina i oběma dotčenými 
kraji (Jihočeským a Jihomoravským).

Starostové dotčených obcí se dále 
shodli na tom, že obnova tohoto spoje je 
pro dopravní obslužnost regionu natolik 
důležitá, že obnova alespoň minimální 
podoby tohoto spoje, který je pro základ-
ní obslužnost alespoň seniorů, studentů 
či pracujících na této trase nezbytná. 
Opakujeme – nezbytná.

VDV nabízí kombinaci vlakových a au-
tobusových spojů, které však zejména 
seniorům, kteří dojíždějí za ošetřením 
a zdravotními kontrolami do Brna, lidem 
za prací a studentům za cestami do školy 
absolutně nevyhovují. Na avízované jed-
nání s obcemi je třeba přizvat hejtmany 

Okrajové oblasti Kraje Vysočina 
byly pro veřejnou dopravu více závislé 
na autobusovém spojení. Mělo to svou 
logiku, neboť města a obce na trase 
bývalé císařské cesty z Víd-
ně do Prahy byly a jsou ja-
kousi pupeční šňůrou mezi 
jihozápadní Moravou a Pra-
hou a jihozápadní Moravou 
a směrem na Brno. Jak bylo 
řečeno, přímé spoje z mís-
ta A do místa B jsou podle 
odborníků nejefektivnějšími 
spoji v rámci veřejné do-
pravní obslužnosti.

Takže když jsme vyzva-
li občany, aby sledovali 
možné problémy v novém 
modelu spojů, scházejí se 
připomínky od lidí napříč 
Krajem Vysočina. První při-
pomínky samozřejmě přišly 
od občanů našeho regionu. 
Hrotovice, které díky paní 
učitelce Vlčkové stály u zro-
du petice, jsou v připomín-
kách zastoupeny několika 
občany, kterým nové pořád-
ky v dopravní obslužnosti 
vadí. Pochopitelně zprávy 
ve formě poznatků s novým 
způsobem cestování přichá-
zejí i odjinud. Je zajímavé, že nespoko-
jenost se projevuje napříč krajem, ať jde 
o vlaková či autobusová spojení. Jak je 
možné, že týmy odborníků naplánují do-
pravní obslužnost tak, že existuje velmi 
špatná provazba (alespoň při uvedení 
nových jízdních řádů) mezi jednotlivými 
spoji? Některé odjíždějí (Okříšky) o pět 
minut dříve, než přijíždějí návazné spo-
je dalšími směry. Lidé jsou tak nuceni 
čekat nesmyslně na další spoje hodinu 
i déle. Jsou to jen zobecněné závěry, 
které nám v e-mailové komunikaci přišly 
na naši výzvu, aby nám občané poskytli 
zpětnou vazbu k tomu, jak jsou spoko-
jeni se systémem dopravní obslužnosti 
VDV v Kraji Vysočina.

Ocituji jeden příspěvek, který hovoří 
za všechny: „Nemám moc času situaci 
sledovat, petici jsem podepsal. Něco by 
v tom měla udělat města a obce na dané 
trase. Tak se snažte. Ztráta dopravního 
spojení na Brno se de facto týká každé 
druhé hrotovické rodiny. Zavedeny byly 
zcela nové nesmyslné spoje, které jezdí 
prázdné. Z JEDU se nedostane domů 
v poledne paní z Hrotovic, která tam 
pracuje v lékárně, odpoledne se nedo-
stane domů z Jaroměřic naše holička 
atd.“

Jak bylo zmíněno, prioritou dotčených 
obcí je dosáhnout obnovení spoje Da-

Jihočeského a Jihomoravského kraje, 
aby i oni vyslechli argumenty starostů 
a zástupců obcí, přistoupili konstruktivně 
k potřebám obcí v regionu, který je z hle-
diska dopravní obslužnosti více než pro-
blematický. Starostové budou usilovat 
o obnovu zrušeného spoje a zároveň pro 
možné jednání s dopravcem připraví zá-
kladní variantu spoje (případný dopravce 

připraví finanční rámec, který nám zašle 
před jednáním s hejtmanem Běhoun-
kem), variantu, která nabídne alespoň 
spoje ve dnech pondělí, středa, pátek, 
neděle. Pokud samozřejmě nedosáhne-
me plné obnovy spoje v jeho původním 
objemu.

Mnozí občané se ptají. Je to neschop-
nost krajů, které se nedokážou domluvit? 
Nebo kde vězí problém stovek a tisíců 
lidí závislých na veřejné dopravě? Mnozí 
mají pocit, že jejich hlas je v tom kolotoči 
zanedbatelný, mnozí volají po tom, aby 
se tomuto Kocourkovu dala STOPKA 
a aby se dále nerozmáhal. Naše dopo-
ručení? Nelikvidovat to, co je fungující 
a potřebné, jako třeba autobusový spoj 
Dačice – Jemnice - Moravské Budějovice 
– Hrotovice –JEDU – Dukovany – Ivanči-
ce – Brno.

Krajské volby se pomalu blíží. Všechna 
volební uskupení přijdou s líbivými voleb-
ními programy, ve kterých budou všem 
voličům nabízet „modré z nebe“. Lidé 
v okrajových regionech kraje by si měli 
uvědomovat, co jim jednotlivá uskupení 
nabízela (co splnila), kolikrát regionální 
politiky viděli ve vlastních obcích a jak 
jim jednotliví politici pomohli při řešení 
problémů.

PhDr. Zdeněk Janderka, radní

Zástupci obcí jednali o autobusovém spoji Dačice–Brno

Jednání na moravskobudějovické radnici se zúčastnil i zástupce dopravní společnosti, která nevyloučila zájem 
o obnovení zrušeného spoje do Brna.            Foto: Luboš Janoušek

Po několika dnech ticha po vydání článku v regionálním tisku ke kritice změn 
v dopravní obslužnosti regionu se řada občanů z různých částí Vysočiny 
rozhodla podpořit snahu o prosazení potřebných změn v nově zavedených 
jízdních řádech.
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Město Moravské Budějovice podalo žá-
dost o dotaci na projekt Moravské Budě-
jovice – Rozšíření MKDS – 8. etapa, která 
zahrnuje modernizaci kamerového systému 
– aktualizace operačního systému zázna-

mového serveru, upgrade systému Miles-
tone a instalaci a výměnu 7 ks stávajících 
pevných disků za nové s vyšší kapacitou. 
Součástí projektu je i posílení stávající-
ho systému MKDS o další dva kamerové 
body, a to na náměstí Míru. Kamerový bod 
na spodní části náměstí s pohledem na frek-
ventované restaurační zařízení a nonstop 

podnik bude osazen jednou otočnou a jed-
nou pevnou kamerou. Kamerový bod v horní 
části nám. Míru bude směřován na únikovou 
trasu pachatelů z náměstí parkem a osazen 
bude otočnou kamerou. Všechny kamery 
budou propojeny do stávajícího systému Mi-
lestone s propojením na služebnu městské 
policie i Policie ČR. Předpokládaná výše 
dotace z Programu prevence kriminality Mi-
nisterstva vnitra ČR činí 350 000 Kč.

Termíny zápisů do základních a mateř-
ských škol stanoví zákon č. 561/2004 Sb. 
(školský zákon) –

 zápisy do 1. tříd základních škol se ko-
nají v rozmezí od 1. dubna do 30. dubna,

 zápisy do mateřských škol se konají 
v rozmezí od 2. května do 16. května.

Dle školského zákona je zákonný zástupce 
povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní 
docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dub-
na kalendářního roku, v němž má dítě zahájit 
povinnou školní docházku. Povinná školní do-
cházka začíná počátkem školního roku, který 

následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6 let, pokud 
mu není povolen odklad. Není-li dítě tělesně 
nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li 
o to písemně zákonný zástupce dítěte v době 
zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží 
ředitel školy začátek povinné školní docházky 
o jeden školní rok, pokud je žádost doložena 
posouzením příslušného školského poraden-
ského zařízení a odborného lékaře nebo klinic-
kého psychologa. Zápis do 1. tříd se tedy týká 
dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 
a také dětí starších, které už měly odklad školní 
docházky.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti 
ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve 
však pro děti od dvou let. Od počátku školního 
roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 
pěti let, do zahájení povinné školní docházky 
dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (týká 
se dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 
a dětí po odkladu povinné školní docházky).

Každá škola sama stanoví dny, ve kterých 
bude zápis provádět. Bližší informace získáte 
u příslušných škol.

Marie Růžičková, 
odbor kanceláře starosty a školství

Program prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR 2020
Moravské Budějovice – Rozšíření MKDS – 8. etapa

Moravské Budějovice – Asistent prevence kriminality 
2018–2020

V rámci projektu Programu prevence kri-
minality Ministerstva vnitra ČR město Mo-
ravské Budějovice v roce 2018 navázalo 
na zkušenosti se zřízenou pozicí Asistenta 
prevence kriminality a zažádalo o tříletý pro-
jekt s názvem Moravské Budějovice – Asi-
stent prevence kriminality 2018–2020 pro 
město Moravské Budějovice. Projekt pokra-
čuje i v letošním roce. Na realizaci projektu 

získalo město dotaci ve výši 799 000,- Kč. 
Pro letošní rok město zažádalo o navý-
šení dotace z původně schválené částky 
266 000,- Kč na částku 290 000 Kč, a to 
na základě doporučení ředitele odboru pre-
vence kriminality, úměrně se navýší i spolu-
účast města. Hlavní náplní práce asistenta 
prevence kriminality je především pochůz-
ková činnost po městě, zejména v místech, 

která jsou považována za riziková z hledis-
ka kriminality a nedodržování veřejného 
pořádku. Při svých pochůzkách upozorňuje 
na vzniklé problémy, neoprávněné zábory 
pozemků, nutné ořezy stromů, problémy 
s mládeží a spolupracuje s organizacemi 
ve městě a upozorňuje prostřednictvím 
mentora nebo přímo na vzniklé problémy. 
Při svých pochůzkách reaguje na podněty 
občanů a předává informace městské poli-
cií a příslušným odborům městského úřadu.

Odbor organizační MěÚ

Program Prevence kriminality 2020
Moravské Budějovice – Bav se s námi v roce 2020

Město Moravské Budě-
jovice podalo žádost na re-
alizaci projektu Morav-
ské Budějovice – Bav se 
s námi v roce 2020 v rámci 
Fondu Vysočiny – Progra-
mu prevence kriminality 2020. V celkové 
výši projektu 160 000 Kč. Projekt svým za-
měřením vychází z Plánu prevence krimi-
nality města Moravské Budějovice na rok 

2016–2020. Projekt vychází 
z aktuální situace a navazuje 
na projekt předchozích let, 
kdy je potřeba řešit problema-
tiku rizikových experimentů 
s alkoholem, který je identi-

fikován nejčastěji mezi dětmi věku 10–15 
let. Obsahem projektu je souvislá kontakt-
ní a sociálně preventivní činnost. Aktivity 
proběhnou formou individuální a skupino-

vé práce s cílovou skupinou dětí a mladých 
dospělých tak, aby docházelo k adekvátní 
zpětné vazbě, vědomému aplikování zís-
kaných informací (především v souvislosti 
s rizikovým chováním) a pomoci a pod-
poře při hledání společenských postojů 
a hodnot. Projekt obsahuje tři hlavní akti-
vity – kontaktní práce v lokalitě, specifické 
skupinové aktivity a vrstevnickou skupinu, 
jedná se o pravidelné předem ohraničené 
setkávání terapeuta a sociálního pracovní-
ka s účastníky vrstevnické skupiny.

Zápisy dětí do základních a mateřských škol

Také v letošním roce se musí pokračovat nejen v kácení jehličnanů napadených kůrovcem, ale bohužel také dalších stromů včetně dvou 
bříz na ulici Husova, jejichž kořeny narušovaly kanalizaci. Ty byly odstraněny ve čtvrtek 13. února.                             Foto: Luboš Janoušek
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Slavnostní přivítání prvního občánka roku 
2020 mezi občany města se v Moravských 
Budějovicích stalo již tradicí. Letošního 
prvního občánka Viléma Bouchala přivítala 
místostarostka města Jana Kiesewetterová 
ve čtvrtek 13. února v obřadní síni městské-
ho úřadu. Manželům Anně a Alešovi Bou-
chalovým se jejich druhý syn Vilém narodil 
3. ledna v třebíčské porodnici. Doma se 
na něj těšil již starší dvouletý bráška Hynek.

Bc. Kiesewetterová všechny přítomné 
na městském úřadě přivítala a rodičům sr-
dečně poblahopřála k narození jejich syna. 
Ve svém proslovu se také krátce zamysle-
la nad vznikem jména Vilém a uvedla, že 
vzniklo ze jména Willhelm, spojeného z vý-
razů „will“ – vůle, touha a „helm“ – přilba, 
ochrana, a doplnila, že jméno Vilém se tak 
překládá jako „mou záštitou je má vůle“, 
nebo také „člověk pevné vůle“.

„V posvátné chvíli, kdy jste poprvé sevřeli 
v náručí svého milovaného syna Viléma, jste 

pocítili to, co už znáte. City rodičů, šťastných 
a hrdých zároveň. Přeji vám, abyste ušlech-
tilé rodičovské city mohli intenzivně proží-
vat po celý život. A abyste po celý život byli 
šťastni a hrdi na své děti,“ uvedla ve svém 
proslovu místostarostka. Současně vyjád-
řila přání, aby se Moravské Budějovice pro 
všechny přítomné staly vždy dobrým a bez-
pečným místem k životu a nikdy na své rod-
né město nezapomínali.

Po slavnostním proslovu a přijetí Vilé-
ma mezi občany Moravských Budějovic 
proběhlo podepsání většiny zúčastněných 
do pamětní knihy města. Nechybělo samo-

zřejmě ani předání dárkové tašky s hračka-
mi a zlatého přívěsku ve znamení Kozoroha. 
Součástí dárků byly rovněž poukaz v hod-
notě 1 000 Kč, který obdrží rodiče všech 
narozených dětí z Moravských Budějovic, 
a také pamětní list předávaný při příležitos-
ti vítání mezi občany města. Pro maminku 
byla přichystána krásná květina.

