placená inzerce

na okraj
Milí a vážení čtenáři,
ještě jsme nestačili zapomenout na Vánoce, někteří oslavili svátek svatého Valentýna, jiní zase Mezinárodní den žen.
Předjarní zmatek v našich domácnostech
dostupuje vrcholu, máme tu velikonoční
šílenství. Velká pozornost je věnována
i velkému velikonočnímu úklidu. Nikde
nesmí zůstat pavučina ani prach. Velikonoce jsou za dveřmi. Většina se těší
na volno a na koledu. Každá rodina zkrátka prožívá Velikonoce po svém.
Ale ono je to už vlastně naplánované a připravené celé věky.
A jde to hezky za sebou: Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, Hod boží. Dny pevně
dané tradicí. O tento pravidelný rytmus se můžeme s důvěrou
opřít. Co se mění, jsou naše životní situace, které dávají nám
i našim rodinám novou perspektivu. Něco jiného prožijeme o Velikonocích jako malé děti, jako zamilovaní, nebo jako mladí rodiče s miminkem. Docela odlišné budou Velikonoce v čase těžkostí nebo tehdy, když nás někdo navždy opustí. Každý může ze své
životní situace přečíst z Velikonoc právě to, co je určené pro něj.
Za pár dnů prožijeme velikonoční svátky, svátky naděje, která
se opírá o hodnoty uložené hluboko v nás. Nedejme se zmást
proměnlivostí okolních skutečností a snažme se nepodléhat
směru větru nebo nepřízni počasí. Počasí, které je v poslední
době hodně rozmarné, nám jistě přinese ještě mnohá trápení.
Máme obavy, jestli nepřijde povodeň či vichřice...
Budeme se na radnici přít o to, jestli se tráva měla posekat
dříve, nebo jak řešit problém s parkováním ve městě, kolik ještě
opravit chodníků, jak řešit problémy narůstajícího počtu seniorů? Řešení, někdy složitá, nechť jsou předmětem našich diskuzí.
Přistupujme k nim s vědomím spoluodpovědnosti za rozvoj našeho města včetně jeho místních částí. Velký dík každému z vás
za obrovský podíl na této práci.
Pěkné prožití velikonočních svátků přeje
Bc. Jana Kiesewetterová, místostarostka města
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Pochovávání Basy buďovské se letos konalo v úterý 5. března.
O tradiční akci Klubu důchodců se více dočtete uvnitř tohoto
vydání zpravodaje.
Foto: Luboš Janoušek
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Zastupitelé jednali více než pět hodin
Plných tři sta dvacet minut potřebovali
moravskobudějovičtí zastupitelé na projednání tří desítek bodů, které byly na programu jejich třetí schůze v pondělí 25.
února. Jednání v zasedací místnosti radnice v 16 hod. zahájil a po celou dobu řídil
starosta Vlastimil Bařinka, který v úvodu
konstatoval přítomnost všech jedenadvaceti členů nejvyššího orgánu města.
Ještě než se naplno rozběhl obvyklý
proces v podobě projednávání, diskutování, hlasování a schvalování jednotlivých bodů programu, složily slib dvě nové
zastupitelky. Z kandidátky KSČM Jiřina
Jínová, která nahradila Miloše Urbánka,
a Mgr. Anna Prokopová, první náhradnice
z kandidátky KDU-ČSL, jež v městském
zastupitelstvu vystřídala svého stranického kolegu Stanislava Karlíka. Oba zmínění pánové na své posty rezignovali 25.
ledna, resp. 4. února. Text slibu přečetl
starosta Vlastimil Bařinka: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest
a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu města a jeho občanů
a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Obě nové členky městského zastupitelstva postupně pronesly slovo „Slibuji“
a stvrdily svůj slib podpisem. Vzápětí jim
Ing. Bařinka pogratuloval a popřál v nové
funkci hodně úspěchů.
Po nezbytných úvodních formalitách
v podobě volby návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele a schválení programu schůze přišla
na řadu volba nového člena rady města,
který na tomto postu vystřídá odstoupivšího Miloše Urbánka. Jedinou kandidátkou byla Jiřina Jínová navržená Lubošem
Binkou. Ve veřejné volbě získala dvanáct
hlasů, když pro ni z opozičního tábora hlasovala Ing. Jiřina Veselá (ZLB + ODS).
Dalším bodem programu bylo projednání usnesení zastupitelstva, rady, ﬁnančního a kontrolního výboru, které doprovázela menší diskuse. Bez ní se neobešly
ani další body, týkající se záměru prodeje

Text slibu člena zastupitelstva přečetl starosta Vlastimil Bařinka.

Foto: Luboš Janoušek

několika pozemků. Usnesení v těchto podpisem. Bez větších průtahů pak propřípadech však nakonec byla schvále- šly rovněž rozbor ﬁnančního hospodaření
na ve znění předloženém radou města. k 31. 12. 2018 i pět rozpočtových úprav.
Rozdílné názory napříč
Po dvou hodinách jedpolitickým spektrem nanání následovala dvaopak panovaly v případě
cetiminutová přestávka,
žádosti
moravskobupo které přišly na řadu
dějovické stavební ﬁrzbývající body programy o prominutí smluvní
mu. Zastupitelé v nich
pokuty ve výši bezmála
mimo jiné prodiskuto52 tisíc korun za nedodrvali a schválili předsedy
žení termínu dokončení
a členy osadních výboprací městské zakázky,
rů, program prevence
přičemž konečné slovo
kriminality města na rok
v této záležitosti se rada
2019 či podání žádosměsta rozhodla nechat
ti o dotaci na rozšíření
na zastupitelstvu. To
MKDS. Závěrečná dvounakonec těsně rozhodlo
hodinová diskuse se týo prominutí pokuty.
kala především vysílání
Ing. Yvona Švaříčková, jedna
Naopak
jednomysl- z nejčastěji diskutujících zastupitelů. záznamů schůzí zastuně se zastupitelé shodli Foto: Luboš Janoušek
pitelstva v kabelové tevyhovět žádosti Sporlevizi, možné podpory
tovního klubu Moravské Budějovice o po- lékařů ve městě, rekonstrukce městského
skytnutí dotace ve výši 100 000 Kč na za- parku či zřízení funkce městského archibezpečení zimní přípravy, schválili text tekta.
příslušné smlouvy a pověřili starostu jejím
Luboš Janoušek

Z jednání Zastupitelstva a Rady města Moravské Budějovice
Zastupitelstvo města na svém 3. zasedání dne 25. 2. 2019 mj.:
Qzvolilo členem Rady města Moravské
Budějovice J. Jínovou,
Qschválilo poskytnutí dotace ve výši
100.000,- Kč pro Sportovní klub Moravské Budějovice z. s. na zabezpečení
zimní přípravy,
Qurčilo nové členy osadních výborů,
Qvzalo na vědomí Program prevence
kriminality města Moravské Budějovice na rok 2019 – bezpečnostní analýza
a podání žádosti o dotaci na dílčí projekt – Moravské Budějovice – Rozšíření MKDS -7. etapa v rámci Programu
prevence kriminality MVČR na rok 2019
ve výši 590 161,- Kč s minimálně 10%
spoluúčastí města Moravské Budějo-
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vice na ﬁnancování. Maximální částka
dotace činí 350 000,- Kč. Zbývající část

bude hrazena z rozpočtu města. Předpokládaná částka hrazená městem
včetně spoluúčasti je ve výši 245 000,Kč,

schválilo rozpočtové úpravy čís. 3Z, které se týkají změny příjmů a výdajů rozpočtu
města
Schválený rozpočet
Příjmy
Výdaje
Financování

173,894.870,96 Kč
191,061.761,24 Kč
17,166.890,28 Kč

Úprava rozpočtu
0,00 Kč
4,016.912,05 Kč
4,016.912,05 Kč

Upravený rozpočet
173,894.870,96 Kč
195,078.673,29 Kč
21,183.802,33 Kč

Rada města na své 8. schůzi dne 18. 2. 2019 mj.:
Qschválila vítězem veřejné zakázky
na „Poskytování daňového poradenství
Městu Moravské Budějovice“ uchazeče

Ing. Antonína Bartuška, Lipník u Hrotovic, IČ: 64271871 s celkovou cenou
120 000 Kč bez DPH,

Qschválila podání žádosti o dotaci na dílčí projekt „Moravské Budějovice – Bav
se s námi“ v rámci programu Prevence kriminality 2019 ve výši 177 377 Kč
s účastí zapsaného ústavu Střed, z. ú.
Třebíč ve výši 28 214 Kč a spoluúčastí
Města Moravské Budějovice ve výši
25 000 Kč. V případě získání dotace
bude dílčí projekt zajištěn jako služba
od zapsaného ústavu Střed, z. ú. Třebíč
a realizován pobočkou v Moravských
Budějovicích,
Qneschválila žádost nadačního fondu Gaudeamus při Gymnáziu Cheb
o poskytnutí ﬁnančního daru ve výši
5 000 Kč na pořádání 28. ročníku dějepisné soutěže studentů gymnázií z České republiky a Slovenské republiky,
Qpro volební období 2018 – 2022 jmenovala tyto předsedy komisí: PhDr. Z.
Janderku (Výběrová komise), M. Svobodovou (Bytová komise), Mgr. I. Machátovou (Sociální, zdravotní a školská komise), Mgr. J. Švaříčka (Komise výstavby
a rozvoje města), Ing. E. Šafránkovou
(Komise prevence kriminality), L. Dohnalovou (Pracovní skupina programu
regenerace městské památkové zóny),
Mgr. D. Brzobohatou (Kulturní komise)
a J. Kloudu (Komise rozvoje sportu),
Qschválila řešit dodatek č. 1 na změnu
dílčího plnění k uzavřené smlouvě o dílo
na zpracování projektové dokumentace
na akci „Podchod pro pěší u žel. podjezdu na ul. Husova, Moravské Budějovice“ z důvodu dokončení projektové dokumentace pouze ve stupni pro
stavební povolení (tj. bez dokončení
projektové dokumentace ve stupni pro
provádění stavby),

Rekonstrukce Besedy
V objektu MKS Beseda budou stavebně
dokompletovány místnosti bývalé kotelny,
nyní používané jako zkušebny v prvním
podzemním podlaží. Bude provedena
hydroizolace formou chemické injektáže
z vnitřní strany a vodorovná hydroizolace v nové skladbě podlah. Dále v těchto
prostorách dojde k úpravě silnoproudé
a slaboproudé elektroinstalace, vzduchotechniky, zdravotechniky a ústředního vytápění. Na základě výsledku výběrového
řízení provádí rekonstrukci ﬁrma STABO
MB s.r.o., Moravské Budějovice. Celková
cena činí 2 mil. 697 tis. 166 Kč bez DPH.
Miroslav Beránek, odbor strategického
rozvoje a investic MěÚ

Úklid Heřmanských kopců
Základní škola TGM Moravské Budějovice ve spolupráci s městem Moravské
Budějovice, odborem životního prostředí
městského úřadu pořádá každoroční brigádu „Úklid Heřmanských kopců“ v sobotu 6. dubna. Sraz zúčastněných je u jatek
na ul. Kozinova v 9.00 hodin. Zveme všechny nadšence a milovníky této lokality.
Bližší informace podá
Ing. Jana Škodová, DiS., odbor ŽP MěÚ

Qschválila návrh příkazní smlouvy mezi
Krajem Vysočina a Městem Moravské
Budějovice za účelem zajištění spolupráce při administraci programu Fondu Vysočiny Obnova venkova Vysočiny 2019,
Qschválila přijmout přiznanou státní ﬁnanční
podporu Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019 a spolu s podílem města použít tuto podporu na obnovu
kulturních památek ve vlastnictví města
Moravské Budějovice,
Qschválila pořadí nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele akce
„Rekonstrukce MKS Beseda – dokončení 1. PP“: 1. STABO MB s.r.o. Moravské
Budějovice, IČ 26245906 – nabídková
cena 2.697.166 Kč bez DPH, lhůta pro dokončení stavby 119 kalendářních dnů; 2.

Šibor stavby s.r.o., Litohoř, IČ 03211649
- nabídková cena 2.665.580 Kč bez DPH,
lhůta pro dokončení stavby 130 kalendářních dnů; 3. INEX Moravské Budějovice,
s. r. o., IČ 48531235 - nabídková cena:
2.558.445 Kč bez DPH, lhůta pro dokončení stavby 149 kalendářních dnů; 4. Jan
Vidourek, s.r.o., Lukov, IČ 03667332 - nabídková cena 2.816.023 Kč bez DPH, lhůta pro dokončení stavby 121 kalendářních dnů; 5. RENO – stavební ﬁrma s.r.o.
Jaroměřice nad Rokytnou, IČ 63497786
- nabídková cena 2.853.070 Kč bez DPH,
lhůta pro dokončení stavby 132 kalendářních dnů a pověřila starostu města
podpisem smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice, IČ 26245906.

Rada města na své 9. schůzi dne 4. 3. 2019 mj.:
Qschválila žádost jednotky Junáka – českého skauta, středisko Moravská Orlice
Moravské Budějovice, z. s. o souhlas
s užitím znaku města Moravské Budějovice na vlajky jednotky Junáka – českého skauta, středisko Moravská Orlice
Moravské Budějovice, z. s.,
Qschválila vyhlášení výběrového řízení
na strážníka Městské policie Moravské
Budějovice k doplnění stavu 8 strážníků,
Qschválila přijmout dotaci ve výši cca
662 tis. Kč (50% celkově uznatelných
nákladů) na projekt „Modernizace VO
ve městě – RVO Komenského“ poskytnutou z Ministerstva průmyslu a obchodu ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie
a využití obnovitelných zdrojů energie
pro rok 2019 (Program EFEKT),
Qschválila umístění Stolpersteine (kamenů zmizelých) vsazených do chodníku
na ul. Sokolské u domu č.p. 83 v Moravských Budějovicích,
Qschválila poskytnutí dotace z FAOM
ve výši 20.000 Kč pro P. H., Moravské
Budějovice na akci Kupec benátský –
William Shakespeare,
Qsouhlasila s tím, aby na adrese: Moravské Budějovice, Komenského sady
1642 bylo umístěno sídlo spolku: HC Žihadla Moravské Budějovice - mládež, z.
s. Tento souhlas se vydává za účelem
zápisu do spolkového rejstříku vedené-

Jarní deratizace
Na základě platnosti zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících předpisů, je v Moravských Budějovicích každoročně prováděna jarní deratizace.
V letošním roce se tato akce koná v termínu od 1. dubna do 26. dubna a týkat
se bude především kanalizační sítě, škol,
výroben, provozoven, obchodů a bytových
i rodinných domů.
Upozorňujeme na to, že za rozsah skutečného provedení deratizace v jednotlivých
objektech a zařízeních, a s tím související
veškeré ﬁnanční náklady akce, zodpovídají

ho Krajským soudem v Brně,
Qschválila změnu ve složení komisí rady
města pro volební období 2018 – 2022:
tajemníkem Komise sociální, zdravotní a školské určuje Bc. P. Punčocháře,
vedoucího OS, tajemníkem Komise
výstavby a rozvoje města a Pracovní
skupiny programu regenerace městské
památkové zóny určuje p. M. Beránka,
vedoucího OSRI, odvolává člena Pracovní skupiny programu regenerace
městské památkové zóny Ing. arch. V.
Novotného a stanovuje počet členů této
komise na 10, členem Komise výstavby
a rozvoje města místo M. Urbánka jmenuje V. Kaňkovou, členem Komise rozvoje sportu místo M. Urbánka jmenuje
D. Mitáše,
Qvzala na vědomí informaci o zápisu dětí
do MŠ Moravské Budějovice pro školní rok 2019/2020 ve dnech 2. 5. – 5. 5.
2019, zápisy z jednání komise výstavby
a rozvoje města a záznam z informativní schůzky k projektové dokumentaci
obchvatu Moravských Budějovic,
Qpověřila ke spolupráci s Katastrálním
úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Moravské Budějovice ve věci
revize katastru nemovitostí v k. ú. Jackov všechny členy osadního výboru
Jackov.
Zpracovala Marie Růžičková,
odbor kanceláře starosty a školství MěÚ

správci těchto zařízení dle řádně uzavřené
a platné smlouvy, objednávky apod.
V případě požadavku na provedení deratizace v soukromých objektech (zejména rodinné domy) lze jednotlivé žádosti
uplatnit na MěÚ Mor. Budějovice, odbor ŽP
(Ing. Jana Škodová, DiS., tel. 568 408 383,
728 017 115), nebo přímo u pracovníků deratizační ﬁrmy (tel. 739 754 821).
Další podrobnosti o jarní plošné deratizaci (plán deratizace s rozdělením na jednotlivé ulice) jsou k nahlédnutí ve vývěsní skříni
MěÚ Mor. Budějovice, popř. na odboru životního prostředí MěÚ Mor. Budějovice.
Odbor životního prostředí MěÚ
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Vítání nových moravskobudějovických občánků

