placená inzerce

na okraj
Vážení spoluobčané,
letošní čas volna je již nenávratně
za námi. Léto utichá a s ním i čas
dovolených a zaslouženého odpočinku. Mnozí z nás nezaháleli
a navštívili zahraničí, podnikali výpravy po naší krásné české zemi
a ve dnech velkého horka jsme si určitě všichni našli čas zavítat k vodě
a osvěžit se. Tolik krásných letních
dnů, plných sluníčka a koupání,
jsme již dlouho nezažili, a tak si
každý z nás jistě našel příležitost odpočinout si a načerpat potřebnou energii a sílu k další práci. Čas letní dovolené není jen
o koupání, ale také třeba o návštěvě nejrůznějších kulturních
a společenských akcí různého žánru pod širým nebem, ať už
v našem městě, nebo těch okolních. No a samozřejmě se našli
i tací, kteří sportovali nebo trávili čas na své chalupě či chatě.
V průběhu léta ovšem nezahálelo ani naše město. V rámci
realizovaných akcí ﬁrmy pokračovaly ve zvelebování a modernizaci veřejného prostoru. Dokončili jsme rekonstrukci náměstí,
v současné době vrcholí stavební práce v městském kulturním
středisku, stále probíhají práce na budování sociálního zázemí na hřbitově, pokračuje oprava chodníků na ulici Havlíčkova, Smetanova, I. máje, Pražská a Hloužkova. Jsem rád, že
jsme dostali od Vás voličů možnost aktivně pracovat po dobu
třech volebních období ve prospěch rozvoje města i ve prospěch Vás spoluobčanů. Dělali jsme to rádi a z dobrého přesvědčení, nikdy jsme nelitovali našich rozhodnutí. Výsledky
naší cílené práce máte možnost zhodnotit Vy všichni. Myslím
si, že je za námi vidět opravdu nemalý kus poctivě odvedené
práce. Město je v dobré ekonomické kondici, dluhová služba
je 5,91 %, může být až 25%. A tak bude moci klidně pokračovat v následujících letech v budování dalších plánovaných
akcí, např. veřejných toalet u obchodních domů (Billa a Penny),
budou moci být realizovány generální opravy ulic Gagarinova,
Fišerova, Wolkerova, Husova, Mexiko, v plánu je též plánovaná
oprava hasičské zbrojnice, budovy ZŠ Dobrovského a Domu
dětí a mládeže Budík.
Vážení zastupitelé, končí nám volební období let 2014–2018.
Je třeba poděkovat za dosavadní práci všem aktivním členům
zastupitelstva a rady města za jejich poctivý přístup k výkonu
dokončení na str. 2

MORAVSKOBUDĚJOVICKO 10 / 2018
Měsíčník Městského kulturního střediska Beseda a obcí Moravskobudějovického mikroregionu, periodikum územního samosprávného celku
Vydavatel: MKS Beseda, příspěvková organizace
Purcnerova 62, 676 02 Moravské Budějovice
MK ČR E 11632, IČ 00091758
Náklad: 5300 ks. Místo a datum vydání: Moravské Budějovice 1. 10. 2018
Měsíčník Moravskobudějovicko je ﬁnancován z prostředků města
Moravské Budějovice a obcí Moravskobudějovického mikroregionu.
Šéfredaktor:
Vlastimil Smetana, tel.: 736 243 647,
e-mail:
smetana.vlastimil@ktvmb.cz
Redakční rada: Jana Kiesewetterová, Radek Menčík, Karel Nechvátal
Korektura:
Drahomíra Brzobohatá, Kamila Havlíčková
Adresa redakce: MKS Beseda, nám. Míru 26, Moravské Budějovice
Příjem článků: Lenka Nechvátalová
e-mail:
zpravodajmb@gmail.com
Příjem inzerce: Pavel Čírtek, telefon: 725 038 579,
e-mail:
redakce@besedamb.cz
TIC Moravské Budějovice, tel.: 603 207 511,
e-mail:
tic@besedamb.cz, www.besedamb.cz
Realizace:
Jaroslav Kaláb, vydavatelství JARMARK®, Slavíkovice,
e-mail:
jarmark.tisk@centrum.cz
Tisk:
INAPA s. r. o., Třebíč
Uzávěrka č. 11/2018 je 10. 10. 2018

Zrekonstruované náměstí
Foto: Pavel Čírtek

Obsah
Z jednání Rady města Moravské Budějovice
Odbor strategického rozvoje a investic informuje
Vloupání do rekreačních objektů
Nepodceňujte zabezpečení chat a chalup
Pečovatelská služba města Moravské Budějovice
Den stromů – 20. říjen
Nabídka dotací pro domácnosti
Informace o přemístění kontejnerů na bioodpad u Mastníka
MOBISYS
Program prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR 2018
Moravské Budějovice – Asistent prevence kriminality 2018–2020
Moravské Budějovice – Modernizace MKDS
Moravské Budějovice – #nealko2
Moravské Budějovice – forenzní značení kol
Nimpšov – žehnání obecním symbolům
Zahájení nového školního roku v Nových Syrovicích
3. setkání rodáků a 90. výročí hasičů v Častohosticích
36. Martínkovské krojované hody
Dětský den v Martínkově
Želetavské loučení s prázdninami
Rozloučení s prázdninami v Domamili
Domamil od počátku po současnost
Komár Carp 2018
Ohlédnutí za létem v Lesonicích
Kosí bratři u Jakubova
Den otevřených dveří v MŠ Moravské Budějovice
Smaragdový ostrov
Mistrovství Evropy! Že by již tradice?
Sokolové zasadí lípu svobody
Skautské dobrodružství za hranicemi
Hudební život v Moravských Budějovicích
Hudební rodina Roséových
Loučení s prázdninami
Společenská kronika
Nejen osudové osmičky
Oslavujeme 100 let republiky aneb k výročí trochu jinak

2
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
7
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
11
12
12
13
16
16–17
21
23

Redakce nezodpovídá za obsahovou stránku článků.
Foto na titulní straně: Hold italským legiím – září 1919
Sken fotograﬁe poskytlo Muzeum řemesel Moravské Budějovice

placená inzerce

říjen 2018

1

město informuje

město informuje
dokončení ze str. 1
veřejné funkce v uplynulých čtyřech letech. Za práci a veškerý čas, který jste
městu věnovali, Vám upřímně děkuji. Stejně tak nemohu opomenout všechny zaměstnance našeho úřadu, kteří jsou připraveni pro Vás pracovat pět dní v týdnu.
Chtěl bych rovněž poděkovat příspěvkovým organizacím, které odvádějí opravdu
skvělou práci ve prospěch občanů města
a také pravidelných prázdninových hostů.
Vždy přinášejí nabídku nových služeb,
které zpříjemňují život občanům města
a integrovaných obcí i rostoucímu počtu
dovolenkových hostů.
Na základě zkušeností z posledních
měsíců mi na závěr dovolte vyslovit jedno
přání příštím zastupitelům: „Držte všichni při sobě, běžte touto cestou, jedině
tak zůstane naše město silné, nezávislé
a bude krásným místem pro život. Je to

přinejmenším zvláštní, kolik přinesly minulé měsíce demagogie, nepravd, urážek
a dalších nehezkých věcí, a to už si především Vy, občané našeho města, vymazat z paměti nemůžete. Přál bych si ale,
aby po skončení komunálních voleb byli
nově zvolení zastupitelé schopni podívat
se sobě navzájem do očí a byli schopni
vytvořit bez složitých vyjednávání městskou koalici.“ Budu-li mít tu čest Vás opět
v zastupitelstvu reprezentovat, jsem rozhodnut maximálně přispět k tomu, aby
byla obnovena důvěra v zastupitelstvo
a zajištěna aktivní a smysluplná spolupráce v tomto orgánu města.
Za několik dnů půjdete, vážení spoluobčané, k volebním urnám při komunálních
volbách 2018, které odstartují další čtyřleté volební období. Volby se uskuteční
ve dnech 5. a 6. října, a tak mi dovolte
pozvat Vás touto cestou k volebním ur-

nám. Sami vidíte, že se toho za uplynulé
čtyři roky událo a udělalo v našem městě
opravdu hodně a že tento trend přinejmenším může dále pokračovat. Ale také
nemusí. Všechno se odvíjí vždy od prostředků, které bude město mít k dispozici.
Pozorně si pročtěte volební sliby jednotlivých stran a zvažte, co je reálným slibem
voličům a co je těžko realizovatelným
předvolebním populismem. A bohužel takové mezi námi máme. Proto přijďte k volbám a rozhodněte svým hlasem, kterým
směrem se bude naše město v následujících čtyřech letech ubírat. Zda půjdeme
dál směrem k opravám a modernizaci
našeho města, anebo jen nesmyslně
slibovat nesplnitelné. Přeji Vám, abyste
s vlastním rozhodnutím i volbou mohli být
spokojeni.
Vlastimil Bařinka
starosta města

Z jednání Rady města Moravské Budějovice
Rada města na své 97. schůzi dne 21. 8. 2018 mj.:
Qschválila vítězem veřejné zakázky
„Moravské Budějovice – modernizace
MKDS“ ﬁrmu AssiDu, spol. s r. o. Třebíč, IČO: 64508749 s celkovou cenou

362 733 Kč včetně DPH
Qvzala na vědomí zápis z Bytové komise konané dne 8. 8. 2018, zápis z jed-

nání dozorčí rady MAME ze dne 9. 8.
2018 a zápis z jednání Komise výstavby
a rozvoje města č.14 ze dne 30. 5. 2018

Rada města na své 98. schůzi dne 4. 9. 2018 mj.:
Qvzala na vědomí informaci o podmínkách výroby a návrhu umístění nové
pamětní mramorové desky hudebnímu
skladateli Ralphu Benatzkému, který
se narodil v Moravských Budějovicích,
v domě č.p. 76 a schválila výrobu nové
pamětní desky do výše 25.000 Kč a její
umístění v levé části budovy, kde sídlí
městská policie
Qschválila zábor horní části náměstí
o rozměrech 20x20 m za cenu 10 Kč/m2
dne 13. 10. 2018 v době od 12.00 hod.
do 17.00 hod. z důvodu zřízení provizorního tábořiště historického vojska
při příležitosti oslav „Znovuobnovení
pomníku generála Jeana Boudeta“,
současně povolila střelbu z historických zbraní na náměstí Míru a u nově
odhaleného pomníku s dodržením bezpečnostních předpisů. Pro pochod mezi
náměstím Míru a parkem pl. M. Kršky
bude z bezpečnostních důvodů využit
přilehlý chodník
Qschválila bezplatný zábor veřejného
prostranství ve dnech 15.–16. 9. 2018
na ulici Smetanova v prostoru před chovatelským výstavištěm o výměře cca 6
m2 pro ČSCHO ZO Moravské Budějovice z důvodu výstavy drobného zvířectva. Současně povolila dočasné parkování na travnaté ploše ve dnech 14.–16.
9. 2018 z důvodu přípravy výstaviště
Qschválila vítězem veřejné zakázky –
Elektronizace služeb úřadu – dílčí plnění 1 – ﬁrmu Gordic spol. s r. o. Jih-
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lava, IČO: 479 03 783 v celkové ceně
4 315 916 Kč bez DPH. Elektronizace
služeb úřadu – dílčí plnění 2 – ﬁrmu AutoCont CZ a.s. Jihlava, IČO: 476 76 795
v celkové ceně 3 390 100 Kč bez DPH
Qschválila zveřejnit záměr prodeje pozemků p.č. 1727/82 a p.č. 1727/83 v k.ú.
Moravské Budějovice a vyhlášení výběrového řízení na prodej těchto pozemků
za vyvolávací cenu 750 Kč/m2
Qschválila pořadí nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele
projektové dokumentace „PD – Rekonstrukce technologie bazénu v areálu koupaliště“: 1. STABO MB s. r. o.
Moravské Budějovice, IČ 26245906
– 695.750 Kč vč. DPH, 2. ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s. r. o. Jihlava,
IČ 25558692 – 965.580 Kč vč. DPH, 3.
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.Pelhřimov, IČ 28094026 – 1.101.100 Kč vč.
DPH a pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení ﬁrmou STABO MB s.r.o.
Qschválila pořadí nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele stavebních prací „Rekonstrukce nebytových prostor domu č.p. 9, nám. Míru“: 1.
STABO MB s.r.o. Moravské Budějovice,
IČ 26245906 – 406.191 Kč bez DPH, 2.
POZEMSTAV TŘEBÍČ, spol. s r.o. Třebíč, IČ 18127754 – 423.163 Kč bez DPH,
3. RENO – stavební ﬁrma s. r. o. Jaroměřice nad Rokytnou, IČ 63497786 –
429.918 Kč bez DPH a pověřila starostu

města podpisem smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení ﬁrmou STABO
MB s.r.o.
Qvzala na vědomí nabídku k prodeji hrobového zařízení na hrobovém místě č.
944 a 960/I od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových a neschválila nákup těchto hrobových zařízení
Qschválila příspěvkové organizaci ZIKOS využití daňové úspory z roku 2017
ve výši 57.000 Kč k nákupu nových koberců do šaten zimního stadionu
Qvzala na vědomí petici občanů proti zápachu z areálu chovu drůbeže v lokalitě
Mexiko
Qschválila pořadí nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele projektové dokumentace „PD – Modernizace městského parku a areálu letního
kina“: 1. BritishThovt (Czech Republic)
s.r.o. Praha, IČ 04625145 – 784.350 Kč
(neplátce DPH), 2. Ing. Alena Vránová,
Koryčany, IČ 71763384 – 925.650 Kč vč.
DPH, 3. Pavla Plecitá, DiS., Kunice, IČ
44853319 – 2.204.620 Kč vč. DPH a pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení
ﬁrmou BritishThovt (Czech Republic)
s.r.o.
Qschválila provedení nezávislého auditu
hospodaření za rok 2017 u příspěvkové
organizace MKS Beseda a uložila vedoucímu OFŽ připravit poptávkové řízení na dodavatele auditorských služeb

Odbor strategického rozvoje a investic informuje
Modernizace VO Lažínky

WC pro veřejnost na hřbitově

V září byla v místní části Lažínky dokončena modernizace veřejného osvětlení – IV. etapa, kterou realizoval dodavatel
EZONT Tomáš Novák, Opatov. Město Moravské Budějovice získalo na tuto modernizaci dotaci z Fondu Vysočiny, grantového programu Rozvoj vesnice 2017, ve výši
150.000 Kč.