Slavnostní přivítání prvního občánka roku 
2020 mezi občany Moravských Budějovic 
proběhlo ve velmi příjemné a přátelské at-
mosféře.

Kamila Havlíčková, 
odbor kanceláře starosty a školství

Děvčat se narodilo mnohem více a prv-
ní místo obsadila Eliška (4 x), na 2. místě 
skončila Ema (3 x) a na 3. místě Veronika 
(2 x). Rodiče dále vybrali jména Adéla, 
Anežka, Ariana Mia, Barbora, Ela, Ella, 
Elizabeth, Emily, Evelin, Jasmína, Jose-
fína, Julia, Juliana, Karin, Lilly Charlott, 
Malvína, Natálie, Nela, Nikol, Radomila, 
Sabina, Sára, Stella, Šárka, Valérie, Vik-
torie.

Obřadu vítání nových občánků města 
se v roce 2019 zúčastnilo 26 dětí.

Knihy úmrtí obsahují celkem 150 ma-
tričních zápisů, což je o 35 méně než 
v roce 2018. Z tohoto počtu bylo 74 žen 
a 76 mužů. 36 zápisů úmrtí se týkalo ob-
čanů Moravských Budějovic.

V knihách manželství je zapsáno 68 
sňatků, což je o 10 více než v roce 2018. 
Z celkového počtu uzavřených sňatků se 

V roce 2019 přibylo občanů do měs-
ta Moravské Budějovice narozením 68 
dětí, z toho 28 chlapců a 40 děvčat. Tyto 
děti přišly na svět v různých městech 
naší republiky, nejčastěji to bylo v Tře-
bíči (50 x), ve Znojmě (7 x), v Praze (4 x), 
v Brně (2 x) a v Jihlavě (2 x). Po jednom 
narození jsme zaznamenali v Pardubi-
cích, v Pelhřimově a v sousedním Ra-
kousku. Prvním občánkem roku 2019 
byla holčička Eliška Bendová.

Nejoblíbenějším chlapeckým jmé-
nem se stal Ondřej (3 x), o 2. místo se 
dělí hned několik jmen, a to Adam, Mar-
tin a Štěpán (2 x). Dalšími oblíbenými 
jmény jsou Daniel, David, Filip, Jakub, 
Jan, Jiří, Kryštof, Lubomír, Marek, Ma-
těj, Matyáš, Max, Maxmilián, Michael, 
Miroslav, Robin, Sebastian, Tobiáš, 
Václav.

jednalo ve 43 případech o občana města 
Moravské Budějovice. Manželství se uza-
vírala na různých místech našeho matrič-
ního obvodu. V obřadní síni městského 
úřadu bylo uzavřeno 30 sňatků, tři páry se 
rozhodly pro obřad na zámeckém nádvo-
ří, jeden pár uzavřel manželství na zim-
ním stadionu.

Církevní formou bylo uzavřeno 18 man-
želství, což je o sedm více než v roce 
2018. Nejvíce, a to šest církevních sňat-
ků, bylo uzavřeno ve Velkém Újezdě 
v kostele sv. Petra a Pavla, další církevní 
sňatky byly uzavřeny v kostelích v Babi-
cích, v Litohoři, v Martínkově, v Jakubově 
a v Moravských Budějovicích. Vyjížděli 
jsme i na jiná krásná místa našeho mat-
ričního obvodu, například na ranč do La-
žínek či do penzionu Bednářův dvůr v Bo-
hušicích.

Rok 2019 a několik zajímavostí z matriky

První občánek Moravských Budějovic roku 2020

Místostarostka Jana Kiesewetterová a Anna, Aleš, Hynek a Vilém Bouchalovi. 
       Foto: Luboš Janoušek

Ani tentokrát nemohly chybět podpisy většiny 
aktérů slavnostního přijetí do pamětní knihy 
města.                       Foto: Luboš Janoušek
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ho požehnání. Spolu s pamětním listem 
jí předaly také nádhernou kytici a dárko-
vý balíček. Viditelně velice dobře nala-
děná, optimistická a stále se usmívající 
oslavenkyně za všechny dary i gratulace 
upřímně poděkovala. Poté si vyslechla 
několik českých lidových písniček v po-
dání početného sboru složeného z klientů 
domova a podepsala se do pamětní knihy 
města.

Po těchto gratulacích a oficialitách ná-
sledovalo jako obvykle malé a jako vždy 

Mnohohlasé, mohutné a hlavně upřím-
né „Živijó, živijó“ zaznělo ve čtvrtek 13. 
února před desátou hodinou dopolední 
ve společenské místnosti Domu sv. Anto-
nína v Moravských Budějovicích. Tradiční 
zpívané přání bylo určené zdejší klientce 
Anežce Nemeškalové, která tu za počet-
né asistence ostatních obyvatel, personá-

lu a několika blízkých příbuzných oslavila 
své 94. narozeniny.

Mezi řadou gratulantů ani v jejím přípa-
dě nechyběli zástupci města. Za oslaven-
kyní se ve čtvrtek dopoledne vydaly dvě 
ženy – místostarostka Jana Kiesewette-
rová a Barbora Pokorná z odboru kance-
láře starosty a školství městského úřadu. 
Obě paní Nemeškalové, která v Domě 
sv. Antonína pobývá teprve od poloviny 
letošního ledna, popřály do dalších let 
hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a boží-

neobyčejně milé přátelské posezení, při 
němž se nejen vzpomínalo, ale také plá-
novalo...

Pravidlo, že občanům Moravských Bu-
dějovic a jejich místních částí, kteří slaví 
devadesáté a vyšší narozeniny, gratulují 
zástupci města osobně, platí již něko-
lik let. Podmínkou ovšem je, že o takové 
osobní blahopřání projeví samotní osla-
venci či jejich blízcí zájem.

Luboš Janoušek

Svůj první sňatek uzavíralo 55 ženi-
chů, opakovanou zkušenost jich mělo 
13. U žen vstoupilo poprvé do manžel-
ství 48 nevěst a 20 dalo šanci dalšímu 
manželství. Nejmladšímu ženichovi 
bylo 24 a nejmladší nevěstě 23 let. Na-
opak nejstaršímu ženichovi bylo 65 let 
a nejstarší nevěstě 73 let.

Mezi snoubenci byl ve 44 případech 
starší muž, největší věkový rozdíl vůči 
mladší ženě byl 32 let. Muži nejčastě-
ji uzavírali sňatek ve věku 28–36 let, 
u žen to bylo ve věku 25–34 let, což 
byl skoro stejný výsledek jako za rok 
2018. Vzrostl průměrný věk ženichů (38 
let) i nevěst (36 let). V roce 2018 to bylo 
36,8 roků u mužů a 34,3 roků u žen.

V roce 2019 navštívili zástupci města 
s osobní gratulací k významnému život-
nímu jubileu 15 občanů, v roce 2018 to 
bylo devět občanů.

Matrika

jsou hezčí ulice, fungující dětská hřiště, 
zdravá zeleň i dostatek parkovacích míst. 
Čemu jsme se v uplynulých měsících vě-
novali?

Nejvíce práce nám dal návrh městské-
ho parku. Poté, co vedení města podle 
mého názoru špatným způsobem vypsalo 
zakázku na novou podobu parku, reálně 
hrozilo, že místo klidné odpočinkové zóny 
vznikne lunapark. Podařilo se nám vyvo-
lat nesouhlas obyvatel a původní projekt 
zastavit. Do diskuze jsme zapojili občany 
i odborníky. Nakonec vznikl pěkný návrh, 
zachovávající v parku dostatek zeleně. 
Park nabídne klidné místo pro dovádění 
dětí i vaše volné chvíle (poděkování patří 
hlavně Ing. arch Z. Svobodovi, který od-
vedl obrovský kus práce).

Jeden z hlavních důvodů, proč jsem 
vstoupil do zastupitelstva, byl špatný stav 
veřejných prostranství. Pomalu se daří 
věci měnit k lepšímu. Vybírám tři témata, 
která by vás mohla zajímat:
1) U bowlingu vznikne krytá autobusová 

zastávka. A pokud mám správné infor-
mace, bude i pěkně vypadat.

2) V roce 2021 se začne stavět nákupní 
centrum u kruhového objezdu. Bude to 
takový menší Stop Shop, který znáte 
z Třebíče. Hlavní obchod bude buď Lidl, 

Více jak rok se pravidelně scházíme 
na radnici a řešíme nové ulice, stavby 
i zeleň ve městě. Stavební komise se 
setkává téměř každý měsíc a na práci 
toho má opravdu hodně. Naším cílem 

nebo Albert.
3) V letošním roce je v plánu úprava chod-

níku u KPS směrem na Jechovu ul. 
Snad se dočkáme i bezpečného místa 
k přecházení.
V lednu jsem vedení města upozornil 

na stav veřejného osvětlení. Schválně - až 
půjdete na procházku, spočítejte si, kolik 
druhů lamp a sloupů potkáte. Vsadím se, 
že víc jak 10. Místo kultivace ulic buduje-
me chaotickou džungli. To se musí změnit! 
Na posledním zastupitelstvu jsme schvá-
lili navýšení rozpočtu na dokumentaci pro 
nové stavební projekty. V původním plánu 
rozpočtu města bylo pouze 0,5 mil. Kč. 
Za tyto peníze “nakreslíte” tak maximálně 
pár chodníků. Jsem rád, že se podařilo 
částku zvýšit na 2 mil. Kč – rozvoj měs-
ta nebude paralyzován a investiční odbor 
může pracovat na nových projektech.

Jsem rád, že ve městě pomalu vznikají 
věci, které jsou hezké a dobře slouží. Au-
tobusová zastávka u bowlingu je z prv-
ních vlaštovek. Věřím, že není poslední 
a že jsme na začátku éry, ve které tvoříme 
město pro jeho obyvatele. Vždyť ulice jsou 
náš životní prostor. Chceme je hezké.

Jan Švaříček, 
Za lepší Budějovice

Gratulace k 94. narozeninám Anežky Nemeškalové

Lepší ulice ve městě
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odpracovali dobrovolní hasiči celkem 451 
hodin, údržba vodních zdrojů jim zabrala 
231 hodin, údržba a výstavba hasičských 
zařízení 405 hodin, propagaci požární 
ochrany věnovali 185 hodin a zvyšování své 

odbornosti 613 hodin. V roce 2019 proběhlo 
celkem 321 akcí a odpracováno bylo 4 621 
hodin.

Svou hodnotící zprávu uzavřel Draho-
slav Bastl těmito slovy: „Sestry hasičky, 
bratři hasiči, dovolte mi, abych vám všem 
poděkoval za práci, kterou jste odvedli 
ve prospěch hasičů, přeji vám vše nejlepší 
do nového roku, mnoho osobních i pracov-
ních úspěchů a hlavně to, abychom se zde 
za rok ve zdraví zase všichni sešli. Loučím 
se stále aktuálním hasičským heslem na-
šich dědů: Bližnímu ku pomoci, Bohu ke cti, 
vlasti ku slávě.“

Po zprávě o hospodaření (přednesl Dra-
hoslav Bastl), zprávě revizní komise (Jiří 
Krejčí) a zprávě mandátové komise (Jan 
Vláčil) následovala volba nového okrskové-
ho výboru. Ten od neděle 19. ledna 2020 
tvoří: Drahoslav Bastl (starosta), Karel Ště-
pánek (náměstek starosty), František Durda 
(náměstek starosty), Zdeněk Svoboda (ve-

Třetí lednovou neděli dopoledne se 
v sále „staré hasičárny“ konala výroční val-
ná hromada okrsku č. 24 Moravské Budě-
jovice. Jednání v devět hodin zahájil a po-
sléze také řídil náměstek starosty okrsku 
Karel Štěpánek. V úvodu přivítal 
hosty, mezi nimiž byli například sta-
rosta Okresního sdružení hasičů 
SHČMS v Třebíči Miroslav Ježek 
či moravskobudějovická místosta-
rostka Jana Kiesewetterová.

Zprávu o činnosti okrsku za rok 
2019 přednesl jeho starosta Dra-
hoslav Bastl. V úvodu vyjmenoval 
osm členů okrsku, kteří v loňském 
roce navždy opustili jeho řady, 
a vyzval přítomné, aby povstáním 
a symbolickou minutou ticha uctili 
jejich památku. Poté se zevrubně 
věnoval hodnocení a statistikám 
roku 2019. Jak mimo jiné uvedl, okr-
sek č. 24 sdružuje celkem jedenáct 
sborů s 603 členy. Sedm z nich je 
přitom držitelem titulu Zasloužilý 
hasič: Vladimír Růžička st., Bohumír Vla-
sák, Ladislav Musil, Jan Muška a František 
Šálek z SDH Moravské Budějovice, Josef 
Říha z SDH Lažínky a Jiří Krejčí st. z SDH 
Zvěrkovice. Zasloužilí funkcionáři jsou čtyři 
– Jana Vlasáková a Karel Pitour (SDH Mor. 
Budějovice), Zdeněk Šabatka (SDH Víceni-
ce) a Jindřich Navrátil (SDH Jackov).

V další části své zprávy se starosta Bas-
tl podrobně zabýval aktivitami hasičských 
sborů v průběhu jednotlivých měsíců loň-
ského roku. Věnoval se také výsledkům 
hasičských soutěží a ocenil skutečnost, že 
pohárové soutěže pravidelně pořádají sbo-
ry z Častohostic, Lažínek, Litohoře, Mor. 
Budějovic, Vesce a Vranína. S mladými ha-
siči aktivně pracují Mor. Budějovice, Často-
hostice a Vícenice, ženským družstvem se 
mohou pochlubit sbory Lažínek, Častohos-
tic a Vícenic, muži nad 35 let soutěží za Vra-
nín, Vícenice, Vesce, Častohostice, Lažínky 
a Litohoř. Při údržbě výstroje a výzbroje 

litel), Zdeněk Motáček (zástupce velitele), 
Jindřich Navrátil (zástupce velitele), Jiřina 
Veselá (jednatel), Jiří Svoboda (vedoucí 
mládeže), Jana Vlasáková (referentka žen), 
Josef Janák, Karel Sobotka, František 

Hruška, Václav Částek, Pavel Čur-
da, Jaroslav Venhoda, Michal Kovář, 
Vladimír Růžička, Tomáš Křivan, Petr 
Chvátal, Jaroslav Bačo a Petr Plaček 
(členové výboru). Revizorem účtů byl 
zvolen Jiří Krejčí.

