placená inzerce

na okraj
Vážení a milí čtenáři
našeho
Moravskobudějovicka,
přichází jeden z nejhezčích měsíců v roce – květen! Příroda se opět
probudila, objevilo se plno květů a radostné švitoření ptactva. Nakonec
odejdou i ledoví muži a květen, máj,
lásky čas, se po roce opět naplno
probudí…
Lidé se věnují každoročnímu jarnímu úklidu, očistě svých domovů, zahrádek a zahrad a také
ve městě probíhá obnova zeleně, očista ulic a výsadba nových
rostlin tak, aby veřejný prostor v našem městě lahodil oku jak
občanů, tak i návštěvníků Moravských Budějovic.
Jaro je zároveň obdobím, ve kterém budou pokračovat stavební práce probíhajících i zahajovaných investičních akcí města. Při procházkách po náměstí si jistě povšimnete výměny oken
na hlavní budově zámku, opravena bude též nedávno dokončená fasáda budovy zámku, na ulici Komenského bude provedena
modernizace veřejného osvětlení a rovněž proběhne úprava 1.
podzemního traktu v městském kulturním středisku.
Měsíc květen je rovněž velmi významným z hlediska naší
historie. Vzpomeneme 74. výročí Pražského povstání a konce
druhé světové války, výročí, která si musíme opakovaně připomínat, abychom do budoucna nedopustili opakování hrůz, které by
ve svém důsledku mohly vést k tragickému konci lidstva na této
planetě.
Nezapomeneme jistě ani na druhou květnovou neděli, kdy
tradičně oslavíme Den matek, kterým každoročně připomínáme důležitou roli žen ve společnosti, v rodinách i v partnerských
vztazích, při výchově dětí a při zajišťování potřeb rodin. Bez péče
žen si vlastně nedokážeme zdravý chod rodin a zdárnou výchovu dětí ani představit.
dokončení na str. 2

1RYëE\WRYëGĥP

na změnu kontaktu pro příjem článků.
Příspěvky zasílejte šéfredaktorovi zpravodaje:
LUBOMÍR JANOUŠEK
tel.: 732 981 141
e-mail: zpravodajmb@gmail.com
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Tato krasavice loni „vychovala“ čapí čtyřčata. Uvidíme, jestli to
zopakuje i v letošním roce, kdy se do Moravských Budějovic
opět vrátila.
Foto: Luboš Janoušek
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dokončení ze str. 1
V neposlední řadě bych se chtěl zastavit u sportu, který v uplynulém půlroce
doslova hýbal naším městem. Ano, jedná
se o působení hokejového mužstva HC
Moravské Budějovice 2005 v soutěži 2.
ligy hokeje ČR. Mužstvo se pod vedením
trenéra Žáka propracovalo až do superﬁnále, přičemž cestou do něho přešlo přes
mužstva, která působila dokonce v extraligových soutěžích. Na cestě do superﬁnále přešli naši hokejisté přes Šumperk,
Hodonín, Havlíčkův Brod a v superﬁnále
se utkali s vítězem západní skupiny HC
Baník Sokolov. V době, kdy píši tyto řádky, boje v rámci superﬁnále ještě probíhají. Věřme, že naši hokejisté odvedou dobrou hru, že budou důstojným soupeřem
Sokolovu. I kdyby nakonec nezvítězili, jejich vítězstvím bylo už to, že se jim podařilo do superﬁnále postoupit! Je to úžasné,
co hokejisté z nejmenšího města, které
v České republice hrálo 2. ligu hokeje, dokázali. Klobouk dolů a poděkování všem,
kteří se o to zasloužili. Poděkování patří
též fanouškům hokeje, kterých na zápasy
superﬁnále dochází přes tisíc, poděková-

ní patří též radě města, která podpořila
prodloužení sezóny ledu v Moravských
Budějovicích, aby se domácí utkání mohla odehrát skutečně v domácím prostředí!
I když stávající klub HC Moravské Budějovice 2005 končí svou činnost, v jednání je již vznik nového spolku HC Žihadla
Moravské Budějovice, který – jak pevně
doufáme – bude pokračovat v tradicích
moravskobudějovického hokeje posledních let. Všichni si to přejeme, protože tradice hokejové slávy v Moravských Budějovicích jde minimálně do 60. let minulého
století.
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři
z obcí Moravskobudějovického mikroregionu, město Moravské Budějovice se vždy
snažilo a snaží vytvářet dobré podmínky
pro občany města i obyvatele obcí celého
mikroregionu. Pokud budeme mít společný zájem na rozvoji sportu pro fanoušky
z celého regionu, nebude od věci hledat
také podporu pro rozvoj koupaliště i zimního stadionu v rámci širšího okolí města.
Pokusíme se oslovit nejen mikroregion,
ale též podnikatele, organizace, které
v regionu působí a které též podporou