Setkání zkušebních komisařů Vysočiny

„Vážení rodiče, milé děti, vážení hosté!
Dovolte mi, abych vás všechny co nejsrdečněji přivítal ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Moravských
Budějovicích, kam jste dnes přišli, abyste
se stali svědky slavnostního přijetí vašich
dětí mezi občany města Moravské Budějovice.“ Těmito slovy zahájil v sobotu 16.
února dopoledne svůj proslov moravskobudějovický radní PhDr. Zdeněk Janderka, který do řad občanů města přivítal deset dětí – šest chlapečků a čtyři holčičky.
Tradiční akce vítání dětí, která se
na moravskobudějovické radnici koná
třikrát až čtyřikrát do roka, proběhla také
tentokrát podle obvyklého a osvědčeného
scénáře, jehož součástí bylo vskutku milé
vystoupení dětí ze Základní umělecké
školy v Moravských Budějovicích. Zejména šťastným rodičům byl určený slavnostní projev Zdeňka Janderky, který mimo
jiné řekl: „Čím klidnější a harmoničtější

Ve čtvrtek 28. února se ve spolupráci
Městského úřadu Moravské Budějovice,
odboru dopravy a silničního hospodářství
a Asociace zkušebních komisařů České
republiky uskutečnilo v sále Městského
kulturního střediska Moravské Budějovice Budivoj pracovní setkání zkušebních
komisařů Kraje Vysočina. Zkušební komisaři se scházejí každý rok v jedné z obcí
s rozšířenou působností,
kde si vzájemně předávají
informace k legislativním
změnám, společně sdílejí různé podněty v rámci příkladů dobré praxe,
z důvodu zlepšení podmínek, jak nových žadatelů,
tak profesionálních řidičů
a zkvalitnění služeb směrem k občanům. Letošního setkání se zúčastnilo
dvacet zkušebních komisařů včetně dvou příslušníků Vojenské policie, kteří tuto činnost vykonávají
v rámci Armády České republiky, a krajská koordinátorka BESIP.
Setkání v nově opravených prostorách
MKS zahájil a přítomné jménem vedení
města přivítal Bohuslav Veverka, zkušební komisař Městského úřadu Moravské

prostředí dokáže rodina dítěti připravit,
tím lepší jsou předpoklady pro jeho zdárný život v dětství i v dospělosti. Každý
z rodičů si už od narození potomka vytváří představy o jeho budoucnosti. Přejeme dětem
pevné zdraví, přejeme si,
aby se jim vyhnula všechna nebezpečí. Později jim
přejeme úspěchy ve škole, ve sportu nebo nějaké
umělecké činnosti. Vždyť
co víc si přát jiného, než se
na každém kroku setkávat
s úspěchy vlastních dětí.
Radost z dětí mají ovšem
také jejich prarodiče, pro

které je ono pověstné babičkovství a dědečkovství něčím, co jako rodiče nemohli
pochopit u svých rodičů... A tak se tyto
krásné rodinné vztahy opakují, což je
dobře.“ V závěru svého proslovu popřál
radní Janderka všem ratolestem šťastný a dlouhý život a dodal: „Alexi, Anniko,
Petře, Eliško, Johanko, Tobiasi, Davide,
Čeňku, Soﬁe, Rostislave, vítám vás mezi
občany města Moravské Budějovice.“
Poté každému z rodičů osobně poblahopřál a předal jim věcný a ﬁnanční dárek,
kytici a pamětní list. Následovaly podpisy
do pamětní knihy města a na úplný závěr
nemohlo chybět ani obvyklé společné fotografování.
Luboš Janoušek

Dvě gratulace ženám k narozeninám
Dvě milé povinnosti v podobě blahopřání k významným narozeninám měli v minulých dnech radní Ing. Eva Šafránková
a PhDr. Zdeněk Janderka, kteří se v doprovodu matrikářky Marie Janouškové
vydali s kyticí a dárky za dvěma oslavenkyněmi.

se podepisovala do pamětní knihy města.
Druhou oslavenkyní byla o několik dní
později MUDr. Věra Nesládková, kterou
u příležitosti jejích 96. narozenin navštívil rovněž spolu s matrikářkou Marií Janouškovou radní Zdeněk Janderka, aby jí
jménem vedení města popřáli do dalších
let hlavně hodně zdraví. Předali jí kytici,
dárkový balíček a pamětní list. Součástí
milé události bylo neformální posezení,
při němž se samozřejmě také vzpomínalo.
Paní Věra Nesládková se na závěr podepsala do pamětní knihy města.
Pravidlo, že moravskobudějovickým
občanům starším 90 let gratulují zástupci
města osobně, platí už třetím rokem. Pod-

a prap. Michal Benda, zkušební komisař
Armády České republiky, Vojenské policie
Tábor.
Dále odbornou debatu řídil Ing. Bohumil
Pohanka, zkušební komisař Městského

mínkou pro osobní blahopřání ale je, že
o ně oslavenci sami projeví zájem.
-jek-

úřadu Žďár nad Sázavou, který je současně členem vedení Asociace zkušebních
komisařů. Zmínil spolupráci mezi Asociací autoškol České republiky, Profesního
sdružení autoškol České republiky a Asociace zkušebních komisařů České republiky. Přítomné seznámil se standardy
fungování autoškol v ČR. Zmínil nejdůležitější úkoly dle odborných sdružení autoškol, vyjádřil se k celkové
problematice zkušebních
komisařů a možných
budoucích změn nejen
v legislativní oblasti, ale
i možných změn v rámci
pětiletých prolongací odborné způsobilosti zkušebních komisařů.
Všem účastníkům setkání se v nově opravených prostorách MKS
Beseda velice líbilo, což
vyjádřili příslibem další
návštěvy našeho města
při konání i jiných, např.
kulturních akcí.
Mgr. Martin Ferdan,
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství MěÚ

První občánek Mor. Budějovic roku 2019
Slavnostní přivítání prvního občánka roku 2019 mezi občany města se v Moravských Budějovicích stalo již tradicí. Letošním prvním občánkem je Eliška
Bendová, kterou dne 11. března v obřadní síni MěÚ slavnostně přivítal starosta
města Ing. Vlastimil Bařinka spolu s tajemnicí MěÚ Ing. Janou Špačkovou. Partnerům Zuzaně Cuperové a Lukáši Bendovi se dcera Eliška narodila dne 23. ledna
ve znojemské porodnici.
Ing. Bařinka všechny přítomné na měst- proslovu také uvedl, že krásná a zdravá
ském úřadu přivítal a rodičům srdečně po- dcera je symbolem veliké lásky i vzájemblahopřál k narození jejich dcery. Ve svém né úcty rodičů. Pan starosta celé rodině
do dalšího společného života popřál hodně štěstí, zdraví, lásky a rodinné pohody.
„Přeji vám hodně krásných a společně
strávených dnů, na které budete s úsměNa své březnové schůzi se kulturní
vem na rtech vždy rádi vzpomínat,“ dodal.
komise zabývala tématy pokračování
Současně vyjádřil přání, aby se Moravské
partnerské spolupráce s rakouským
Budějovice pro všechny přítomné staly
Kautzenem, propagace unikátní vrádobrým a bezpečným místem, kde bude
sy v Pivovarské ulici, značení přístupříjemné žít. „A i když se vaše děti třepu v centru města a zkulturnění jeho
ba odstěhují do jiného města či regionu,
okolí, orientace a případná vylepšení
pevně doufám, že se
na webu města z pohledu turistů, oslado Moravských Buděvy 17. listopadu ve městě.
jovic budou vracet vždy
V souvislosti s letošním 30. výrorády a s láskou,“ uvedl
čím 17. listopadu vyzýváme a žádáme
starosta.
všechny, kdo mají jakékoli materiály
Po slavnostním proz roku 1989 v našem městě (fotky, vislovu a přijetí Elišky
dea), o jejich zapůjčení k následnéBendové mezi občany
mu vystavení v době oslav. Materiály
Moravských Budějovic
v elektronické podobě můžete do konproběhlo
podepsání
ce letošního června zasílat na mail
do pamětní knihy měskulturnikomise@mbudejovice.cz. Pota. Poté se Ing. Bařinka
kud máte klasické fotograﬁe a nemáte
a Ing. Špačková ujali
možnost je naskenovat, lze se s nimi
předání
připravených
zastavit v městské knihovně, kde se nadárečků – dárkové tašskenují a vrátí majiteli. Děkujeme.
ky s hračkami a zlatého
Mgr. Drahomíra Brzobohatá

Zpráva kulturní komise

inzerce

První gratulace se odehrála v Domě
sv. Antonína, kde kulaté jubileum oslavila zdejší klientka Marie Jourová, která
vzhledem ke svému zdravotnímu hendikepu pobývá v tomto zařízení plných 45
let. Paní Marie (Maruška nebo Mařenka,
jak jí tady všichni říkají) přijímala blahopřání od radní Evy Šafránkové s úsměvem na rtech a bylo zřejmé, že největší
radost jí udělala kytice, kterou nechtěla
dát z ruky. Nakonec tak ale učinila, když

Budějovice, odboru dopravy a silničního
hospodářství. Všechny účastníky seznámil se svojí činností, počty odzkoušených,
úspěšností při zkouškách a praxí při zkoušení uchazečů o získání řidičského oprávnění sk. „A“, motocyklů.
Krátké odborné příspěvky přednesli
Mgr. Veronika Vošická Buráňová, krajská
koordinátorka dopravní prevence BESIP

přívěsku ve znamení Vodnáře, kterých
v dalších letech Eliška jistě užije. Součástí dárků byly i poukaz v hodnotě 1000 Kč,
který obdrží rodiče všech narozených dětí
z Moravských Budějovic a také pamětní
list, předávaný při příležitosti slavnostního
vítání mezi občany města. Pro maminku
byla přichystána krásná květina.
Slavnostní přijetí proběhlo ve velmi
příjemné a přátelské atmosféře za účasti
rodičů Elišky i jejího staršího bratra Matěje a také prarodičů, zakončeno bylo slavnostním přípitkem všech zúčastněných.
Kamila Havlíčková,
odbor kanceláře starosty
a školství MěÚ

Foto: Pavel Čírtek
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Příjmy města z poplatku za komunální odpad a výdaje za svoz a likvidaci tuhých komunálních
odpadů za roky 2015–2018
Doplatek města Moravské Budějovice za likvidaci komunálních odpadů za rok 2018 činí 3 mil. 442 tis. Kč, přepočteno na
obyvatele činí tento doplatek 470,- Kč/rok. Město Moravské
Budějovice má dle místní vyhlášky stanoven poplatek za komu-

nální odpad ve výši 600,- Kč/rok. V této výši je poplatek stanoven od 1. 1. 2016, poplatek se tedy v Moravských Budějovicích
nezvýšil 4 roky. Do 31. 12. 2015 byl poplatek stanoven ve výši
480,- Kč/rok.

PŘÍJMY:
ROK

2015

Poplatek za komunální odpad

2016

3,414.028,49

EKO-KOM – příspěvek na třídění
Příjmy celkem:

2017

4,233.655,58

2018

4,157.323,35

4,086.825,01

675.568,-

739.307,50

734.155,-

792.089,-

4,089.596,49

4,972.963,08

4,891.478,35

4,878.914,01

Sběr skla
Výroba skla je energeticky velmi náročná. Tím, že třídíme,
umožňujeme tak jeho recyklaci a šetříme životní prostředí dvakrát. Nezanášíme svoje okolí odpadem, který se nikdy nerozloží
a ušetřenou energii, nutnou k výrobě skla, není třeba vyrobit.
Sklo se drtí a přidává do výroby nového skla. Z recyklovaného
skla se vyrábějí láhve na minerálky a pivo a jiné skleněné výrobky. Ušetří se při tom mnoho energie a surovin, přičemž sklo se
dá takto používat donekonečna.
Do zelených kontejnerů můžeme odhodit: barevné sklo –
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy, tabulové
sklo.
Nevhazujeme: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo, zrcadla.

VÝDAJE
ROK

2015

Svoz TKO – TSMB s. r. o.

2018

7,570.648,79

8,236.759,04

0

0

0

84.890,-

7,017.872,55

7,136.425,81

7,570.648,79

8,321.649,04

ROK

2015

ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (doplatek z rozpočtu
města na likvidaci odpadů)

2017

7,136.425,81

Svoz TKO – ESKO-T s.r.o. (BIO odpad)
Výdaje celkem:

2016

7,017.872,55

2016

2017

2018

2,928.276,06

2,163.462,73

2,679.170,44

3,442.735,03

7417

7405

7354

7323

Počet obyvatel k 31. 12. daného roku

Informace ke sběru a třídění komunálních odpadů
V našem městě jsou celkem na 25 místech rozmístěné barevné
velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad, které jsou určené
pro sběr skla, papíru, směsných plastů, nápojových kartonů,
PET lahví a kovového odpadu. Město tyto kontejnery postupně
nakoupilo z rozpočtu města za účelem rozšíření sběru a třídění komunálního odpadu. Současně dceřiná společnost města
TSMB s.r.o. provozuje pro potřeby občanů sběrný dvůr. Přestože
je ve městě vybudován systém třídění, máme kontejnerová stání
a sběrný dvůr, je podíl vytříděných odpadů nízký. Využitelné (recyklovatelné) složky odpadů je nutné třídit, aby jich co nejmenší
množství končilo v popelnicích.

Proč třídit odpady?
Odpad můžeme bez ohledu na jeho složení skládkovat nebo
třídit. Skládkování bylo donedávna běžnou záležitostí. Odpad
nebyl tolik agresivní a odolný a za několik let skládkování se
rozložil. S rozvojem civilizace odpadů nejen přibylo, ale výrobky
a obaly se staly odolnějšími a biologicky téměř nerozložitelnými.
Proto se odpady vhodné k recyklaci třídí a znovu se používají
na výrobu dalších materiálů. Třídění odpadů ukládá občanům,
podnikatelům i obcím zákon o odpadech. Poplatek za likvidaci
komunálního odpadu se stanovuje každoročně podle nákladů
na netříděný odpad. Čím více odpadu se vytřídí, tím více může
město a následně občané ušetřit na poplatku. Svoz komunálního odpadu pro město Moravské Budějovice zabezpečuje ﬁrma
TSMB s.r.o. Současně má město uzavřenou smlouvu se společností EKO-KOM, která na náklady spojené s tříděním odpadů ﬁnančně přispívá formou odměn dle výtěžnosti sběru vytříděných
komodit (papír, sklo, plasty). Čím více se vytřídí odpadů, tím více
se pokryje nákladů na tříděný odpad. Dále jsou náklady odvislé
od tržní situace na trhu s odpady, někdy za likvidaci odpadů platíme, jindy se odpad prodává za kladnou hodnotu. V současnosti
se například za likvidaci plastů platí.

Jak odpady správně třídit?
Odpady, které vznikají v domácnostech, se nazývají domovní
odpad. Komunální odpad je pak odpad, který vzniká na území
města, tzn. domovní odpad od občanů a odpad z údržby města
(odpadkové koše, uliční smetky apod.). Pokud odpady už doma
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třídíme a dáváme do barevných kontejnerů nebo na sběrný dvůr,
umožňujeme tak recyklaci. V Moravských Budějovicích je možné ukládat odpady na sběrný dvůr a do kontejnerů na sběrných
místech rozmístěných po městě.

Sběr papíru
Papír je možné recyklovat až pětkrát. Část se přidává do výroby nového papíru nebo se vyrábí recyklovaný papír, který je
šedý a používá se na výrobu sešitů, novinového papíru, lepenky,
obalů na vajíčka, toaletního papíru apod.
Do modrých kontejnerů můžeme odhodit: reklamní letáky, noviny, časopisy, knihy, sešity, kancelářský papír, krabice,
lepenku, kartóny, čisté papírové obaly (např. sáčky).
Nevhazujeme: papír, který je mokrý, voskovaný, potažený
fólií, uhlový, mastný nebo jinak znečištěný, použité plenky a hygienické potřeby.