Do následné diskuse se zapojili 
i někteří z pozvaných hostů včetně 
Miroslava Ježka a Jany Kiesewettero-
vé, která jménem města poděkovala 
všem dobrovolným hasičům za dob-
ře odvedenou práci a činnost, kterou 
vykonávají ve prospěch občanů. Miro-
slav Ježek mimo jiné hovořil o přípra-
vě Okresního shromáždění delegátů, 
které se uskuteční v sobotu 21. března 
v Třebelovicích.

Luboš Janoušek

Z činnosti 

Výroční valná hromada okrsku číslo 24

Dobrovolným hasičům za práci jménem města poděkovala 
místostarostka Jana Kiesewetterová.    Foto: František Hruška

Pohled do sálu v době, kdy zprávu o činnosti přednášel Drahoslav Bastl.                  Foto: František Hruška

První středu v únoru připravil Muzej-
ní spolek v Moravských Budějovicích 
(dále jen MS) ve spolupráci s MKS Be-
seda přednášku pro veřejnost s názvem 
Lidové kroje na Moravskobudějovicku 
od roku 1900. Přednášející Mgr. Anna 
Prokopová se pečlivě připravila nejen 
teoreticky, ale i prakticky. Posluchače 
přivítala v sále Budivoj chlebem a solí. 
Ke své přednášce si pozvala přátele 
z folklorního martínkovského souboru 
Džbán. Ti zpestřili tancem a zpěvem 
velmi zajímavou přednášku z historie 
i současnosti o používání krojů na Mo-
ravskobudějovicku. Budivoj opouštěli 
návštěvníci s vědomím, že svůj čas ne-
promarnili a dověděli se řadu zajímavých 
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Když jsem projížděl kolem Salačovy vily, 
jedné z nejhodnotnějších stavebních pa-
mátek Moravských Budějovic, bývala brá-
na vedoucí ke garáži vždy otevřená. Ve dne 
a možná i v noci. Pan doktor Josef Salač 
totiž po službě v ordinaci stále někam vy-
jížděl – k pacientům, do třebíčské nemoc-
nice, do nového domu v Litohoři, do Prahy 
a do Brna ke svým dvěma dcerám, na ná-
vštěvy ke známým, do budkovského Majá-
ku, ke Kopcům do Domamile, do Vejtasova 
zahradnictví, na výstavy i kulinářské akce, 
ale také na sympozia, semináře a školení. 
A to nejen u nás, ale také v blízké či daleké 
cizině. On, jak bylo psáno ve smutečním 
oznámení, zpomalit neuměl.

Stále se vzdělával, a nejen proto byl 
ve svém oboru vynikajícím odborníkem 
a zkušeným lékařem. Za pomoci moder-
ních přístrojů, které uměl perfektně ovládat, 
a medikamentů vyléčil tisíce pacientů. Těšil 
se proto všeobecné oblibě a respektu.

Mimo své dlouholeté zkušenosti, které 
uplatňoval v praxi, byl Josef Salač i laska-
vým manželem, milujícím tatínkem svých 
čtyř dcer, nadšeným skautem, opatrovate-
lem tradic. Ctil, a to se mi na něm zvlášť 
líbilo, odkaz svých předků. Vše, co po nich 
zůstalo, pečlivě uchoval a také, při příleži-
tosti 80. výročí zahájení dědečkovy lékař-
ské činnosti, zpřístupnil při dnu otevřených 
dveří v říjnu 2018 veřejnosti. Byly to nejen 
lékařské přístroje, ale také fotografie, doku-
menty, obrazy, tabule, knihy.

„Jednou, když jsem coby ochotník hrál 
ve hře Milionové štěstí postavu doktora Ze-
lenáka, půjčil mi Josef, a to byla pro mne 
velká čest, dědečkův lékařský kufřík, jindy 
vytvořila Salačova zahrada z mého popudu 
zázemí pro jeden z dílů známého televizní-
ho pořadu Receptář,“ zavzpomínal na své-
ho přítele zahradník Vladislav Vejtasa.

Ano, zahrada byla velkou lékařovou lás-
kou. Rád vysazoval nové stromy, ale hájil 

i ty staré po svých předcích – dědečkovu 
mohutnou břízu či staré jabloně. Nejvíce 
miloval práci se dřevem a s kamenem.

Pamatuji si přesně na onen den, když 
jsem u nádražní pošty potkal Pepíka s jeho 
dcerou Michaelou, které tehdy bylo patnáct 
let. Ta mne již tehdy svou krásou tak za-

ujala, že jsem otci bezprostředně řekl: Ta 
jednou vyhraje českou Miss. Josef se tomu 
tehdy moc smál, ale po letech mi telefono-
val, že jsem byl dobrým prorokem, neboť se 
tak skutečně stalo.

Jako každý otec byl i doktor Salač 
na tento nečekaný úspěch náležitě pyšný 
a přemýšlel, co by své dceři připravil při při-
vítání doma v Budějovicích.

„Tehdy přišel s nápadem,“ vypráví Vladi-
slav Vejtasa, „že s mou pomocí postavíme 
Míše na zahradě kamenný trůn. Sám pak 
pro ni k její velké radosti vytvořil sochu žel-
vy a zasadil rododendron.“

Pan doktor byl velkým budějovickým 
patriotem, a přestože měl spoustu pro-
fesních možností, zůstal městu celý svůj 

život věrný. Zajímal se o historii, výtvarné 
umění a hudbu. S rodinou a přáteli velmi 
rád cestoval, lyžoval a chodil do přírody.

„Josef byl člověkem, se kterým jsem 
se téměř každý den třicet let setkával. 
Za svůj život jsem nikoho tak činorodého, 
vitálního a aktivního nepotkal,“ říká Sala-
čův přítel Pavel Šamánek. „Mimořádným 
zážitkem byla pro mne cesta do New Yor-
ku, kde jsme byli hosty hokejisty Patrika 
Eliáše, s jehož otcem se Pepík znal. By-
dleli jsme v jeho bytě, chodili na stadion 
na zápasy, v nichž hrál, besedovali, disku-
tovali. Z poslední doby si vybavuji Pepíko-
vu větu, na kterou vždy kladl velký důraz: 
Kamarádi, každý den si máme udělat ně-
jakou, třeba jen malou radost. Tou radostí 
bylo posezení u něho na zahradě nebo 
sklenka a sousto něčeho dobrého při 
popovídání s přáteli. Na tyto chvíle plné 
souznění se nedá zapomenout,“ uzavřel 
Pavel Šamánek.

O různých nevšedních chvílích s Pe-
píkem mi často vyprávěl před svým od-
chodem na věčnost i učitel Zdeněk Branč, 
další jeho kamarád.

S pomocí odborníků, přátel a rodiny 
dokázal doktor Salač během uplynulých 
dvanácti let postavit dům v Litohoři a ná-
sledně zrekonstruovat vilu v Moravských 
Budějovicích. A měl i bezpočet dalších 
plánů, které však bohužel nestačil dokon-
čit.

„Mezi ty, jež se mu podařilo realizovat, 
patřila například tryzna za ptáka, který 
neodletěl do teplých krajů. To byla vskut-
ku mimořádná akce, kterou si vymyslel 
a celý večer se nesl v tom duchu. Pepa 
byl nejen skvělým organizátorem, ale měl 
i úžasný dar – sám ze sebe si dělal leg-
raci, nebyl nafoukaný a rozdával kolem 
sebe radost. On nás pacienty nejen lé-
čil, ale i těšil. Třeba v Litohoři – tam jsme 
u krbu dělali, jak Pepík říkával, dietní chy-
by,“ zavzpomínal jeho kamarád Miroslav 
Vomáčka.

Josef Salač byl výraznou osobností 
a prožil pestrý, bohatý a plodný život, bo-
hužel však pro ty, kdo si ho vážili a milo-
vali, příliš krátký. Letošního 21. března by 
se dožil 65 let. Svým nečekaným odcho-
dem v adventním čase loňského roku nás 
nesmírně zarmoutil. Jemu, který celý život 
léčil a zachraňoval životy svým pacien-
tům, nebylo již pomoci. Zemřel 13. prosin-
ce ve Vídni, kde se zúčastnil lékařského 
kongresu.

Na památku MUDr. Josefa Salače i jako 
připomínku jeho lásky k přírodě vysadí 
přátelé a rodina na jaře před budějovickou 
poliklinikou strom. A protože pan doktor 
byl v jádru veselý člověk, bude to okras-
ný buk tricolor s barevnými listy. Jistě se 
mu při pohledu z nadpozemských výšek 
bude líbit.

Pavel Kryštof Novák

informací z historie nejen 
Moravských Budějovic.

Vzhledem k tomu, že 
všechny tři přednášky 
z cyklu 2019–2020 byly 
hojně navštívené a byla 
na ně příznivá odezva 
u posluchačů, zařadí náš 
MS ve spolupráci s MKS 
Beseda pro sezónu 2020– 
2021 další pořady pro ve-
řejnost. V listopadu zahájí-
me prezentací historických 
fotografií s komentářem 
Ing. Františka Lustiga tento-
krát ve velkém sále Besedy.

Václav Kovář Přednáška v Budivoji byla velice zajímavá.  Foto: Petr Jičínský

Muzejního spolku v Mor. Budějovicích

Každý den si máme udělat nějakou malou radost
(K nedožitým 65. narozeninám MUDr. Josefa Salače)
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hoštění v podobě jednohubek, klobásek, 
slaného pečiva, kávy a vynikajících kolá-
čů, které napekli zaměstnanci domovní 
kuchyně.

Příjemnou náladu svým zpěvem navo-
dil pan Jiří Tržil st. a návštěvníci plesu se 
s úsměvem rozpohybovali na tanečním 
parketu. Nejenom oni, ale i seniorky z TJ 
Sokol v Moravských Budějovicích. Pod 
vedením paní Evy Markové předvedly 
sportovní pohybovou aktivitu s míči.

Velké poděkování patří myslivcům 
z okolních mysliveckých spolků, kte-
ří mezi nás přišli i se svými psy. Všichni 

V letošním roce se již popáté uskutečnil 
v Domě sv. Antonína domovní ples. Téma-
tem letošního roku byla myslivost. Jídelna 
domova se proměnila v netradičně vy-
zdobený taneční sál provoněný jehličím. 
K vidění zde byly lovecké trofeje i vypre-
parovaná drobná zvířata, která domovu 
zapůjčil pan Antonín Vidourek.

Všechny přítomné v úvodu přivítal ře-
ditel Domu sv. Antonína Ing. Petr Žák 
společně s představenou komunity SM 
Vincentou Kořínkovou. Pozvání přijala 
i místostarostka města Bc. Jana Kiesewe-
tterová. Pro všechny bylo připraveno po-

Přeji všem čtenářům našeho zpravodaje 
krásné, ač tak trochu podivné, zimní dny. 
Letos zima opravdu moc zimu nepřipomí-
ná. Ale to nemění nic na faktu, že ať je léto 
nebo zima, s hasiči je vždycky prima… 
A já můžu s klidným svědomím napsat, že 
pátek 7. února, kdy proběhl náš letošní ha-
sičský Tulácký masopust, opravdu prima 
byl. Sál byl plně obsazený. Moc mě mrzí, 
že se nedostalo na všechny zájemce, ale 
bohužel nafukovací ten sál není a kapacita 
je přece jen omezená. Ale příští akce bude 
na letišti a tam nikoho a v ničem rozhod-
ně omezovat nebudeme! Tuláci hráli jako 
vždy skvěle a mně se moc líbilo, že se za-
čalo tančit už od první písničky. Bylo vidět, 
že si všichni ten večer užívají, baví se, tan-
čí a zpívají a z toho mám opravdu velikou 
radost. Tak doufám, že nikdo neodcházel 
zklamaný, a já děkuji všem hostům za tu 

úžasnou atmosféru, 
kterou dokázali vytvo-
řit, samozřejmě i hasi-
čům, kteří se na přípra-
vě této zábavy podíleli, 
a Tulákům, bez nichž si 
už snad naše akce ani 
neumíme představit.

Už jsem lehce na-
kousla akce, které se 
budou konat na letišti. 
Nejbližší bude Pálení 
čarodějnic. Kdo k nám 
chodí, ten ví, že si užije 
odpoledne plné her a soutěží pro děti a ve-
čer pak je vyhrazen opět tanci a zábavě 
s Tuláky. Ti si samozřejmě zahrají i na na-
šem letním festiválku Značkovací železo, 
který letos proběhne 22. srpna. Parťáky 
jim budou tentokrát dělat muzikanti ze 

skupiny SaZ z Třebí-
če, kteří mimochodem 
vyhráli jeden ročník 
Třebíčského kotlíku. 
Skalní fandové country 
muziky jistě budou tuto 
skupinu znát. Můžu jen 
doufat, že nám letos 
bude Floriánek více 
přát a sešle sluníčko 
a ne déšť jako vloni…

A když už jsme 
u toho léta a sluníčka, 
nemůžu opomenout 
ani náš Hasičský tá-
bor, který pořádáme 

již několik let na Koberově mlýně, letos se 
uskuteční v termínech 11.–18. 7. a 18.–25. 
7. Takže pokud máte dítka, která mají ráda 
dobrodružství a chtějí si užít týden her 
v krásném prostředí okolo řeky Želetav-
ky, máte možnost je na náš tábor přihlá-
sit. Veškeré informace o táboře i o všech 
ostatních akcích najdete na našich strán-
kách www.sdhmb.cz.

Co napsat na závěr? Snad jen přá-
ní, aby tato prapodivná zima už skončila 
a sluníčko nás vyhnalo ven na letiště. To 
si ale zcela jistě přejí nejvíc naši mladí 
hasiči, kteří už se nemůžou dočkat, až se 
napustí káď a vytáhnou hadice a mašina 
a budou se moct postříkat vodou. Takže 
přijďte mezi nás. Ať už při oslavě Valpur-
žiny noci, fandit na soutěžích či se pobavit 
na některou z našich dalších akcí. Bude-
me se na vás těšit a uděláme vše pro to, 
aby se vám u nás líbilo.