Na hřbitově v Moravských Budějovicích vznikne nové WC pro veřejnost. Dále
bude proveden nový rozvod vody po hřbitově pro zalévání a hlavní chodník bude
nově vydlážděn zámkovou dlažbou se zahradními obrubami. Nejvhodnější nabídku
ve výši 2,985.684 Kč bez DPH předložil
dodavatel INEX Moravské Budějovice,
s.r.o. Předpokládané dokončení akce je
do konce listopadu 2018.

Výměna svítidel RVO 1. máje a RVO
Kozinova dokončena

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské
Budějovice – nám. Míru, ul. 1. máje, ul.
Sokolská, ul. Dobrovského

V lokalitě RVO 1. máje a Kozinova byla
v měsíci srpnu dokončena výměna stávajících a nevyhovujících svítidel za moderní. Výměnu prováděl dodavatel EZONT
Tomáš Novák, Opatov. Tato akce byla
realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu
úspor energie na období 2017–2021 Program EFEKT ve výši 1,004.369 Kč.

V měsíci září byla dokončena rekonstrukce technické infrastruktury v centru
města – nám. Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská a ul. Dobrovského. Rekonstrukci
prováděla ﬁrma STRABAG a.s. Praha.
Vzhledem k tomu, že po celou dobu realizace byl ztížený pohyb chodců a vozidel v prostoru centra města, znovu ještě
všem obyvatelům města, prodejcům,
návštěvníkům města, chodcům i řidičům
děkujeme za jejich trpělivost, vstřícnost
a ohleduplnost.

Rekonstrukce MKS Beseda
Práce na rekonstrukci MKS Beseda plynule pokračují. Většina prací je již hotova
nebo se dokončuje. Předpokládaný termín dokončení díla je začátek října 2018.

Vloupání do rekreačních objektů
Nepodceňujte zabezpečení chat a chalup
Od začátku letošního roku do konce
července evidují policisté v Kraji Vysočina celkem 116 případů krádeží vloupáním
do rekreačních objektů. Pachatelé při nich
způsobili majitelům chat a chalup odcizením věcí a poškozením nemovitostí škodu
převyšující čtyři a půl milionu korun.
Pachatelé se do rekreačních objektů nejčastěji vloupávají především přes
zabezpečená okna a dveře, a to za užití
násilí. Nejčastějším cílem bývá zahradní
nářadí, motorové pily, elektronika, kuchyňské nádobí, rybářské potřeby, starožitnosti, oblečení, potraviny a alkoholické
nápoje. Pachatel ale může odcizit prakticky vše, co lze zpeněžit.
Dopadení pachatele je v případě vloupání do rekreačních objektů velmi obtíž-

né, neboť majitelé často krádež zjistí až
po delší době. Vlivem časové prodlevy
dochází k poškození nebo zničení některých stop, což policistům znesnadňuje
jejich práci. Velmi nepříznivým vlivem je
také to, že se v chatových lokalitách pohybuje menší množství osob, které by se
mohly stát svědky tohoto protiprávního
jednání a poskytnout policistům důležité
informace.
Majitelům chat, chalup a rekreačních objektů proto doporučujeme, aby si
v těchto nemovitostech v době své nepřítomnosti nezanechávali žádné cenné
věci. Je vhodné objekt zabezpečit elektronickým zabezpečením nebo mechanickými zábrannými prostředky jako jsou
například bezpečnostní zámky, mříže,

Statistická tabulka vloupání v Kraji Vysočina za období 1. 1. 2018 – 31. 7. 2018
Počet vloupání

objasněno

ÚO Jihlava

21

7

Škoda (Kč)
429 007

ÚO Třebíč

22

2

1 405 409

ÚO Žďár n/Sáz.

18

3

479 739

ÚO Havlíčkův Brod

31

7

1 538 910

ÚO Pelhřimov

24

3

655 265

Kraj celkem

116

22

4 508 330

Prodej posledních 2 volných pozemků – lokalita Zahrádky v Moravských
Budějovicích
Město Moravské Budějovice má k prodeji poslední dva pozemky pro výstavbu
rodinných domů v lokalitě Zahrádky. Konkrétně se jedná o tyto pozemky:
pozemek p.č. 1727/82 o výměře 816 m2,
pozemek p.č. 1727/83 o výměře 805 m2.
Pozemky budou nabídnuty k prodeji
v rámci 5. kola výběrového řízení, které se
bude konat ve středu 17. 10. 2018 v 16.00
hod. v malé zasedací místnosti v přízemí
Městského úřadu Moravské Budějovice.
Bližší informace k výběrovému řízení jsou
zveřejněny na Úřední desce MěÚ Moravské Budějovice před budovou MěÚ a také
na elektronické Úřední desce na webových stránkách města www.mbudejovice.
cz.
Vyvolávací cena je stanovena ve výši
750 Kč/ m2.
Případné informace k uvedeným pozemkům poskytne pracovnice Odboru
strategického rozvoje a investic Ing. Jana
Kopečková (jkopeckova@mbudejovice.
cz, tel. 568 408 306).
Josef Macháček, odbor strategického
rozvoje a investic

uzamykatelné okenice apod. Není dobré
nechávat si u rekreačního objektu viditelně žebřík. Ten totiž pachatel může použít
jako pomůcku k vniknutí do objektu. Uklizené by měly být rovněž všechny věci,
které by pachatel mohl při násilném vniknutí do objektu použít. Jedná se především o sekyry a předměty, které je možné
využít k páčení.
Je vhodné rekreační objekt i v zimních
měsících nepravidelně navštěvovat. Uklizený sníh budí zdání pobytu majitele v objektu. Dále je vhodné všímat si pohybu
podezřelých osob a vozidel v chatových
oblastech.
Pokud dojde k vloupání do rekreačního
objektu, je pro kriminalisty důležité, aby
majitelé nevstupovali dovnitř a tuto věc
neprodleně oznámili policii, která již provede prvotní úkony k zajištění důkazů.
Policisté také v chatových oblastech
provádějí nepravidelné preventivní kontroly. V zimních měsících jsou tyto kontroly
objektů intenzivnější a zaměřují se na ně
také policejní psovodi.
Krajské ředitelství policie kraje
Vysočina
oddělení tisku a prevence
nprap. David Linhart
vrchní inspektor
Tel: 974 261 208
mobil: 725 868 475
e-mail: david.linhart@pcr.cz
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Pečovatelská služba města Moravské Budějovice

Program prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR 2018

Pečovatelská služba města Moravské
Budějovice funguje již 15 let. Terénní
služby v domácnostech klientů poskytuje na území města Moravské Budějovice
v pracovní dny v době od 6:00 do 14:30
hod.
Dvě zkušené pečovatelky zajišťují nejčastěji tyto služby:
Qdovoz a donáška oběda
Qpraní a žehlení prádla
Qodvoz (např. k lékaři, na úřady)
Qpomoc při podávání jídla a pití
Qpomoc při osobní hygieně (koupel,
úprava vlasů, vousů, nehtů)
Qnákupy

Moravské Budějovice – Asistent prevence kriminality 2018–2020

Qpochůzky
Qúklid domácnosti (běžný i po malování)
Výše uvedené služby hradí klient, počítají se jen skutečně odpracované minuty.
Aktuální ceník a další potřebné informace týkající se pečovatelské služby
najdete na stránkách www.mbudejovice.
cz nebo se můžete obrátit na Mgr. Pavlu
Buličkovou, vedoucí pečovatelské služby – tel. 568 408 329 nebo mobilní číslo
739 003 558, e-mail: pbulickova@mbudejovice.cz.
Stáří není nemoc, jen potřebuje podporu zvládnout jeho úskalí.

V rámci projektu Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR město Moravské
Budějovice v roce 2018 navázalo na zkušenosti se zřízenou pozicí Asistenta prevence
kriminality v roce 2016 a 2017 a zažádalo o tříletý projekt s názvem Moravské Budějovice –
Asistent prevence kriminality 2018–2020 pro
město Moravské Budějovice. Náplní práce
asistenta prevence kriminality je především
pochůzková činnost po městě, zejména v místech, která jsou považována za riziková z hle-

Moravské Budějovice – Modernizace MKDS

DEN STROMŮ – 20. říjen
Základní škola TGM Mor. Budějovice,
Odbor životního prostředí MěÚ Mor. Budějovice, Město Mor. Budějovice a Lesy
ČR se již podesáté připojují k oslavám
Dne stromů. Datum oslav je různé – liší
se podle klimatických podmínek a tedy
období, kdy je možné stromy vysazovat.
Ve střední Evropě připadá den oslavy
stromů na 20. října.
Na tento den se již tradičně vyhlašují
výsledky celostátní soutěže ankety Strom
roku a stromové slavnosti se pomalu opět
stávají znovuobjevenou tradicí po celé
zemi. Oslavy jsou příležitostí pro to, aby se
konaly výstavy, semináře nebo koncerty inspirované stromy, výlety za stromy do přírody, ale hlavně pro to, aby se stromy sázely.
POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

Nabídka dotací
pro domácnosti
Stavíte, rekonstruujete? Řekněte si
o dotaci. Poradíme vám, jak na to!
Státní fond životního prostředí ČR
a město Moravské Budějovice vás srdečně zvou na seminář, na kterém vám
odborníci ze Státního fondu životního prostředí ČR poskytnou aktuální
informace o dotačních možnostech
z programu Nová zelená úsporám
na výstavbu a rekonstrukci rodinných
domů, ale také k dotačnímu programu
Dešťovka zaměřenému na podporu
efektivního a udržitelného hospodaření
s vodou v domácnostech.
Přijďte si poslechnout, jak velkou dotaci můžete získat. Dokážeme vám, že
to má smysl a že získat dotaci není tak
obtížné, jak se může na první pohled
zdát. Prostor bude dán i vašim dotazům
a individuálním konzultacím.
Zájemci se mohou na seminář dostavit bez předchozího přihlašování. Seminář je bezplatný.
TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
24. října 2018 / 15.30–16.30 hod.
Velká zasedací místnost MěÚ, budova
radnice (přízemí), nám. Míru 31, Moravské Budějovice
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V Moravských Budějovicích budou probíhat akce, které ve spolupráci s odborem
životního prostředí organizuje Mgr. Jana
Hanáková ze ZŠ TGM a Jaroslav Kolesa
za Lesy ČR, s.p., LS Třebíč.
Ve středu 10. 10. 2018 proběhne
na ZŠ TGM projektový den – poznávání
stromů v parku, stromový kalendář, kvíz
o stromech, 1. ročník „Kaštánkového dne“
a další aktivity.
V pátek 19. 10. 2018 bude ve vestibulu Městského úřadu Mor. Budějovice zahájena výstava „Lípa – náš národní strom“.
V pondělí 22. 10. 2018 v 15.30 hodin se bude konat výsadba „aleje prvňáčků“ podél „staré“ cesty na Kosovou
(za Remízkem). Prvňáčci ze ZŠ TGM budou vysazovat stromky za pomoci svých
rodičů, pracovníků odboru ŽP a odborné
zahradnické ﬁrmy Vejtasa Jaroměřice nad
Rokytnou. Na tuto akci srdečně zveme
všechny zájemce z řad veřejnosti.
Ve středu 24. 10. 2018 proběhne v
Oboře v Lesonicích akce ke Dni stromů
ve spolupráci s Lesy ČR Jihlava. Pracovníci odboru ŽP MěÚ Mor. Budějovice
a Lesů ČR zajistí stanoviště, na kterých
děti budou poznávat život lesa, malovat
a odpovídat na všetečné dotazy.
K připomínce 100. výročí vzniku Československé republiky budou probíhat výsadby stromů po celém městě Moravské
Budějovice. TJ Sokol vysází strom republiky na Fügnerově náměstí, ZŠ TGM Moravské Budějovice na ulici Chelčického,
město Moravské Budějovice vysází lípu
srdčitou v parku.
Zveme tímto občany našeho města
k účasti na výsadbě stromků a zároveň
všechny vyzýváme k výsadbě stromů,
a to nejen tento den. Také můžete na odbor ŽP podávat návrhy na možnou výsadbu. Vysadit stromy ovšem město může
jen na svých pozemcích a pouze tam, kde
je to možné vzhledem k uložení inženýrských sítí a ve vztahu k územnímu plánu
města. Každopádně můžeme slíbit, že
všechny Vaše podněty posoudíme, a pokud to půjde, rádi je zrealizujeme.
Ing. Jana Škodová, DiS.
Odbor životního prostředí

diska 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 policii a příslušným odborům městského úřadu. Na realizaci projektu získalo město dotaci ve výši 799 000 Kč.

Informace o přemístění kontejnerů
na bioodpad u Mastníka
Vážení občané, zahrádkáři,
v září došlo k přesunu hnědých kontejnerů na bioodpad, které byly umístěny
v zahrádkářské kolonii u Mastníka u výpadovky směrem na Jaroměřice nad Rokytnou. Tyto kontejnery zůstávají v této
kolonii, ale jsou umístěny ke stávajícím
kontejnerům na bioodpad u vjezdu do kolonie pod mateřkou školkou.
Ke změně umístění došlo proto, že
do kontejneru bylo kromě bioodpadu
ukládáno velké množství směsného komunálního odpadu. Při vysypání obsahu kontejneru do svozového vozu byl
tímto odpadem znečištěn celý obsah
vozu, který nemohl být poté zpracován
na kompostárně. Čistota bioodpadu je
nejdůležitějším faktorem pro úspěšné
kompostování.
Proto Vás žádáme, abyste bioodpad
již na toto místo nedávali, nebude odtud
odvážen. Zároveň upozorňujeme, že odložení bioodpadu (či jiného odpadu) mimo
vyhrazené místo je považováno za přestupek „založení černé skládky“ pod hrozbou uložení pokuty.
Bioodpad můžete také vozit zdarma
na sběrný dvůr Technických služeb, v pracovní dny 7–17 hod., v sobotu 8–16 hod.
Děkujeme za pochopení.
Odbor životního prostředí

MOBISYS
je informační systém pro komunikaci mezi
radnicí a občany v reálném čase. Plně jej
mohou využívat majitelé chytrých mobilních telefonů pomocí bezplatné aplikace
MojeObec (Android, iPhone), ale podporuje i tradiční mobilní telefony prostřednictvím SMS.
Registrace a zavedení služby je zdarma.