Sběr plastů
Plastové druhy odpadů se objevují všude v našem okolí. Patří
k odpadu, který se nerozloží, proto je ho třeba sbírat a recyklovat k výrobě dalších materiálů. Každý druh plastů je po dotřídění
zpracován jinou technologií, protože mají odlišné složení a vlastnosti. PET láhve jsou surovinou pro výrobu vláken na spotřební textil a technických tkanin, střiž z PET lahví se používá jako
výplň zimních bund a spacáků nebo se přidává do tzv. zátěžových koberců. Z fólií se opět vyrábějí fólie a různé pytle, např.
na odpady. V současnosti se ze směsi plastů vyrábějí odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažba apod. Nápojové
kartóny se zpracovávají buď v papírnách, nebo se drtí a lisují
do desek, které se používají jako stavební izolace. Zbytky plastů
se také zpracovávají na alternativní palivo.
Do žlutých kontejnerů můžeme odhodit: PET láhve všech
druhů a barev (prosíme sešlápnout), nápojové kartóny, veškeré
plastové odpady, které vznikají v domácnosti – čiré fólie a sáčky,
duté obaly od aviváží a pracích prostředků, kelímky od potravin,
kanystry od sirupů apod.
Nevhazujeme: plasty, které jsou znečištěné od olejů, barev
a chemikálií.

Sběr skla bílého
Do bílých kontejnerů můžeme odhodit: bílé sklo – láhve
od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy, tabulové sklo.
Nevhazujeme: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo, zrcadla.

Sběrný dvůr
Sběrný dvůr se nachází v areálu TSMB s.r.o., Dopravní 1334,
676 02 Moravské Budějovice. Jeho provozovatelem je společnost TSMB s.r.o. Sběrný dvůr slouží jako místo určené pro ukládání odpadů pro občany města Moravské Budějovice.
Provozní doba sběrného dvora je:
Po–Pá
od 7.00 hod. do 17.00 hod.
So
od 8.00 hod. do 16.00 hod.

Na sběrném dvoře jsou přijímány odpady již roztříděné na jednotlivé druhy. Sběrný dvůr neslouží k vlastnímu třídění. Mezi základní druhy odpadů sbírané na sběrném dvoře patří: objemný
odpad – spalitelný, objemný odpad – nespalitelný, papír, plasty,
sklo bílé, sklo barevné, kov, čisté dřevo, textil, omezené množství čisté stavební sutě (na jednu dodávku bezplatně do 20 kg
– cihla, beton, tašky a keramický odpad), jedlý olej, biologicky
rozložitelný odpad rostlinného původu, smetky, nebezpečné odpady (nádoby s obsahem škodlivin, ﬁltrační materiál, motorové
oleje, akumulátory).
Sběrný dvůr rovněž slouží jako místo zpětného odběru. Do příslušných kontejnerů je možné uložit kompletní elektrické spotřebiče (ledničky, televizory, rádia, počítače, monitory, tiskárny,
fény, fritovací hrnce, vysavače, holicí strojky, kulmy, pračky, myčky, elektrické sporáky, ždímačky) dále pak i zářivky a výbojky,
suché elektrické články.
Na sběrný dvůr nelze uložit: směsný stavební odpad, stavební
odpad obsahující sádru (sádrokartony), stavební odpady obsahující asfalt (zbytky asfaltu z výkopů komunikací, asfaltovou
lepenku), pařezy a kmeny stromů, výkopové zeminy, stavební
odpady obsahující azbest, hnůj a výkaly hospodářských zvířat
a další odpady, které nejsou uvedeny v provozním řádu sběrného dvora, který je uveřejněn na webových stránkách provozovatele: www. tsmb.cz.
V areálu TSMB s.r.o. je možné ze strany společnosti poskytnout
i další služby, např. zakoupení odpadových nádob, zajištění dopravy odpadů na sběrný dvůr, prodej písku, odvoz znečištěné
vody ze septiku a žump, čištění kanalizačních přípojek.
Zpracoval:
za město Moravské Budějovice Ing. Bohumil Horník,
za společnost TSMB s.r.o. Ing. František Kuchta

Osadní výbory integrovaných obcí
V první polovině února proběhly ve všech čtyřech integrovaných obcích Moravských Budějovic volby. Na rozdíl od těch
loňských se netýkaly hlavy státu či složení Senátu, což ovšem
neznamená, že byly méně důležité. Občané Jackova, Lažínek,
Vesce a Vranína v nich totiž rozhodovali o složení osadních výborů v následujících čtyřech letech. Nutno konstatovat, že k celé
záležitosti přistoupili zodpovědně, o čemž mimo jiné svědčí také
poměrně velká volební účast přesahující ve dvou případech hranici sedmdesáti procent.
Nejvyšší volební účast (74,23 %) zaznamenali ve Vesci, kde
bylo odevzdáno 72 anketních lístků. Nejvíce hlasů od občanů
získali Jiří Holík, Zdeněk Motáček, Jiří Fouma, Pavel Čurda a Milan Šíma. Zmíněná pětice se vzápětí shodla na novém předsedovi osadního výboru Vesce, jímž se stal Jiří Fouma. Jeho
předchůdce Jiří Holík předem oznámil, že o tuto funkci rozhodně
nemá zájem.
Také v Jackově došlo ke změně na postu předsedy zdejšího
osadního výboru, v němž na základě spočítaných hlasů zůstal

z toho minulého pouze Lukáš Fryauf. Čtyřmi novými členy byli
zvoleni Aneta Kopečková, Jaroslava Jadrníčková, Patrik Szabo
a Martin Kučera. Předsedkyní osadního výboru v Jackově, kde
anketní lístky odevzdalo 75 ze 124 voličů, se stala Aneta Kopečková.
Druhý nejvyšší zájem o volby do svého osadního výboru projevili lidé v Lažínkách, kde svoji pozici předsedkyně obhájila
Miroslava Svobodová. Spolu s ní byli zvoleni Jiří Smetana, Josef Janák, Jiřina Veselá a Miroslav Kratochvíl, jediný nový člen
osadního výboru v Lažínkách. Odevzdáno zde bylo 101 hlasovacích lístků, možnost vybírat své zástupce do osadního výboru
mělo 143 voličů.
Jen k jediné změně ve složení pětičlenného osadního výboru
došlo rovněž ve Vraníně. Ve funkci předsedy zůstává i nadále
Ing. Drahoslav Bastl, s nímž byli zvoleni Zdeněk Svoboda, Karel Cihlář (nový člen), Ing. Lubomír Pokorný a Petr Šuhájek. Ze
114 voličů rozhodovalo o složení osadního výboru ve Vraníně 66
občanů.
-jek-

Konzultační den Týmu Česko pro podnikatele
v Moravských Budějovicích

V Jackově krátce před vyhlášením výsledků voleb do osadního výboru.
Foto: Luboš Janoušek

Termín konání: 4. dubna 2019, od 13.00 do 16.00 h budova
Městského úřadu Moravské Budějovice, velká zasedací místnost, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
Regionální kanceláře agentury CzechInvest, Agentury pro podnikání a inovace (API) a Technologické agentury ČR si vás dovolují pozvat na konzultační den pro podnikatele a ﬁrmy. Cílem je
seznámit začínající i stávající podniky formou individuálních konzultací podnikatelských záměrů s aktuálními možnostmi podpory.
Zároveň budou představeny služby dalších členů Týmu Česko.
Sedm státních institucí s podporou Ministerstva průmyslu
a obchodu – to je Tým Česko (jedná se o pomoc českým poddokončení na str. 8
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První ples Žihadel vynesl devadesát tisíc
V pátek 15. února večer se prostory
nově zrekonstruované moravskobudějovické Besedy otevřely pro návštěvníky prvního plesu Žihadel. Konal se pod
záštitou sdružení Paprsek radostného

žití a fanklubu Žihadel. Cílem akce bylo
podpořit mladé hokejové naděje v Moravských Budějovicích a věnovat jim výtěžek
z plesu.
Právě malí hokejisté se představili hned

Konzultační den Týmu Česko pro podnikatele v Moravských Budějovicích
dokončení ze str. 7
nikatelům lépe se orientovat ve službách
jednotlivých státních institucí, a tím jim
usnadnit přístup k řadě nástrojů podpory
podnikání ve všech fázích od založení ﬁrmy až po export).
Na jednom místě představí:
– služby agentury CzechInvest
– služby agentury CzechTrade
– služby Technologické agentury ČR
– služby České exportní banky
– služby Českomoravské záruční a rozvojové banky
– služby Exportní garanční a pojišťovací
společnosti
– služby agentury CzechTourism

– služby Agentury pro podnikání a inovace: programy podpory z Operačního
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020
Konzultace jsou bezplatné. Rezervace
termínu je možná nejpozději do 1. 4 2019
přes stránky CzechInvestu/sekce akce.
Do poznámky prosím připojte, jaký záměr byste rádi konzultovali a služby jaké
organizace vás zajímají (např. pořízení
nových technologií, rozšíření výroby, export do zahraničí, výzkum a vývoj - služby
CzechInvestu, API, CzechTrade, aj.).
Těší se na vás instituce Týmu Česko
a agentura API.
Město Moravské Budějovice

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Starosta Města Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
vyhlašuje výběrové řízení na

strážníka Městské policie
– místo výkonu práce: správní obvod
Města Moravské Budějovice
– jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou
– 5–8. platová třída dle Nařízení vlády
č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
– předpokládá se přijetí 1 strážníka
A) Předpoklady pro výkon pracovního
poměru strážníka Městské policie:
výkon práce dle zákona č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, ve znění pozdějších
předpisů
Q občan České republiky starší 21 let
Q způsobilost k právním úkonům
Q nejméně úplné střední vzdělání s maturitou, tělesná a duševní způsobilost
(bude prověřováno testy fyzické zdatnosti, pohovorem a psychologickým
vyšetřením)
Q zdravotní způsobilost (výborný zdravotní stav)
Q komunikativnost, umění jednat s lidmi,
samostatnost, zodpovědnost, rozhodnost, ochota k sebevzdělávání
Q znalost českého jazyka
Q znalost německého a anglického jazyka vítána (vzhledem k EU)
Q držitel řidičského oprávnění skupiny B
Q držitel zbrojního průkazu nejlépe skupiny „D“ dle zákona č. 119/2002 Sb.,
o střelných zbraních a střelivu (rozšíření zbrojního průkazu na skupinu
„D“, případně získání nového zbrojního
průkazu při splnění všech podmínek, je
možné dodatečně, až v pracovním po-
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měru po absolvování školení).
bezúhonnosti a spolehlivosti
podle § 4a, § 4b zák. č. 553/1991 Sb.)
Q uchazeč musí prokázat, že nebyl nikdy
pravomocně odsouzen pro úmyslný
trestný čin nebo v posledních 5 letech
pro trestný čin spáchaný z nedbalosti prokazuje se výpisem z rejstříku trestů
ne starším než 3 měsíce.
Q spolehlivost prokazuje uchazeč čestným prohlášením ne starším než 3 měsíce, ve kterém stvrzuje, že mu nebyla
v posledních 5 letech uložena sankce
za přestupek nebo jiný správní delikt
podle §4b zák. č. 553/1991 Sb.
Q podmínka

B) Výčet dokladů, které uchazeč předloží:
písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
Q jméno, příjmení a titul uchazeče,
Q datum a místo narození uchazeče,
Q státní příslušnost uchazeče,
Q místo trvalého pobytu uchazeče,
Q číslo občanského průkazu nebo číslo
dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
Q datum a podpis uchazeče,
životopis, ve kterém se rovněž uvedou
údaje o
Q dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
Q výpis z evidence Rejstříku trestů ne
starší 3 měsíců;
Q ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

v úvodu večera. Jejich famózní nástup,
krátké rozhovory s moderátorem, bojový
pokřik (viz foto Leoše Lindušky) i závěrečné kolečko kolem sálu roztleskaly celý sál
a vyloudily úsměv na tváři všem přítomným.
Všichni také nadšeně přivítali čestného
hosta, mistra světa v hokeji z roku 2002
Petera Puchera. Tato hokejová legenda
trénuje v Moravských Budějovicích mladší žáky. Pro město je to velká čest. Peter Pucher krátce promluvil k přítomným,
pochválil – dle jeho slov – krásnou

akci a chvála také směřovala k malým hokejistům. Vyzdvihl jejich výkony a snahu a vyjádřil podporu k dalšímu zlepšování.
Pozvání na ples přijali také hráči A týmu HC MB 2005. Před pódiem se představili účastníkům
plesu, odpovídali na otázky skvělého moderátora a stejně jako
malí hokejisté předvedli bojový
pokřik a obešli čestné kolečko
kolem sálu. Následně se ochotně
fotografovali s dětmi i dalšími zájemci ve fotokoutku.
Večer příjemně oživila temperamentní taneční vystoupení
a děvčata s aerobikem. Všechna vystoupení sklidila zasloužené ovace. Návštěvníky plesu zvala v hlavním sále k tanci

legendární skupina Genetic a o patro níže
v sále Budivoj rozpohyboval těla přítomných temperamentní hudbou oblíbený DJ

Rudys. Nechyběla bohatá tombola a výborné občerstvení.
První ples Žihadel se podle
mnohých ohlasů vydařil, byl
skvěle připravený a zorganizovaný. Pořadatelům jsou slova chvály velkým poděkováním za jejich
píli a také motivací do dalších
ročníků.
Výtěžek z plesu činí krásných
90 000 Kč. Certiﬁkát s touto částkou byl členkami sdružení Paprsek radostného žití slavnostně
předán trenérům malých Žihadel na druhém zápase prvního
kola play-off na zimním stadionu
v Moravských Budějovicích (viz foto Františka Hrušky).
Brigita Špičáková

Klub důchodců bilancoval

Q čestné

prohlášení uchazeče, že nepodniká nebo neprovozuje jiný druh
výdělečné činnosti nebo pokud takovou činnost provozuje, tak její speciﬁkaci a prohlášení o závazku uchazeče
ukončit tuto činnost při nástupu do pracovního poměru, (podmínka pro uzavření pracovní smlouvy),
Q další doklady k doložení výše uvedených předpokladů.
Q potvrzení o zdravotním stavu (lékařská
prohlídka)
Q čestné prohlášení o bezúhonnosti
Q potvrzení (prohlášení) o délce praxe
(průběh zaměstnání)
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit
toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.
Předpokládaný termín nástupu: 1.5.2019
Přihlášku s požadovanými doklady seřazenými v pořadí, jak jsou uvedeny
výše v bodě B) tohoto oznámení uchazeč doručí v zalepené obálce, označené v levém horním rohu značkou „VŘ
– strážník MP” a adresou odesílatele,
osobně na Město Moravské Budějovice,
nám Míru 31, 676 02, odbor OOR Ing. Miloslav Pecivál, nám. Míru 31, 676 02 Mor.
Budějovice, případně poštou
ve lhůtě nejpozději do 16. 4. 2019
do 10.00 hodin
(v této lhůtě musí být přihláška na výše
uvedenou adresu doručena, později
doručené obálky budou vráceny neotevřené na adresu odesílatele uvedenou
na obálce).
Případné další informace na tel. číslech: 568 408 301 Ing. Miloslav Pecivál, zástupce vedoucí OOR nebo
568 408 358, služebna městské policie
vedoucí strážník Bc. Petr Dohnal.