Za SDH Vlasta Růžičková, kronikářka

přítomní s velkým zájmem poslouchali, 
jak probíhá výcvik psů, a pozorovali, jak 
psi plní zadané povely. Program obohatili 
především trubači, kteří navodili tu pravou 
mysliveckou atmosféru a právem byli od-
měněni bouřlivým potleskem.

Na mysliveckém plese nechyběla ani bo-
hatá tombola, a proto děkujeme všem, kteří 
nám na tuto akci přispěli pěknými dary. Co 
dodat? Ples všem návštěvníkům dle pozi-
tivních ohlasů přinesl radost, povzbuzení 
a chuť do běžného každodenního života. 
Již teď se všichni těší na ten další.

Bc. Ludmila Čáblová

Ohnivé zprávičky – Masopustní

Myslivecký ples v Domě svatého Antonína
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Přítomní se tak mimo jiné shodli na po-
době členských příspěvků pro letošní rok, 
a to ve výši 110 Kč na jednoho obyvatele, 
což vzhledem k celkovému současnému 
počtu obyvatel ve všech 24 obcích mikro-
regionu představuje částku 1 635 370 Kč. 
Schválili rovněž poskytnutí finanční-
ho daru ve výši 74 975 Kč ve prospěch 
MAS Rokytná s tím, že součástí darova-
cí smlouvy bude podmínka vyúčtování 
této dotace ze strany MAS. Poté, co vzali 
na vědomí vyhodnocení poskytnutých 
dotací na sociální služby v roce 2019, 
stanovili pravidla pro jejich poskytování 
v roce 2020. Dohodli se na opětovném 
vydání osvědčeného stolního kalendá-
ře Moravskobudějovického mikroregio-
nu i na termínu a místě konání letošního 
soutěžního klání s názvem Obec našim 
dětem. Uskuteční se druhou červnovou 
sobotu a jeho hostitelem tentokrát bude 
městys Želetava. Probrali také například 
technické a provozní záležitosti týkající 
se zářijového 2. ročníku Festivalu ve zna-
mení piva a plánované květnové výjezdní 
porady mikroregionu.

-jek-

Členská schůze Moravskobudějovického mikroregionu
Celkem třináct bodů obsahoval program členské schůze Moravskobudějovické-
ho mikroregionu, která se uskutečnila v úterý 4. února v Lukově za účasti zástup-
ců devatenácti obcí sdružených v tomto dobrovolném svazku. Jednání tři hodiny 
po poledni zahájila a poté rovněž řídila předsedkyně mikroregionu a místosta-
rostka Moravských Budějovic Jana Kiesewetterová.

Vítání občánků má v Jakubově dlouho-
letou tradici. V neděli 2. února se uskuteč-
nilo v jakubovském kulturním domě další 
vítání nově narozených dětí. A protože 
zdejší obecní zastupitelstvo obce podpo-

ruje výstavbu nových rodinných domů pro 
mladé rodiny, narodilo se i v loňském roce 
v Jakubově hodně dětí.

Místostarostka obce Hana Dračková 
nejprve představila rodiče a jejich děti: 
Terezu, Sáru, Maxmiliána, Tomáše, Erika, 
Štěpána, Adélu, Nellu, Kateřinu a Barboru. 
Starosta Jakubova Miroslav Kabelka poté 
rodičům poblahopřál k narození jejich dětí 
a tlumočil přání zástupců obce, aby děti 
vyrůstaly ve zdraví, radosti a štěstí. Ma-
minky dostaly od obecního úřadu květinu 
a tatínkové si odnášeli pro své ratolesti 
nákladní automobil Tatra (v barvě modré či 
růžové) nebo kočárek s panenkou.

Program svým pěkným vystoupením 
obohatila děvčata ze základní školy. 
Po skončení obřadu se rodiče i hosté po-
depsali do pamětní knihy. Na závěr násle-
dovalo společné fotografování do obecní 
kroniky.

-mik-
Foto: Barbora Kabelková

Vítání nových jakubovských občánků

Projednání jednotlivých bodů programu 
zvládli účastníci schůze bez zbytečně dlou-
hých a planých diskusí, takže celé jednání 

proběhlo ve velice věcném duchu. Také při 
schvalování všech usnesení panovala sho-
da a hlasování bylo pokaždé jednomyslné.

Jednání členské schůze mikroregionu hostila lukovská Vlachovka.             Foto: Luboš Janoušek Děti na startu
Již druhým rokem je naše škola 

účastníkem projektu Děti na startu. 
Cílem tohoto projektu je různorodá ak-
tivita všech dětí a vytvoření kladného 
vztahu ke sportu. Děti se zábavnou for-
mou učí základům gymnastiky, atletiky, 
míčových her, ale i dalších aktivit, jako 
jsou jízda na kole nebo bruslení. Jak 
zahajujeme? Na začátku školního roku, 
po registraci, děti obdrží krásné barev-
né tričko s logem projektu a deníček 
sportovce, do kterého si zapisují své 
sportovní úspěchy i neúspěchy. Sna-
žíme se, aby děti pochopily, že sport 
je příjemné trávení volného času a že 
ve zdravém těle je zdravý duch.

Alice Strnadová, ZŠ Nové Syrovice
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Vepřové hody v Lukově na Vlachovce 
si za dobu své existence vydobyly pat-
řičné renomé a postupem času získaly 
spoustu stálých a hlavně spokojených 
návštěvníků. Naplno se to znovu pro-
jevilo první únorovou sobotu, kdy zde 
lukovská TJ Sokol tuto tradiční a čím 
dál tím oblíbenější akci opět po roce 
uspořádala.

jitrnic, 530 jelit, 90 kg tlačenky, 80 kg klo-
bás, 50 masových a 50 paštikových kon-
zerv.

Luboš Janoušek
 

Vepřové hody se jako tradičně vydařily

Kdo v sobotu 1. února odpoledne 
na Vlachovku zavítal, ten rozhodně nelito-
val. A to bez ohledu na to, jestli si jen při-
šel k venkovnímu stánku zakoupit nějakou 
vepřovou laskominu včetně klobás, pašti-
ky a masových konzerv, nebo se rozhodl 
strávit nějaký (i delší) čas uvnitř s tím, že 
si „pošmákne“ na obvyklých zabijačko-
vých pochutinách. A že bylo z čeho vy-
bírat...

K příjemné a pohodové atmosféře při-
spěla od čtvrté hodiny odpolední svojí 
hudební produkcí osvědčená countryová 
skupina Grýn, bez níž si lukovské vep-
řové hody už snad ani nelze představit. 
Tradiční akce se zkrátka a dobře tradičně 
vydařila. A to nejen proto, že podle neofi-
ciálních (ale dobře informovaných) zdrojů 

někteří návštěvníci lukovskou Vlachovku 
opouštěli až v pozdních nočních (nebo 
spíše v brzkých ranních) hodinách.

Na závěr trocha čísel, aneb co se mimo 
jiné na Vlachovce snědlo či prodalo: 550 
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Již podvanácté uspořádá Tělocvičná jednota Sokol Martín-
kov v obci košt pálenek. Ten se uskuteční v sobotu 14. března 
od 14.00 hodin v místní sokolovně a jako vždy bude připraven 
i doprovodný program. S přednáškou na téma „Možnosti, jak 
zlepšit a zvýšit jakost slivovice“ vystoupí pravidelný účastník 
koštu profesor Boris Krška. Poté bude následovat vyhlášení 
výsledků jednotlivých kategorií, a to kategorie slivovice, ostatní 
peckoviny, jádroviny a ostatní pálenky. Majitelé vzorků na prvním 
až třetím místě v každé kategorii obdrží plaketu a diplom a poté 
budou mít všichni účastníci možnost ochutnat z jakéhokoliv sou-
těžního vzorku letošního ročníku Martínkovského koštu pálenek.

Tyto vzorky mohou pěstitelé donést na jedno ze dvou sběr-
ných míst. V klubovně martínkovské sokolovny bude příjem 
vzorků do letošního ročníku koštu probíhat v sobotu 7. a nedě-
li 8. března vždy od 15.00 do 18.00 hod. Od pondělí 9. března 
do čtvrtka 12. března pak bude klubovna otevřena vždy večer 
mezi 18. a 19. hodinou. Vzorky pálenek mohou zájemci o účast 
v letošním koštu dodat také do vinotéky DOBRÉ VÍNO - KVĚTO-
SLAVA STUCHLÍKOVÁ (ul. 1. máje 124, Moravské Budějovice), 
a to ve dnech 9. až 12. března během otevírací doby (10.00 – 
17.30 hod.). Odevzdává se vzorek čistého (neupraveného) desti-
látu v množství 0,5 litru v průhledné skleněné lahvi s potřebnými 
náležitostmi (jméno, druh pálenky, ročník, obsah alkoholu).

Ochutnat letošní vzorky pak mohou všichni účastníci v so-
botu 14. března od 14.00 hodin v martínkovské sokolovně. Pro 

všechny přítomné je po skončení ochutnávek připraven i kulturní 
program. Od 16.00 hod. bude k tanci i poslechu hrát osvědčená 
cimbálová muzika Kyčera (na snímku Víta Bláhy) z Prahy. Tato 
muzika jezdí vystupovat po celém světě, pravidelně se účastní 
přehlídek na Ukrajině nebo v Rakousku, v loňském roce se před-
stavila mimo jiné v Číně, Itálii či Indonésii a před několika týdny 
v Moskvě. Vstupné je dobrovolné, všichni příznivci dobré nálady 
a muziky jsou srdečně zváni.

Josef Pléha, Sokol Martínkov

„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.“ 
Přesně takhle se nesla tříkrálová koleda po Lesné v druhém so-
botním lednovém odpoledni. Kašpar, Melichar a umouněný Bal-
tazar – to je klasika. Na Lesné jsme ovšem pro letošek sestavu 
posílili, a tak „tři králové“, kteří obcházeli jednotlivá stavení, byli 
ve skutečnosti čtyři. Do kroku i do zpěvu vyhrával koledníkům 
rozverný klarinet, který je letos doprovázel poprvé a podle ohla-
sů určitě ne naposledy. V rámci celorepublikové charitní sbírky 
prošli naši šikovní králové celou obcí, každému zazpívali, povin-
šovali dlouhá léta a předali drobný dárek - za to jim v kasičce za-
cinkal další peníz. Na důkaz své návštěvy ještě koledníci napsali 
symbolické požehnání „K+M+B 2020“ nad vstupní dveře domu.

V této chvíli už je dokoledováno. Papírové tříkrálové koruny 
společně s královskými plášti jsou schované ve skříni, kde čekají 
na další rok. A doposud zapečetěné pokladničky postupně vy-
dávají svůj obsah. Z té lesňácké se vysypalo pěkných 3 720 Kč! 
Velké poděkování patří jak „třem králům“ a jejich doprovodu, tak 
všem občanům za jejich příspěvky.

-hav-

V Martínkově připravují XII. košt pálenek

Tříkrálová sbírka na Želetavsku překonala očekávání
K+M+B 2020 – tento nápis najdeme na mnoha dveřích domů, 

které navštívili tříkráloví koledníci. Jsou to začáteční písmena 
z latinského „Christus mansionem benedictat“, v českém překla-
du „Kristus ať žehná tomuto domu.“

Ve dvou lednových víkendech chodilo po Želetavě a pěti okol-
ních obcích (Bítovánky, Šašovice, Horky, Lesná a Meziříčko) 

devět skupin koledníků. Výsledek sbírky překonal očekávání 
a potvrdil vzestupnou tendenci v posledních deseti letech. V po-
kladničkách (úředně odpečetěných) pověřená komise napočítala 
49 043 Kč, což je téměř o 20 000 Kč víc než před deseti roky. 
Svědčí to nejen o štědrosti obyvatel našeho regionu, ale také 
o vzrůstající oblibě této charitativní akce. Většina obyvatel už tři 

krále a jejich společníky netrpělivě oče-
kává s připraveným peněžním darem pro 
Charitu a s něčím dobrým pro koledníky.

Děkujeme všem, kteří tuto službu 
ochotně ve svém volném čase a často 
v nepříznivém počasí vykonávají, i těm, 
kteří koledníky laskavě přijali a přispěli 
jakoukoliv částkou, která podpoří ošet-
řovatelskou službu v rodinách, zlepší 
dostupnost pečovatelské služby v okrese 
a zázemí rané péče na pomoc hendike-
povaným dětem.

Olga Nováková

Tři králové na Lesné byli vlastně čtyři
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Divadelní soubor Jana Lišky při Tělo-
cvičné jednotě Sokol Třešť zavítal po-
prvé do Želetavy. 

Díky podpoře městysu Želetava zde 
v sobotu 11. ledna sehrál pohádkový pří-
běh autora Josefa Horáčka O čertovském 
křesle, který pobavil nejen děti, ale i do-
spělé diváky. Všichni návštěvníci předsta-
vení se dozvěděli, jak čerti pečlivě sledují 
svět, aby mohli potrestat každou nepra-
vost, ale i to, že zlato a drahé kamení není 
to největší bohatství na světě. Rozverní 
čerti nenechali diváky na pochybách, že 
peklo každé zlo po zásluze potrestá, ale 
také že každý se může včas napravit a při-
spět ke šťastnému osudu svému i svých 
blízkých. Princezna Terezka se nakonec 
přece jen dostala ke svému milému princi 
Jaroslavovi a láska a dobro i přes všechny 
potíže dokázaly zvítězit. Skvělé herecké, 
pěvecké i taneční výkony třinácti dět-

ských i dospělých ochotníků (na snímku 
Olgy Novákové) byly odměněny dlouhým 
zaslouženým potleskem. Všichni odchá-

zeli domů s úsměvem na tváři po příjem-
ně prožitém „čertovském“ odpoledni.

Vlaďka Stehlíková

Tradiční Ochutnávka 
jihomoravských vín

V sobotu 21. března se uskuteční v pro-
storách MKS Beseda již XXIV. ročník 
Ochutnávky jihomoravských vín. Pořa-
datelé si pro vás opět nachystali pestrou 
škálu vzorků v řadě odrůd bílých, rosé, 
červených i speciálních vín. Jejich se-
znam najdete přehledně seřazený v kata-
logu. Ochotně vám rovněž poradí odborná 
obsluha u hlavního pultu, která je tvořena 
členy Vinařského spolku Moravské Budě-
jovice. K výbornému vínu je samozřejmě 
připraveno občerstvení, ke zpěvu i tanci 
zahraje cimbálová muzika pod vedením 
Petra Hudečka. Pevně věříme, že budete 
spokojeni.