Projekt Moravské Budějovice – Modernizace MKDS zahrnuje modernizaci kamer
instalací přechodníků, které zajistí kvalitnější přenos, posílení rychlosti komunikačních
tras a navýšení kapacity záznamu, dále je
zaměřena na modernizaci klientských stanic
na služebnách MP a PČR jejich výměnou
za výkonnější a rychlejší zařízení, posíle-

ní a profylace kamerových bodů, napojení
mobilního kamerového bodu na ulici Bezručova do systému Milestone a rozšíření
záznamového sw o modul rozpoznávání registračních značek, a to z důvodu zajištění
rychlejší a kvalitnější identiﬁkace. Vítězem
výběrového řízení se stala ﬁrma AssiDu s. r.
o., Manželů Curieových 657, Třebíč, 674 01

Moravské Budějovice – #nealko2

vychází z aktuální situace a navazuje na projekt předchozích let, kdy je potřeba řešit
problematiku rizikových experimentů s alkoholem, který je identiﬁkován nejčastěji mezi
dětmi ve věku 10–15 let. Fenomén experimentů a kontaktů s alkoholem se jeví jako
tematický evergreen, který může mít různé
podoby v závislosti na prostředí a společenské toleranci. Dále projekt reaguje na propojení vzájemných souvislostí mezi alkoholem
a kyberprostorem. Rizika při zneužívání alkoholu jsou v nízké citlivosti na podněty, hledání reálných zážitků a nativní potřeba zpětné
vazby kyberprostru. Zároveň zde zůstává lidská zvědavost a touha po zakázaném dob-

Město Moravské Budějovice podalo žádost na realizaci projektu Moravské Budějovice – #nealko2 v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo poskytnout Městu Moravské Budějovice dotaci na tento projekt ve výši 154 230 Kč. Realizátorem projektu se na základě uzavřené
Smlouvy o zajištění realizace projektu stal
Střed, z.ú., Mládežnická 229, Třebíč, 674 01
Třebíč, který zajišťuje projekt v celkové výši
181 607 Kč. Projekt svým zaměřením vychází z Plánu prevence kriminality města Moravské Budějovice na rok 2016–2020. Projekt

Moravské Budějovice – forenzní značení kol
V rámci projektu Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR město Moravské Budějovice roce 2018 zažádalo o dotaci
na projekt Moravské Budějovice – forenzní
značení kol, které zahrnuje ochranu majetku
občanů města pomocí forenzního identiﬁkačního značení, tzv. syntetické DNA. Označené
předměty (jízdní kola, kompenzační pomůcky) budou vybaveny samolepkami s upozorněním Městská policie Moravské Budějovice – chráněno DNA. Tato samolepka
upozorňuje pachatele, že jízdní kolo je speciálně označeno forenzním značením a pachatel může být identiﬁkován policií a usvědčen
z trestného činu. Dále jsou označené předměty vyfotografovány a zaevidovány do re-

gistru REFIZ. Na realizaci projektu získalo
město dotaci ve výši 37 100 Kč. Celková výše
projektu činí 42 020 Kč. Označeno bude 200
jízdních kol a 15 kompenzačních pomůcek.
Podrobné informace pro zájemce
o označení jízdního kola:
Kde: kola se budou značit na služebně
MP – nám. Míru 1, Moravské Budějovice,
ve dnech bez dešťových přeháněk.
Kdy: značení zahájíme 1. 10. 2018.
Kým: značení provádí strážníci MP Moravské Budějovice po předchozí telefonické
domluvě na telefonu: 725 666 156.
Co: značená budou jízdní kola fyzických
osob a další dopravní prostředky poháněné
lidskou silou, technicky způsobilá k provozu

Jak se přihlásit:
Majitelé chytrých mobilních telefonů využijí tuto službu pomocí bezplatné aplikace
Moje Obec (Android, iPhone)
Majitelé tradičních mobilních telefonů se
mohou ke službě přihlásit pomocí SMS
také zdarma.
Pro informační servis SMS, odešlete příslušný registrační či odregistrační kód
na telefonní číslo 777 080 880.

Registrace pro zasílání informací z radnice:
REG MORAVSKEBU RAD
Registrace pro zasílání informací z kultury:
REG MORAVSKEBU KUL
Registrace pro zasílání informací ze sportu:
REG MORAVSKEBU SPO
Pro odregistrování je to kód v tomto formátu:
ODREG MORAVSKEBU RAD
ODREG MORAVSKEBU KUL
ODREG MORAVSKEBU SPO

Celková výše projektu činí za období tří let
890 000 Kč. Vlastní zdroje města jsou ve výši
91 000 Kč.
v celkové ceně 362 733 Kč. Předpokládaná
výše dotace z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR činí 302 058 Kč,
spoluúčast města je 60 675 Kč. Realizace
projektu bude ukončena do 30. 11. 2018.
Město Moravské Budějovice –
Odbor organizační
Program prevence kriminality Kraje
Vysočina na rok 2018
rodružství. Starší generace má již přímou
zkušenost s alkoholem a jeho konzumace
může pro ně být normalita. Oproti mladším
se vymezují jako zkušení odborníci. V tomto
ohledu může dojít ke kolizi chápání prevence, kde je hranice zneužívání. V rámci projektu bude prováděna komunikace a posilování jejich náhledu na dostupnost a chápání
možných rizik. Projekt je realizován v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace.
Město Moravské Budějovice –
Odbor organizační

na pozemních komunikacích, kompenzační pomůcky pro invalidní osoby. Vše musí být čisté.
Komu: značení je určeno občanům města
Moravské Budějovice a místních částí.
Neznačíme: kola znečištěná, mokrá, technicky nezpůsobilá, ihned po dešti, při teplotách pod 10°C. ZNAČENÍ JE ZDARMA.
Postup: aplikací rozumíme nanesení
roztoku lepidla a mikroteček s unikátním
identiﬁkačním kódem. Velikost mikroteček je
1 mm. Celý roztok je po zaschnutí na předmětu průhledný, pouhým okem neviditelný.
Proto je do tohoto roztoku přimíchán UV
faktor a tím je značení viditelné pod UV
světlem. Speciální lepidlo s mikrotečkami
a UV faktorem je navíc složeno ze čtyř chemických látek napodobujících lidskou DNA.
Odolává běžným teplotám vyskytujícím se
v letních i zimních měsících v naší zemi, taktéž mechanické odstranění je velmi obtížné.
Značení je zdraví a přírodě neškodlivé. Nepoškozuje předmět, na který je nanášeno.
Zájemce o značení (starší 15 let s platným OP) si přinese doklad o zaplacení
kola, pokud ho nemá, podepíše čestné
prohlášení o legálním nabytí jízdního
kola, dále podepíše souhlas o zpracování osobních údajů.
Odbor organizační ve spolupráci
s Městskou policií Moravské Budějovice
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NIMPŠOV – ŽEHNÁNÍ OBECNÍM SYMBOLŮM
I ta nejmenší a nejmladší obec moravskobudějovického mikroregionu a třebíčského okresu se dočkala obecních symbolů. Proč nejmladší? Protože byla založena teprve před 233 lety
v roce 1785 majitelem novosyrovického panství, a to hrabětem
Janem Jindřichem Nimpschem, na místě starého opuštěného
dvora. Žehnání obecních symbolů důstojným otcem Ladislavem Hubáčkem se uskutečnilo první zářijový víkend, kdy se drží
v Nimpšově posvícení. Nejprve si pořadatelé celé akce, SDH
a zastupitelé obce, mysleli, že jim počasí nepřeje, jelikož už
od brzkých ranních hodin pršelo. Nakonec se počasí umoudřilo
a průvod obcí za doprovodu kapely DOUBRAVANKA mohl začít.

a vyznamenání místním členům. Celý den účastníkům
zpříjemňovala hudbou kapela Mistříňanka. Svůj um a elán předvedla taneční skupina Grácie ze Znojma. V několika vstupech
Po provedeném žehnání obecním symbolům bylo na sto místních občanů, rodáků a chalupářů pozváno k posezení a tanci
do místního kulturního domu.
Myslím si, že se tento slavnostní den vydařil a zúčastněným
lidem se líbil, jelikož se všichni při doprovodu hudební skupiny
STAR Band zdrželi až do pozdních večerních hodin.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se jakkoliv
na přípravě či pohoštění tohoto slavnostního dne podíleli.
Text: Božena Novotná
Foto: Josef Nekula

Zahájení nového školního roku v Nových Syrovicích

Začátek školního roku 2018/19 zkomplikovalo nevlídné počasí. Žáci naší školy byli ochuzeni o skotačení na skákacím hradě
a dovádění v prostorách před budovou školy. Měli si tímto radostně užít první den nového školního roku.

Bylo nutno zvolit alternativní variantu slavnostního programu.
Všichni žáci, jejich učitelé, prvňáčci se svými rodiči a ostatní zaměstnanci školy se sešli v tělocvičně. Přivítali je krátkými proslovy ředitelka školy a starosta obce. Poté třídní učitelé uvedli žáky
do patřičných tříd. Samozřejmě že se nejvíc na první den těšili prvňáčci, kteří přišli s plnou výbavou, nejlépe připraveni na to, co je
bude po celý školní rok čekat.
Prvňáčci s nadšením přebírali startovací balíčky od zřizovatele a bezpečnostní kufříky se stavebnicí ROTO z Kraje Vysočina.
Nakonec byli přivítáni v 1. třídě pamětním listem, který jim tento
slavnostní den bude připomínat.
Kratičký pobyt ve škole zpříjemnily žákům i paní kuchařky.
Osladily jim ho kopečkem jahodové zmrzliny. Asi bychom krásnější zakončení slavnostního dne marně hledali.

předvedli energické tanečnice a tanečníci například ukázku
country, folklórních a dalších tanců. Dále vystoupily děti ze stepařského kroužku z Jaroměřic nad Rokytnou. Sérii doprovodného programu ukončila krátká ukázka kung-fu, sestavu bojového umění zacvičili chlapci z kroužku budějovické Havlíčkovy
základní školy. Během celého odpoledne mohli hosté navštívit
hasičskou zbrojnici, kde byla výstava fotograﬁí.
Hosté si mohli pochutnat na opékaném praseti, o které se starali od ranních hodin dobrovolní pomocníci. Kromě této speciality byly na denním menu i steaky na grilu. K tomu všemu se podával domácí zelný salát. Pitný režim všem zajišťovaly po celou
dobu týmy pracovníků v místní stodole. Točily se dva druhy piv
a podávaly se i jiné alkoholické či nealkoholické nápoje.
Chceme poděkovat všem pomocníkům, hasičům a ostatním,
kteří se podíleli na pořádání akce. Velké díky míří rovněž k zastupitelům a starostce obce, jež se zasloužila o organizaci celého setkání.
Text: Lukáš Nesiba
Foto: Blanka Mácová

36. Martínkovské krojované hody
O druhém srpnovém víkendu se v Martínkově uskutečnily již
36. krojované hody. Třídenní akce byla zahájena v pátek 10.
srpna v podvečer vernisáží pouťové výstavy. Hlavním tématem té letošní bylo 130 let trvání Sboru dobrovolných hasičů
v obci a letošní oslavy tohoto výročí. Další materiály informovaly o nejvýznamnějším rodákovi Martínkova P. Václavu Kosmákovi, spisovateli a kukátkáři, od jehož narození uběhlo již 175
let. Zároveň byl letošní rok i rokem připomínky 120 let od jeho
smrti. Třetím tématem výstavy bylo sté výročí vzniku Československa a připomínka dalších takzvaných osmičkových roků,
čili výročí Mnichovské dohody v roce 1938, únorový komunistický puč v roce 1948 a okupace vlasti vojsky armád Varšavské
smlouvy v roce 1968. Hodinu po vernisáži se místní hoši a muži
chopili hodové máje, kterou během necelých dvou hodin vzty-

čili u tanečního parketu. Večer následovalo posezení u cimbálu.
Druhý den hodů zahájil odpolední pouťový koncert pěveckého
sboru Jordán, jehož členové i letos předvedli bezchybné pásmo písní různých žánrů. Dlouhotrvající potlesk všech přítomných pak byl pro malé i velké zpěváky poděkováním za úžasný
zážitek. Následovalo vyzývání stárek a večerní taneční zábava
v sokolovně. Po předání hodového práva starostou obce zahájila
tuto zábavu krojovaná mládež svým předtančením a poté se již
všichni přítomní mohli bavit až přes půlnoční hodinu. Ani bujaré veselí sobotní noci však nemělo vliv na velkou návštěvnost
nedělní dopolední mše svaté v kostele Navštívení Panny Madokončení na str. 8