Ve čtvrtek 21. února se ve velkém
sále Besedy uskutečnila výroční členská
schůze Klubu důchodců při MKS v Moravských Budějovicích. O úvodní kulturní
program se jako již tradičně postaraly děti
ze Základní a praktické školy Dobrovského, které svým hudebním a pěveckým
vystoupením navodily pravou slavnostní
atmosféru.
Jednání schůze zahájila a posléze také
řídila místopředsedkyně klubu Marta
Petrová. Po úvodních formalitách a jednomyslném schválení programu všemi
přítomnými se slova ujal předseda klubu
Lubomír Janoušek. Úvodem svého vystoupení vyzval k minutě ticha za čtyři
členy klubu, kteří jeho řady v loňském
roce navždy opustili. Ve zprávě o činnosti
za rok 2018 zdůraznil, že to byl rok velice

úspěšný nejen proto, že
moravskobudějovický klub
se svojí členskou základnou (313 mužů a žen) patří
k těm svého druhu nejpočetnějším. Připomněl, že
klub uspořádal v roce 2018
celkem šestnáct akcí včetně čtyř autobusových zájezdů, kdy jejich účastníci
navštívili Průhonice s tamním nádherným zámeckým
parkem a dendrologickou
zahradou, Slavonice, Jindřichův Hradec, Kutnou Členové Klubu důchodců si vyslechli zprávu o činnosti, kterou
Horu a Telč. Podobně přednesl předseda klubu Lubomír Janoušek. Foto: Pavel Čírtek
jako tyto zájezdy, kterých
se dohromady zúčastnilo
L. Janoušek, který svůj proslov zakončil
přes tři sta padesát lidí, byly velmi oblí- citátem německého spisovatele Johanna
bené a hojně navštěvované společenské Wolfganga Goetha o mládí a stáří: „Štěstí
akce s tancem, pro širokou veřejnost klub je poznat v mládí přednosti stáří a stejné
loni zorganizoval tři přednášky s promí- štěstí je udržet si ve stáří přednosti mládí.“
táním – o Číně, o Karlštejně a o krásách
Po zprávě o hospodaření a zprávě reŽďárska. „Všem, kteří jste se zúčastnili vizní komise přišla na řadu krátká diskunašich akcí, děkuji. Děkuji vám za to, že se věnovaná především plánům klubu
se mnohdy i navzdory svému zdravotní- v letošním roce. Po skončení oﬁciálního
mu a věkovému hendikepu dokážete přijít programu výroční členské schůze Klubu
pobavit, popovídat si, zatancovat, absol- důchodců při MKS Beseda v Moravských
vovat zájezd za zajímavostmi a krásami Budějovicích následovala neformální část
naší vlasti nebo jet do divadla,“ řekl mimo s hudbou a tancem.
jiné ve své výroční zprávě předseda klubu
-kd-

Výroční členská schůze SPCCH
Ve středu 27. února se ve velkém sále
Besedy konala výroční členská schůze
SPCCH v ČR, z. s. základní organizace
Moravské Budějovice. Zahájila ji a posléze také řídila předsedkyně Jana Růžičková. V úvodu přivítala všechny přítomné
a pozvané hosty. Za město Moravské Budějovice nás navštívil starosta Ing. Vlastimil Bařinka a z odboru sociálních věcí
MěÚ Bc. Petr Punčochář, z úřadu práce
ředitelka Mgr. Marie Bastlová a z OO SPCCH Ing. Josef Kašpárek a Karel Hašek.
Po seznámení se a schválení programu
se hodnotil rok 2018, kdy členové navštívili lázně Luhačovice, zámek a pivovar
dokončení na str. 10
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Výroční členská schůze SPCCH
dokončení ze str. 9
ve Velkém Meziříčí. Zajímavá byla akce
s názvem Sejdeme se na Vlachovce, kde
po exkurzi na ČOV Moravské Budějovice
pokračovali účastníci po Heřmanských
kopcích do Lukova na Vlachovku. Tam
na nás čekalo setkání s kriminální policií
a policejními psovody. Po přednášce kriminalisty následovaly i některé ukázky při
vyšetřování trestného činu. Psovodi předvedli útok na pachatele a vyhledávání požářiště pomocí cvičeného psa. Tato akce
byla spoluﬁnancována Krajem Vysočina
a KOUS Vysočina.

A plány na rok 2019? Máme za sebou přednášku Bezpečně na elektrokole s BESIPem, která proběhla v lednu
ve velké zasedací místnosti Městského
úřadu Moravské Budějovice. 24. dubna
nás v sále Budivoj čeká přednáška Občanské poradny s tematikou mezilidských
a sousedských vztahů. V květnu navštívíme Bibli kralickou a zámek v Náměšti nad
Oslavou. Červen začneme týdenním pobytem v Luhačovicích. V srpnu v projektu
„Pro ptáčky“ sestavíme a na veřejná místa
zavěsíme ptačí krmítka pro možnost přikrmování nestěhovavého ptactva v zimním
období. V první polovině září plánujeme
ještě jeden zámek, a to v Jindřichově

Hradci s následnou návštěvou zooparku
Na Hrádečku. A konec roku již tradičně
zakončíme předvánočním posezením
s písničkou a vystoupením dětí z některé
mateřské školy.
V dalším bodě programu dostali slovo
naši hosté. Starosta Vlastimil Bařinka nás
seznámil s připravovaným děním v Moravských Budějovicích a pracovníci sociálního odboru s novinkami a změnami
v oblasti sociální. Po ukončení výroční
členské schůze následovala volná zábava
s tancem a hudbou.
Rádi bychom mezi nás pozvali nové
členy, pro které připravujeme přednášky
a například i na pobyt v Luhačovicích.
Jana Růžičková

Valná hromada Muzejního spolku
Salonek moravskobudějovické restaurace Grand hostil ve středu 6. března
jednání valné hromady Muzejního spolku
Moravské Budějovice. Krátce po 17. hodině ji zahájil a poté také řídil jeho předseda Václav Kovář, který přivítal všechny
přítomné včetně hostů, mezi nimiž byli
zástupci podobných spolků z Jemnice,
Dačic a Třeště a ředitel Muzea Vysočiny Třebíč Ing. Jaroslav Martínek. V úvodu valné hromady uctili všichni přítomní
symbolickou minutou ticha památku devíti
členů spolku, kteří před 27 lety stáli u jeho
zrodu.
Program jednání, který byl jednomyslně
schválen, obsahoval celkem sedm bodů
včetně voleb revizní komise a nového
výboru. Ještě před nimi ovšem přednesl
zprávu o činnosti za rok 2018 předseda
Václav Kovář. Připomněl všechny akce
minulého roku, jež spolek organizoval či
se na nich nějakým způsobem podílel.
Poté, co všech deset přítomných členů
Muzejního spolku zprávu o činnosti za rok
2018 schválilo, následovaly zprávy o ﬁnančním hospodaření a revizní komise.
Z nich mimo jiné vyplynulo, že spolek
nemá žádné závazky ani pohledávky

vůči organizacím či
osobám a že v roce
2018 probíhalo vše
v souladu s evidencí
a nedošlo k žádným
pochybením.
Obě
zprávy byly rovněž
odsouhlaseny jednomyslně.
Následné
volby
nového výboru a revizní komise na období 2019 – 2021
rozhodly o tom,
že v následujících Staronový výbor Muzejního spolku. Zleva: Jana Kiesewetterová,
dvou letech bude Václav Kovář, František Lustig.
Foto: Luboš Janoušek
výbor
pracovat
v nezměněném složení: Václav Kovář Martínek přiblížil probíhající rekonstrukci
(předseda), Ing. František Lustig (mís- muzejních prostor a expozic v moravskotopředseda) a Bc. Jana Kiesewetterová budějovickém zámku. Václav Kovář se
(pokladní). Předsedkyní revizní komise se zamyslel nad současnou situací spolku,
stala Mgr. Drahomíra Brzobohatá a jejími jemuž předsedá. Dva z dlouholetých člečleny Marie Němcová a Jan Nekula.
nů ukončili činnost a průměrný věk těch
Do diskuse se spolu se členy Muzej- zbylých je poměrně vysoký, takže je třeba
ního spolku zapojili také hosté. Vlasti- nejen získat nové členy z řad mladší gemil Budař z Třeště i Antonín Podhrázký nerace, ale také zatraktivnit a zpopulariz Jemnice informovali o aktivitách i plá- zovat činnost spolku.
nech jejich Muzejních spolků a Jaroslav
Luboš Janoušek

Ohnivé zprávičky zimně-jarní
Přeji všem čtenářům zpravodaje krásné jarní období. Zima je snad nenávratně
pryč. I když byla krátká a mírná, přesto
pro nás hasiče velmi bolestivá a smutná.
V zimě nás navždy opustili a vydali se
do hasičského nebe dva báječní muži.
V prosinci MVDr. František Svoboda –
čestný starosta sboru, náš úžasný kamarád, velice obětavý a neskutečně
pracovitý člověk, který byl 30 let vůdčí
osobností a hnací silou našeho sboru. Jeho nevyčerpatelná zásoba vtipů
a humorných historek byla pověstná
a s jeho temperamentem a neskutečným naturelem si dokážu představit
i to, že v tom nebíčku už dnes mastí
se svatým Floriánkem mariáš. Snad
jim společnost dělá i pan Josef Šálek,
který se za nimi vydal v únoru. I jeho
ztráta náš sbor velmi zasáhla, byť to
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byl člověk velmi tichý a skromný, byl velmi
milý, oblíbený a pracovitý.
I přes tyto smutné události musíme jako
hasiči fungovat dál. Tak snad se nám povedlo dětem připravit před Vánocemi tradiční besídku, kde se vyřádily při hrách,
smlsly na cukroví, popřály si se starostou

sboru a vedoucími, dostaly dárečky a celkově si prostě užily hezké předvánoční
odpoledne. Mezi vánočními svátky jsme
opět hlavně pro děti uspořádali odpoledne na ledě. Ti starší si zahráli s vedoucími hokej anebo si prostě jen zabruslili
a ti menší si zkoušeli prvních pár krůčků
na bruslích pod bedlivým dohledem
svých rodičů. Na Silvestra se pár našich nadšenců vydalo na malý výšlap
na Kosovou. Tam si opekli špekáčky
na ohýnku, posilnili se jistě kvalitním
tekutým ovocem a oslavili tak konec
roku pohybem.
30. ledna jsme měli možnost navštívit novou stanici HZS ve Znojmě.
V roce 2016 jsme se zúčastnili exkurze
ještě na starou, tak jsme měli možnost
porovnat a zhodnotit rozdíl mezi nimi.
Mladí hasiči i jejich rodiče a členové

SDH, kteří se zúčastnili, byli velmi spokojeni se vstřícností znojemských hasičů.
Z předpokládané hodinové exkurze se
stala téměř tříhodinová. Po celou dobu
byli naši průvodci velice milí a trpěliví
i s těmi nejmenšími zlobidly. Ukázali nám
vše, co nás zajímalo. Techniku, vybavení,
výzbroj, výstroj i zázemí. A dokonce i jejich maskota – parádního hada, o kterého se starají, a bylo vidět, že velmi dobře.
Tento výlet byl hodnocen velmi kladně
a já doufám, že nebyl poslední.
16. února se konal již druhý Tulácký masopust. Sál byl plný k prasknutí, je vidět,
že Tuláci jsou kapela, kterou mají lidi rádi.
Country muziku si přijdou rádi a znovu poslechnout, zazpívat známé a oblíbené písničky, zatančit a prožít s přáteli příjemný ve-

čer. Je fajn vidět ty milé tváře,
které se baví, usmívají a užívají si každou minutu celého
večera a noci. Všem za tu
báječnou atmosféru moc
a moc děkuji a doufám, že si
ji zopakujeme v létě na letišti
na našem dalším festiválku
Značkovací železo.
O týden později - 23. února proběhl 6. ročník halové
soutěže „O Moravskobudějovického rytíře“ v tělocvičně
ZŠ Havlíčkova. Když jsme
s touto soutěží začínali, ani
jsme nečekali takový zájem
ze strany mladých hasičů.
Mám velkou radost, že děti
berou vážně i tu zimní přípravu, i když hasičský sport
je samozřejmě převážně záležitost letní sezony. Letos
se nejlépe připravili Mladí
hasiči z Markvartic, kteří
zcela ovládli obě kategorie
a zaslouženě si odvezli prvenství a hodnotné ceny.
Tak doufám, že jsem na nic nezapomněla, nebo aspoň na nic důležitého. Dovolte mi se s vámi rozloučit
pozváním na některé nadcházející
akce. Tou nejbližší je Pálení čarodějnic samozřejmě s hravým odpolednem pro děti, letos bude tematicky zaměřeno na zvířátka, tak se
mají děti na co těšit. Nebude chybět
ani pořádný oheň, to by u hasičů ani
jinak nešlo, a také dětmi velmi oblíbené ukázky hasičských aut. Určitě
se děti těší i na prázdniny a další Hasičský
tábor. Dospělí zase na konec července
a již zmíněný minifestiválek Značkovací
železo. Všechny informace k aktuálním
akcím najdete vždy na našich webových
stránkách www.sdhmb.cz

Snad jsem se s vámi rozloučila optimističtěji a veseleji, než jsem začala. Ještě
jednou vám přeji krásné a prosluněné jaro
a doufám, že se brzy opět setkáme.
Za SDH Vlasta Růžičková,
kronikářka

Pochovávání Basy buďovské
faráře, v němž mimo jiné zaznělo: „PoklekByl to průvod sice pohřební, ale po- ně restaurace Grand či vinotéky Hrabal
měrně veselý. Když vyšel v úterý před a zastavil se také jako obvykle na radnici.
něte před basičkou honem, radovánkám
Popeleční středou přesně v půl třetí od- Ve vestibulu na něj s milým (nejen tekudáme dneska o půlnoci sbohem. Vás popoledne od moravskobudějovické Be- tým) občerstvením čekaly místostarostka
věřuji dohledem a kontrolami v době půstu,
sedy a zazněly první tóny smutečního Jana Kiesewetterová a tajemnice městby na radnici nepilo se, nežralo se mastné,
pochodu v podání sedmi muzikantů, bylo ského úřadu Jana Špačková. Obě ženy
neozývaly se z kanceláří vzdechy slastné
velkému množství přihlížejících jasné, že za všeobecného veselí masopustních
až do konce masopustu. Tak jest dáno vám
nejde o nějaké klasické loučení s nebož- masek v pokleku vyslechly kázání pana
dvěma značné právo! Nejlépe, když konat
tíkem. V tomto případě šlo o nepočnete hned zítra ráno. A že nejsou
božku Basu buďovskou, kterou
na úřadě jenom zlatí, k tomu ať vám
nesla na márách čtveřice funedopomáhají všichni svatí!“
bráků a kterou doprovázeli spolu
Tradiční akce moravskobuděs truchlícími pozůstalými v nejjovického Klubu důchodců vyvrroztodivnějších maskách farář
cholila ve velkém sále Besedy, kde
v podání Václava Kováře, koncebyla basa slavnostně pochována.
lebrant (Zbyněk Zvěřina) a minisSmuteční ceremoniál doprovázely
trant (Roman Krištof).
vtipné verše Václava Kováře, který
Než byla o hodinu později basa
ve své řeči vskutku aktuálně reagoslavnostně za účasti více než
val i na současné dění v Moravských
stovky smutečních hostů při závěBudějovicích a vyzval městské zarečném obřadu pochována ve velstupitele, aby se místo hádání raději
kém sále Besedy, prošel pohřební
věnovali práci ve prospěch města
průvod centrem města, navštívil
a jeho občanů.
některé místní provozovny včet- Farářovo kázání na radnici.
Luboš Janoušek
Foto: František Hruška
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Valná hromada Moravskobudějovického mikroregionu

Martínkovský košt pálenek

za rok 2018, podání žádostí
Celkem čtrnáct bodů ﬁguo dotace z několika dotačních
rovalo na programu valné
programů, červnovou akci
hromady
Moravskobudějos názvem Obec našim dětem
vického mikroregionu, která
(hostit ji bude Litohoř) a někose uskutečnila v pondělí 18.
lik dalších bodů včetně návrhu
února v zasedací místnosti
předsedkyně Jany Kiesewetradnice v Moravských Buterové uspořádat začátkem
dějovicích. Než se zástupci
září v Moravských Budějoviobcí sdružených v tomto dobcích na zámeckém nádvoří cerovolném svazku obcí začali
lodenní akci pro širokou veřejvěnovat „svým“ záležitostem,
nost zvládli přítomní projednat
vyslechli nejen informace řea odsouhlasit bez větších průditele společnosti ESKO-T
tahů a dlouhých diskusí.
Pavla Gregora, který je seSoučástí věcného průběznámil s vývojem odpadovéhu jednání bylo také předání
ho hospodářství za rok 2018
diplomů představitelům neja s výhledem na další období, Starosta Jakubova Miroslav Kabelka přebírá z rukou předsedkyně mikúspěšnějších obcí v soutěži
ale také téměř dvouhodinovou roregionu Jany Kiesewetterové ocenění za 1. místo v soutěži o nejhezčí
prezentaci devíti organizací vánoční výzdobu.
Foto: Luboš Janoušek o nejhezčí vánoční výzdo bu.
Jejím vítězem se stal Jakubov,
zabývajících se poskytováním
druhé místo obsadily Hornice
sociálních služeb.
mikroregionu a jeho zveřejnění na úředPoté se již jednání valné hromady, kte- ní desce a internetu, výrobu stolního a Častohostice, třetí skončily Babice sporou řídila předsedkyně mikroregionu Jana kalendáře na rok 2020, prezentaci obcí lečně s Litohoří.
-jekKiesewetterová, rozběhlo naplno a v po- na tradiční výstavě v rámci letošního Címěrně svižném tempu. Návrh rozpočtu sařského posvícení, hospodaření svazku