A pokud si budete chtít odkoupit zbylá 
vína, budou k prodeji hned v neděli 22. 
března od 14.00 do 14.30 hod. v MKS Be-
seda, sál Budivoj.

Srdečně zvou pořadatelé

Časový harmonogram:
 10 hod. otevření prostor MKS Beseda
 14 hod. slavnostní zahájení, 
  předání ocenění vinařům
 15–21 hod. CM pod vedením 
  Petra Hudečka
 23 hod. ukončení

Příjemné pohádkové odpoledne v Želetavě

Loňská ochutnávka nabídla celkem pět stovek 
vzorků vín.       Foto: Luboš Janoušek
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Obecní brigáda
V neděli 2. února se v Jackově uskutečnila obecní brigáda spo-

čívající v pokácení a odvezení stromu u silnice, který byl nebez-
pečný pro projíždějící auta. Díky tomu, že máme v obci šikovné, 
ochotné a schopné občany, šlapalo vše jako hodinky. Strom se 
pokácel, pořezal a odvezl za kulturní dům. Dřevo bude použito 
k tradičním a častým grilovačkám a také na oheň na pálení čaro-
dějnic... Ve volné chvilce při odklízení stromu někteří brigádníci 
dokonce sesbírali odpadky podél silnice. Touto cestou děkuje 
osadní výbor všem zúčastněným ochotným pomocníkům. Byla 
to v neděli kvalitní akce. -osv-

V sobotu 8. února proběhly v kulturním domě v Dešově pre-
miérové zabijačkové hody. Na jejich organizaci se podíleli nejen 
zastupitelé, ale i dobrovolníci z řad občanů, kteří odvedli skvělou 
práci. Nejednalo se o výdělečnou činnost, hlavním cílem bylo 
uspořádat společenskou akci hlavně pro místní občany. Ceny 
byly lidové, řízky obrovské, výpečky obzvlášť vypečené, jitrničky 
výborné a pivo jako křen.

Kolotoč příprav začal již v pátek ráno. Uvařili jsme pět kotlin 
ovaru, nachystali maso na řízky a výpečky, naplnili nespočet ji-
trnic a jelit a byli jsme trochu nervózní z toho, kolik lidí přijde 
a jak celá akce dopadne. Počáteční obavy a nejistota se rychle 
rozplynuly, když se v poledne zaplnil kulturní dům a kuchyň se 
pod náporem koupěchtivých zákazníků doslova otřásala v zá-
kladech. Návštěvníci vydrželi při dobrém jídle a pití až do noč-
ních hodin. První zabijačkové hody v Dešově se zkrátka povedly.

Jan Sigmund

První zabijačkové hody v Dešově se povedly

Sobotní večer 18. ledna 2020 se nesl ve znamení hudby a tan-
ce. V častohostickém kulturním domě se uskutečnil již tradiční 
Hasičský ples. O celovečerní zábavu se postarala dačická hu-
dební skupina Stonožka.

Sbor dobrovolných hasičů měl pro zúčastněné připravenou 
bohatou tombolu. Tímto bychom chtěli moc poděkovat všem 
sponzorům a dárcům za jejich štědré dary.

Hasičský ples v Častohosticích s půlnočním překvapením
A tak můžeme s klidem říct, že se ples podařil, a to ze dvou 

důvodů. Tím prvním je krásná účast v podobě 95 platících hostů 
a druhým aspektem je, že se odcházelo domů v pozdních noč-
ních či brzkých ranních hodinách… Ostatně jako vždy.

Lukáš Nesiba

Několik dobrovolníků z řad hasičů připravilo pro hosty půlnoč-
ní překvapení. Abychom přiblížili onu atmosféru sobotní půlnoci, 
muži předvedli “sexy“ tanec na židlích a ženy oslnily svým ste-
pařským umem v pánském převlečení (viz foto Blanky Mácové). 
Pro hladové návštěvníky bylo připraveno i něco k snědku. Po-
chutnat si mohli na domácím guláši, obložených talířích nebo 
jednohubkách.
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Na plný coole
Na plný coole, to byl název nového zábavného pořadu Zdeňka 

Izera. Známý bavič dokázal ve středu 22. ledna vyprodat celou 
Besedu, která se díky jeho jedinečnému, originálnímu a neza-
měnitelnému humoru doslova otřásala v základech.

Důvodem bouřlivého smíchu publika byly Izerovy tolik oblí-
bené scénky, parodie, jeho skvělé vtipy, ale také imitace celé 
řady populárních českých a zahraničních zpěváků i zpěvaček. 
Své vystoupení také obohatil nejrůznějšími zábavnými kostýmy 
a převleky.

Zdeněk Izer už nás v Besedě v minulosti navštívil a my jen 
doufáme, že to ani tentokrát nebylo naše poslední setkání a že 
ho v Moravských Budějovicích zase někdy přivítáme.

Kristýna Lukášová

Lakomec je příběh o klamu, o přetvářce. Když jde o pe-
níze, neplatí žádná pravidla úcty dětí k rodičům a ani rodičů k dě-
tem. Těšit se můžete na jedinečnou výpravu, výpadky textů a sa-
mozřejmě i přestávku. Pokud smutníte, že nestihnete premiéru, 
tak vás snad uklidníme a potěšíme, že v květnu se uvidíme pod 
širým nebem na zámeckém nádvoří. Mně nezbývá než váš pozvat 
na premiéru, kde se snad U Hamižného Harpagona (U HaHa) uvi-
díme 28. března, tentokrát už v 18.00 hod. Patrik Holík

Zdeněk Izer vyprodal Besedu. Foto: Pavel Čírtek

Lyžák na Masaryčce
Od 13. do 17. ledna jsem se s žáky 7. ročníků zúčastnila kaž-

doročního základního lyžařského výcviku, který probíhal v lyžař-
ském areálu Šacberk. Tento rok nás bylo tolik, že jsme museli jet 
dvěma autobusy (celkem 56 lyžařů a 12 snowboardistů).

Když jsem poprvé nazula lyžáky a zacvakla vázání, říkala 
jsem si, že není možné naučit se lyžovat za pět dní. Opak byl ale 
pravdou, za což vděčím i zkušenému týmu lyžařských instruk-
torů z řad našich učitelů a učitelek. Zpočátku jsme sjížděli svah 
po částech, ale postupně jsme ho zvládli pokořit celý. Velkou zá-
hadou pro mnohé byla kotva, protože se na ní udržet a nespad-
nout nebylo vůbec jednoduché, ale nakonec to zvládli všichni. 
Lyžovali jsme od 9.00 do zhruba 13.00 hod. a vždy, když učitelé 
řekli, že se jede poslední jízda, byla jsem smutná, protože jsem 
si lyžování velice oblíbila. Myslím, že jsme si všichni ten týden 
užili a budeme na něj dlouho vzpomínat.

Na více fotek se můžete podívat na stránkách školy.
Lucie Holíková, 7. C
ZŠ TGM Mor. Budějovice

Bronzové florbalistky
Ve čtvrtek 23. ledna se studentky Gymnázia a SOŠ Moravské 

Budějovice zúčastnily krajského kola FLORBAL CHALLENGE 
středních škol. Utkání proběhla ve sportovní hale SK Jihlava.

Hrálo se 2 x 10 min. v počtu 5 + 1. První zápas s týmem Gym-
názium Chotěboř jsme bohužel prohrály, ale holky se alespoň 
sehrály, protože díky vysoké nemocnosti došlo na poslední chvíli 
ke změnám v sestavě. Druhé utkání s týmem Gymnázium Velké 
Meziříčí jsme vyhrály 7 : 1.

Tým ve složení Kristýna Veselá, Adéla Svobodová, Sabina 
Dostálová, Samantha Makovičková, Zdeňka Bauerová, Nikola 
Klüglová, Kristýna Černá, Vendula Roubcová, Veronika Klím-
ková a Viktorie Novotná nakonec uhájil krásné 3. místo a dívky 
si odvezly bronzové medaile. Jako nejlepší hráčky utkání byly 
vyhlášeny i dvě naše studentky - Kristýna Černá a Samantha 
Makovičková.

Děkujeme všem holkám, že i přes nepříliš dobrý zdravotní stav 
vzorně reprezentovaly naši školu.

Mgr. Štěpánka Pokorná
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Láska a párečky
Ještě nemáte plán na čtvrtek 12. března? Ještě netušíte, co 

budete večer dělat? Máme pro vás tip! Navštivte nás v Bese-
dě, kde se bude hrát komedie s názvem Láska a párečky. Jde 
o divadelní hru, ve které se komickým způsobem demonstrují 
problémy nastupující dospělosti.

Margot, mladá atraktivní žena, nemající příliš dobré zkušenos-
ti se svými bývalými vztahy, si pozve na chalupu na grilování své 
tři ex-partnery, kteří o sobě vzájemně nikdy nevěděli a neznají 
se. Margot, opět zamilovaná, 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 
objeví také její nový přítel…

A nakonec pozvánka od jednoho z hlavních představitelů Jar-
mila Škvrny: „Máme tohle představení opravdu moc rádi a přáli 
bychom divákům v Moravských Budějovicích, aby se v hledišti 
bavili minimálně tak dobře jako my na jevišti.“

Těšíme se na vás v Besedě!
Kristýna Lukášová V Besedě je Lakomec!

Ano, není to titulek žádného laciného bulvárního článku, ale 
pravda. Hamižný, sobecký, egocentrický stařec, který nepochy-
buje, že má vždy a ve všem pravdu, a nepřipustí, že by prav-
da mohla být jinde, nebo ji mít někdo jiný, se chystá oženit své 
děti proti jejich vůli. Nemusím snad více napovídat, že se jedná 
o lakomce Harpagona, který bude poslední březnovou sobotu 
na domácím jevišti chtít ušetřit. Šetřit se ale nebude humorem. 
Hra, ve které jde o peníze až na prvním místě, je oproti Shake-
spearově Kupci benátskému milou oddechovou hrou s laskavým 
vtipem. Každý z nás je lakomý, kdo tvrdí, že ne, tak dvojnásob, 
proto ta hra slaví takový úspěch a nadčasovost dodnes. Volbou 
tohoto titulu, který je velmi často hrán, je před námi nelehký úkol 
- snaha zahrát hru tak obstojně a kvalitně, jak je tomu na všech 
jevištích, a přesto si ji převzít, okořenit troškou nekompromisního 
humoru a přidat jí něco, co nikde jinde nemají, a to lásku. Jedině 
tak dostanete neopakovatelný zážitek.

inzerce
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Úspěch v oblasti informatiky
Studenti gymnázia často skvěle repre-

zentují naši školu v různých soutěžích. Pří-
kladem je úspěch Aleše Cecha v Bobříkovi 
informatiky. V krajském kole v Jihlavě získal 
208 bodů, čímž obsadil 2. místo.

Mám radost, že po započítání výsledků 
soutěžících ze všech krajů mu náleží pěkné 
45. místo. Patří tak mezi prvních 50 studen-
tů napříč všemi typy středních škol, kterým 
to „informaticky pálí“. Tato soutěž totiž cílí 
na bystré žáky se zájmem o svět technologií. 
Snaží se ukázat, že informatika není totéž, 
co ovládání počítače. Soutěžící odpovídají 
na otázky z oblasti informatického myšlení, 
algoritmizace, porozumění informacím, ře-
šení problémů a digitální gramotnosti.

Věřím, že to nebyl poslední úspěch našich 
studentů v této oblasti.

Mgr. Petr DohnálekZákladní škola M. Budějovice, Havlíčkova ul. 933
Základní škola TGM M. Budějovice, nám. Svobody 903

Zápis dětí do 1. ročníku
Ředitelství obou základních škol v M. Budějovicích oznamují, že zápis dětí naro-

zených od 01.09.2013 do 31.08.2014 a těch, které měly v minulosti odklad začátku 
povinné školní docházky, se bude konat

v pátek 3. dubna 2020 od 14:00 do 17:00 hod. 
a v sobotu 4. dubna 2020 od 9:00 do 11:00 hodin.

K zápisu se dostaví děti se svým zákonným zástupcem.
S sebou přinesou doklad o rodném čísle dítěte 

a vyplněný Zápisní list pro žáka 1. třídy.
Těšíme se na shledanou.

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

Možnost vyplnění Zápisního listu elektronicky na webových stránkách školy.

V pondělí 3. února jsme vyrazili na každo-
roční akci pod názvem Bílou stopou Chalou-
pek. Že to s tou bílou nádherou asi nebude 
pravda, jsme poznali už na vlako-
vém nádraží. Cestou do Okříšek to-
tiž lilo a lilo. Museli jsme přehodnotit 
rozhodnutí - jít na středisko ekolo-
gické výchovy pěšky - a použít au-
tobus. Další šok nás čekal na Cha-
loupkách. Zvlášť my, deváťáci, kteří 
jsme zde byli počtvrté, jsme zírali. 
Lovecký zámeček, dříve skrytý v le-
sích, se totiž nyní vypíná na pustém 
návrší. I tady si zařádil kůrovec.

Po obědě jsme s panem Marti-
nem Křížem hráli simulační hru s ná-
zvem Les. Zajímavá hra nás učila, 
jak podnikat v lese, a ukazovala tuto 
problematiku i z jiných stránek, než 
jsou obvyklé. Pak jsme se vydali 
prohlédnout zbytky lesních porostů a be-
sedovali jsme o nutnosti šetrně hospodařit 
v lesích a o kůrovcové kalamitě jako mož-
nosti změnit nevhodnou skladbu našich lesů. 
Večer byl pak věnován procházce za zvuky 
nočního lesa a relaxaci ve formě deskových 
her. Následující ráno jsme si zvolili úkoly 
badatelského pozorování – někteří zazna-

Tento způsob zimy... (z činnosti kroužku Tereza)

Když se zeptáte dětí od 6 do 15 let, jestli mají rády zvířata, odpoví vám určitě kladně. 
Děti ze ZŠ TGM Moravské Budějovice ovšem k tomu přidaly něco víc - rozhodly se pro 
zvěř v našich lesích, zdecimovaných kůrovcem, něco udělat. V průběhu měsíců září, 
října a listopadu sbíraly kaštany a žaludy. Protože byl na tyto plody úrodný rok, podařilo 
se jim nasbírat úctyhodných 1 835 kg kaštanů a 400 kg žaludů. Činnost to byla o to zá-
služnější, že část nasbíraných žaludů byla ve výborné kvalitě a mohla být použita jako 
osevní materiál.