Mgr. Renata Brychtová,
učitelka základní školy

3. setkání rodáků a 90. výročí hasičů v Častohosticích
V sobotu 1. září 2018 se v Častohosticích konalo 3.
setkání rodáků. Při této příležitosti rovněž místní oslavili 90 let od založení sboru dobrovolných hasičů. Oslavy
byly zahájeny ráno v kulturním domě, odpoledne a večer
se přesunuly do opravené stodoly, kterou na začátku odpolední slavnosti pokřtila paní starostka podle původního majitele na Prokešovu stodolu.
Program začínal již v dopoledních hodinách a provázel ho
déšť. Rodáci i hosté se nejdříve prezentovali v kulturním domě,
kde bylo připraveno malé občerstvení. Mezitím pan farář žehnal
opraveným křížům ve vesnici. Slavnostní průvod nakonec zamířil ke kostelu sv. Barbory. Zde se sloužila mše svatá. Po ní se
podával v kulturním domě oběd – rodáci si pochutnali na smaženém řízku s bramborovým salátem a na točeném pivu.
Navzdory deštivému počasí se akce zúčastnilo mnoho hostů.
Nejvzdálenější rodák přijel až z 272 km vzdálené Mimoně u České Lípy. Setkání si užívala také nejstarší místní rodačka, která
oslavila 92 let.
V odpoledních hodinách začal bohatý kulturní program. Nejprve paní starostka přivítala všechny hosty včetně starostů a ha-
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sičů z okolních vesnic, poděkovala bývalým zastupitelům z roku
1994, kteří se zasloužili o osamostatnění obce Častohostice.
Místní sbor dobrovolných hasičů předal čestná uznání
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dokončení ze str. 7
rie. V pravé poledne se pak na obchůzku
obce spolu se svými hosty vydali i členové martínkovských krojovaných souborů.
Vyvrcholením nejen slunečného nedělního odpoledne, ale i celých hodů je tradičně odpolední vystoupení na návsi. Kromě
martínkovských krojovaných souborů

a již tradičních hostů z Okříšek se letos
v premiéře na hodech představil i třebíčský soubor Bajdyš. Jejich závěrečné, velmi krásně předvedené pásmo, ukončilo
nedělní odpoledne, po němž ještě večer
následovalo další posezení u cimbálu.
Pořádání letošních Martínkovských krojovaných hodů podpořil i Kraj Vysočina

v rámci grantového programu Kultura.
PS.: Případní zájemci o prohlídku pouťové výstavy budou mít v sobotu 13. října 2018 možnost si všechny vystavované materiály prohlédnout. Výstava bude
v době od 15:00 hod do 18:00 hod přístupna široké veřejnosti.
Josef Pléha, místostarosta obce

Dětský den v Martínkově
Krásné slunečné počasí přivítalo
v sobotu 8. září odpoledne celkem 51
dětí, jejich rodiče a prarodiče na soutěžním odpoledni „Rozloučení s prázdninami“ v areálu Na Výhoně v Martínkově.
Tuto akci spolu s podvečerní zábavou
se skupinou „Dobrá pára“ pro všechny
připravili místní hasiči. Měla se původně
uskutečnit na konci prázdnin, ale kvůli

sychravému a deštivému počasí byla přesunuta o týden později.
Pro děti bylo připraveno několik zajímavých disciplín, které byly více než na získávání bodů zaměřeny na to, aby se děti
i jejich doprovod bavily. A to se určitě povedlo. Po skončení soutěží děti dostaly balíčky s drobnostmi. Většina z nich se potom
přišla také občerstvit ke stánku s klobás-

kami, sekanou či hranolky. Odpoledne
pak volně pokračovalo posezením při
hudbě, a to s country skupinou Dobrá
pára. Toto posezení se mohlo uskutečnit díky ﬁnanční podpoře místního obecního úřadu. Díky příjemnému počasí se
posezení protáhlo až do pozdních nočních hodin.
Blanka Veselská

Rozloučení s prázdninami v Domamili
V Domamili se s prázdninami při akci
PUTOVÁNÍ DOMAMILÍ rozloučila opravdu celá obec, včetně našich chalupářů.
V sobotu 25. 8. od 15 hod vyrazilo s mapou Domamile v ruce 52 dětí v doprovodu
rodičů a prarodičů. Po cestě na ně čekalo sedm stanovišť, kde každý účastník
musel zdolat mnohá úskalí a odpovědět
na spoustu vědomostních otázek. Úkoly
byly směřovány vždy ke spolku, který měl
stanoviště na starosti – u rybářů se chytaly ryby, hasiči potrápili děti složením jejich
znaku, sportovci měli připravenou fotbalovou branku, chovatele zajímalo, zda putovníci poznají oves od čočky, myslivci byli
se svým stanovištěm ukryti na kraji lesa,
kde se podle stop snažily týmy určit zvěř,
za pomoci Okrašlovacího a vlastivědného
spolku se pomocí listů nacházely stromy.
Sedmým pořadatelem našeho Putování
byla místní ZŠ. Disciplín bylo na každém
postu více. Za splněný úkol dostaly děti
a jejich doprovod jedno písmeno v Morse-

ově abecedě, v cíli docházelo k rozluštění
celé záhady, dle tabulky najít písmena,
dekódovat je, složit slovo DOMAMIL a najít vesnici na slepé mapě Vysočiny. Tím
byla pouť po obci v celkové délce cca
2,5 km u konce. Každé z dětí obdrželo tašku plnou sladkostí, špekáček k opečení,
nanuky a čokoládu s obrázkem Domamile, kterou jim věnovala obec. K poslechu
i k tanci nám přijeli zahrát CANDRKÁŘI
z nedalekých Jaroměřic n. Rok. Celá akce
se vydařila, tímto bych chtěla poděkovat
všem, kdo se na ní podílel. Bylo úžasné,
že část obyvatel naší malé vesničky byla
na stanovištích, část zajišťovala bezpečnost všech účastníků při přecházení silnic
a zbytek si šel projít trasu. Všichni jsme
se potkali v Hospůdce u Samce, kde jsme
poseděli, pobavili jsme se, zazpívali si.
Ještě jednou všem účastníkům děkuji
za přízeň a těším se na další ročník.
Věra Pelikánová

KOMÁR CARP 2018
V Komárovicích u rybníka to o prvním
zářijovém víkendu žilo. Konal se zde
druhý ročník rybářských závodů Komár
Carp – hon na ryby po dobu 28 hodin.
Do závodu se přihlásilo 10 nadšenců,
kteří svoje pruty nahodili v sobotu v 8
hodin ráno a chytali do neděle do 12 hodin. Zprvu se zdálo, že jsou kapři schovaní někde hluboko a háčky s návnadami je nelákají, postupem času se přece
jen ale pár pěkných úlovků chytilo a noc
byla také slušně plodná. Na hrázi rybníka bylo pro závodníky a návštěvníky
připraveno občerstvení v podobě guláše a pečené kýty, o kterou se s největší pečlivostí staral specialista na maso
Jeník Šuckrdle. V neděli ráno všechny
zahřála výborná domácí česnečka. Pozadu nezůstávalo ani nápojové občers-

Želetavské loučení s prázdninami
Na poslední prázdninovou sobotu připravili pro děti želetavští sokolové a hasiči zábavné odpoledne plné her a soutěží. Déšť a chladné počasí však přinutily
pořadatele přeložit akci na další víkend,
a tak se v Želetavě děti loučily s prázdninami až v neděli 9. září. Tentokrát počasí
akci přálo, takže si děti i jejich rodiče užili
v areálu Sokolské zahrady příjemné odpoledne.
Asi sedm desítek dětí si na dvanácti
stanovištích mohlo vyzkoušet svoji rychlost, obratnost i znalosti. Děti (i někteří rodiče) zdolávaly překážky na kole, koloběžce či odrážedle, házely podkovou, učily
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se poznávat listnaté stromy,
zkoušely chůzi na chůdách,
ruční stříkačkou srážely kuželky, v písku hledaly ukryté diamanty. Seznámily se
s hasičskou technikou a závodily v rychlosti oblékání
do hasičského obleku. Kdo
zrovna nesoutěžil, mohl si
zaskákat ve skákacím hradu a na trampolíně. Po splnění všech úkolů obdržely
děti drobné dárky. Několik
vylosovaných dětí si odneslo domů balíček s plyšovými hračkami.

tvení, jež měly na starost holky Kájinka
a Radunka Möllerovy. Déšť a chladná
noc nikoho neodradily a ﬁniš závodu byl
velmi napínavý. Celkem se nachytalo
107,91 kg ryb. Oprávněné prvenství si
odvážel Mirek Klímek z Jackova, který
sám nachytal 38,66 kg a podařilo se
mu ulovit i největšího kapra s váhou
4,20 kg. Druhé místo v závodě obsadil
Josef Fedra, který nachytal 17,85 kg
a bronz si odvážel Pavel Růžička, jehož
úlovky vážily 16,3 kg. Byl to vydařený
víkend a pořadatelům, zejména Radku
Möllerovi ml., patří velký dík. Nezbývá
než se těšit na další pěknou rybářskou
akci.
Text: Lenka Nechvátalová
Foto: Bohumil Šuckrdle

Domamil
Kdo vyhrál, však nebylo podstatné. Důležitější bylo, že rodiny strávily společně
krásné slunné odpoledne.
Text a foto: O. Nováková

od počátku po současnost
Tak je pojmenována kniha, která byla
vydána letos u příležitosti 3. setkání rodáků a přátel obce Domamil. Publikace
nepojednává pouze o tom, co se v obci
změnilo či vybudovalo, ale zmiňuje se
o aktivním životě v organizacích a spolcích, ve vzpomínkách pamětníků zachycuje určité časové období a popisuje historii a vývoj obce až po současnost. Díky
fotograﬁím, kterými je kniha bohatě proložena, uvidíte, jak se tvář obce v průběhu
času měnila, jak se zde pracovalo a žilo.
Tuto krásnou knížku si můžete zakoupit na obecním úřadě v Domamili nebo
v Turistickém informačním centru v Moravských Budějovicích. Přejeme vám příjemné čtení a vzpomínání.
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Ohlédnutí za létem v Lesonicích

Smaragdový ostrov aneb o Moravských Budějovicích vědí ve 116 zemích světa!

Lesonické spolky přes léto nezahálely. Vše odstartovala již
IV. ročníkem Lesonická 40. Závod horských kol na trati dlouhé
40 km, jehož pořadatelem je Sokol Lesonice. Letošního ročníku
se zúčastnilo více než 130 závodníků a to nejenom z Třebíčska.
Na zajištění celé akce se kromě Sokolů podíleli rovněž Lesonické seniorky a SDH Lesonice.
Na „Lesonickou 40“ navázal další roč- din byla slavnostně oteník Lesonických letních slavností. Jedná vřena zrekonstruovaná
se o víkendovou akci, kterou pořádá obec Sokolovna v Lesonicích
Lesonice ve spolupráci se spolky, které a o hodinu později se
v obci působí. Začalo se v pátek na nádvo- odehrála právě v Soří zámku letním kinem. Na ﬁlm Po strništi kolovně premiéra divabos se i přes počasí, které věštilo bouřku, delní hry „Limonádový
přišlo podívat 120 lidí a organizátoři měli Joe“, kterou nastudoval
plné ruce práce, kam všechny ﬁlmové fa- Lesonický ochotnický spolek. Odměnou
noušky posadit. Druhý den na rybníčku jim za jejich práci byl opakovaný potlesk
v Oboře proběhla Neckyáda, kdy kvalita více než 230 diváků.
V polovině prázdnin se uskutečnil další
plavidel oproti minulému roku výrazně
stoupla. Největší úspěch si odnesla věr- ročník Lesonického duatlonu. Z původná plovoucí kopie Pragy V3S s osádkou ního triatlonu se díky nedostatku vody
pana Pávka, Otíka, Pepy Turka a dokto- v rybníku Utopenec postupně stal duatra Skružného a rovněž i dřevěná maketa lon, který sestává z běhu, jízdy na kole
motocyklu Viking. Pochvalu si samozřej- a opět běhu. Soutěžit mohou jak jednotlivmě zaslouží i ostatní plavidla a zejména ci, tak týmy. Na start se postavilo celkem
všechny osádky za svoji obětavost a hou- 40 závodníků od mládeže až po seniory.
S koncem prázdnin se uskutečnila další
ževnatost při překonávání vodního toku.
Sobotní den byl završen letní zábavou tradiční akce a to již 8. ročník Pohádkové
na nádvoří zámku. Samotné zakončení cesty. Tentokrát pořadatelé vsadili na poslavností proběhlo v neděli, kdy od 14 ho- hádkový příběh o hledání princezny Amálky a tak se děti od smutného krále Jaroslava dozvěděly, že mají hledat princeznu,
kterou odnesl drak a k jejímu vysvobození
získat 3 klíče. Při svém putování se děti
setkaly s různými pohádkovými bytostmi
jako babky kořenářky, loupežník Lotrando starší a mladší, vodníci Česílko a Kebule, víly, princ Bajaja s drakem, čaroděj

Celá historie naší cesty vznikla na podzim minulého roku, kdy
jsme se dozvěděli, že se v létě koná celosvětové shledání žáků
a učitelů zapojených v programu GLOBE. Protože naše škola
pracuje v projektu od roku 2005, rozhodli jsme se, že po zkušenostech s organizováním setkání českých škol v roce 2017
se pokusíme posunout hranice svého poznání o mezinárodní
rozměr. Největší starost nám dělaly ﬁnance – do Irska, kde se
setkání s názvem GLE konalo, nebylo tak daleko jak do JAR,
kde bylo před čtyřmi lety, ale přesto letenky, pobyt, strava, účastnické poplatky, pojištění… Za to,
že jsme mohli nakonec vyrazit,
můžeme děkovat ZŠ TGM Mor.
Budějovice a samozřejmě i rodičům, kteří podstatnou část nákladů uhradili. Na nás už zbyly
další starosti: dotáhnout do konce měření v projektu Dohlednost, naučit se komentář anglicky – s překladem nám pomohla
paní učitelka Průšová, připravit
dárky a vystoupení na představení států a kulturní program a nakonec sbalit si zavazadlo nízkonákladového letu, což byla taky fuška. Zkuste si sbalit věci
na týden do malého kufříku, když všichni upozorňují, že v červenci bývá v Irsku maximálně 16 stupňů a denně 2–3 krát prší!
Angličtinu jsme si pěkně procvičili na GLOBE Games v Humpolci, kde jsme prezentovali anglicky v mezinárodní sekci. Seznámili jsme se zde s dětmi z Izraele a domluvili se, že se potkáme v Irsku.
Českou republiku reprezentovali kromě nás ještě žáci ZŠ Jarošova Třebíč se svými učitelkami. I s nimi jsme se potkali a domluvili se na spolupráci.
A pak nastal den D – vlastně noc, neboť jsme vyjížděli brzy
ráno do Bratislavy, odkud nám letělo letadlo do Dublinu. Naše
skupina – Adam Zima, Martin Kosmák a paní učitelky Jana Hanáková a Romana Průšová – obsadila sedadla v jedné řadě a s napětím očekávala, až se objeví obrysy „smaragdového ostrova“.
Dublin nás uvítal krásným počasím, které mimochodem vydrželo

Mrakomor a jeho učedník, aby na konci
po překonání lanové dráhy vysvobodily
princeznu. Celkem se na vysvobození
princezny podílelo více jak 80 statečných
dětí v doprovodu svých rodičů.
Poslední letní víkend patřil FK Podhorácku 2015. Fotbalisté se po 9 měsících
vrátili na svoje domácí hřiště, které prošlo
celkovou rekonstrukcí, kdy byla instalována automatická závlaha a položen
nový trávník. Po slavnostním zahájení
a předání nového hřiště do užívání následoval fotbalový zápas „Staré gardy“
proti současnému mužskému týmu FK
Podhorácko 2015. Nutno podoktnout, že
se opravdu bylo na co dívat a že „Stará
garda“ rozhodně svými výkony nepatří
do starého železa. Jak už to tak bývá, tak
zápas skončil remízou a následovalo společné posezení fotbalistů a všech, kteří
fandí fotbalu.
Zbyněk Nejezchleba

Sokolové zasadí lípu svobody
8. října se připojíme k oslavám výročí 100 let republiky. Zapojili jsme se do projektu Stromy svobody 1918–2018, v rámci
nějž se po celé republice sázejí nové stromy. Lípu, náš národní strom, vysadíme symbolicky na Fügnerově náměstí. A proč
na Fügnerově náměstí? Jindřich Fügner byl spoluzakladatel sokola (společně s M. Tyršem, 1862), a tak jsme nemohli v našem
městě najít vhodnější místo.