Již pojedenácté uspořádala v sobotu 2.
března Tělocvičná jednota Sokol Martínkov košt pálenek. Letošní ročník byl rekordní nejen co se počtu vzorků destilátů
týká, ale i zájmem účastníků. Hodnotící
komise posuzovaly celkem 113 vzorků
pálenek, mezi nimiž byla nejčastěji zastoupena slivovice, a to hned 42 vzorky.
V ostatních peckovinách byly k ochutnání pálenky z meruněk, špendlíků, třešně, višně a ryngle, mezi jádrovinami pak
dominovala hruškovice, následovaná
jablečnou pálenkou, kdoulí a oskeruší.
Čtvrtou kategorii tvoří ostatní pálenky,
kde se sešly vzorky vyrobené z malin,
rybízu, vína, jeřábu a žita. Samotnému
vyhlášení výsledků koštu předcházelo
promítnutí zajímavého ﬁlmu o slivovici
a pak se již všichni dodavatelé vzorků
dozvěděli, jak dopadla ta jejich pálenka
(kompletní výsledky naleznete na www.
martinkov.cz). Letošní ročník koštu pochválil i člen předsednictva Ovocnářské
unie Moravy a Slezska prof. Dr. Ing. Boris Krška a s mnoha hosty se pozdravila
i poslankyně Parlamentu České republiky

51. dětský karneval

Masopust na Lesné

V neděli 17. února se uskutečnil již 51.
dětský karneval, který pořádali zastupitelé obecního úřadu ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou Dešov.
Rodiče s dětmi zcela zaplnili vyzdobený
kulturní dům a karneval začal přehlídkou
masek. Pětičlenná porota měla nelehký
úkol vybrat z velkého množství nápaditých masek tři nejlepší z kategorie malých
a tři ze starších dětí. Nejlepší masky byly
odměněny věcnými cenami. Paní učitelky připravily pro děti různé hry a soutěže
a program byl završen dlouhým vláčkem
na písničku Jede, jede mašinka, kterou
společně s dalšími dětskými písničkami
posílal ze svých reproduktorů na taneční

Nová trasa metra vedoucí přes
Lesnou zaměřená a vytýčená šikovnými geodety, nekompromisní
likvidace salmonelové nákazy,
důsledná kontrola účastníků silničního provozu. A k tomu Petra
Kvitová ve vrcholné formě, akční
superhrdinové, zdatní sportovci,
šašci, kouzelníci a čarodějové,
čert, cikánka, myslivec a plno
zvířátek. To všechno nabízelo
masopustní odpoledne na Lesné.
Masopust patří mezi stálice kulturního dění v obci - letošní již 46.
ročník tradiční akce připadl na so-

botu 9. března. Za doprovodu živé
hudby prošel v odpoledních hodinách obcí pestrý průvod masek.
Scénář je jasný a léty prověřený:
písnička před každým domem
a jako odměna nějaká dobrota
od pana domácího či paní domácí. Neodmyslitelnou součástí
masopustu je rok od roku bohatší tombola a vynikající klobásky
z pojízdné udírny. Místem zakončení celé akce je kulturní dům,
kde masopustní veselí pokračuje
až do večerních hodin.
-hav-

vyhrává. Všem pořadatelům patří poděkování za to, že si děti i rodiče mohli užít
příjemné nedělní odpoledne.
Mgr. Jan Sigmund

Foto: Mgr. Dana Popová

inzerce

Masopustní průvod má v Jakubově již
mnohaletou tradici. Letos jej uspořádali
místní dobrovolní hasiči v sobotu 2. března. Masky se začaly scházet v poledne
do kulturního domu, kde proběhly ještě
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se v Martínkově velmi vydařilo a většina
přítomných se shodla, že se jednalo o absolutně nejlepší ročník koštu v jeho desetileté historii.
Josef Pléha,
starosta obce

Jakubovský masopust

Foto: Mgr. Dana Popová

parket DJ BUBU. Vyvrcholením karnevalu byla bohatá tombola, na kterou se děti
vždy těší, protože na cenách pro děti pořadatelé nikdy nešetří a každý druhý los

Ing. Monika Oborná. Malého dárku k nadcházejícímu jubileu se dostalo zakladateli
koštu v Martínkově prof. Valíčkovi. Pak již
následovalo ochutnávání vzorků, diskuze a besedy a ke zpříjemnění odpoledne
všem zahrála i cimbálová muzika Kyčera. První březnové sobotní odpoledne

kosmetické a organizační úpravy. Ve 13
hodin bylo vše nachystáno a průvod vyrazil. Veselé houby, parta kominíků pro štěstí, babky, klaun, kouzelník, Červená Karkulka, taťulda Spejbl s Hurvínkem, řezníci

se svým pojízdným řeznictvím a spousta
dalších masek prošla za doprovodu živé
hudby a četné skupinky spoluobčanů během odpoledne celou obcí. Průvod doprovázel nazdobený traktor s polní kuchyní,
kde byl k dispozici teplý čaj. Snad v každé domácnosti kromě koláčků a koblížků
hospodyňky nabídly na zahřátí i něco
ostřejšího. Když průvod masek dorazil
opět do kulturního domu, následovala
masopustní merenda – hudba, tanec, občerstvení a dobrá zábava trvaly až pozdních nočních hodin. Jako každý rok byla
možnost po celou dobu masopustního
průvodu přispívat do zapečetěné kasičky.
Výtěžek jde sboru dobrovolných hasičů
na podporu a rozvoj hasičského sportu
v obci.
Eva Šrámková
Foto: Karel Benáček
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Ochutnávka jihomoravských vín se vydařila

Čeští Vídeňáci zkrotili v Besedě zlou ženu
Konec letošního nezvykle dlouhého masopustu byl
pro uvedení Shakespearovy veršované komedie
Zkrocení zlé ženy jako stvořený. V nedělní podvečer
se velký sál Besedy otřásal
smíchy. A pro mnohé neznalé návštěvníky bylo velkým překvapením, že hru
přijelo sehrát až z „daleké“
Vídně „poněkud jinak“ české ochotnické divadlo.
Znalcům
Shakespeara
nemohlo uniknout, že komedie byla upravena a počet herců značně omezen.
„Zeštíhlit text hry ale neznamená škrtnout vedlejší postavy a jejich slovní repliky. Diváci nebudou o nic
ošizeni,“ uvedl režisér Zdeněk Homolka.
Jeho slova pak na jevišti potvrdilo všech
jedenáct herců, z nichž někteří předvedli

Prostory moravskobudějovické Besedy patřily v sobotu 16. března milovníkům
vína, cimbálové muziky, zpěvu, tance a dobré nálady. To vše jim měrou vrchovatou nabídl v pořadí již dvacátý třetí ročník oblíbené akce s názvem Ochutnávka
jihomoravských vín, uspořádané Vinařským spolkem a MKS Beseda Moravské
Budějovice. Začala úderem desáté hodiny dopolední a trvala až do pozdních
nočních hodin.

ve více než dvouhodinovém představení
skvělé výkony.
Diváci dali při děkovačkách najevo svou
spokojenost dlouhotrvajícím potleskem.
Byli nadšeni nejen celkovým „uchopením“

Výstava obrazů Františka Šindeláře
Lukovský Jaroslav Krouchal s putovním pohárem.
Foto: Luboš Janoušek (4 x)

Oﬁciální zahájení spojené s vyhlášením
výsledků a předáním ocenění nejúspěšnějším vinařům proběhlo po 14. hodině. Speciální hodnotitelské komise rozhodly o tom,
že šampiónem výstavy se stal Ryzlink
rýnský, ročník 2015, pozdní sběr z Modrého sklepa Šaldorf, nejlepším bílým vínem
byla vyhlášena Pálava (2017, pozdní sběr,
Vinařství Jaroslav Drmola, Mikulov), nejlep-

ším červeným vínem Merlot (2012, výběr
z hroznů, Víno Botur, Strážnice) a nejlepším rosé Cabernet Moravia (2018, pozdní
sběr, Jaroslav Krouchal, Lukov). Zmíněné
rosé bylo zároveň označeno za nejlepší
víno člena moravskobudějovického spolku.
Jaroslav Krouchal také převzal putovní pohár pro nejúspěšnějšího člena Vinařského
spolku Moravské Budějovice.

Na letošní ochutnávce se svými produkty prezentovalo sto čtyřicet vinařů
s celkem pěti sty vzorky bílých, růžových,
červených a speciálních vín, takže několik
stovek návštěvníků opravdu mělo z čeho
vybírat. Potvrdila se i slova předsedy
spolku Stanislava Šťávy, který při oﬁciálním zahájení zdůraznil, že všechny nabízené vzorky od všech
vinařů jsou vysoce
kvalitní.
K dobré náladě
a pohodové atmosféře sobotní ochutnávky
přispěla svým vystoupením také cimbálová
muzika Sylván, na jejíž produkci navázala
skupina Dynamic Jiřího Tržila.
-jek-

Dětský karneval v Litohoři
Již se stalo tradicí, že každým rokem
pořádá Základní škola a Mateřská škola
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v Litohoři pro děti karneval. I letos, přestože řádila chřipková epidemie, byla hojná
účast. Čekalo nás
příjemné nedělní odpoledne plné tance
a soutěží. Kulturní
dům se začal plnit
již před začátkem
programu.
Kolem
padesáti dětí se svými rodiči i prarodiči
si přišlo užít očekávaný
karnevalový
rej. Hned u vchodu
obdržela každá maska kartičku s očíslovanými stanovišti,

Na podzim roku 2017 uplynulo sedmdesát let od smrti profesora moravskobudějovického gymnázia Františka Šindeláře.
Jako latináře si ho jistě připomínají především absolventi těch nejstarších ročníků. Jako malíře si jej dnes připomínáme občasnými výstavami jeho díla. Ale
na výstavách, které po smrti profesora
Šindeláře, a zejména po smrti jeho paní,
proběhly, byly prezentovány stále stejné
obrazy. Výběr byl prakticky omezen darem obrazů, které kdysi paní Šindelářová
věnovala městu, a několika zápůjčkami
z řad přátel muzea. Z toho důvodu by
MKS Beseda, spolu se zdejší pobočkou
Západomoravského muzea a muzejním

spolkem, na připravované výstavě ráda
ukázala Šindelářovo dílo v poněkud větším a neokoukaném rozsahu.
Obracíme se proto na veřejnost s prosbou: Prosíme všechny, kteří máte některá
Šindelářova díla a byli byste je ochotni
zapůjčit, obraťte se osobně, telefonicky
nebo písemnou formou na MKS Beseda
nebo pobočku zdejší muzea (zámek), kde
se na dalším domluvíte. Všechna díla budou na výstavě označena jako soukromý
majetek bez uvedení jména majitele.
Již teď všem děkujeme, zapůjčením obrazů přispějete k úspěchu připravované
výstavy.
-ksb-

Drumming syndrome – Miloš Meier
V rámci svého DS tour 2019 přijel se
svou bubenickou one man show do MKS
Beseda Miloš Meier. Mladý umělec, jehož energické bubnování a vysoká hráčská technika dodala celému vystoupení
jedinečnost a originalitu. Miloš má dar.

na kterou se následně zaznamenaly splněné úkoly. Mnozí se velice snažili a zápolili s vypětím všech sil. Sálem zněly
dětské písničky a zábavu si užívali všichni
v masce i bez ní. Kreativitou rodiče rozhodně nešetřili a k vidění byly opravdu
krásné masky. Po skončení
druhého kola soutěží a splnění všech úkolů obdržel
každý soutěžící odměnu v podobě balíčku.
Karneval si jistě každý
užil a již nyní se těšíme
na příští rok.
Mgr. Romana
Kabelková
Foto: Honza Švanda

Prostřednictvím
svého
bubenického
umění nabíjí energií všechny přítomné.
Je na něm vidět, že do vystoupení dává
všechno a že jeho samotného baví, co
dělá. Na koncertě v Besedě ze sebe vydal
to nejlepší a přítomní mu to oplatili hlasitým
potleskem ve stoje
s rukama nad hlavou a nikdo z přítomných
nešetřil
slovy chvály a obdivu. Besedou se
nesla velice přátelská a pohodová
atmosféra, kterou
podpořila i veselá
obsluha u baru, točené pivo a výborná vína. Děkujeme
všem, kteří s námi
drží a umějí pochválit.
Lenka
Nechvátalová

hry, ale také historickými kulisami a kostýmy herců.
Však divadelní spolek Vlastenecká omladina, založený v roce
1885, je dodnes ve Vídni čilým
šiřitelem dobré české kultury.
Jeho členové přispěli zajímavým
představením Hašleření aneb
V Praze bejvalo blaze i k loňskému stému výročí republiky.
Po velkém úspěchu „zkrocenky“
by bylo jistě přínosem, kdyby se
i s tímto autorským muzikálem,
plným nezapomenutelných písniček Karla Hašlera, mohla seznámit naše divácká veřejnost.
Už i proto, že letos uplyne 140
let od jeho narození.
Pavel Kryštof Novák

Ukončení projektu ZŠ TGM
Základní škola T. G. Masaryka v Moravských Budějovicích ukončila k 31. lednu
2019 realizaci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), ze
kterého byla poskytnuta dotace na projekt
s názvem „Základní škola TGM Moravské
Budějovice 2016“, s reg. číslem „CZ.02.3
.X/0.0/0.0/16_022/0004132“.
Cílem projektu bylo:
Q vzdělávání pedagogických pracovníků,
Q rozvoj spolupráce učitelů,
Q podpora talentovaných žáků,
Q činnost speciálního pedagoga ve škole.
Na tento ukončený projekt navazujeme
od 1. února 2019 účastí v pokračujícím OP
VVV II – projekt s názvem „ZŠ TGM Moravské Budějovice 2018“, s reg. číslem „C
Z.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011484“. Cíle
projektu zůstávají zachovány a jsou rozšířeny o podporu činnosti školního asistenta a kariérového poradce.

Pozvánka na výstavu
Lesonické seniorky pořádají v prostorách Muzea lidových kapel, nacházejících se v pravém křídle zámku v Lesonicích

Velikonoční výstavu
Výstava bude otevřena
Čtvrtek 11. 4.
9–11 h 14–18 h
Pátek
12. 4.
9–11 h 14–18 h
Sobota 13. 4.
9–18 h
Neděle 14. 4.
9 –18 h
Budou zde vystaveny velikonoční dekorace, pečivo, různě zdobená vajíčka,
háčkované hračky, šité hračky, tašky,
věnečky, košíky, keramika a mnoho
dalšího. Nebude chybět dětský koutek s výrobky dětí ZŠ a MŠ. Některé
výrobky budou k zakoupení. Srdečně
zveme.
Mirka Podrazká
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Kamelot a Vltava zářily v Besedě
Budějovice rád a rád se sem
vrací, proto se rozhodl nové
album pokřtít právě v Besedě. K tomuto účelu si vybral
osobu nanejvýš povolanou.
Božský Kája, bývalý člen
skupiny Duha Karel Nechvátal se svého úkolu zhostil se
vší zodpovědností a humorem sobě vlastním.
Pánové ze skupiny Vltava nezůstali pozadu a jedinečnost i originalita tohoSkupina Kamelot.
Foto: Ladislav Prodělal
Skupina Vltava.
Foto: Pavel Čírtek to seskupení se promítly
do reakcí návštěvníků, kteří
V první polovině března jsme u nás v Besedě přivítali sku- vystoupení ocenili bujarým potleskem. Zazněly hity jako Marx,
piny Kamelot v čele s Romanem Horkým a Vltava s Robertem Engels, Beatles, Zajíc a koza, Silnice, Noční výprava a mnoho
Nebřenským. Kamelot byl opět sázkou na jistotu a téměř plný dalších. Radost nám udělalo nadšení muzikantů z nově opravesál si mohl poslechnout jak staré známé hity, tak také skladby né Besedy. Takže chvála byla oboustranná a to potěší.
Lenka Nechvátalová
z nového alba Země tvých dlaní. Roman Horký má Moravské

Základka Dobrovského žije divadlem, zpěvem a recitací
Školní rok 2018/2019 se každou chvíli, ač se to zdá neuvěřitelné, přehoupne do své poslední čtvrtiny. I v něm jsme našim žákům zdarma nabídli celou řadu zájmových kroužků. A právě jedním takovým kroužkem byl i kroužek divadelní, který zde již před
lety fungoval. Znovu se otevřel v říjnu 2016 a od té doby bývá
otevírán pravidelně, letos již potřetí. Žáci, kteří netrpí trémou, ale
i ti, kteří se maličko stydí, ale přesto si chtějí zkusit zahrát divadlo
a chtějí zažít něco nového, neváhali a do kroužku se přihlásili.
Scházeli jsme se pravidelně vždy ve čtvrtek odpoledne. První
den se nás sešlo hodně, ale někteří se rozhodli z kroužku odejít.
A tak nás nakonec zůstalo šest. Někdo by si mohl myslet, že se