Nejlepšími sběrači školy byli vyhodnoceni Terezka Salačová z 3. B, která nasbírala 
92 kg kaštanů, Ondřej Doležal ze 7. A a Jan Bartoš ze 4. A s 85 kg kaštanů, nejvíce ža-
ludů nasbíral Matěj Šrámek z 2. B (52 kg) a Hana Nevoralová z 1. A (50 kg). Za odměnu 
se sběrači-přeborníci zúčastnili letos v lednu výletu do bítovského polesí, kde spolu 
s panem lesníkem Petrem Bartošem založili do krmelce. Děti se potom prošly lesním 
terénem, dozvěděly se spoustu informací o obyvatelích lesa a nakonec si u ohníčku 
opekly buřty. Na zpáteční cestě do Moravských Budějovic se zastavily zkontrolovat 
„tajný lesík“, který vysadil kroužek Tereza v říjnu. Výlet se dětem velmi líbil.

Děkujeme dětem i jejich rodičům, prarodičům a ostatním, kteří pomohli, abychom 
mohli přispět k obnově lesů a přezimování zvířat.

Jana Hanáková, učitelka

Máme rádi zvířata...

menávali teploty a porovnávali je s teplota-
mi v Mor. Budějovicích, jiní zaznamenávali 
pohyb ptáčků na krmítku a další pozorovali 

želvu v teráriu. Dalším bodem programu byl 
výlet do historického města Brtnice.

Prohlédli jsme si historické náměstí, muze-
um, navštívili jsme i kostel sv. Jakuba a park 
u zámku. Hledali jsme zajímavé detaily histo-
rických staveb a ty jsme fotografovali. Zvlášt-
ní atmosféru měl opuštěný židovský hřbitov 
za městem. Protože bylo velmi nevlídno, vy-

hlíželi jsme autobus, aby nás převezl do pří-
jemně vytopených pokojů Chaloupek. Tam 
jsme si zasoutěžili v soutěži ANO-NE a AZ 

kvízu. Poznávačku lesních rostlin 
zvládla nejlépe teprve šesťačka Ven-
dulka Karásková. Večer jsme my, de-
váťáci, připravili hru Oči zvířat v lese. 
Vyšel měsíc a kolem něj se objevily 
duhové kruhy. I když se někteří tro-
chu báli, nakonec prošli stezkou 
všichni. Nastupující noc jsme přivítali 
v prostředí magické půdy, kde jsme 
se bavili o strašidlech. A ráno nás při-
vítaly Chaloupky bílou nadílkou, ale 
my jsme se museli chystat na cestu 
domů. Ještě odprezentovat výsledky 
bádání – v Moravských Budějovicích 
bylo prokazatelně o 3-5 stupňů více 
než zde a pěticentimetrová vrstva 
sněhu je v letošní zimě asi sněhový 

rekord. Místo běžek jsme tedy zkusili koulo-
vačku a pak už autobus a vlak a domů.

A nakonec – my, deváťáci, jsme tu byli asi 
naposledy. Chtěli bychom poděkovat paní 
učitelce Janě Hanákové, personálu Chalou-
pek - příjemným paním kuchařkám, panu 
vedoucímu Martinovi a samozřejmě i panu 
řediteli naší školy, že nám umožnili tento pěk-
ný pobyt.

Žáci 9. tříd z kroužku Tereza 
při ZŠ TGM Mor. Budějovice
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děvčata zajistila jednoznačným vítězstvím 
v turnaji postup do krajského kola. Díky 
chřipkám a nachlazení jsme však naši 
účast museli odvolat.

Na poli šachu nás už dlouhodobě re-
prezentují sestry Helena, Markéta a Lucie 
Šťávovy společně s Davidem Honsem. 
Po 2. místě v okrese pojedou brzy do kola 
krajského.

Závěr kalendářního roku patří tradičně 
skoku do výšky a pódiovým skladbám. 
Ve skoku vysokém si ve čtyřech kategoriích 
zazávodilo téměř 40 sportovců. Vrcholem 
sezóny jsou ovšem předvánoční pódiov-
ky. Letos se předvedlo devět formací. Byla 
to zase nádherná příležitost vidět, co děti 
dokážou vytvořit. Musí se domluvit na hud-
bě, oblečení, choreografii a hlavně času, 
kdy budou nacvičovat. Vše si můžete najít 

Možná se na první pohled zdá, že to ne-
jde, ale jde, věřte mi. Do kroužků naší školy 
chodí mnoho dětí, které začínají plavat už 
ráno před 7. hodinou a se kterými se lou-
čím odpoledne po basketbalu v 17 hodin. 
Ale to jenom na okraj. Často si říkám, jestli 
už vás, čtenáře zpravodaje, moje články 
nenudí. Pravdou ale je, že tak jak se opa-
kuje ráno a večer, léto a zima, opakují se 
sporty a soutěže v naší škole. Mám radost 
z toho, jak z malých sportovců ve třetí třídě, 
které učíme plavat, vyrostou do devítky pri-
ma holky a kluci, se kterými rádi prožíváme 
hodiny tělocviku, kroužky, soutěže, lyžáky 
a vodu. Také jsme s nimi, když utíráme slzy 
při zranění nebo neúspěchu. Jsou to po-
řád nové a nové tváře. Věřte nevěřte, ale 
já jsem si po třiceti letech praxe jist, že jim 
zůstanou z dob pobytu a sportování v naší 
škole zážitky, vzpomínky a spousty přátel 
a kamarádů a v srdci ještě kousek „Ha-
vlajdy“.

Každé září začínáme přespolním během 
v přírodě kolem Rokytky směrem ke kur-
tům. Letos vyrazilo do přírody 243 závod-
níků, kteří si zaběhali ve žloutnoucím listí 
po úzkých cestičkách přilehlých parků. Ti, 
kteří skončili na předních místech, se mohli 
těšit na okresní kolo. To proběhlo v Budi-
šově za deštivého počasí. Mladší dívky si 
vybojovaly 2. místo mezi družstvy a Beata 
Meschková 2. místo mezi jednotlivci. Star-
ší dívky a mladší chlapci skončili shodně 
na 4. místě a Natálie Svobodová na mís-
tě 3. mezi jednotlivci. Starším chlapcům 
se závod nevydařil. Díky Tomáši Krotké-
mu z 9. třídy se ale povedlo něco jiného. 
Čin fair play, když pomohl na trati chlapci, 
kterému se špatně dýchalo, a dovedl ho 
do cíle. Proto doběhl poslední. Co dodat, 
u mě zvítězil. Zajímavostí také je, že druž-
stvo tvoří pět závodníků a v každé kate-
gorii běželo 12–15 družstev, byly to velké 
závody.

Naši stolní tenisté se stejně jako každý 
rok vypravili na okresní kolo do Hrotovic. 
Natálie Svobodová, Tereza Havlíčková 
a Zuzana Kravcová vyhrály kategorii star-
ších dívek. Mladší chlapci ve složení Vilém 
Frič, Max Krotký a Michal Hanák skončili 
druzí. Mladší dívky – Anna Dvořáková, Ve-
ronika Večeřová a Eliška Štraufová vybojo-
valy také 2. místo družstev.

Každoroční okresní závody v plavání tr-
haly rekordy, když se během tří hodin vy-
střídalo v našem malém bazénu 204 dětí 
ve 33 družstvech. I ve velké konkurenci 
jsme se neztratili. Mezi mladšími chlapci si 
Miroslav Bazala vybojoval 3. místo na 50 m 
prsa, v mladších dívkách Anna Dvořáková 
1. místo v kraulu a 3. místo Vanda Pokor-
ná. 2. místo na 50 m znak obsadila Natálie 
Krotká. Děvčata si zároveň těmito výkony 
zajistila 1. místo v soutěži družstev. Starší 
hoši skončili mezi družstvy třetí. Milan Si-
mandl byl na 3. místě v kraulu, Matěj Klej-
dus vyhrál 50 m prsa v silné konkurenci.

Další dlouhodobě úspěšnou disciplí-
nou je florbal starších dívek. Také letos si 

na webových stránkách naší školy 
a na Facebooku. Letošním velkým 
překvapením byla účast 72 bývalých 
žáků, kteří přišli vzpomínat, popoví-
dat si i zatleskat všem účastníkům. 
To nejlépe svědčí o tom, jaký vztah 
měli a stále mají k naší škole, že se 
rádi každoročně vracejí.

Hned první týden roku 2020 se 
konalo okresní kolo ve florbalu 
mladších chlapců. Výběr 5.–7. tříd 
skončil na krásném 2. místě v okre-
se. Lednový turnaj mladších dívek 
se konal v Jaroměřicích nad Ro-
kytnou. Poprvé v historii jsme měli 
dvě družstva dívek z 5.–7. tříd. Díky 
rozdělení se sice zmenšila síla obou 
týmů, ale zkušenosti nám už nikdo 
nevezme. „Vystříleli“ jsme si 3. a 5. 
místo.

Lyžařský kurz pro 4. a 5. třídy le-
tos proběhl v Krkonoších v penzio-
nu U Zvonu v Dolním Dvoře. Všich-
ni se naučili lyžovat, zvládli jezdit 
na pomě i kotvě. Vedle lyžování děti 
absolvovaly nádherný branný zá-
vod, kde bylo úkolem hledání stano-
višť s cenami. Večerní stezka odva-
hy byla tentokrát hodně pohádková. 
Děti se setkaly se sedmi trpaslíky, 

Sněhurkou a princem, zlou královnou, kou-
zelnými čerticemi a pomocníkem Krakono-
še. Nebývalý zájem sklidila exkurze do Po-
niklé. Je to unikátní firma, která se zabývá 
ruční výrobou skleněných perel, vánočních 
ozdob a dekorací z nich. Je to poslední 
a jediná firma na světě, která je na dobré 
cestě dostat se do světového kulturního 
dědictví. Děti si mohly zhotovit perličko-
vé vánoční ozdoby a viděly celou výrobu. 
Úžasné, všem doporučujeme. Nikdy jsem 
neviděl takový nepředstíraný zájem.

Tak mnoho zdraví a někdy příště zase 
u našeho každodenního života v ZŠ Ha-
vlíčkova ulice. Velký dík patří hlavně dě-
tem, protože jinak by nebylo o čem psát.

Zdeněk Chroust, 
učitel TV

V „Havlajdě“ sportujeme od rána do večera
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vzpomínky

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

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

Dne 7. 3. 2020 uply-
nou 3 roky od chví-
le, kdy nás navždy 
opustila paní 
Božena Švejdová 
z Mor. Budějovic.
S láskou stále 
vzpomínají manžel 
a dcery s rodinami.
Kdo jste ji znali 

a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkujeme.

Tvůj hlas 
se ztratil, 
úsměv vítr vzal, 
ruka už nestiskne...
23. března 2020 
uplyne rok, 
co odešel pan 
Hubert Plavec 
z Moravských 
Budějovic. 

Nečekaně, náhle. 
S láskou vzpomínají a nikdy 
nezapomenou 
zarmoucená rodina a přátelé. 
Děkujeme všem, kteří vzpomínají s námi.

Kdo znal, 
vzpomene, 
kdo měl rád, 
nikdy nezapomene.
Dne 27. března 
uplyne 12 let
ode dne, kdy nás 
navždy opustila
naše milovaná 
maminka,babička 

a prababička, paní 
Marie Nečesalová z Krnčic.
S úctou a láskou vzpomíná
dcera Marie s celou rodinou.

Odešel jsi náhle, 
nikdo to nečekal. 
Krutý osud nám 
Tě vzal. 
Smutný domov 
a cestu na hřbitov 
zanechal.
Dne 6. března 2020 
vzpomeneme
čtvrté smutné 

výročí úmrtí pana 
Františka Švejdy.
S láskou vzpomíná 
manželka, syn, dcera, vnučka 
a pravnučka.

Dne 11. 3. 2020 
uplyne pět 
smutných let, 
co nás navždy 
opustila naše drahá 
maminka, babička, 
prababička paní 
Hedvika 
Zemčíková 

z Moravských Budějovic. 
S láskou stále vzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkují 
syn a dcery s rodinami.

Dne 9. března 
je to 20 roků, co 
nás opustil pan 
Miroslav Kvapil 
z Lázu.
S láskou vzpomí-
nají 
dcera Mirka s man-
želem, dcera Hana 
s manželem, vnuč-

ka Jana s rodinou, vnučka Mirka s rodi-
nou, vnuk Pavel s rodinou, vnuk Jarda 
s rodinou, vnuk Marek s rodinou.
Nikdy nezapomeneme. 

Dne 6. 2. 2020 
by se dožila 90 let 
naše drahá babič-
ka, maminka, ses-
tra, tchýně, příbuz-
ná a známá, paní 
Jiřina Jenerálová 
z Moravských 
Budějovic.
Kdo jste ji znali 

a měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Děkujeme.

Navždy se oči 
zavřely a srdce 
přestalo bít, 
těžká nemoc 
zvítězila, 
musel jsi odejít.
Dne 
13. března 2020 
vzpomeneme čtvr-
té smutné výročí, 

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

Veselý a plný života 
jsi byl, když jsi nás 
náhle opustil. 
Ta rána v srdci stá-
le bolí a zapome-
nout nedovolí. 
Těžko se s tebou 
loučilo, těžké je 
bez Tebe žít, láska 
však smrtí nekončí, 

v srdci Tě stále budeme mít. 
Dne 18. března 2020 vzpomeneme již de-
váté smutné výročí, kdy nás náhle opustil 
náš drahý tatínek, dědeček, pradědeček, 
strýc a známý pan 
Jaroslav Jenerál 
z Moravských Budějovic.
S láskou a úctou stále vzpomínají a nikdy 
nezapomenou 
dcera Marta s rodinou, vnoučata 
a pravnoučata. 
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi, 
děkujeme.