Kosí bratři
u Jakubova
Ve středu 5. září 2018 postavili jakubovští nadšenci v pořadí již čtrnácté Slamáky. Poprvé se u silnice objevili v roce
2005 u příležitosti vyhlášení Jakubova
Vesnicí Vysočiny. Za více než deset let se
slaměné postavy staly známými po celé
republice. I letos se tvůrci nechali inspirovat pohádkou. Vybrat novou pohádkovou
dvojici je ale stále obtížnější. V minulých
letech jste mohli u Jakubova vidět Křemílka s Vochomůrkou, Maxipsa Fíka s Ájou,
Macha s Šebestovou, Ferdu mravence
s beruškou, JůHeláky, Medvědy od Kolína, Králíky z klobouku nebo Pata a Mata.
Tentokrát sáhli autoři do starších pohádek a u silnice čekají na řidiče Kosí bratří
Václav s Josefem. Na jejich výrobu bylo
použito 5 velkých kulatých balíků, staré
koberce, lino a hadice.
Text a foto: Miroslav Kabelka
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celý týden, a davy veselících se lidí, kteří nosili duhové vlajky.
Ve městě se totiž konal pochod za práva homosexuálů. Prošli
jsme si historické centrum, obdivovali jsme meditační zahradu
s irskými symboly a hrad dvojí tváře – z nádvoří stroze šedá kamenná zeď, a zvenku barevná jásavá fasáda. Ve všech oknech
zářily barevné květiny a hrála hudba. Sedli jsme si i s kufry na nábřeží u legendárního „půl-pencového“ mostu a čekali jsme, až přijede autobus, který nás měl dopravit do Killarney, což bylo městečko v národním parku, vzdálené od hlavního města šest hodin
jízdy. V autobuse nás uvítal stevard plynnou irštinou, které jsme
tedy vůbec nerozuměli, ale řidič
mluvil anglicky a vysvětlil nám,
že máme náhradní autobus,
protože ten náš je v opravě. Měli
jsme trochu potíže s jízdenkami
koupenými po internetu, ale pan
řidič všechno vyřešil s širokým
úsměvem – což, jak se ukázalo,
bylo pro všechny Iry, které jsme
za ten týden potkali, typické.
Chvíli jsme se kochali krajinou, která byla opravdu zelená – samá
pastvina a na ní krávy nebo koně. Projížděli jsme malebnými
městečky, v některých byla kamenná panská sídla, v některých
chalupy s doškovými střechami jako historické zvláštnosti. Pak
si ale probdělá noc vybrala svou cenu a všichni jsme usnuli. Najednou jsme stáli uprostřed pastvin, museli jsme rychle vystoupit,
vzít si kufry a přestoupit do jiného autobusu. Pochopili jsme, že
to byl ten, co spravovali, protože měl poškozené sedačky a nešla
mu klimatizace. Do cíle jsme dorazili zpocení, unavení a s hodinovým zpožděním. Navíc nás čekala skoro dvoukilometrová
cesta k našemu hostelu. Měli jsme starost, jestli nás ubytují, když
přijdeme pozdě, ale kdepak! Usměvavá recepční neměla problém, to se prý stává často, a ubytovala nás v čistém pokojíčku
s koupelnou a WC. Ještě jsme měli nohu na zemi a už jsme spali.
Pokračování v příštím čísle…
Jana Hanáková, Romana Průšová
Martin Kosmák, Adam Zima
K sázení Stromu svobody jsme přichystali ještě jedno překvapení. Vyrobili jsme novou lavičku, kterou umístíme do stínu
stávajícího kaštanu, který tvoří dominantu celého náměstí. Lavička ponese jméno Jindřicha Fügnera a vyrobil ji Martin Pešl
(PESL FACTORY). S projektem nám ﬁnančně pomohla místní
banka Waldviertel Sparkasse a KOUS VYSOČINA (Koordinační
uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina), za což jim
patří obrovské poděkování.
Přijďte s námi zasadit Strom svobody.
Jan Švaříček, starosta TJ Sokol

MISTROVSTVÍ EVROPY! ŽE BY JIŽ TRADICE?

Pozvánka na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v MŠ Moravské Budějovice,
který se uskuteční
ve čtvrtek 4. 10. 2018
na všech pracovištích MŠ (MŠ Husova, MŠ Šafaříkova, MŠ Fišerova)
v době od 8.00 do 10.00 hodin a od 14.00 do 15.30 hodin.
Můžete si prohlédnout, v jakém prostředí tráví děti svůj čas, jaké máme vybavení
a přírodní zahrady. Také můžete vidět práci s dětmi ve třídě.
Všichni, kdo mají zájem se k nám do MŠ podívat, jsou srdečně zváni.
Bude připraveno i malé pohoštění.

Mažoretky Repetky z DDM Budík se letos opět probojovaly
na Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu. Znovu vyrazily
na slunný jih. Tentokrát bylo místem konání chorvatské lázeňské
městečko Opatija.
Při účasti 8 zemí, 62 týmů a 1000 závodníků a závodnic dopadly Repetky takto:
kadetky (do 12 let)
4. místo
seniorky (nad 15 let)
6. místo
Soutěž na ME se skládá ze dvou disciplín: stage (čili pódiové
sestavy) a pochodového deﬁlé, při kterém musí celý útvar v daném čase projít stanovenou trasu. Součet bodů z obou disciplín
určí konečné pořadí.
Účast na mistrovství je podmíněna tím nejlepším výkonem
v postupových soutěžích, tréninkovým nasazením děvčat a obětavostí vedoucích, kterými jsou Marie Pecková a Jarmila Reháková. Nemalou roli hraje i ﬁnanční pomoc. Tím, kdo děvčata v letošním roce podpořil, byl Kraj Vysočina.
dokončení na str. 12
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ze sportu
dokončení ze str. 11
Důležitá a nezbytná je i pomoc rodičů, kterým tímto velmi děkujeme.
Nejen „mažoretková Evropa“, ale i my všichni budeme mít
možnost vidět Repetky v akci. A to již 20. října 2018 během 4.
ročníku nepostupové soutěže O posvícenský koláč. Akce pro-

běhne v hale TJ Sokol Moravské Budějovice. Kdo přijdete, uvidíte spoustu vystoupení, krásné kostýmy a nadšení mnoha mažoretek z Čech, Moravy a Slezska.
Dana Berková a Kristýna Pokorná
Za DDM Budík a mažoretky

SKAUTSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ZA HRANICEMI
Roverway. Mezinárodní akce pro starší skauty (16–24 let)
z Evropy a celého světa, odehrávající se nepravidelně jednou
za 2 až 3 roky. Letos se uskutečnila v Holandsku.
Holandsko je země rovinatá a plná cyklistů a sýrů. O tom jsem
se mohl přesvědčit hned při vjezdu do Amsterdamu, kde jsme
společně s většinou Čechů, kteří na tuhle akci vyrazili, strávili
jednu noc. Oﬁciálně akce začala až na pláži v Haagu. Kdo z vás
už někdy stanoval na pláži pár metrů od moře? No… všechno
je skvělé a nádherné až do doby, než si začnete balit. Písek zůstává nejen ve stanu, ale i ve všech vašich osobních věcech.
Na pláži se všichni začali pomalu bavit se skauty a skautkami
z celého světa. Společně jsme totiž mohli plnit některé výzvy.
Lidská pyramida, fotka s členem organizačního týmu, výměna
kroje pro fotku s cizincem… Vrcholem programu v Haagu byl zahajovací ceremoniál a velká
párty.
Další částí akce byly takzvané „cesty“.
Po rozdělení do mezinárodních skupinek asi
po 50 účastnících se všichni rozjeli na různá
místa v Holandsku a jeho okolí. Naše cesta
se točila kolem vody. Navštívili jsme hráz, jež
chrání Holandsko před záplavami, spali jsme
v obřím vodním světě hned vedle žraloků, které
jsme si mohli i pohladit, projeli jsme se na lodi
a samozřejmě jsme ve vodě také pobývali.
Za těch několik dní jsem poznal spoustu skvělých lidí z Itálie, Velké Británie, Portugalska,
Španělska, Rakouska, Slovinska nebo Libanonu. V praxi to pro mě znamená možnost navštívit kohokoliv z nich v jejich zemi a pokračovat
dalším mezinárodním dobrodružstvím.
Se zbytkem skautů jsme se následně setkali
v Zeewolde, téměř u moře. Tady začalo seznamování a otrkávání se ve velkém měřítku. Zemí

zde nebylo zastoupeno jenom osm, ale dokonce 53 (což znamenalo 4500 skautů). Všichni na stejné vlně. Během dne jsme měli
možnost vyzkoušet si spoustu různých aktivit, např. plachtění
na lodi, kterou jsme si také vyzkoušeli řídit, stavba raftu ze dřeva,
úniková hra… Mohli jsme se také dozvědět víc o recyklaci a životním prostředí, vytváření nové půdy v Nizozemsku nebo bylo
možné vyjet na dlouhou projížďku na kolech po jejich rovinaté
zemi. Večer a v noci byly otevřené stánky jednotlivých národností, kde jsme mohli ochutnat jejich tradiční jídla a lépe poznat
kulturu dané země. Zajít se dalo také do kavárny nebo na párty.
Z Roverway jsem odjel nabitý pozitivní energií a se spoustou
nových přátel z celého světa.
Lukáš Brhlík
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ziu a sbormistr pěveckého sboru. Roku
1898 odešel do Vídně, stal se zpěvákem
ve sboru vídeňské Dvorní opery a po roce
zástupcem sbormistra. Ve Vídni působil
23 let. Byl zároveň sbormistrem českého
zpěváckého spolku Lumír, se kterým prováděl i rozsáhlé kantáty (Dvořák Svatební
košile, Vítězslav Novák Bouře) a v roce
1916 i 10x Smetanovu Prodanou nevěstu.
Po první světové válce se stal sbormistrem opery Národního divadla v Praze,
sbormistrem zpěváckého spolku Hlahol
a ředitelem kůru u křížovníků. Uplatňoval se i jako skladatel duchovní hudby (5
mší, Te Deum, Requiem), písní a sborů.
Do Moravských Budějovic pravidelně zajížděl v době divadelních prázdnin z Vídně i z Prahy a trávil zde letní měsíce.
Rodákem z Moravských Budějovic
byl také Miroslav Venhoda (1915–87),
významný sbormistr, hudební redaktor a režisér. Při studiu gymnázia hrával
na varhany v kostele sv. Jiljí. Krátce studoval v Římě na Papežském institutu pro
posvátnou hudbu. V roce 1938 založil

chlapecký sbor Scholacantorum, zaměřený na duchovní hudbu, který účinkoval
na koncertech a zároveň působil jako
sbor v kostelích, kde Venhoda byl v Praze
ředitelem kůru (u dominikánů, Strahov).
Po únoru 1948 byl vyzván, aby se sborem
zpíval továrním dělníkům masové písně,
což odmítl. Rozpustil sbor a šel dělat řidiče do Sběrných surovin. Později se stal
hudebním redaktorem a režisérem v gramofonové společnosti Supraphon. Založil nový smíšený sbor, z kterého vznikli
Pražští madrigalisté, s kterými uskutečnil
mnoho světově oceňovaných nahrávek
renesanční a raně barokní hudby a řadu
koncertů v cizině. Inspiroval i soudobé
skladatele k napsání nových děl (Martinů,
Eben). Byl jedním ze zakladatelů Společnosti pro starou hudbu a zasadil se o organizování jejích letních interpretačních
kurzů. Zemřel na následky autohavárie
v 72 letech.
Text: Prof. Jan Hora