16

duben 2019

v šesti lidech školní divadlo nedá hrát. Omyl byl ale pravdou. My
měli jasno ihned.
V letošním školním roce se budou hrát Krkonošské pohádky.
V nich je postav pět, šestá bude sojka a vypravěč v jedné osobě.
A bylo rozhodnuto! Nejprve jsme se na pár dílů pohádek podívali v televizi a domlouvali, jakou si vybereme. Žáci se nakonec
jednohlasně shodli, že se bude hrát ta o nevydařené zabijačce
– Jak Trautenberk pořádal vepřové hody. Poté nabralo vše rychlý spád. Napsat scénář, rozdělit role, naučit se všechny texty,
které některým ne a ne vlézt do hlavy, sehnat vhodné kostýmy,
vyrobit kulisy, nachystat aparaturu, se kterou nám vždy pomáhal

pan učitel Dohnal a další a další drobné, ale velmi důležité věci.
Do konce kalendářního roku probíhaly čtené zkoušky a různé
úpravy scénáře. Po vánočních prázdninách jsme začali zkoušet
jako opravdoví herci. Každý měl svůj kostým a rekvizity, každý
uměl svůj scénář, každý věděl, kdy vchází na jeviště, kdy z něj
odchází a kde má stát. Nebylo se čemu divit, čas rychle ubíhal
a naše první veřejné vystoupení se blížilo. Generální zkouška
proběhla 6. února odpoledne a dopadla dobře. Před námi byly
dva dny, kdy jsme pohádku hráli těm nejmenším. Ve čtvrtek 7.
února jsme měli vystoupení dvě a v pátek 8. února jedno. V naší
tělocvičně, kde se pohádka hrála, se to po oba dny hemžilo dětmi z mateřských škol z našeho města. Dětem se nejvíce líbil
Krakonoš (náš Krakonoš je totiž opravdu hodně vysoký!), ale
i ostatním pohádkovým postavám děti tleskaly. Po skončení pohádky se s Krakonošem, Trautenberkem, Kubou, Ančí, hajným
i sojkou vyfotografovaly. Pro každého malého návštěvníka našeho divadla jsme měli i malý dárek – reﬂexní kapsičku, kterou
vyráběly naše družinářky. Další veřejné vystoupení proběhlo 14.
března. Do naší tělocvičny tentokrát přišly o trochu větší děti, ze
Základní školy Havlíčkova a ze Základní školy T. G. Masaryka (1.
stupeň). Nervozita pracovala na plné obrátky, ale herci byli opět
výborní. Zvládli pohádku zahrát bez sebemenší chybičky. Mluvili
spisovně a hlasitě, přesně tak, jak se od nich očekávalo. Dětem
se představení líbilo a odcházely s úsměvy na tvářích.
V těchto dnech již pilně zkoušíme další pohádku – Jak Trautenberka bolely zuby. Doufáme, a moc se těšíme, že ji veřejnosti
také představíme. Nejbližší možnost bude už velmi brzy. Náš
školní bál se totiž nezadržitelně blíží. Již 26. dubna od 17 hodin
v sokolovně v Moravských Budějovicích se bude tančit, zpívat
a radovat. A právě zde svoje divadelní umění předvedeme také.
A na závěr školního roku, již tradičně, zahrajeme divadlo našim
spolužákům a učitelům.
A protože nežijeme pouze divadlem, odskočíme si občas i zazpívat a zarecitovat. Naposledy tomu tak bylo 21. února ve 14
hodin v Besedě v Moravských Budějovicích, kde se konala Výroční členská schůze Klubu důchodců. Zazpívali jsme zde sedm
písniček a tři žákyně odrecitovaly tři básničky. Na harmoniku nás

doprovázel pan učitel Malina. Rozloučili jsme se písničkou Ta
naše písnička česká, kterou znal každý v sále.
Když se někdo snaží a reprezentuje školu, má být odměněn.
Proto jsme odměnu od vedení školy dostali i my. Jedno čtvrteční odpoledne jsme tedy nezkoušeli divadlo v tělocvičně, ale byli
jsme ve školní kuchyni, kde jsme měli připravené chlebíčky, čokoládové bonbony a dětské šampaňské. Odpoledne jsme si užili
a na závěr si přiťukli na další divadelní úspěchy. Vedení školy
tímto děkujeme za pohoštění a milé překvapení.
Na závěr bych chtěl všem šesti žákům poděkovat i já za to,
s jakou pílí a odhodláním se divadelního kroužku účastní. Děkuji
vám všem.
Mgr. Jaroslav Micek

Bílou stopou Chaloupek
Ve dnech 18. - 20. února se vydali členové ekokroužku Tereza
do SEV Chaloupky. O dojmy z každoročního motivačního pobytu
se s vámi podělí žák 8. B a člen kroužku Martin Mandát.
Odjížděli jsme v pondělí z vlakového nádraží v Moravských
Budějovicích. Dojeli jsme do Okříšek, z kterých jsme se vydali
na cestu pěšky lesy a poli se zbytky sněhu. Ušli jsme něco kolem
5 km pěšky na místo určení – bývalý zámeček, dnes Středisko
ekologické výchovy CHALOUPKY. Ubytovali jsme se v pěkných
trojlůžkových pokojích a hned jsme si zahráli hru, abychom se
seznámili s areálem střediska. Po obědě, který se mimochodem
vaří z domácích surovin z farmy v Zašovicích, jsme se
vydali s místním
instruktorem
hrát
GPS hru s ofﬂine
kompasem. Někteří se při hře vydováděli, někteří se
spíš motali v místním lese. A protože
na stinných místech
leželo dost sněhu,
mohli jsme vyrazit
na běžky. Většina
z nás to zkoušela
poprvé v životě, ale
všem to šlo. Dokonce jsme mohli
závodit o olympijské medaile z běhu
na
Chaloupkách.
Nejrychleji projeli trasu z děvčat Klára Vondráčková a z chlapců
Vojta Krotký. Večer jsme se sešli na půdě, která v prostorách slouží jako místo k relaxaci. Hráli jsme zde deskové hry a připravovali
projekt o tažných ptácích na GLOBE Games v Kadani. Když se
pořádně setmělo, oblékli jsme se a pozorovali hvězdy a měsíc
na obloze. Vyfotografovali jsme si měsíc s barevnými kruhy a vyprávěli si o tajích zimní oblohy. Samozřejmě nesměla chybět ani
dokončení na str. 18
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BÍLOU STOPOU CHALOUPEK
dokončení ze str. 17
oblíbená a léty ověřená schovka.
Druhý den jsme s kokrháním kohouta
vstali. Hned ráno jsme si šli prohlédnout
zdejší farmu a nakrmit zvířata. Navštívili jsme i místní meteorologickou stanici
a zaměřili jsme se na pozorování vztahů
mezi relativní vlhkostí a teplotou vzduchu.
Prožili jsme si badatelskou lekci a stanovili plán, jak budeme hypotézu ověřovat.
V 11 hodin jsme se pěšky vydali do městečka Brtnice. Cesta byla celkem dlouhá,
něco kolem 15 km tam i zpět. Putovali
jsme lesem, ve kterém jsme pozorovali
krásné přírodní jevy – zamrzání a rozmrzání kaluží, změny pupenů listnatých
stromů, zvířecí stopy… Hned po příchodu
do Brtnice jsme měli rozchod na oběd.
Po setkání u symbolu města – sochy
medvěda brtníka – jsme dostali jasný
úkol: vyfotografovat památky ve městě

a na příští rok nachystat fotostezku. Když
jsme splnili všechny úkoly, vrátili jsme
zpět na Chaloupky. Soutěž „kdo bude
na středisku první“ vyhrála paní učitelka, protože děvčata zapomněla odbočit
a přešla odbočku, a chlapci, kteří putovali
podle GPS, museli obcházet rozbahněné
pole. Nicméně jsme se všichni šťastně sešli na dvorku a zaslouženě odpočívali až
do večeře.
Celé úterý jsme pozorovali a zaznamenávali teploty a vlhkost, ze zjištěných
informací jsme vytvořili grafy, napsali závěry a rozhodli, které z prací budou vystaveny ve škole. Večer nás uchvátil svítivý super úplněk, užili jsme si atmosféru
nočního lesa a sdíleli jsme svoje dojmy.
Na zamrzlých polích jsme hráli stínovou
bitvu a předváděli černé divadlo. Zkouškou odvahy bylo dojít ztichlým lesem až
k vratům zámečku.
V den odjezdu jsme se po snídani vydali za paní Ivou Suchou, instruktorkou

programu Ptáci. Setkali jsme se v místní
laboratoři, ze které je nádherný výhled
na místní krmítka. Zde jsme sledovali
skupinu dlasků, sýkorek i kosů. Pak jsme
si vzali dalekohledy a šli jsme si vyzkoušet, jak ptáky pozorovat. Viděli jsme např.
vrabce polního, konipase, čížka aj. Těšili
jsme se, že spatříme špačky, kteří se měli
vrátit z teplých krajin, ale neměli jsme
na ně štěstí. Vyhlásili jsme nejaktivnější
účastníky pobytu – Vojtu Krotkého, Zuzku
Raabovou a Martina Mandáta. A pak zbývalo jen uklidit, sbalit a autobusem a vlakem se vrátit k rodičům.
Tímto bychom chtěli poděkovat personálu Chaloupek, který se o nás vzorně
staral, ale i paní učitelce Janě Hanákové,
která na nás celou dobu dohlížela a připravovala program. Díky patří i naší škole, ZŠ TGM Mor. Budějovice, že nám tuto
akci umožnila.
TĚŠÍME SE NA DALŠÍ AKCE
S TEREZOU!
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tiny našich studentů a s programem,
který jsme pro ně
zajistili.
Nejvíce
budou vzpomínat
na zážitky z odpoledních programů,
například na bruslení, které bylo
pro některé z nich
první
v
životě,
nebo na procházku po Moravských
Budějovicích a Třebíči.
Celý týden byl
pro nás všechny velmi příjemný, zajímavý
a poučný, proto si tuto akci zase rádi příští
školní rok zopakujeme.

Ve středu 13. února se ve vestibulu radnice sešla skupina žáků, rodičů i dospělých, aby slavnostně zahájili dvě výstavy
fotograﬁí žáků ZŠ TGM Mor. Budějovice
s názvy „Jak fotografovat lípy“ a „Smaragdový ostrov“. Práce vznikly při fotograﬁckém workshopu pod vedením pana fotografa Jaroslava Nixe. Nejlepší práce byly
oceněny věcnými cenami.

Kateřina Šabatková,
studentka IV. ročníku
oboru Sociální činnost SOŠ

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
PROBĚHNE VE DNECH 2 .5. 2019 –5. 5. 2019 od 8.00 hod. do 16.00 hod.
MÍSTO KONÁNÍ:
Čtvrtek
Pátek
Pondělí
Úterý

Do zpravodaje Moravských Budějovic
jsem už napsal mnoho článků o sportu a sportovním dění v naší škole. Také
v tomto školním roce se účastníme všech
soutěží. Využíváme každou příležitost bez
ohledu na to, jestli máme šance na výborný výsledek, či ne. Někdy se dařilo našim
dětem více, někde méně, tak jako v životě,
stejně jako u vrcholových sportovců. Zajímavé úspěchy zaznamenaly děti v okresním kole stolního tenisu, kde starší chlapci
a dívky společně s mladšími děvčaty vybojovali stříbrné medaile v kategorii družstev. Florbalové klání se vydařilo starším
dívkám, které vyhrály okresní kolo a v kraji
vybojovaly bronzové medaile. Mladší dívky při získávání prvních zkušeností skončily na druhém místě v okresním kole. Také
plavání patřilo výsledkově mezi vydařené
sporty. V rámci okresního přeboru v pěti

kategoriích družstev to byla jedna zlatá,
tři stříbrné a dvě bronzové medaile. Zlato vybojovali plavci ze čtvrté a páté třídy
v konkurenci 13 družstev. Mezi jednotlivci
jsme stáli 15 krát na stupních vítězů. Loňská první místa si obhájili Filip Iran (50 m
prsa) a Adéla Svobodová (50 m znak).
Předjaří se povedlo chlapcům ze čtvrté
a páté třídy, kteří skončili v okresním kole
ve vybíjené druzí. Dařilo se také Heleně,

2. 5. 2019
3. 5.2019
6. 5. 2019
7. 5. 2019

MŠ Husova 485
MŠ Šafaříkova 1306
MŠ Fišerova 1340
MŠ Fišerova 1340

Zápis je v tomto roce povinný pro děti, které dovrší do 31. 8. 2019 pět let a nedocházejí do MŠ, která je zapsána v rejstříku škol. K zápisu se dostaví zákonný zástupce
s dítětem, s vyplněnou žádostí k přijetí a vyplněným evidenčním listem dítěte.
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je lékařské potvrzení o řádném očkování dítěte (tiskopisy jsou od 1.4. 2019 k dispozici na všech mateřských školách nebo na webových
stránkách MŠ – www.msmorbudejovice.com). Potvrzení o řádném očkování se netýká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se budou konat v těchto termínech – úterý 23. 4. 2019,
středa 24. 4. 2019 a čtvrtek 25. 4. 2019 v době od 8 do 10 hodin a od 14 do 15.30
hodin na všech pracovištích MŠ.
Bc. Jitka Němcová , ředitelka

Z 1. stupně byly oceněny práce Veroniky Gráfové, Aleše Černého a Elen Tůmové, z 2. stupně byla vyhodnocena jako
nejlepší fotograﬁe Adama Zimy, Dana
Pavlíčka a Jiřího Fryče. Zajímavostí je, že
o jedné z fotografovaných alejí se v sou-

Markétě a Lucii Šťávovým, které společně
s Davidem Honsem vyhrály okresní kolo
v šachu a 1. března nás všichni reprezentovali v kole krajském. Osmé místo z deseti v kraji je velkým úspěchem, protože hráli
v kategorii žáků 6. - 9. ročníků a přitom tři
z nich chodí ještě na 1. stupeň naší školy.
Za dva roky to ve stejné kategorii bude určitě ještě lepší.
Zdeněk Chroust, učitel

Lyžařské kurzy žáků v ZŠ Havlíčkova ulice
V lednu a únoru jezdí naše škola pravidelně na lyžařské kurzy. Druhý lednový
týden jsme ho zorganizovali pro děti ze
čtvrté a páté třídy v Beskydech. Opět to
bylo nádherných šest dní v opravdovém
horském prostředí. Některé děti poprvé
na tak dlouho opustily svoji rodinu, ale

Vernisáž dvou výstav

Školou zněla angličtina
V týdnu od 25. února do 1. března probíhal na Gymnáziu a Střední odborné
škole v Moravských Budějovicích projekt
Edison, a to tentokrát na součásti SOŠ.
„Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili
se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí
prohlubující se mezikulturní bariéru.“ Školu navštívili Igor z Brazílie, Calvin z Austrálie, Tsania z Indonésie, Arina z Ruska
a Nino z Gruzie. Každé dopoledne trávili
Edisoni se studenty školy. V hodinách anglického jazyka jim vyprávěli o své zemi,
kultuře a společně konverzovali o různých
tématech.
Na všechna odpoledne si studenti s učiteli pro Edisony připravili různé programy,
aby jim přiblížili naši kulturu a provedli je
po okolí. V pondělí šli společně na procházku po Moravských Budějovicích.
Po procházce následovala ochutnávka
českých sladkostí a nápojů, která se velmi vydařila. Příjemný den jsme společně
zakončili známou českou pohádkou – Tři
oříšky pro Popelku. V úterý si Edisoni připravili prezentace o svých zemích a všem
je přednesli. Studentům tak přiblížili svou
kulturu, zemi, své studium. Zároveň bylo
možné za každým z Edisonů přijít, zeptat
se na to, co koho zajímalo a ochutnat tradiční jídla z daných zemí. Odpoledne jeli
studenti společně s Edisony do Třebíče.
Ukázali jim židovské centrum, baziliku
sv. Prokopa a centrum města. Středeční odpolední program vyplnilo bruslení.
Ve čtvrtek šli studenti s Edisony po anglickém dopoledni na bowling. V pátek opět
Edisoni se studenty v hodinách anglického jazyka debatovali, tentokrát se už nebavili o svých zemích, nýbrž o zážitcích,
které spolu za celý týden zažili.
Podle dotazníku, který jsme Edisonům
dali, abychom zjistili, jak se jim u nás líbilo, si týden s námi velmi užili. Byli velice
spokojeni s našimi učiteli, s úrovní anglič-