Neplačte a nechte 
mne klidně spát, 
i bez slz je možno 
vzpomínat. 
Nebylo mi 
dopřáno déle 
s vámi být, 
nebylo léku, 
abych mohl žít.
Dne 3. března 

by oslavil náš milovaný tatínek, pan 
Miroslav Zadražil 62. narozeniny 
a 21. dubna to budou smutné 3 roky, 
co nás navždy opustil.
S láskou vzpomínají
manželka, děti: Martina, Petr, Iva s rodi-
nou, Jitka s rodinou a Miroslav s rodinou.

Odešel jsi, 
jak si to osud přál, 
v našich srdcích 
i ve vzpomínkách 
zůstáváš dál.

31. ledna to bylo 18 
let, co nás navždy 
opustil náš drahý 
syn 
Martinek Zadražil,

22. března by oslavil své 25. narozeniny. 
S láskou vzpomínají 
maminka, sourozenci Martina, Petr, Iva 
s rodinou, Jitka s rodinou a Miroslav s ro-
dinou.

Dne 11. 3. 2020 uplyne 20 let, co nás 
opustila naše maminka
Božena Slavíková.
S láskou a úctou vzpomínají 
syn Jaroslav a dcera Ludmila s rodinami.
Za tichou vzpomínku děkujeme.
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názory, vzpomínky

Klesly ruce 
pracovité, 
zemdlené, 
ztichlo srdce dobré, 
znavené, již je 
po bolestech, 
utrpení, 
již po životě, 
je jen rozloučení. 

Dne 24. března 2020 uplyne 2. smutný 
rok, co odešel pan 
Zdeněk Pěchota. 
S láskou vzpomínají 
celá rodina, příbuzenstvo a kamarádi.

Děkujeme za ces-
tu, kterou jsi s námi 
šel,
za ruce, které nám 
tolik pomáhaly.
Děkujeme za to, 
že jsi byl, za každý 
den,
který jsi s námi žil.
Dne 31. března si 

připomeneme 7. smutné výročí úmrtí pana 
Ladislava Roupce z Vícenic.
S láskou a úctou vzpomínají 
manželka, dcera s rodinou a vnoučata 
s rodinami.

„Čas rychle ubíhá, ale bolest v našich srd-
cích je stále hluboká...“
13. března 2020 uplyne již 20 let od chví-
le, kdy nás opustila naše maminka 
Jiřina Bémová z Martínkova. 
Zároveň by se v tomto měsíci dožila 80 let. 
18. března 2020 to bude již dvanáct let, 
kdy zemřel náš tatínek 
Ladislav Bém. 
V březnu by se dožil 79 let. Budeme rádi, 
když jim spolu s námi věnujete tichou 
vzpomínku. 
Dcery Blanka a Jiřina s rodinami.

Dne 15. 3. 2020 
je tomu 1 rok, 
kdy nás navždy 
opustil pan 
Jan Láník.
S láskou stále 
vzpomínají 
manželka 
s rodinou.

Žádný čas není tak 
dlouhý, aby nám 
dal zapomenout.
Dne 17. března 
vzpomeneme 10. 
výročí úmrtí paní 
Františky 
Dolejské.
S úctou a láskou 
stále vzpomínají 

dcery s rodinami a sestra s manželem.

Vzpomínky

Blahopřání

Vzpomínky

inzerce

Opustili nás:
Miloslav Jahn 1948 Domamil
Věra Zimová 1934 Mor. Budějovice
MUDr. Mirko Večeř 1925 Mor. Budějovice
Božena Tříletá 1953 Mladoňovice
Jan Ježek 1941 Mladoňovice
Dominik Danihel 1997 Litohoř
František Bláha 1956 Budkov
Imrich Rehák 1932 Mor. Budějovice
František Daňhel 1932 Nové Syrovice
Anna Šteflová 1936 Mor. Budějovice
Božena Vejtasová 1923 Mor. Budějovice
Marie Jourová 1939 Mor. Budějovice

Zdroj: Pohřební služba Rostislav Musil

Život Ti psal 
zase o rok víc, 
my slovem 
psaným chtěli 
bychom Ti říct:
Žij podle svého, 
pevné měj 
zdraví, 
oslav to tak, 
jak správně 
se slaví.

Jak nejlíp umíš, tak dívej se na svět, 
ještě tu s námi budeš mnoho krásných 
let!
Dne 6. února oslavil své 85. narozeniny
pan 
František Nykrmajer ze Zvěrkovic.
Ze srdce blahopřejí dcery a syn 
s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

O zodpovědnosti
Děti málo sportují, znají jenom mobily 

a počítače...
Skoro každý týden vyrážejí malí flor-

balisté hrát svá utkání krajských soutěží. 
Každý pátek či sobotu se klepou trenéři, 
kolik dětí budou mít do týmu. Lístky s ter-
míny utkání dostávají děti dlouho dopře-
du, aby s nimi rodiny mohly počítat. Těsně 
před odjezdem to začne: „slušnější“ rodi-
če telefonují – máme rodinnou oslavu, 
musíme jet nakupovat a podobně. Ovšem 
velká většina se nenamáhá – vždyť to 
kluk (nebo holka) dělá jako koníček a je 
tedy na nich, jestli ráno vstanou a půjdou 
k tělocvičně. A když se jim nechce, ať si 
bobánek pospinká. Že je na jejich účasti 
závislý zbytek týmu, že trenéři, kteří svou 
práci dělají ve svém volném čase a zadar-
mo, budou mít problémy sestavit funkční 
týmy, to nezajímá nejen děti (což je po-
chopitelné), ale bohužel ani jejich rodiče. 
Nám se to nehodilo, snad příště – zní je-
jich argumenty.

Samozřejmě je i spousta výborných ro-
dičů, kteří své děti podporují, jezdí s nimi 
i jako fandové a vůbec oceňují práci tre-
nérů a jsou vděčni, že se jejich ratolestem 
někdo věnuje. Ovšem problém sobotních 
a nedělních absencí netrápí jen trenéry 
florbalu. Co vím, potýkají se s tím i fotba-
listé a všichni, co potřebují pravidelnou 
účast v soutěžích. Prosíme vás, rodiče, 
pokud chcete, aby se vaše dítko věnovalo 
nějakému sportu, podporujte ho a pomoz-
te mu, aby mělo šanci to se svým týmem 
někam dotáhnout.

Jana Hanáková

MKS Beseda pro vás připravuje
 mj. tyto kulturní akce:

4. 4. v 19 hodin, MKS Beseda - velký sál
Maryša 

Sehrání inscenace divadelní hry bratří 
Mrštíků.

24. 4. v 19 hodin, MKS Beseda - velký sál
Na ostro (Jaroslav Sýpal) 

Originální komedie s originální zápletkou.

30. 4., zámecké nádvoří
Tradiční pálení čarodějnic

Dne 30. 3. 2020 
uplynou 
2 smutné roky,
co nás navždy 
opustil pan 
Josef Žádník 
z Mor. Budějovic.
S láskou stále 
vzpomínají

manželka Marie a děti s rodinami.
Za tichou vzpomínku děkujeme.
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ze sportu

inzerce

Kriminalita se na Vysočině loni 
mírně zvýšila

V Kraji Vysočina vyšetřovali v loňském roce policisté celkem 
5 538 trestných činů, což je ve srovnání s rokem předchozím 
o 226 případů více. Meziročně jde o mírný nárůst nápadu trestné 
činnosti o 4,3 procenta. Loni se podařilo v našem kraji objasnit 
3 470 trestných činů a objasněnost tak dosáhla 62,7 procenta. 
V loňském roce se policistům dodatečně podařilo objasnit dalších 
409 trestných činů. Jde o případy, které se staly v předchozích 
letech. Celkově se tedy loni podařilo policistům objasnit 3 879 
trestných činů.

„K nárůstu kriminality došlo napříč celou naší republikou, takže 
Vysočina nebyla v tomto směru výjimkou. Dosaženými výsled-
ky se loni Kraj Vysočina stal vůbec nejbezpečnějším regionem 
v rámci celé České republiky. Skvělých výsledků jsme dosáhli 
také v oblasti objasněnosti, když hranici sedmdesáti procent 
přesáhli policisté na územním odboru Pelhřimov. Vynikajících 
výsledků jsme dosáhli na poli objasněnosti také na Třebíčsku, 
kde objasněnost loni přesáhla 66 

V Moravských Budějovicích se nehraje už dlouho žádná ofici-
ální volejbalová soutěž. Naposledy se tady hrál krajský přebor 
mužů v ročníku 2012 až 2013. A vypadá to, že v nejbližší době 
se nebudou opakovat úspěšné roky, kdy naše družstva hrála ju-
niorskou ligu a druhou ligu mužů (2000 až 2008). Ale volejbalový 
život tady ani zdaleka neutichl. Pravidelně každý týden hraje vo-
lejbal v tělocvičnách našeho města hned několik samostatných 
skupin nadšenců. Bohužel mládež se pro tento krásný sport těž-
ko shání, takže malá skupinka žáků a žákyň dochází pouze 1 x 
týdně do všeobecné přípravy pro míčové hry v TJ Sokol.

Jedním z velkých společných setkání téměř všech moravsko-
budějovických volejbalistů bývají jarní a podzimní turnaje v tě-
locvičnách ZŠ Havlíčkova. Turnaje pořádá skupina Senior vo-
lejbal, jejímž hlavním organizátorem je Luboš Binka. Každého 

turnaje se zúčastní obvykle šest 
smíšených družstev (v každém 
čtyři muži a dvě ženy) a zápasy 
mívají docela slušnou úroveň. 
Při sérii odehraných 15 utkání se 
o vítězi rozhoduje prakticky až 
do posledního míče. Letošní jar-
ní turnaj této série už je jubilejní 
čtyřicátý a je naplánován na pá-
tek 3. dubna. Bohužel pohár 
a ceny za vítězství si v posled-
ních turnajích obvykle odvážela 
hostující družstva především 
z Třebíče. Většina účastníků se 
po ukončení turnaje zúčastní 
i společenského setkání v jedné 
z místních restaurací.

Hned druhý den v sobotu 4. 
dubna se bude konat v soko-
lovně už 17. ročník „Gábošova 
memoriálu“. V tomto turnaji se 
scházejí vybraná čtyřčlenná 
družstva hráčů, z nichž většina 
okusila soutěžní volejbal v na-

šem městě i na vyšších úrovních. Společně uctívají památku 
našeho kamaráda a bývalého spoluhráče Gabriela Kryla a po-
tom si zasoutěží v „odlehčeném“ volejbalovém turnaji čtveřic. 
Součástí hry jsou povinné úkoly jako např. podání „eston“, hra 
nohou a další netradiční volejbalové dovednosti. Na společném 
večerním posezení si všichni přítomní hráči a přátelé volejbalu 
zavzpomínají na volejbalovou historii. A při hezkých písničkách 
a fotografiích proberou aktuální nejen volejbalová témata.

Další významnou akcí bude už 11. ročník jednoho z největších 
volejbalových turnajů v okolí Antuka Tour. Jedná se o velký an-
tukový turnaj smíšených (čtyři muži + dvě ženy) „amatérských“ 
družstev z našeho města a okolí. Turnaje se účastní obvykle ko-
lem desítky družstev a letos se bude konat v sobotu 13. června 
opět na antukových hřištích v areálu sokolovny. Celodenní klání 
bude už tradičně doprovázeno kulturním programem. Takže re-
zervujte si v kalendáři čas pro návštěvu ať už jako diváci nebo 
jako aktivní volejbalisté.

A ve stručnosti ještě pár slov o soutěžním volejbale v nejbliž-
ším okolí.

Hrotovičtí volejbalisté s mnoha našimi odchovanci ukončili 
svoji účast ve 2. lize mužů v sezóně 2017-2018. Většina hráčů 
potom přestoupila do Volejbalového klubu Třebíč, který je v sou-
časnosti jediným mužským oddílem hrajícím pravidelnou soutěž. 
Po tomto posílení se VK Třebíč drží stále na čele nejvyšší kraj-
ské soutěže. V obou městech působí i žákovská družstva.

A co zajímavého je bezprostředně za hranicemi našeho okre-
su? Velká volejbalová bašta byla vybudována ve Velkém Mezi-
říčí. Tamní trenéři si stahují do svých družstev nadějné mladíky 
z celého regionu od Znojma až po Havlíčkův Brod. Jejich kadeti 
a junioři působí v celostátních extraligových soutěžích a neve-
dou si vůbec špatně. Muži hrají už několik ročníků 1. ligu, druhou 

nejvyšší mužskou soutěž. A mnoho jejich odchovanců působí 
i v extraligových družstvech, především v Brně.

O celém volejbalovém dění ve městě a okolí jsou stále aktuál-
ní informace na vývěsce TJ Sokol v ulici Dobrovského a na na-
šich internetových stránkách „mbvolley.wordpress.com“.

Všechny vás srdečně zveme na výše uvedené volejbalové 
akce a volejbal hrajte alespoň rekreačně!

Ing. Milan Roupec, volejbalový oddíl 
TJ Sokol Moravské Budějovice

Volejbalové dění u nás a v blízkém okolí

(dokončení na str. 24)

Putovní pohár pro vítěze turnaje 
v ZŠ Havlíčkova.
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čených lesních cestách dorazí do stejného cíle, odkud cesta vede 
zpět k vlakové zastávce v Kojeticích. Délka trasy je 9 km. Zájemci 
o vydatnější porci kilometrů se mohou vydat na Sádek pěšky přímo 
z Moravských Budějovic po trase Lukovská hora, Horní Lažany, Ba-
bice, Loukovice a Červený mlýn a ze Sádku opět do Kojetic. Délka 
trasy je 17 km.

Ať už si vyberete jakoukoli trasu, vracet se budeme společně vla-
kem z Kojetic v 15.19, případně v 17.19. Těšíme se na vaši účast.

K pramenům Jevišovky
Další turistický pochod, 

na který bychom vás rádi 
pozvali, vede k pramenům 
Jevišovky. Uskuteční se 28. 
března 2020 a sraz účastní-
ků bude v 10.00 u koupališ-
tě. Odtud se pěšky vydáme 
přes Kosovou k pramenům 
Jevišovky. Na trase bude 
rozdělaný oheň, proto si 
vezměte buřty na opékání s sebou. Zakončení pochodu bude v pří-
jemné hospůdce Maják v Budkově.