HUDEBNÍ RODINA ROSÉOVÝCH

HUDEBNÍ ŽIVOT V MORAVSKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Rozvíjel se v Moravských Budějovicích úspěšně už v 19. století. Bylo to především za působení prvního českého starosty
Jana Purcnera zásluhou místního advokáta Dr. Eduarda Špatinky (1838–98), velkého hudebního nadšence. Hrál dobře na klavír
a violoncello a u něj se scházeli další hudební nadšenci k domácímu muzicírování. Znal se dobře s moravskobudějovickým rodákem z Horní Vísky Františkem Augustinem Urbánkem (1842–
1919). Byl vyučeným knihkupcem a spolu s bratrem Velebínem
od roku 1872 řídil v Praze na Ferdinandově třídě (dnešní Národní) blízko Národního divadla hudební nakladatelství. To se stalo
místem setkávání tehdejších předních českých skladatelů v čele
s Antonínem Dvořákem, Zdeňkem Fibichem, Karlem Bendlem
a profesory Pražské konzervatoře a varhanické školy. Špatinka
se spojil s Urbánkem a pozval jeho prostřednictvím na koncert
Zdeňka Fibicha s programem z jeho skladeb. Fibich není jen autorem známého Poemu, ale vytvořil několik oper (Šárka, Nevěsta messinská), 3 symfonie a řadu scénických melodramů. Byl
hostem Dr.Špatinky. Spolu provedli pro klavír na 4 ruce ukázky
Fibichových orchestrálních skladeb, zazněly jeho písně, mužský
sbor a Kvartet pro klavír, housle, violu a violoncello, kde autor
hrál klavírní part a Špatinka na violoncello. Závěrem improvizoval Fibich na klavíru rapsodii. Koncert se konal 31. srpna 1884
v sále restaurace „U bílého koníčka“ na Horním náměstí, protože

nikající sopranistkou Bertou Foesterovou-Lautererovou a s ní odešel do Hamburku, kde ona působila jako sólistka v opeře
a on jako profesor konzervatoře. Když se
Berta stala sólistkou Dvorní opery ve Vídni, uplatňoval se Foerster ve Vídni jako
hudební kritik a často zajížděl do Moravských Budějovic. Roku 1920 byl zde uspořádán koncert z jeho komorních a písňových děl, už v Národním domě Beseda.
Po první světové válce byl J.B.Foerster
jmenován profesorem skladby mistrovské školy Pražské konzervatoře a v roce
1945 jedním z prvních národních umělců.
Je autorem několika oper (Eva), 5 symfonií, kantát, mnoha písní a sborů. Cenná je
také jeho malířská tvorba.
Jaromír Herle (1872–1945) je moravskobudějovickým rodákem. Byl synovcem nakladatele Fr. A. Urbánka. Učil se
na housle a varhany u Karla Förstera
a na klavír u jeho otce Josefa. Vystudoval Pražskou varhanickou školu a odešel
do města Šabac v tehdejším Království
srbském jako učitel zpěvu na gymná-

budova Národního domu (Beseda) ještě nestála. Koncert měl
velký úspěch a Fibich z vděčnosti věnoval moravskobudějovickému kůru svoji Missu brevis a místnímu zpěváckému spolku
Budivoj kantátu Jarní romance.
Ve Fibichově kvartetu hrál houslový part Karel Förster (1855–
1921), příslušník rozvětvené učitelské a muzikantské rodiny
Försterů. Rodina pocházela od Mladé Boleslavi, ale Karel, Josef
(1833–1907, profesor Pražské konzervatoře a ředitel kůru u sv.
Víta v Praze) a Anton (1837–1926, ředitel kůru katedrály ve slovinské Lublani a zakladatel tamní varhanické školy) se narodili
v Osenici na Jičínsku, kde jejich otec Josef Förster (1804–92)
byl řídícím učitelem a varhaníkem. Všichni se uplatňovali také
jako skladatelé. Karel absolvoval housle na Pražské konzervatoři a byl nějaký čas houslistou v orchestru Prozatímního divadla
v Praze. Do Moravských Budějovic přišel roku 1883, stal se ředitelem kůru, založil vlastní hudební školu, velice pozvedl hudební
úroveň v místě a působil zde až do smrti. Při vyučování mu pomáhal otec Josef, který na odpočinku žil u něj v Moravských Budějovicích. Nejvýznamnějším členem rodiny byl Josef Bohuslav
Foerster (1859–1951), syn pražského Josefa Förstera a synovec
Karla. Vystudoval Pražskou varhanickou školu, oženil se s vy-

Tak se jmenuje koncert, který se
uskuteční 9. 10. 2018 v zámeckých konírnách v Moravských Budějovicích.
Budete si moci poslechnout Filharmonii Gustava Mahlera z Jihlavy, kterou
bude dirigovat Jiří Jakeš a na housle
zahraje Ján Vindiš.
Filharmonie Gustava Mahlera se sídlem v Jihlavě dlouhodobě přispívá svou
bohatou koncertní činností k prezentaci a propagaci dobrého jména Vysočiny
a k popularizaci a přiblížení hudebního
umění a významných osobností hudebního světa široké veřejnosti. Jejím nosným
programem a ideovou náplní je každoroční připomenutí nejen významných výročí
velikánů české a světové hudby, ale také
rodáků spjatých s naším krajem.

Velká pozornost je na poli hudebním
věnována zejména oživení odkazu a připomenutí jedinečného kulturního dědictví,
které nám zanechali osobnosti, které se
v našem regionu narodili, žili zde a tvořili.
Níže prezentovaný koncert má přispět
k naplnění a prohloubení výše uvedených
cílů a poslání ﬁlharmonie, které jsou hlavním krédem její činnosti.
Zároveň by koncert měl pomoci k rozšíření spolupráce mezi ﬁlharmonií a Krajem Vysočina a jeho příspěvkovými organizacemi.
Dramaturgickým záměrem koncertu je
přiblížit publiku v Jihlavě a na Vysočině
působení hudebníků z rodiny Roséových,
kteří byli blízkými příbuznými Gustava Mahlera. Vztahu Arnolda, Eduarda
a Almy Roséových, žijících a vystupují-

cích na koncertních pódiích na přelomu
19. a 20. století a v jeho první polovině,
se věnuje připravovaná publikace autora
Zdeňka Geista, s níž koncert tématicky
souvisí. Text přibližuje nejen pozadí rodinných poměrů zmíněných hudebních
osobností, ale popisuje rovněž opakovaná vystoupení Almy Rosé v Jihlavě
ve 30. letech 20. století a jejich ohlas
na veřejnosti, čemuž bude přizpůsobena
programová skladba koncertu. Vzhledem
k životním osudům zmíněných členů rodiny Roséových, jejich židovskému původu
a pozdějšímu pronásledování nacisty, má
připomenutí jejich hudební dráhy rovněž
historicko-společenský rozměr.
Hudební představení je tedy koncipováno s dvojím významem. Vedle umělecké
produkce také jako hudebně-naučné vystoupení s doprovodným slovem, ozřejmujícím zmíněnou část hudebních dějin
Jihlavska a související úzce s působením
a životem zdejšího rodáka Gustava Mahlera a jeho rodiny.
Tomuto tématu se hodlá Filharmonie
Gustava Mahlera věnovat nikoliv jen jednorázově, nýbrž v delším časovém horizontu, zejména z důvodu jeho hudebního
významu, ale i s ohledem na historicko-společenský význam a souvislosti.
Koncert navazuje na mimořádně úspěšný cyklus koncertů konaných v roce 2016
k významným výročím novoříšských rodáků Pavla a Antonína Vranických a na loňský cyklus koncertů Vivat Stamic 300.
FILHARMONIE G. MAHLERA
Filharmonie vznikla na počátku roku
2003 jako profesionální symfonický orchestr, do léta 2011 jako Komorní ﬁlharmonie
Vysočina, v srpnu 2011, u příležitosti 100.
dokončení na str. 14

dokončení na str. 13
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výročí úmrtí hudebního velikána Gustava
Mahlera, se přejmenovala na Filharmonii
G. Mahlera. Po právní stránce je ﬁlharmonie spolkem, tj. nestátní neziskovou
organizací. Mimo cíle umělecké si kladla
ﬁlharmonie od svého počátku etablování
se na poli kultury nově vzniklého samosprávného celku a Jihlavy jako krajského města, coby důležitý prvek rozvoje
kultury, kulturnosti a vzdělanosti města.
Filharmonie spolupracovala za dobu své
existence se špičkovými sólisty – Gabrielou Beňačkovou, Evou Urbanovou, Štefanem Margitou, Pavle Šporclem a dalšími.
Spolupracovala mimo svého šéfdirigenta,
kterým je Jiří Jakeš i s dirigenty Petrem
Vronským, Charlesem Olivieri-Munroem,
Antonínem Tučapským, Lukášem Hurníkem a dalšími. Pořádala tři ročníky Mistrovských dirigentských kurzů Gustava
Mahlera v Jihlavě, které si během velice
krátkého času získaly celosvětový ohlas,
což je dokumentováno dotazy na další
ročníky kurzů od mladých dirigentů z celého světa. Filharmonie hraje a pořádá
především orchestrální koncerty, komorní
koncerty, hudebně-vzdělávací koncerty
pro děti, nevyhýbá se ani jiným hudebním
žánrům jako je rocková či ﬁlmová hudba.

Repertoár je opravdu široký, od hudby
barokní až po soudobou, velký důraz je
kladen na zastoupení hudebních skladatelů, kteří jsou spjati s Vysočinou buď
svým dílem, nebo životem, jako příklad
lze uvést Gustava Mahlera, Pavla Vranického, Bedřicha Smetanu, Jana Václava
Stamice či Františka Václava Míču. Součástí repertoáru jsou i koncerty operní
a operetní hudby, promenádní a salonní koncerty, ale také koncerty duchovní
hudby a vokálně-instrumentální projekty.
Tomu odpovídá i různorodé početní obsazení orchestru hráči (komorní smyčcové koncerty cca 12–15 hráčů až po velké
symfonické koncerty s více než 80 hráči
v orchestru). V tomto ohledu je ﬁlharmonie opravdu moderní a ﬂexibilní, snaží se
vyhovět a přizpůsobit podmínkám a možnostem pořadatelů koncertů. V současné
době je ﬁlharmonie jediným profesionálním orchestrem v celém
Kraji Vysočina. Nejbližší orchestry najdeme až v Praze, Brně, Pardubicích či
Českých Budějovicích.
Filharmonie realizovala 480 koncertů, na Vysočině to bylo v těchto městech
a obcích: Brtnice, Dušejov, Golčův Jeníkov, Havlíčkův Brod, Herálec, Hodice, Hořepník, Humpolec, Chotěboř, Jaroměřice

nad Rokytnou, Jihlava, Kamenice, Kostelec, Libáň, Luka nad Jihlavou, Moravské
Budějovice, Nová Říše, Pelhřimov, Růžená, Světlá nad Sázavou, Telč, Třebíč,
Třešť, Úsobí, Velké Meziříčí, Žďár nad
Sázavou.
Text: redakce

Program koncertu:
Komorní orchestr
Filharmonie G. Mahlera
Jiří Jakeš – dirigent
Ján Vindiš – housle
Zdeněk Geist, Vladimír Holeš –
průvodní slovo
Niccolo Paganini – Capriccio N. 24
Tomaso Albinoni – Sinfonia G Dur,
1. věta
Johannes Brahms – Liebeslieder
Walzer Op. 52 č. 1–6
Franz Schubert – Smyčcový kvintet
C Dur, 2. věta – Adagio
Petr Iljič Čajkovskij – Serenáda
pro smyčcový orchestr Op. 48,
2. Valčík
Antonín Dvořák – Serenáda Op. 22,
1. věta

inzerce
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LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

Paradoxx

Jack-Off

Mainstream Boys

V těchto dnech se zdá, že letní počasí nás ještě opouštět nechce, ale přesto
Na snímku dole: Zaplněné hlediště

se budeme muset smířit s tím,
že se pomalu se sluníčkem, zahrádkami, s grilováním a se vším,
co k létu patří, musíme rozloučit. Abychom si konec léta pořádně užili a rozloučili se se vším
všudy, Beseda nemohla vynechat
tradiční a velmi oblíbenou akci,
která se konala v areálu letního
kina poslední srpnový den. Loučení s prázdninami začalo v 17
hodin. Byla připravená zastřešená scéna a bary. Akci zahájila
kapela The Feed, kterou možná
většina z vás zná pod názvem
Paradoxx. Kluci byli úžasní a nastartovali nám návštěvníky na tu
správnou vlnu. Hity jako Cukřenka, Made in Valmez, Amerika
a spousta dalších přilákaly první
nadšené návštěvníky. Další kapelou bylo seskupení Iron Soul. Ten,
kdo má rád tvrdší hudbu, tak si určitě přišel na své. Kluci hrají hard
rock a slyšeli jsme jak převzaté
skladby, tak i jejich vlastní tvorbu.
Kolem 20. hodiny už na stage nastoupila sympatická, poprocková
partička čtyř kluků Dolls In The
Factory. Kluci k nám přijeli až
z Frýdku Místku a určitě nelitovali,
protože v tuto dobu už byl rozjetý
parádní večírek. V pořadí čtvrtou kapelou byla v našem městě
dobře známá kapela Jack–Off.
Navazovala kapela Orchidea,
která nám představila svůj Heavy
metal.
Na předposlední kapelu Tady
nikdo není se těšila spousta lidí
a kapela určitě nezklamala. Byla
jedním slovem skvělá. Třešničkou na dortu byla kapela Mainstream
Boys. Kluci zahráli oblíbené písničky

Dne 4. října 2018
se dožívá krásného životního
jubilea – 90 let
náš dědeček
František
Zemčík
z Moravských
Budějovic.
Do dalších let
hodně zdraví, štěstí a elánu přejí
syn František a dcery Zdena a Iva
s rodinami.

Dne 2. října 2018
oslaví naše
maminka,
babička
a prababička
Marta
Tomanová
z Moravských
Budějovic
své
75. narozeniny.
Děkujeme za celoživotní péči
a do dalších let přejeme hodně zdraví,
pohody a elánu.
Manžel Josef, děti Josef, Marta
a Pavel s rodinami,
vnoučata Josef, Karel, Jan, Nicole
a Kristýna, pravnoučata Alexej, Anna,
Zoe a Melichar.