Sportování v ZŠ Havlíčkova ulice

časnosti rozhoduje, zda bude vykácena
kvůli parkovacím místům. Možná by se
zainteresovaní mohli zastavit a prohlédnout si, jakou krásu spatřili v korunách lip
mladí fotografové.
Jeden z panelů výstavy je věnován expedici do Irska, která se konala 30. 6. - 6.
7. 2018. Zúčastnili se jí Mgr. Jana Hanáková, Mgr. Romana Průšová a žáci naší školy Martin Kosmák a Adam Zima.
Zástupce města PhDr. Zdeněk
Janderka žákům i učitelkám poděkoval za reprezentaci města
a předal chlapcům odměnu v podobě peněžní poukázky do knihkupectví.
V zasedací místnosti radnice se
shromáždili učitelé z projektu Mistři kolegiální podpory. Tato akční skupina se snaží propagovat
netradiční formy vyučování jako
venkovní učení, badatelství nebo
tandemové učení. Ze svých akcí
připravili prezentaci a představili ji veřejnosti. Projekt ocenili i zástupce neziskové
organizace Tereza Jan Blažek a ředitel
školy Mgr. Miloš Březina, kteří byli přítomni při promítání. Rodiče i děti ocenili akci
potleskem.
-zš-

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

Zápis dětí do 1. ročníku
Ředitelství obou základních škol v M. Budějovicích oznamují, že zápis dětí narozených od 01.09.2012 do 31.08.2013 a těch, které měly v minulosti odklad začátku
povinné školní docházky, se bude konat
v pátek 5. dubna 2019 od 14:00 do 17:00 hod.
a v sobotu 6. dubna 2019 od 9:00 do 11:00 hodin.
K zápisu se dostaví děti se svým zákonným zástupcem.
S sebou přinesou doklad o rodném čísle dítěte a vyplněný zápisní list pro žáka 1. třídy.
Těšíme se na shledanou.
Mgr. Miloš Březina,
František Dostál,
ředitel ZŠ TGM
ředitel ZŠ Havlíčkova ul.

myslím, že nikdo nelitoval. Nebudu vám
popisovat náročné organizační záležitosti, ale věřte, že je to „S tebou mě baví svět“
ve velkém. Malým zázrakem je, že se malí
špunti naučí již během prvního dne lyžovat tak, že jsou schopni druhý den jezdit
na vleku a dále se zdokonalovat. A nejen
to. Zlepší se jejich sebedůvěra, sebeobsluha, získají nové kamarády, respekt,
sebevědomí, ztratí ostych a uzavřenost
při večerní zábavě. Ale hlavně se naučí
prohrávat a dělat si legraci sami ze sebe,
komunikovat a pohybovat se v neznámém
prostředí, dodržovat nezvyklá pravidla
společného pobytu v ubytovně. Kromě
lyžování zvládli večerní stezku odvahy
s pohádkovými bytostmi, budování staveb
ze sněhu, bingo, stolní tenis, soutěž v malování na papírové tašky, stolní hry, maškarní na lyžích, procházky i jízdu na plastových lopatách. Týden uzavírají lyžařské
závody a slavnostní vyhlášení výsledků
s medailemi. Velká část dětí absolvuje zájezd dvakrát po sobě, ve čtvrté i páté třídě.
Hodnocení některých účastníků:
„Na horách to bylo super, měli jsme karneval na lyžích. Nejlepší bylo to, že jsem
se naučila lyžovat.“
„Na lyžáku to bylo hezké, nejvíc mě bavilo lyžovat s kamarády a medaile za závody. Příští rok chci jet znovu!“
„Super byl slon Bimbo, kterého hrály
paní učitelky, to byla sranda!“
„Nejlepší bylo stavění domečků ze sněhu a hra na fanty.“ Sára, Adam, Anežka
a Hanka
Pokračováním po několika letech je lyžařský zájezd v osmém ročníku. Velkou
výhodou je, že většina účastníků už umí
lyžovat. Čekají je totiž náročnější podmínky v podobě delších sjezdovek a sedačkových lanovek v Krkonoších, opravdových horách. Je to již dospívající mládež
a program může být na vyšší úrovni. Patří
sem například přednáška o lyžařské výstroji.
Tereza a Sabina popsaly kurz následovně:
„Na každodenním programu dne
byla snídaně a následně odjezd skibusy na sjezdovku Herlíkovice – Bubákov.
Všichni žáci byli rozděleni do 4 družstev
podle úrovně jejich lyžařských schopností
a každé družstvo mělo svoji barvu rozlišovacích dresů s logem naší školy. Po nědokončení na str. 20
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vzpomínky

školství, společenská kronika
Lyžařské kurzy...
dokončení ze str. 19
kolika náročných hodinách na sjezdovce
následoval návrat na penzion Kozel a tam
oběd se zaslouženým odpočinkem.
Po odpoledním klidu probíhal pestrý program, např. procházky po okolí s dováděním na sněhu, výlet do Vrchlabí, podvečerní stezka odvahy. Ve večerních hodinách
byla nachystaná večeře a poté následoval večerní program ve společenské místnosti. Užili jsme si
diskotéku, pestrou škálu her, karneval, volbu miss a missáka.
U všech lyžařů byly vidět pokroky a začátečníci překvapili zaslouženým postupem do družstev
pokročilých. Bezva byly i lyžařské závody, kde se každý pokusil
na závěr kurzu vybičovat k nejlepšímu výsledku. Vzájemně jsme
se lépe poznali a vytvořili jsme si
úžasný kolektiv s krásnými zážitky
a vzpomínkami. 9. února jsme se
šťastně vrátili domů.“

Snažíme se, aby děti měly z našich
akcí zážitky, které je budou provázet
ještě dlouhá léta, aby se naučily dobře
lyžovat a poznaly tento sport v prostředí,
kde vznikl – na horách. Na základě toho
se můžou následně rozhodnout, zda se
budou lyžování v životě věnovat.
Na obou kurzech probíhají ještě celotýdenní soutěže - hra na fanty a v úklidu
pokojů. A to bývá někdy pěkný „mazec“.

Na závěr je potřeba dodat, že na obou
kurzech bylo shodně po 47 lyžařích, celkem tedy téměř třetina všech žáků naší
školy.
Přiblížili jsme vám jen část našich zážitků, nejlepší je všechno prožít. Proto budeme v této sportovní aktivitě pokračovat
i v budoucnu. Pro nás je to nedílná součást sportování v naší škole. Fotograﬁe
na www.zshavl.cz to jen dokazují.
Svět se mění a příjemných zážitků ze školních let ubývá. Někdy
příště vám rádi přiblížíme náš také
tradiční čtyřdenní „akční“ pobyt
pro deváťáky na vodáckém výletě
a kurzu na Nežárce a Lužnici.
Poděkování si zaslouží všechny
děti za slušné chování a snahu se
něco nového naučit. A samozřejmě všichni kolegové a kolegyně,
kteří všechny akce pomáhali organizovat.
Klára Kravcová
a Zdeněk Chroust, učitelé

Blahopřání

Vzpomínky

Dne 17. dubna oslaví své 90. narozeniny pan
František Nechvátal
a dne 30. dubna oslaví 85 let od svého
narození jeho manželka paní
Ludmila Nechvátalová.
Oběma přeje mnoho štěstí a zdraví
dcera a syn s rodinami.

Odešel jsi cestou,
kam chodí
každý sám,
jen dveře
vzpomínek
zůstaly dokořán.
Rok uplynul
a Ty tiše spíš,
k nám domů
se nikdy nevrátíš.
Dne 20. dubna uplyne rok, kdy nás opustil
manžel, tatínek, syn a bratr, pan
Vlastimil Kanaval
z Moravských Budějovic.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka, děti Markéta a Radim,
maminka, sestra s rodinou
a ostatní příbuzní.

Děkujeme
za cestu,
kterou jsi šel
s námi.
Děkujeme za ruce,
které tolik
pomáhaly.
Dne 14. dubna
2019 uplyne 10 let
od úmrtí pana
Jaromíra Klempy.
Za Vaši tichou vzpomínku děkuje rodina.

Kdo lidem lásku
a dobro rozdával,
ten žije v našich
srdcích dál.
Dne 4. dubna
2019 uplyne 5 let
od chvíle, kdy nás
náhle navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek,
dědeček, švagr, bratr a strýc, pan
Jindřich Pavliš.
Za všechny, kdo ho měli rádi,
stále vzpomínají
manželka Irena,
dcery Kamila a Michaela s rodinami.

Odešel náhle,
nikdo to nečekal,
osud sám chtěl,
proč jen to
uspěchal?
Zapalme svíce,
když jsme ho
milovali,
na krásné chvíle,
jež jsme s ním
prožívali.
Láska však k Tobě, tatínku, dědečku
a pradědečku nám nikdy neuvadne.
Dne 19. dubna by oslavil pan
Jaroslav Kosík
67. narozeniny.
S láskou vzpomínají
dcera Jaroslava s dětmi
a dcera Pavlína s rodinou.

Marcela Machovcová
Mária Šupková
Jitka Krulová
Bohumil Jelínek
Milan Pokorný
František Tobolka
Antonín Papoušek
Jan Čermák
Josef Šálek
Věra Šabatková
Věra Křivánková
JUDr. Jiří Holčapek
Hana Hrabovská
Ludmila Pavlová

1975
1934
1967
1961
1955
1925
1930
1943
1942
1930
1929
1953
1950
1912

Nové Syrovice
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Dolní Lažany
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Dešov
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice

Zdroj Pohřební služba Rostislav Musil
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inzerce

Neuvěřitelných
10 let uplyne
21. dubna 2019
od okamžiku, kdy
nás a tento svět
opustila paní
Eliška Kovářová.
Není dne, kdybychom na naši milující a milovanou
maminku s láskou v srdci nevzpomněli.
Děkujeme všem přátelům a známým za tichou vzpomínku.
Dcera Olga a synové Ljubomír,
Václav a Antonín s rodinami.

Kdo znal,
vzpomene,
kdo měl rád,
nikdy
nezapomene.
Dne 29. 4. 2019
uplyne již 15 let,
kdy nás navždy
opustil náš drahý
manžel, tatínek a syn, pan
Libor Cihlář z Moravských Budějovic.
S láskou a úctou nikdy nezapomenou
manželka Věra, dcera Věra, syn Libor,
maminka a celá rodina.
Za vzpomínku s námi srdečně děkujeme.

Čas plyne,
vzpomínky
zůstávají.

Dne 8. dubna to bude 10 let, co nás navždy opustila naše maminka, paní
Emílie Sokolová
a 19. dubna před 23 roky zemřel náš tatínek, pan
Emil Sokol z Martínkova.
Na své rodiče s láskou vzpomínají
dcery Zdenka a Marie s rodinami.

Placená inzerce

Opustili nás:

Jen svící hořící,
jen krásnou kytici
na hrob položíme,
tiše se zastavíme,
tichounce
pomodlíme,
na Tebe
zavzpomínáme.
Dne 9. dubna
si připomeneme
4. smutné výročí úmrtí pana
Jana Jenerála z Vícenic.
S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka, dcery a syn s rodinami.

Osud nevrací,
co jednou vzal,
jen to se vrací –
vzpomínka, bolest
a žal.
Dne 7. dubna 2019
uplyne 5 smutných
let, kdy nás opustil
náš milovaný syn
Milan Němec z Moravských Budějovic.
S láskou stále vzpomínají
rodiče a celá rodina
Za tichou vzpomínku všem,
kdo jste ho znali, děkujeme.

Dne 26. března by
se dožila 90 let paní
Jiřina Mittnerová
z Moravských
Budějovic.
30. října 2019
to bude již 5 roků, co nás opustila.
Za vzpomínku děkují
dcera a syn s rodinami.

Jsou to dva roky, co nás navždy opustili
manželé Kloudovi z Moravských
Budějovic.
Dne 18. 4. 2019 si připomeneme úmrtí
paní Marie Kloudové a dne 13. 5. 2019
úmrtí pana Ladislava Kloudy.
Není dne, kdy bychom na ně nevzpomněli.
Všem známým a přátelům za tichou
vzpomínku děkuje rodina.

Čas neúprosně
letí a v srdcích
bolest zůstává,
slzy v očích Tě
neprobudí a domov
prázdný zůstává.
Ruku Ti stisknout
a do očí
pohlédnout, přání
vyslovit
a pak Tě obejmout, to už nikdy nemůžeme
udělat.
Dne 7. března by oslavil 64. narozeniny
a dne 17. dubna uplyne 6 let, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček, tchán, bratr a strýc, pan
Antonín Krejčí z Domamile.
S láskou vzpomíná
manželka Jiřina, dcery Markéta,
Iveta, Jiřina a Zuzka s rodinami.
Vnoučata Sárinka, Nelinka, Jonášek,
Baruška, Mareček, Matyášek, Kristýnka
a Ondrášek.

Dne 18. 4.
uplyne rok od náhlého úmrtí pana
Josefa Přikryla.
S láskou
vzpomínají
manželka a děti
s rodinami.
Za tichou vzpomínkou děkujeme.

Dne 4. 4. 2019
uplyne smutný rok,
co nás navždy
opustil pan
Mgr. Bohuslav
Svoboda
z Moravských
Budějovic.
S láskou stále
vzpomínají
manželka Hana a děti s rodinami.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

V našich srdcích
jsi stále s námi.
Dne 17. dubna
vzpomeneme
čtvrté smutné
výročí, kdy nás
opustila paní
Jaroslava
Bastlová
z Moravských Budějovic.
S láskou a úctou vzpomíná manžel,
syn Jaromír a dcera Lenka s rodinami.
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Devátý ročník
MARATONU JANA BULY
Sobota 23. února patřila v Moravských Budějovicích devátému ročníku Maratonu Jana Buly. Jako každoročně jej pořádala
místní orelská jednota na památku rodáka z Lukova, který se
v roce 1952 stal obětí komunistického režimu.
V první části programu se na tratích od 50 do 600 metrů
představilo 55 dětí, z nich 21 moravskobudějovických, které
získaly šest zlatých, jednu stříbrnou a pět bronzových medailí.
Tratě 1 000 m, 2 000 m a 5 275 m pak obsadilo 14 mladých běžců a běžkyň ve věkových kategoriích staršího žactva, dorostu
a juniorů, mezi nimi z Moravských Budějovic Barbora Bartošová
doběhla třetí na kilometrové a Jáchym Frič druhý na dvoukilometrové distanci.
Na tradiční trasu mezi orlovnou na Chelčického ulici a sochou
anděla v Lukově se tentokrát vydalo 34 maratonců a pět maratonkyň. Aby absolvovali předepsanou vzdálenost 42 km a 195 m,
museli se běžci na obrátce v Lukově ukázat osmkrát. Vítězné
vavříny si vydobyli Martin
Vintrlík z Křepic s časem
2:56:29 a Lenka Horáková z Brna za 3:26:26. Mezi
úspěšné účastníky maratonu se zařadili i dva běžci
z Moravských Budějovic,
a to Karel Špaček (v tréninkovém tempu za 3:56:25)
a Petr Jičínský (3:25:59).
Bohužel ze zdravotních
důvodů tentokrát chyběl
zakladatel závodu Jaroslav
Scherrer, jemuž přejeme
brzký návrat do běžeckého provozu. Maratonci se
do našeho města sjeli opět
nejen z celé republiky, ale
zavítali k nám i dva běžci
Budějovičtí maratonci Karel Špaček
ze Slovenska a pět z Raa Petr Jičínský.