Odjezd autobusem z Budkova v 15.30 a v 17.00. Délka trasy je 
17 km. 

Tereza Lojdová, TJ  Sokol Moravské Budějovice

Parkour pro děti
Nově mohou vaše děti 

trénovat parkour každou 
neděli od 9.00 v sokolov-
ně. Na lekcích se naučí 
ovládat své tělo, elegant-
ně a bezpečně překonávat 
překážky, budou běhat, 
lézt a skákat. Vše bezpeč-
ně, bez zbrklého chování, 
předvádění se a nebez-
pečných kaskadérských kousků. Důraz je totiž kladen na funkční sílu, 
rovnováhu, kontrolu a přesnost pohybu.

Více informací a kontakt na trenéry najdete na webu mbsokol.cz. 
Nebo se přijďte některou neděli na trénink podívat.

MDŽ na Sádku
Vydejte se s námi o prvním březnovém víkendu na pohodový výlet, 

připojit se mohou i méně zdatní turisté, senioři a rodiče s dětmi. Sraz 
v sobotu 7. března 2020 v 10.15 na vlakovém nádraží. Odtud vyrazíme 
vlakem směr Okříšky.

Trasu si můžete vybrat dle své kondice. Odpočinková verze vede 
z nádraží Kojetice na vinici Sádek a zpět, má délku 4 km a vede 
po asfaltových cestách. Zvládnou ji i nejmenší děti a je vhodná i pro 
kočárky. Zdatnější turisté mohou jet vlakem až do Starče a po zna-

Co se děje v Sokole

Moravskobudějovičtí skauti slaví 100 let
Kam jsme došli 

za jedno století?
V roce 1920 si něko-

lik náctiletých chlapců 
založilo první skautský 
oddíl v našem městě. 
Neměli ani místnost, 
kde by rozvíjeli svoji 
činnost. Několik let se 
scházeli v lesíku Háj, 

v tehdy oblíbeném výletním místě. Nikdo z nich 
pravděpodobně netušil, že jejich rozhodnutí ovlivní 
život několika budoucích generací.

Přes skromné počátky a pozdější nepřízeň tota-
litních režimů se podařilo v našem městě vytvořit početnou skautskou 
organizaci. V roce 2020 funguje sedm oddílů, ve kterých je 140 členů. 

Podívejme se podrobněji na pět oddílů sdružují-
cích mladší členy od 4 do 15 let. Celkem v nich pů-
sobí 97 dětí, o které se stará 17 vedoucích. Místní 
organizace má i vlastní klubovnu, před několika 
lety rozšířenou o přístavbu. Stranou nemůže zů-
stat ani velký počet našich příznivců z řad rodičů, 
bývalých členů, sympatizantů, kteří se snaží naše 
hnutí podporovat nejrůznějším způsobem.

Statistická čísla však ukazují malý kousek mo-
zaiky. To podstatné není na první pohled patrné. 
Skauting je totiž životní postoj. Když se v roce 
1912 objevili první čeští skauti, nesli si ve vínku 
výchovu k dobru, projevující se dobrými skutky 
a chováním, zodpovědností, přátelstvím, vlaste-

nectvím a všestranným osobnostním rozvojem. Toto dědictví zůstává 
podstatou skautské výchovy dodnes.  -pb-

Tento Rubensův obraz má své dvojče ve ví-
deňském Umělecko-historickém muzeu. Odbor-
níci léta zastávali názor, že originál je ve Vídni 
a Brno má pouze kopii. Nejnovější výzkumy 
z roku 2018 na univerzitě v Antverpách však roz-
hodly, že oba obrazy jsou mistrovým dílem, při-
čemž ten brněnský byl vytvořen kolem roku 1617, 
evidentně jako první.

V období od 30. listopadu 2018 do 24. března 
2019 se obě „hlavy“ ve Vídni, v prostorách Umě-

lecko-historického muzea, setkaly. Stalo se tak vůbec poprvé od jejich 
vzniku v Rubensově ateliéru na počátku 17. století. Z Vídně putoval br-
něnský obraz do amerického San Francisca, do muzea Legion of Honor, 
kde svým magickým způsobem přitahoval oči návštěvníků ve dnech 6. 
dubna 2019 až 8. září 2019. Poté byl od 12. října do 5. ledna tohoto roku 
k dispozici Kanaďanům v Art Gallery of Ontario v Torontu.

Na tomto místě můžeme tedy směle říci, že nebýt Grasela a štědrého 
hraběte Nimpsche, který již za svého života daroval obraz veřejnosti, zů-
stali bychom o tento zajímavý příběh ochuzeni 

Pavel Procházka

Hlava za hlavu?
Dne 31. ledna roku 1818 byl ve Vídni popraven 

obávaný lupič a vrah Johann Georg Grasel. Tím-
to aktem se ulevilo mnohým lidem v mocnářství, 
ale asi nejvíce novosyrovickému hraběti Josefu 
I. Nimpschovi, z jehož panství tento lotr pochá-
zel. A byl to tentýž hrabě, který ve stejném roce 
daroval vznikajícímu Františkovu muzeu, dnešní 
Moravské galerii Brno, obraz od Petera Paula 
Rubense Hlava Medusy. Jak symbolické i pohle-
dem dnešního člověka...

Tento obraz je bezpochyby velmi expresivním uměleckým dílem, záro-
veň také vypovídá o dokonalosti umění barokních malířů. V Ovidiových 
Metamorfózách je popsán Perseův příběh, který vítězně bojuje s ohyzd-
nou Medůzou, dcerou mořského boha Forkýna. Jen jediný přímý pohled 
na ni zabíjel, a tak Perseus nastavil svůj lesklý bronzový štít tak, aby se 
v něm její obraz odrážel jako v zrcadle, zaútočil na ni z výšky a usekl 
jí hlavu. V jejím pohledu bylo tady něco magického, možná i rituálního 
a tuto skutečnost se umělci podařilo přenést do obrazu, který je tak zdro-
jem silných a zároveň i rozporuplných pocitů. Obraz děsí, ale také ne-
odolatelně přitahuje. Proto není divu, že byl v původní instalaci muzea 
vystaven za plentou, aby se ženy a děti pohledem na něj nevylekaly.
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Kulturní a společenský přehled MIKROREGIONU
sobota 7. 3.   Moravské Budějovice  

MDŽ na Sádku
Vydejte se s  moravskobudějovickými turisty na  pohodový výlet na  Sádek. Vhodné 
i pro rodiče s dětmi a méně zdatné turisty. Sraz účastníků v 10.15 na vlakovém nádraží. 

Více informací na straně 22.

sobota 14. 3.   Martínkov  

XII. Martínkovský košt pálenek
Začátek ve 14 hodin, od 16 hodin hraje cimbálová muzika Kyčera. Vstupné dobro-

volné. Více na www.martinkov.cz

čtvrtek 19. 3.   Moravské Budějovice  kino Sokol

Poslední aristokratka
Pro březnové promítání jsme vybrali českou komedii z roku 2019, jejímž předobra-
zem je úspěšná kniha Evžena Bočka. Potomek emigrantů, rodilý Newyorčan, v res-
tituci získá dávné rodové sídlo – zámek Kostka. Česká realita ho poněkud zaskočí 
a zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu a je stranou veškeré-
ho společenského dění. Rodina Kostkových stojí před těžkou volbou, zda genera-
cemi vybudované sídlo prodat a vrátit se do Ameriky, nebo se pokusit zámek Kost-

ka zachránit. Občerstvení zajištěno. Začátek promítání ve 20.00. Vstupné 95 Kč.

sobota 28. 3.   Moravské Budějovice  

K pramenům Jevišovky
Druhý pochod turistů z  Moravských Budějovic vás zavede k  pramenům Jevišovky. 

Sraz účastníků v 10.00 u koupaliště. Více informací na straně 22.

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 XXIV. 
ročník Ochutnávky jihomoravských vín, konaný 
21. 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. 
3. 2020. Vítěze budeme informovat telefonicky.
Výherci z minulého čísla paní Libuši Biskupové 
z Moravských Budějovic gratulujeme.
Ceny do sudoku věnovalo MKS Beseda Morav-
ské Budějovice.
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procent,“ komentoval dosažené výsledky 
plk. Mgr. Pavel Peňáz, náměstek ředitele 
pro službu kriminální policie a vyšetřování.

Na loňském mírném zvýšení nápadu 
trestné činnosti mělo vliv několik faktorů. 
Patří mezi ně například také jiný způsob 
vykazování přečinů týkajících se zanedbání 
povinné výživy. Vyšší počet trestných činů 
měli loni na svědomí recidivisté, tedy osoby, 
které se trestné činnosti dopouštěly opako-
vaně.

V rámci našeho kraje se loni mírně snížil 
(o sedm případů) počet trestných činů v ob-
lasti násilné kriminality, což představuje 
pokles o 1,3 procenta. Loni jsme v našem 
kraji vyšetřovali 523 případů násilné kri-
minality, z nichž se podařilo objasnit 409, 
což představuje objasněnost přesahující 
78 procent. Loni jsme dodatečně objasnili 
dalších 46 násilných trestných činů spácha-
ných v předchozím roce. V průběhu loň-
ského roku jsme na Vysočině prověřovali 
a vyšetřovali celkem šest zločinů vraždy 
nebo pokusů o vraždu a všechny případy 
se kriminalistům podařilo objasnit. Statistic-
ky má náš kraj ale vykázáno celkem sedm 
případů, protože jeden případ vraždy muže 
a ženy spáchali pachatelé na území našeho 
kraje, ale tento případ realizovali a také vy-
šetřovali kriminalisté z Prahy.

Za pozitivní jev lze považovat výrazný – 
více než jedenadvacetiprocentní - pokles 
nápadu trestných činů loupeže. Loni jsme 
na Vysočině vyšetřovali 22 případů loupe-
ží, což bylo o šest méně než v roce 2018. 

Celkem 14 případů loupeží se podařilo ob-
jasnit, což představuje objasněnost ve výši 
63,6 procenta. Loni se podařilo objasnit 
také čtyři loupeže, které se staly v předcho-
zím roce.

Mírný nárůst v počtu případů jsme loni 
zaznamenali u trestných činů úmyslného 
ublížení na zdraví. Loni jsme vyšetřovali 261 
případů, což je o 17 případů více než v roce 
2018 – vyjádřeno procenty činí nárůst sedm 
procent. Objasněnost tohoto druhu trestné 
činnosti přesáhla hranici 82 procent.

Na území kraje Vysočina došlo loni k mír-
nému zvýšení nápadu trestné činnosti v ob-
lasti majetkové trestné činnosti, a to o 4,5 
procenta. Loni jsme vyšetřovali celkem 
2 097 trestných činů v oblasti majetkové 
činnosti a 809 skutků se podařilo objasnit, 
což představuje objasněnost na úrovni 38,6 
procenta, což je v rámci celé České repub-
liky vynikající výsledek. Dalších 127 majet-
kových trestných činů se nám podařilo ob-
jasnit dodatečně.

Na majetkové trestné činnosti se 535 pří-
pady podílely krádeže vloupáním. Ve srov-
nání s rokem 2018 je to o 20 případů více 
– vyjádřeno procenty jde o nárůst o 3,9 
procenta. Pokud bychom ale porovnali 
počet případů krádeží vloupáním dlouho-
době, od roku 2015, kdy jsme vyšetřovali 
925 trestných činů krádeží vloupáním, do-
šlo k poklesu nápadu tohoto druhu trestné 
činnosti.

Na majetkové trestné činnosti se 1 033 
případy podílejí krádeže prosté. Loni jsme 
v našem kraji zaregistrovali také 67 přípa-

dů krádeží dvoustopých motorových vozi-
del. Celkem 41 těchto krádeží dvoustopých 
vozidel kriminalisté objasnili, což je objas-
něností ve výši 61,2 procenta řadí dlouho-
době mezi nejúspěšnější týmy v rámci celé 
České republiky. Další dva případy kráde-
ží osobních vozidel objasnili kriminalisté 
z předchozích let. Poměrně vysoký počet 
trestných činů – 190 – se týká krádeží věcí 
z automobilů, proto se snažíme na tuto ob-
last vhodným způsobem cílit preventivní 
akce a opatření. Loni jsme zadokumentovali 
celkem 94 případů vloupání do rekreačních 
chat a chalup, když 35 případů jsme objas-
nili, což představuje objasněnost ve výši 
37,2 procenta. Dalších 88 případů trestných 
činů se týkalo vloupání do rodinných domů, 
kdy se podařilo objasnit 26 případů a objas-
něnost dosáhla téměř třiceti procent.

Na úseku drogové kriminality loni policis-
té v našem kraji vyšetřovali 285 trestných 
činů, což bylo ve srovnání s rokem předcho-
zím o 22 skutků více. Objasněnost u tohoto 
druhu trestné činnosti přesáhla loni hranici 
93 procent. V tomto případě se jedná dlou-
hodobě o velice pozitivní jev, neboť drogová 
trestná činnost patří mezi latentní kriminali-
tu a policisté pachatele odhalují na základě 
vlastních operativních poznatků. Pro úspěš-
nost v této oblasti je velice důležitá také 
důkladná systematická práce kriminalistů, 
kteří se aktivně věnují vyhledávání a odha-
lování tohoto druhu trestné činnosti.

-KŘPČR-

(dokončení ze str. 23)

INTERNET TELEVIZE NABÍZÍME
Vysokorychlostní

připojení až 100Mbps

Vysoká rychlost

a nízká odezva

Regionální poskytovatel

Možnost IPTV

Internetová TV

s mnoha funkcemi

Výběr kanálů,

které chcete sledovat

Antivirovou  ochranu

Kamerové systémy

Zabezpečovací systémy

VOIP (bez paušálu)

Internet
měsíční paušál od 242,- Kč včetně DPH

max. rychlost až 100 Mbps * 

Zdarma 5 měsíců
při přechodu od konkurence Zdarma Wifi router**
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* Rychlost připojení od 25/25 Mbps a výše je závislá na lokalitě

** Akce platí do 31. 3. 2020 při podpisu smlouvy

info@jaronet.cz

placená inzerce



     