říjen 2018

A přišla dlouhá noc
a žádné ráno.
Dne 17. října uplyne
1 rok, co nás navždy opustil
pan
Milan Šuckrdle
z Nových Syrovic.
S láskou a úctou
vzpomínají
manželka, dcery
s rodinami a ostatní příbuzní.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Čas letí,
ale vzpomínky
zůstávají.
Dne 3. září
vzpomeneme
na první smutné
výročí,
kdy nás opustil,
pan
Milan Krištof.
Stále vzpomíná manželka Miluše
a syn Marek.

jako Muchomůrky, Život je takovej, Aida.
Všichni posluchači zpívali s nimi, tancovalo se a domů se rozhodně nikomu nechtělo. Protože nikdo přece nechce končit
v nejlepším. MKS Beseda děkuje všem
kapelám, díky kterým byl tento večer tím
pravým rozloučením. Pevně věříme, že
jste si ten poslední srpnový večer užili.
Text: Mgr. Nikola Šťastná
Foto: Pavel Čírtek

Předobré srdce Tvé
jsme měli,
jež dovedlo nás
milovat,
i kdybychom láskou
vzbudit je chtěli,
neozve se vícekrát.
Pracoval vždy
do únavy,
klidu sobě
nedopřál, srdce jeho zlaté bylo,
každému jen blaho přál.
Za vše dobré, cos vykonal,
tichý spánek buď Ti přán.

Utichlo srdce,
zůstal jen žal.
Ten, kdo Tě miloval,
vzpomíná dál.
Dne 10. září
by oslavil pan
Stanislav Mar
z Litohoře
své 75. narozeniny.
Stále vzpomínají
dcera Marie s rodinou, dcera Jana
s rodinou a syn Stanislav.

Dne 1. října 2018 vzpomeneme 3. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr
a strýc, pan
Josef Kašík z Moravských Budějovic.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Čas ubíhá
a nevrací, co vzal.
Jen láska,
úcta a vzpomínky
zůstávají dál.

Dne 30. července a 23. října
vzpomeneme
na čtvrtá smutná výročí úmrtí manželů
Arnošta a Marie Novotných.
S láskou celá rodina.

Opustili nás:
Dne 12. října 2018
vzpomeneme
4. smutné výročí
úmrtí pana
Waltera Černohorského.
S láskou vzpomíná
manželka a dcery s rodinami.

Placená inzerce

Tady nikdo není
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Vzpomínky

Blahopřání

Dne 17. října 2018 uplyne 13 let
od chvíle, kdy nás navždy opustil pan
Josef Martinů,
a dne 26. října 2018 si připomeneme
7. smutné výročí úmrtí paní
Marie Burianové, rozené Martinů
z Moravských Budějovic.
Není dne, kdy bychom si na ně
nevzpomněli. Všem přátelům a známým
za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Od života pro sebe
nic jsi nežádala,
vše jen pro své děti,
rodinu,
své zlaté srdce celé
jsi nám dala,
věčný klid dejž Bůh
ti v odměnu...
Dne 11. října 2018
vzpomeneme
smutné 10. výročí úmrtí naší drahé
maminky a babičky, paní
Marie Linhartové
z Moravských Budějovic.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku všem děkují
děti s rodinami.

Žádný čas není
tak dlouhý,
aby dal
zapomenout.

Anna Bodanská
Františka Vyletová
Františka Roupcová
Jiřina Řeřuchová
Marie Čermáková
Milada Mrkosová
Květoslava Doležalová
Ladislav Tesař
Karel Bulička
Ladislav Gmytriak

1923
1934
1924
1934
1926
1958
1924
1984
1940
1956

Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Jakubov
Zvěrkovice
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Cidlina
Dešov

Zdroj: pohřební služba Rostislav Musil

Dne 2. října
uplynou 3 roky,
co nás navždy
opustil náš
milovaný
manžel, tatínek, syn, zeť, pan
Tomáš Kacetl.
S láskou stále vzpomínají
manželka Marta, dcera Petra s rodinou,
syn Tomáš a ostatní příbuzní.

říjen 2018
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á
Císarské
posvícení
á
19.- 21. 10. 2018 Moravské Budejovice

pátek 19. 10.
17 hod.

Výstava obcí mikroregionu od r. 1918 dodnes - zámecké konírny
Vernisáž výstavy v pátek 19. 10. v 17 hodin. Výstava otevřena od 20. 10. do 25. 10. 2018,
po - pá 10 - 12 a 14 - 16 hodin.

sobota 20. 10.
od 8 hod.

Zahájení posvícenských trhů Kvartetem M. K. fanfárami z věže. Trhy budou na náměstí Míru,
Purcnerově ul. a zámeckém nádvoří.

14 hod.

Průvod městem ve stylu první republiky od Penny marketu přes náměstí na Purcnerovu ul.

14.30 hod.

V průvodu zahraje DH Dubňanka. Všechny vás zveme do průvodu. Zdarma vás oblečeme v půjčovně krojů. Kostým si můžete vybrat nejpozději do čtvrtka 18. 10. (tel. 725 007 047).
Posvícenský program - Purcnerova ul.
Vystoupí Dubňanka, Škrpálníček, Draha Urbánková a její kytarová škola, Profi aerobic team
MB, Petr Karásek ‚“Kari“ + Dušan Kuchařík - Czech Freestyler, Tuláci.

neděle 21. 10.
7.30 a 10.30

Mše svatá - kostel sv. Jiljí

Od 14. 10. do 21. 10. pouťové atrakce na náměstí Míru.
Změna programu vyhrazena
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• STŘED, z. ú. – odloučené pracoviště Mor. Budějovice – Den
otevřených dveří s doprovodným programem (informační
servis o náhradní rodinné péči, promítání dokumentu „Rodiče napořád“, výtvarné aktivity pro děti)
• Magistrát města Jihlavy – Den otevřených dveří s doprovodným programem (představení činnosti odděleni, prohlídka
prostor, beseda s pěstouny a zájemci o náhradní rodinnou
péči, projekce dokumentu „Rodiče napořád“)
• Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem – Den otevřených
dveří
• Městský úřad Humpolec ve spolupráci s organizací STŘED,
z.ú. – Promítání dokumentu „Rodiče napořád“ a beseda
s pěstouny na klubovém setkání pěstounů
• Městský úřad Chotěboř – Prezentace náhradní rodinné
péče v prostorách úřadu (výstava „Já pěstoun“, seznámení
s problematikou, poskytování poradenství), ve spolupráci
s organizací Pěstounské rodiny Kraje Vysočina, z.ú. – beseda žáků základních škol s pěstouny

Týden pěstounství je pořádaný v rámci projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné peče v Kraji Vysočina,
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0005680“, ﬁnancováno z OPZ a ze státního rozpočtu.
Akce se koná pod záštitou paní ministryně Dipl. Pol. Jany Maláčové MSc. a 1. náměstka hejtmana pro sociální oblast Kraje
Vysočina, Mgr. Pavla Fraňka

• Městský úřad Moravské Budějovice – Prezentace náhradní
rodinné peče v prostorách úřadu
• Městský úřad Telč – Konzultační odpoledne pro veřejnost
a zájemce o náhradní rodinnou péči

Čtvrtek 4. 10. 2018
• Osvětová a propagační akce subjektů působících v oblasti
náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina „Táhneme za jeden
provaz“ od 15.00 do 18.00 hod. v prostorách nákupního
centra CITYPARK, akci moderuje Milan Řezníček

Pátek 5. 10. 2018
• Krajský úřad Kraje Vysočina – Setkání pěstounských rodin
Kraje Vysočina. Od 14.00 do 19.00 hod. – Rodinný park
Robinson Jihlava, Pod Jánským kopečkem 5712/38 Jihlava. Pro přihlášené pěstounské rodiny vstup zdarma.

Jste srdečně zváni! Na Vaši návštěvu se těší pracovníci veřejné správy
a neziskových organizací.
Vstup na všechny akce zdarma | 5. 10. 2018 pouze pro pěstounské rodiny |
Bližší informace k akcím naleznete na webových stránkách organizací

PŘIJĎTE SE DOZVĚDĚT VÍCE O OHROŽENÝCH DĚTECH A NÁHRADNÍM RODIČOVSTVÍ!

PROGRAM AKCE
Pondělí 1. 10. 2018
• Dobrá rodina, o.p.s. – Den otevřených dveří s doprovodným programem
• Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem – Den otevřených dveří
• Městský úřad Havlíčkův Brod – Promítaní dokumentu
„Sbohem Děcáku“ a beseda s pěstouny, prohlídka tvorby
žáků základních škol na téma náhradní rodina
• Městský úřad Moravské Budějovice – Prezentace náhradní rodinné peče v prostorách úřadu
• Městský úřad Světlá nad Sázavou – Den otevřených
dveří
• Pěstounské rodiny Kraje Vysočina, z.ú. – Den otevřených dveří s doprovodným programem (promítaní dokumentu „Rodiče napořád“, beseda pěstounů s žáky základní
školy a veřejností, volnočasové aktivity pro děti)
• STŘED, z.ú. Třebíč – Den otevřených dveří s doprovodným programem (informační servis pro veřejnost a zájemce o náhradní rodinnou péči, promítaní dokumentu „Rodiče
napořád“, výtvarné aktivity pro děti)

Úterý 2. 10. 2018
• Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. – Den otevřených dveří,
beseda s pěstouny a doprovodný program pro děti
• Dobrá rodina, o.p.s. – Promítaní dokumentu „Rodiče napořád“ a beseda se zájemci o náhradní rodinnou péči
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na téma Moderní pěstounství a osvojení
• Městský úřad Pelhřimov ve spolupráci s Pěstounskými rodinami Kraje Vysočina, z.ú., STŘED, z.ú., Trojlístek
– centrum pro děti a rodinu, Dobrá rodina, o.p.s. – Den
otevřených dveří s doprovodným programem (promítání
dokumentu „Rodiče napořád“, beseda zájemců o náhradní
rodinnou péči a veřejnosti s doprovázejícími organizacemi
a pěstouny)
• Městský úřad Třebíč – Seznámení s problematikou náhradní rodinné peče, promítání dokumentu „Rodiče napořád“
a beseda odborníků a pěstounů s veřejnosti
• Městský úřad Moravské Budějovice – Prezentace náhradní
rodinné péče v prostorách úřadu
• Městský úřad Velké Meziříčí – Den otevřených dveří

Středa 3. 10. 2018
• Dobrá rodina, o.p.s. – Promítání dokumentu „Sbohem děcáku“ a beseda s pěstouny a veřejností
• F POINT, z.s. – Den otevřených dveří s doprovodným programem (výstava fotograﬁí „Jsem pěstoun“, beseda s terapeutem, promítání ﬁlmu „Rodiče napořád“, volnočasové
aktivity pro děti)
• Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi, Oblastní charita
Žďár nad Sázavou – Beseda pro pěstouny a veřejnost
na téma: Jak rozvíjet děti v rodině pomoci různých her
a technik, doprovodný program pro děti

Nejen osudové osmičky
Letošní rok je bohatý na výročí významných historických událostí, které
ovlivnily a ovlivňují naši společnost.
V historii to byli často studenti, kteří
ukázali, že jim na dalším vývoji záleží,
a do událostí se zapojovali. Podobně
je tomu i v letošním roce, kdy si připomínáme stoleté výročí vzniku republiky.
Studenti, s podporou pedagogů, připravili projekt Nejen osudové osmičky. Projekt má několik částí a začne divadelním
představením Zítra to spustíme. Jedná se o divadelní hru
Václava Havla, která se odehrává v noci z 27. na 28. října
1918. Je v ní zachycena situace těsně před vyhlášením samostatného Československa. Hru nastudovali studenti maturitního ročníku gymnázia, o to více oceňujeme jejich nadšení a pracovitost. Premiéra se bude konat 3. 10. 2018
v 18.00 hod. ve velkém sále DDM Budík. Pevně věříme,
že se jejich úsilí vyplatí a hra, která je i nyní velmi aktuální,
veřejnost osloví.
Výročí vzniku republiky je ale pouze jednou z významných
„osmiček“. Abychom připomenuli i ty ostatní, připravili jsme
pro Vás výstavu Nejen osudové osmičky. Studenti vybra-