Soﬁe Poláčková

kouska. Pro všechny zájemce pak byl nachystán lidový běh
na pět a čtvrtkilometrové vzdálenosti. Zúčastnilo se jej 15 žen
a 21 mužů, z toho čtyři běžkyně a sedm běžců z Moravských
Budějovic. Z nich se nejlépe vedlo Pavle Bartošové z budějovického Sokola, která zvítězila, a domácímu Orlu Lukáši Nevařilovi
na druhém místě. Ten zaznamenal v lednu obzvláštní úspěch,
když se stal pro rok 2019 halovým přeborníkem Kraje Vysočina
na trati 1 500 m.
Závod se konal za podpory města Moravské Budějovice, obce
Lukov, Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, dále pak ﬁrmy
Ferrum a ﬁrmy Stavební práce Jan Vidourek z Lukova, která dodala pro běžce občerstvení v podobě znamenitých klobás. Také
letošní ročník maratonu můžeme hodnotit jako úspěšný. Výsledky a fotograﬁe ze závodu je opět možno nalézt na www.orelmb.
cz. Běh stále patří k nejoblíbenějším a pro širokou veřejnost
k nejdostupnějším sportovním aktivitám. Pro jeho vyznavače je
tak každoročně nachystána možnost zaběhnout si maratonskou
či půlmaratonskou (v polovině listopadu) trať, aniž by museli
za tímto účelem cestovat mimo naše město.
Petr Jičínský
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bojovala stříbro (2. místo) a Áďa Vandasová bronz (3. místo).
Viktorka Dufková skončila těsně pod stupínkem vítězů a umístila
se tedy na 4. místě.
Náš klub, město Moravské Budějovice a ﬁtness centrum Fitness MB tedy pravidelně reprezentuje na závodech jednotlivců
Terezka Chrástová, Terezka Havlíčková, Anetka Havlíčková,
Adélka Vandasová a Zuzanka Čtveráčková. Od září se k ostřílené skupince závodnic přidali naši benjamínci Michalka Jenerá-

Pět desítek moravskobudějovických turistů se vydalo v sobotu 9. března na výlet na Sádek. Jedna skupina jela vlakem
do Kojetic na Moravě a druhá
do Starče. Obě se pak po různě dlouhých pěších pochodech
sešly v cíli na Sadku.
Foto: B. Čírtková a A. Bulička

inzerce

NOVINKY ZE SKAUTSKÉ KLUBOVNY

Skautky vyrazily do Prahy

NOVINKY Z KLUBU PROFI AEROBIC TEAM MB
Nový rok 2019 začal teprve před chvílí, ale my trénujeme, vystupujeme a závodíme o sto šest, proto přinášíme pár novinek
z aktuálního dění.
5. 1. proběhl první závod jednotlivců v roce 2019 a nositelkou
prvního cenného kovu se stala Soﬁnka Poláčková, která v Kutné Hoře obsadila 3. místo. Těsně pod stupeň vítězů (4. místo) se
postavila Nelinka Kopečková.
26. 1. předvedla svá vystoupení Zombie a Proﬁ aerobic team
in action závodní skupina (Zuzana Čtveráčková, Aneta Havlíčková, Zuzana Kravcová, Tereza Havlíčková, Tereza Chrástová,
Adéla Vandasová, Aneta Římovská, Adéla Spoustová) na plese fotbalistů ve Zvěrkovicích. Organizátorům akce ještě jednou
touto cestou děkujeme za pozvání.
27. 1. se konal první postupový závod na Mistrovství České
republiky (MČR), které proběhne v květnu v Praze. Naše závodnice vyrazily do Českých Budějovic, kde vybojovaly skvělá
umístění. Avšak na bednu vítězů se postavila s bronzovou medailí na krku (3. místo) pouze Terka Chrástová.
9. 2. jsme se v hojném počtu vypravily na závod do Kutné
Hory, ze kterého jsme přivezly tři medailová umístění. V kategorii 3 – 4 roky závodila naše nejmladší členka Miuška Molina,
která skončila na 3. místě. V kategorii 15 – 20 let zlatou medaili
(1. místo) vybojovala Áďa Vandasová, jejíž místo následně vystřídala v kategorii 21 – 30 let Vendula Kopečková a obsadila
také nejvyšší stupínek (1. místo).
15. 2. jsme zůstaly doma v Moravských Budějovicích a vystoupily na prvním plese Žihadel se skladbou Proﬁ aerobic team
in action. Holky předvedly náročnou choreograﬁi, kterou skvělé
publikum ocenilo velkým potleskem a pozitivními ohlasy, za což

Tereza Chrástová

lová, Miuška Molina, Anička Vorbisová, Soﬁnka Poláčková, Nelinka Kopečková, Klárka Hotařová, Barunka Křivanová, Terezka
Bulíčková, Sabinka Molina, Viktorka Machovcová a Viktorka
Dufková. Přestože jsou holky na samém začátku závodní kariéry, dosahují skvělých výsledků a neustále se zlepšují, za což
je moc chválíme a zároveň věříme, že se z nich již brzy stanou
další Terezky Chrástové a Terezky Havlíčkové, které budou pravidelně obsazovat stupně vítězů.
Na závěr bych chtěla upozornit, že i letos budeme pořádat
nábor dalších členů ve věku od 4 do 7 let. V případě, že byste chtěli, aby vaše dítě provozovalo sport na vyšší úrovni, mělo
pravidelný pohyb, naučilo se základům aerobiku a gymnastiky,
pohybovalo se v kolektivu skvělých dětí, trénovalo v nejmodernějších prostorách v MB, tak nás neváhejte kontaktovat. Zápis
je možný provádět do 30. 6. 2019. V případě jakýchkoli dotazů
či přání podívat se na průběh tréninku se neostýchejte obracet
na trenérky Vendulu Kopečkovou (vendulakopeckov@seznam.
cz) a Janu Chvátalovou (j.chvatalova@seznam.cz).
Více informací o nás naleznete na facebookové stránce PROFI AEROBIC TEAM MB.
Vendula Kopečková, trenérka

jim děkujeme, stejně tak, jako organizátorům akce za možnost
vystoupit.
23. 2. se uskutečnil druhý postupový závod na Mistrovství
České republiky v Plzni. V letošním roce došlo k zpřísnění pravidel, takže kvaliﬁkace na samotné MČR je podmíněna účastí
alespoň na dvou postupových závodech a v jednom z nich se
musí závodnice probojovat do první patnáctky nejlepších, což
není jednoduché, neboť konkurence je opravdu veliká. Všechny
podmínky se podařilo splnit Terce Chrástové, Terce Havlíčkové,
Anetce Havlíčkové a Zuzance Čtveráčkové, které nás v květnu
vyrazí reprezentovat na nejprestižnější soutěž v aerobiku. Ze samotného závodu v Plzni navíc Terezka Chrástová přivezla stříbro
(2. místo) a Terezka Havlíčková bronz (3. místo).
2. 3. se naše skupinka nejmladších členek vypravila na karneval do Blížkovic, kde předvedly svou skladbu s názvem Myšičky. Všechny holčičky byly moc šikovné, vystoupení se vydařilo
na výbornou a trenérky byly právem na své svěřenkyně pyšné.
Stejného dne se konaly také třetí postupové závody na MČR až
v daleké Mladé Boleslavi, kde Áďa Vandasová obsadila 4. místo
a Terka Chrástová ,,nečekaně‘‘ stála na stupni vítězů. Terezce
se podařilo vybojovat krásné 3. místo, které dokazuje, že ve velké konkurenci se pravidelně umísťuje v předních pozicích, a tak
patří mezi nejlepší závodnice v celé České republice. V Mladé
Boleslavi se podařilo splnit podmínky pro postup na MČR Adélce Vandasové, Barunce a Nelince Křivanové.
10. 3. proběhly současně závody v Kutné Hoře a Praze. Miuška Molina a Michalka Jenerálová podaly skvělý výkon, neboť
odjížděly z Kutné Hory se zlatými medailemi na krku (1. místo).
Ani z Prahy jsme neodjížděli s prázdnou. Terka Chrástová vy-

V polovině února vyrazil oddíl skautek na výpravu do Prahy
a takto popisuje zážitek jedna z účastnic: „Ještě v pátek večer
jsme vystoupaly na kopec Letná, abychom se podívaly na zářící
noční město. Celou sobotu jsme strávily v centru Prahy, které
jsme prochodily křížem krážem (Václavské náměstí, Staroměstské náměstí, židovská čtvrť, Kampa a Národní divadlo). Odpoledne patřilo návštěvě Národní galerie, kde jsme si prošly sbírky
19. - 21. století. Večer nás čekalo divadlo! Vybraly jsme si hru
Pygmalion, u které jsme se opravdu hodně nasmály. Před nedělní cestou zpět domů jsme navštívily areál Pražského hradu
a Svatovítskou katedrálu.“

Skautů je přes 60 tisíc
Se začátkem nového roku probíhá registrace k největší výchovné organizaci v ČR, Junák – český skaut, z. s., v níž aktuálně působí více než 60,5 tisíc členů ve 2 092 oddílech. V našem
moravskobudějovickém středisku funguje celkem 7 oddílů napříč
všemi věkovými kategoriemi od nejmladších předškolních dětí 11. oddíl Skřítků, až po oldskautský kmen sdružující dospělé,
kteří již nejsou aktivní vedoucí u oddílů, ale rádi společně vyrazí
do přírody a přiloží ruku k dílu, když je potřeba pomoci. V našem
středisku je tento rok registrovaných 99 dětí do osmnácti let a 33
dospělých. Nejpočetnějším oddílem je 4. oddíl skautek Slunečnice, jenž spojuje 21 holek ve věku 11–15 let pod vedením svých
čtyř vedoucích. Tento oddíl mj. také stojí za charitativním projektem Coffee To Help, o kterém jste mohli číst v minulých číslech
zpravodaje. Věříme, že se nám i nadále bude dařit vychovávat
mladé lidi, jež budou aktivně rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí.
Více o naší činnosti a jednotlivých oddílech se dozvíte na našich
webových stránkách www.orlicemb.cz.
Petr Rokoský
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různé
V Mor. Budějovicích žije přes třicet Dobrých andělů
Dobrým andělem se stává každý, kdo
přispívá nadaci Dobrý anděl a prostřednictvím pravidelných ﬁnančních příspěvků
tak pomáhá rodinám s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Díky těmto darům pak
mohou jejich rodiče uhradit výdaje spojené s léčbou - například častou dopravu
do nemocnice, doplatky léků, speciální
stravu, zdravotnické pomůcky, rehabilitace a další potřebné terapie.

„Celkově již dárci pomohli více než
6 218 rodinám, z Moravských Budějovic
pochází šest z nich. Dárců, Dobrých andělů, u vás najdeme přes třicet. Děkujeme
všem, kteří se rozhodli nezištně pomáhat druhým. Každý den vidíme, že i malý
příspěvek pomůže a dokáže vykouzlit
úsměv na tváři,“ vzkazuje čtenářům Petr
Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý
anděl. Veškeré příspěvky dárců nadace

Senioři, buďte obezřetní

dne vrátí. Seniorka se v tomto případě zachovala naprosto správně, peníze podvodníkovi neposkytla, kontaktovala své příbuzné
a následně také policii. Policisté v současné
době případ prověřují jako trestný čin podvodu a po pachateli pátrají.
Nápad této trestné činnosti se v posledních letech výrazně snížil. Zásluhu na tom
má zejména cílená prevence ze strany policie, která je z velké části zaměřena na osaměle žijící a pohybově omezené seniory.
Policisté Krajského ředitelství policie kraje
Vysočina se v rámci besed a přednáškové
činnosti snaží napříč celým krajem zvýšit
právní vědomí seniorů, kteří bydlí především
na malých vesnicích, odlehlých částech
měst a také těm seniorům, kteří se již obětí
trestného činu stali.
Podvodníci ale využívají i jiných legend.
Mohou se vydávat například za pracovníky
různých energetických společností. Poškozenému uvedou, že na jeho odběrném místě
je evidován nedoplatek za odebraný plyn,
elektřinu nebo vodu a požadují jej zaplatit
s výhružkou odpojení energií. Senioři většinou pod tímto nátlakem požadovaný ﬁnanční
obnos zaplatí.
Policisté by v této souvislosti chtěli na seniory důrazně apelovat, aby byli ve vztahu
k cizím lidem nebo k osobám, u nichž si nemohou osobně ověřit jejich totožnost, velice
obezřetní. Neměli by otevírat dveře domu
nebo bytu, aniž by se předem přesvědčili,
kdo za nimi je. V žádném případě by nemě-

Od začátku letošního roku evidují policisté v Kraji Vysočina již sedm případů, kdy se
pachatelům podařilo okrást seniory nebo se
o to alespoň pokusili. Za kalendářní rok 2018
policisté těchto skutků v našem kraji zaznamenali dvacet sedm. Pachatelé se přitom
snaží vylákat peníze od starších lidí různými
způsoby. V poslední době je velmi častá takzvaná legenda „vnuk“.
V tomto případě si pachatelé najdou
na seniora číslo pevné linky v telefonním
seznamu, poté mu zavolají a vydávají se
za vnuka nebo vnučku. Cíl je jediný, a to pod
falešnou záminkou vylákat ﬁnanční hotovost. Pachatelé velmi často uvedou, že jsou
v tíživé životní situaci a že potřebují poskytnout určitý obnos peněz. Většinou tvrdí, že
pro peníze pošlou nějakého kamaráda nebo
známého. Nikdy si pro peníze ale nepřijdou
sami. Seniorům proto radíme, aby po takovémto telefonátu ihned kontaktovali vnuka,
který původně volal, nebo se obrátili na nejbližší členy rodiny. Pokud zjistí, že nikdo
z rodiny nevolal, tak je velmi důležité celou
událost ihned oznámit na nejbližší policejní
služebnu nebo na linku tísňového volání 158.
K poslednímu pokusu vylákání peněz
pod legendou „vnuk“ došlo v polovině února
na Jihlavsku. Dosud neznámý pachatel prostřednictvím pevné linky opakovaně kontaktoval seniorku s tím, že potřebuje půjčit 400
tisíc korun a že jí peníze do následujícího

Kulturní přehled
MIKROREGIONU
Moravské Budějovice
Vodáci a turisté Sokola Moravské Budějovice společně pořádají v neděli 14. 4.
splutí Jihlavy, vhodné i pro pěší. Začátek
od Mohelnského mostu do Hrubšic, asi
13 km pro pěší okolo Jihlavy. Odjezd od sokolovny v 8 hodin, návrat asi v 15 hodin.
Občerstvení s sebou. Prosím přihlášky den
předem na mirekhrabovský@centrum.cz,
mobil 737456429.

Moravské Budějovice
SPCCH Moravské Budějovice pořádá přednášku občanské poradny na téma mezilidských a sousedských vstahů, oddluženost
a exeluce. Ve středu 24. 4. v MKS Beseda,
sál Budivoj. Začátek v 15 hodin.

vždy už 10. den v měsíci!
V případě nedoručení zpravodaje v Moravských Budějovicích si ho můžete vyzvednout v Turistickém
informačním centru, Purcnerova ul. 62, nebo se obraťte na doručovatelku tel: 775 686 678.
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li neznámé osoby zvát do svých domovů
a při každém opuštění domu by za sebou
měli uzamknout dveře. Pokud je telefonicky kontaktuje příbuzný a žádá je o půjčení
peněz, měl by si senior tuto informaci, vždy
ještě před předáním hotovosti, osobně ověřit. Je také vhodné trvat na předání peněz
přímo tomu člověku, který o půjčku požádal
a v žádném případě je nepředávat někomu
jinému. Vydání peněz neznámé osobě s sebou totiž nese velké riziko toho, že senior
o své úspory přijde.
Je důležité mít na paměti, že pachatelé
jsou velmi dobře připravení a budou o krok
před vámi. Dokáží velmi rychle reagovat
i na nečekané situace, nevypadají většinou
na první pohled podezřele, mají příjemné
vystupování, jsou komunikativní, milí, slušně oblečení a působí dobrým a seriózním
dojmem. V případě jakéhokoliv podezření
na páchání této trestné činnosti na nic nečekejte a ihned kontaktujte policii na tísňové
lince 158.
-pčr-

Staň se „pilotem“
jaderné elektrárny
Řídit jadernou elektrárnu není jen tak. Takový člověk
musí být maximálně spolehlivý a zodpovědný. Možná
je to ale výzva právě pro tebe!
Jestli hledáš prestižní technické zaměstnání, přihlas se na pozici
„Operátor sekundárního okruhu“ Jaderné elektrárny Dukovany.
 VŠ technického zaměření
 Zdravotní a psychická způsobilost
Více informací a možnost přihlášení
na www.kdejinde.cz.

JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ
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Moravské Budějovice
Turistický oddíl Sokola Moravské Budějovice pořádá dne 27. 4. Pampeliškový pochod
údolím Bíhanky. Trasa 10 km nebo 15 km.
Odjezd vlakem v 8 hodin do Rácovic, občerstvení zajištěno v Dešově. Z Dešova
odjezd asi v 15 hod.

Upozorňujeme přispěvatele, že uzávěrka zpravodaje je pravidelně
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Dobrý anděl odevzdává potřebným rodinám do posledního haléře, protože je její
provoz hrazen ze soukromých zdrojů Petra Sýkory a dalších ﬁlantropů. Navíc získává každý dárce, který se zaregistruje
na www.dobryandel.cz, i přístup do svého
Andělského účtu, kde vidí konkrétní příběhy rodin, kterým pomáhá. Aktuálně nadace každý měsíc přijme 100 nových žádostí o pomoc a celkem odesílá příspěvky
do více než 3 400 rodin.
-doa-

Vylosovaný výherce získává vstupenku na koncert skupiny Kurt Cobain NIRVANA Tribute, konaný 19. 4. 2019 v MKS Beseda.
Správně vyplněné SUDOKU (stačí opsat výsledné číslo ve zvýrazněném řádku) se svým
kontaktem doručte do Turistického informačního centra v Mor. Budějovicích, Purcnerova 62
(MKS Beseda), a to nejpozději do 12. hodin, 15.
4. 2019. Vítěze budeme informovat telefonicky.
Výherci z minulého čísla paní Marii Křivánkové
z Moravských Budějovic gratulujeme.
Ceny do sudoku věnovala MKS Beseda Moravské Budějovice.

placená inzerce
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