li klíčová data českých dějin a každý
tým si připravil expozici k jednomu
období. Těšit se tak můžete na připomenutí roků 1278, 1618, 1848, 1938,
1968, ale i roku 1998. (A to zdaleka
nejsou všechny.) Prohlédnout si ji můžete od 8. do 12. 10. 2018 v budově
Gymnázia a SOŠ Moravské Budějovice denně od 8.00 do 15.00 hod. Především Vás ale zveme na vernisáž výstavy, která se uskuteční 8. 10. 2018
v 16.00 v budově Gymnázia a SOŠ. Její součástí bude odhalení pamětní desky ve vestibulu školy, komentovaná
prohlídka, studentská vystoupení a v 19.00 hod. vyjde
z parku před budovou školy lampionový průvod. Zakončení akce proběhne na nám. Míru.
Chtěla bych touto cestou poděkovat studentům, kteří
na projektu pracovali převážně ve volném čase, a všem partnerům, kteří nás při realizaci projektu podpořili.
Srdečně Vás zveme a doufáme, že se Vám divadlo
i výstava budou líbit.
Mgr. Květa Bretšnajdrová
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Oslavujeme 100 let republiky aneb k výročí trochu jinak
Dlouho očekávané výročí je tady! Sdělovací prostředky se jistě budou oprávněně hemžit připomínkami našeho prvního prezidenta a snad také jeho proslulými výroky, třeba o tom, že demokracie je diskuse a že státy se udržují těmi
ideály, z nichž se zrodily. Pokýváme souhlasně hlavou..., ale jak jim rozumíme?
Jak rezonuje masarykovský odkaz, třeba u nás, třeba v některých „kauzách“
týkajících se ideových věcí navýsost symbolických (výročí „o“ symbolech jsou),
totiž výkladů minulosti? Pojďme jej naplnit alespoň zčásti, alespoň v tom, že
můžeme o věcech debatovat.
Vezměme tedy třeba dominantu na- autorem jediné Mistrovy portrétní busty,
šeho hlavního náměstí, Památník věčné byť se „ztrhanými“ rysy. Oba umělci náslávy. Stojí zde od října roku 1980 a ně- leželi v minulých desetiletích také k vyhlekterým z nás se nelíbí jako takový, někte- dávaným restaurátorům a jejich um tak
ří pochybují, že nejexponovanější místo znovu vdechl život mnohým, často církevve městě má zabírat jakýkoli pomník, ním památkám, řada barokních skulptur
a jiní z nás v něm vidí především pozůstatek doby
svého vzniku, doby komunistického totalitního
režimu, doby s hnusnou
(omlouvám se, ale je to
tak) společenskou atmosférou. Ze všech těchto
hledisek je diskuse o jeho
přemístění naprosto legitimní. Okřikování a obviňování takových názorů
z neúcty k padlým není
fér a značí spíše nedostatek
protiargumentů.
Avšak jak bylo naznačeno, hmotné věci samy
o sobě nenesou nějakou
ideu, tu jim dávají zprvu
především jejich „zhotovitelé“, časem stále více Památník věčné slávy v Moravských Budějovicích. Foto P. Čírtek.
„majitelé“ či „uživatelé“. Je
to v nejširším smyslu slova věcí „dohody“, světců a světic se díky nim opět zaskvěpřevažujícího chápání dané věci. Důležitá la v plné kráse. Z řečeného je jasné, že
je při tom ta okolnost, že symbolický vý- žádný z tvůrců našeho pomníku nepatřil
klad nemusí být v čase neměnný. Nejinak za komunistického režimu k nějakým poje tomu i s naším pomníkem. Zkusme si liticky „angažovaným“ umělcům. V Moříct o něm něco, co by nám jej přiblížilo, ravských Budějovicích měli oba sochaři
pomohlo nalézt k němu cestu, aby jej sku- společnou výstavu v roce 1979 a vedle
tečně většina občanů města mohla pova- pomníku na náměstí z následujícího roku
je v našem městě dále jejich dílem dřevěžovat za „svůj“.
Začněme od tvůrců a vyjměme je (pro ná socha v obřadní síni z roku 1985 a velvětšinu z nás, jak se mi zdá) z anonymi- ká kamenná mozaika na Základní škole
ty. Na zadní části pomníku si můžeme Havlíčkova ul. z roku 1989.
A jak je to s „ideou“ pomníku na buděpřečíst autorskou značku „Janota“. Zastupuje dva akademické sochaře a je jovickém náměstí? Vznikl v roce 35. výsložená z jejich křestních jmen: Jan Tr- ročí osvobození od nacismu a slavnostní
tílek a Otakar Marcin. Tito dva kolegové řečník (ideologický tajemník okresního
a přátelé, v době vzniku sochy dva tři výboru KSČ Šula) jej při odhalování 5.
roky čtyřicátníci, často pracovali spolu, října 1980 jmenoval jako Památník věčné
samostatně se pak věnovali také moderní slávy hrdinům a obětem 2. světové války.
ﬁgurální tvorbě. Z exteriérových realizací Do základů byla vložena půda z Buzuv blízkém okolí máme možnost obdivovat luku, Kyjeva, Sokolova, Dukly, Banské
sochu plk. Švece v Třebíči, kterou Mar- Bystrice a Terezína, jinými slovy akcencin právě před deseti lety vytvořil (volně tován byl očekávatelně východní vojenpodle nedochovaného Šlezingerova jem- ský odboj či Slovenské národní povstání.
nického díla) společně se svými studenty Zmíněný projev – vezmeme-li jej tedy jako
z kamenosochařského střediska v Lipnici prvotní východisko interpretací a nebunad Sázavou, kde po dlouhá léta působil. deme zatím pátrat po jiných pramenech
Můžeme si jej také opakovaně připomínat – byl sice ukázkou režimního výkladu
v jednom z ﬁlmů československé nové historie se zdůrazněním komunistických
vlny, Papouškově Nejkrásnějším věku, obětí, avšak s „hlubokou úctou“ vzpomněl
jako jednoho z mladých studentů – „so- i „všechny poctivé a čestné vlastence, ktechaříků“. Jan Trtílek zase patřil k spoluza- ří trpěli za svobodu českého národa“. Tak
kladatelům Divadla Járy Cimrmana a je také o nekomunistickém odboji můžeme

22

říjen 2018

prohlásit, že jeho ocenění bylo památníku
dáno do vínku. Prsť z Terezína nám může
představovat – ač to výslovně zmíněno
nebylo – židovské oběti holocaustu. Zcela
opomenut, jistěže záměrně, tak v slavnostní řeči zůstal západní zahraniční odboj (to se ostatně některým řečníkům „podaří“ i dnes), tvrdit, že by jej tedy pomník
nepřipomínal, by však nemělo smysl.
Náš památník navíc má, soudím, docela
šťastnou podobu. Asi je pro dobu svého vzniku jedním z mála, který žádným
zjevným symbolem neupomíná na totalitní ideologii. Dívka či žena plných tvarů
(s praporem) otevírá další pole možným
interpretacím,
alegorie
svobody a touhy po ní, ale
třeba i ženský prvek, jako
bolest pozůstalých, nezacelené rány v rodinných
životech...
K výraznému posunu
v symbolickém chápání našeho Památníku
věčné slávy došlo před
deseti lety, když k letopočtům 1939–1945 přibyly ještě roky ohraničující první světovou válku
1914–1918. V pořádku,
jen máme rozmyšleno,
jak dál? Bojovníci za svobodu a oběti perzekuce,
nebo válečné oběti obecně? Tedy legionáři, nebo
i rakouští vojáci (ano, těch
bylo mezi našimi předky
nesrovnatelně víc a vím, že desky se jmény se už chystají)? Nemusíme být proti,
jen abychom stačili reﬂektovat posuny
významů. A slovo do pranice: když druhý
a první odboj, proč ne také třetí? A dál:
právě zde přece „probíhala“ „sametová
revoluce“ roku 1989 a právě zde se při
úmrtí prezidenta Havla spontánně objevily svíčky. Věřím, že náš Památník věčné
slávy může být živým symbolem, k němuž
bude mít většina obyvatel Moravských
Budějovic důvěrný vztah. Záleží na nás
všech.
Ke druhé ze symbolických záležitostí,
která rozčeřila v poslední době hladinu
našeho veřejného života, už kratčeji. „Případ“ generála Boudeta dokazuje, že ani
události staré dvě stě let nás nenechávají
chladnými. Je to svým způsobem dobře. A i emoce jsou projevem žádoucího
zájmu. Pokusím se však podívat na věc
střízlivějšíma očima a jen několika poznámkami. Předně musím konstatovat,
že nadace Ztracení lidé, založená paní
Klárou Čudrnákovou, jinak starostkou
Dražůvek u Kyjova, dělá podle mého
skvělou práci. Vyhledává zprávy o obětech napoleonských válek, které byly
na našem území pohřbeny, a to ať už
se jednalo o vojáky nejrůznějších národností, z kterékoli znepřátelené strany, či
naopak o civilisty. Bezejmenným obětem
dokončení na str. 24
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ze společnosti
Oslavujeme 100 let republiky aneb k výročí trochu jinak
dokončení ze str. 23
tak vrací jména a snaží se po dvou stoletích alespoň takto uctít jejich památku.
Nezastírá ani – a to zdůrazněme – útrapy civilního obyvatelstva, našich předků,
kteří všeliké armády nedobrovolně „hostili“. A využívá při tom dobových pramenů.
Příkladem nám budiž blízké Jaroměřice n.
R., které se staly v roce 1809 a pak zejména na přelomu let 1813 a 1814 po bitvě
u Lipska pro vojáky z celé Evropy sídlem
vojenských lazaretů. V průběhu různých
fází „vojny s Francouzem“ zde zemřelo
na devět set vojáků, Francouzů, Rakušanů, Čechů, Prusů, Rusů, Poláků..., přes
140 civilistů, zejména ošetřujícího personálu, a také na zavlečenou epidemii břišního tyfu na tři desítky domácích obyvatel.
Město Jaroměřice n. R. před dvěma lety
zaplatilo zřízení tří pomníků na předpokládaných místech hromadných hrobů
zemřelých vojáků a vydalo publikaci, v níž
paní Čudrnáková vše podrobně popsala.
Její zásluhou zde byla zpřítomněna dávná
tragédie několika stovek vojáků, ale i tragédie postiženého města a jeho obyvatel.
U nás v Moravských Budějovicích toto
pestré národnostní zastoupení vojenských obětí nemáme. Zemřel zde však cizí
generál, jak je sdostatek známo. Významný válečník, který v našem městě našel
poslední odpočinek a jehož vojska přinesla domácímu obyvatelstvu onen pláč

Kulturní přehled
MIKROREGIONU

Generál Boudet na dobovém vyobrazení

a skřípění zubů (ostatně často jako i „domácí“ armády v jiných dobách), byl jednak
nepřítel a jednak člověk. Co to pro nás
znamená, alespoň podle mého? Nepříteli
nemusíme vzdávat hold tím, že bychom
po něm pojmenovali například park – ano,
nebyl šťastný tento jeden, snad jen špatně
prezentovaný, nápad v jinak chvályhodné aktivitě studentů, neboť každý zájem
o historii svého domova je chvályhodný
a v nejlepším slova smyslu vlastenecký.

14. 10. Mor. Budějovice
Klub filatelistů v Mor. Budějovicích pořádá
dne 14. října 2018 od 8.oo hod. v DDM Budík burzu sběratelského materiálu (pošt.
známky, pohlednice, mince, bankovky, kalendáře a pod.). Vstupné 10,- Kč, pronájem
stolu 30,- Kč. Srdečně zvou pořadatelé.

o ceny
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Za lepší Budějovice a ODS –
volební program najdete na
www.zabudejovice.cz

Upozorňujeme přispěvatele, že uzávěrka zpravodaje je pravidelně

vždy už 10. den v měsíci!
V případě nedoručení zpravodaje v Moravských Budějovicích si ho můžete vyzvednout v Turistickém
informačním centru, nám. Míru 25 (podnikatelský inkubátor), nebo se obraťte na doručovatelku tel:
775 686 678.
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Generál jako člověk, byť nepřítel, má pak
zajisté nárok na důstojný hrob a jeho řádné označení. Nedostatek velkorysosti by
nesvědčil o sebevědomém společenství.
Také hroby našich vojáků jsou po celé
Evropě a sahají až na Dálný Východ.
A můžeme-li připomínky dávných událostí
využít k přemýšlení o lidském údělu, tím
lépe. Vždyť jak to bylo s Francouzi? V ruském Napoleonově tažení byli Rakušané
francouzskými spojenci, pak zase nepřáteli, přeskočme k nedocenitelnému francouzskému spojenectví s našimi legiemi
v 1. světové válce a podílu francouzské
vojenské mise na budování armády nového státu, pak však víme o roce 1938, ale
zase o spojenectví proti nacismu..., dnes
pak jsme společně na jedné lodi jménem
Evropa.
Je už obligátním, skoro protivným, řečnickým cvičením v poslední době, hlásit
se k „našim“ hodnotám. Co jsou to však
„naše“ hodnoty? Jsou v první řadě křesťanské, na nich stojí naše kultura. Křesťanská láska k bližnímu a milosrdenství.
To není změkčilost, ani to neznamená nerozlišeně házet dobré i zlé činy na jednu
hromadu. Ježíš, ne César! žádal také zakladatel našeho státu. Ani Ježíš, ani Masaryk přitom nebyli změkčilí a bezbranní.
Zkusme o tom přemýšlet. Všechno nejlepší k výročí, milí přátelé!
Petr Jičínský
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Vylosovaný výherce získává vstupenku na
show Lukáše Pavláska, konanou 8. 11. 2018.
Správně vyplněné SUDOKU (stačí opsat výsledné číslo ve zvýrazněném řádku) se svým kontaktem doručte do Turistického informačního
centra v Mor. Budějovicích, nám Míru 25 (podnikatelský inkubátor) a to nejpozději do 12.00 hodin, 15. 10. 2018.
Vítěze budeme informovat telefonicky.
Výherci z minulého čísla panu Ladislavu Kremličkovi z Moravských Budějovic gratulujeme.
Ceny do sudoku věnovala MKS Beseda Moravské Budějovice.
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2GKDOHQtSRPQtNXJHQHUiOD-HDQD%RXGHWD
'RYROXMHPH VL 9iV SR]YDW QD RGKDOHQt REQRYHQpKR SRPQtNX IUDQ
FRX]VNpKRGLYL]QtKRJHQHUiOD-HDQD%RXGHWD2GKRGLQSURYL]RU
QtWiERĜLãWČXQLIRUPRYDQêFKYRMiNĤQDQiPČVWt0tUXRGKRGLQ
RGKDOHQtSRPQtNXYSDUNX0.UãN\SURVORY\FtUNHYQtSLHWD]DREČWL
YiOHNþHVWQiVDOYD3RGUREQRVWLXYQLWĜ]SUDYRGDMH
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2FKUDQD VSRWĢHELWHOH UL]LND NROHP QiV
VSRWĢHELWHOVNiSUiYD
3RĜiGiPHYHVSROXSUiFLV2EþDQVNRXSRUDGQRX0RUDYVNp%XGČMRYL
FH=DþiWHNYKRGLQ9VWXS]GDUPD
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9ìVWDYDREFtPLNURUHJLRQXRGUGRGQHV

/XNiå3DYOiVHN²RQHPDQVKRZ

9HUQLViåYêVWDY\YSiWHNYKRGLQ9êVWDYDRWHYĜHQDRG
GRSRSiDKRGLQ9VWXSQpGREURYROQp

/XNiã3DYOiVHNQDH[NOX]LYQtPWXUQpVHVYêP6WDQGXSFRPHG\SĜHG
VWDYHQtP .GR QHSOiþH QHQt ýHFK  PLQXW GORXKi RQH PDQ VKRZ
=DþiWHNYKRGLQ9VWXSQpYSĜHGSURGHML.þQDPtVWČ.þ
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