sportu a kultury v našem městě budou
vytvářet vhodné podmínky pro kvalitní
využití volného času obyvatel obcí a zároveň vlastních zaměstnanců. Tato spolupráce bude mít smysl, vždyť může pomoci
kvalitnímu životu nás všech v této krásné
části naší vlasti.
Závěrem mi ještě dovolte malou zmínku k Festivalu Václava Hudečka. Letos se
v našem městě neuskuteční ve formátu
a tradičním termínu na konci prázdnin,
jak jsme byli zvyklí. Nová akce s názvem
Svátky hudby s Václavem Hudečkem proběhne na přelomu května a června. Dva
koncerty budou v Třebíči a já bych vás
rád pozval na nedělní koncert s názvem
Setkání s Carmen a sólisty světových
operních a koncertních pódií, který se
uskuteční u nás v prostorách Městského
kulturního střediska Beseda, a to v neděli
2. června od 19 hodin.
Přeji vám krásné prožití měsíce května
a těším se s vámi na viděnou na výše zmíněném koncertě první červnovou neděli
večer.
Ing. Vlastimil Bařinka,
starosta města

Z jednání Rady města Moravské Budějovice
Rada města na své 10. schůzi dne 18. 3. 2019 mj.:
Qschválila předložit žádost o dotaci
z Programu péče o krajinu – na realizaci sečení Heřmanských kopců. Výše
přiznaných ﬁnančních prostředků může
být stanovena do 100% uznatelných
nákladů z rozpočtové části příslušné dokumentace a podmínek místně příslušného sběrného místa. Termín předložení
žádostí je do 29. 3. 2019,
Qschválila provedení opravy svršku silnice

III/15115 (Vranín – průtah) v km 1,436–
2,200 včetně odvodnění způsobem recyklace stávající vozovky za studena.
Plocha opravy 4.620 m2, šířka 6 m,
Qschválila koncept kroniky Moravských
Budějovic za období od 01. 01. 2018
do 31. 12. 2018 a souhlasila s vyplacením odměny dle dohody o pracovní
činnosti kronikáři L. J. za zpracování
konceptu kroniky Moravských Budějo-

Rada města na své 11. schůzi dne 26. 3. 2019 mj.:
Qsouhlasila s tím, aby na adrese: Moravské Budějovice, Komenského sady
1642 bylo umístěno sídlo společností:
HC Žihadla Moravské Budějovice, z.s.
a HC Žihadla Moravské Budějovice,
s.r.o. Tento souhlas se vydává za účelem zápisu do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně,
Qschválila pořadí nabídek veřejné za-

kázky malého rozsahu na zhotovitele
akce Vyhodnocení veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce
Obnova oken hlavní budovy zámku: 1)
PRONTO – OKNA DVEŘE s.r.o. Jemnice; IČO: 024 498 62 – nabídková cena:
3 120 014 Kč bez DPH – lhůta pro dokončení stavby: 122 kalendářních dní;
2) Z. Tesař Jemnice; IČO: 723 252 41

Rada města na své 12. schůzi dne 1. 4. 2019 mj.:
Qschválila poskytnutí dotace z FAOM:
9.800 Kč (49 % celkových uznatelných
nákladů) pro A. K. na akci První kameny
zmizelých v Moravských Budějovicích,
10.000 Kč (33,33 % celkových uznatelných nákladů) pro L.B. na akci Antuka
Tour 2019, která se bude konat dne 8.
6. 2019, 10.000 Kč (12,50 % celkových
uznatelných nákladů) pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.,
Moravské Budějovice na celoroční činnost spolku, 5.000 Kč (11,11 % celkových
uznatelných nákladů) pro Kynologický
klub Moravské Budějovice na celoroční
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činnost klubu, 30.000 Kč (15 % celkových uznatelných nákladů) pro Spolek
pro veřejnou dopravu na jihozápadní
Moravě na celoroční činnost,
Qschválila poskytnutí ﬁnančního daru
ve výši 10.000 Kč pro Českomoravskou
mysliveckou jednotu, z.s, Okresní myslivecký spolek Třebíč za účelem uspořádání Memoriálu Karla Podhajského –
mezinárodní kynologické soutěže, které
se zúčastní 20 nejlepších psů – ohařů
ze střední Evropy. Memoriál se uskuteční ve dnech 5.–6. října 2019,
Qvzala na vědomí žádost o využívání čás-

vic a vyplacení mimořádné odměny,
Qneschválila zřízení nové externí konzultační pozice městského architekta,
Qsouhlasila s konáním 3. ročníku celorepublikové akce ZUŠ OPEN v gymnazijním parku na ulici Tyršova dne 31. 5.
2019 v době od 13 do 17 hodin, na níž
vystoupí žáci ZUŠ Moravské Budějovice. Tato akce probíhá pod záštitou Nadačního fondu Magdaleny Kožené.

Moravské Budějovice získaly ocenění!
Moravské Budějovice získaly letos
ocenění v soutěži Zlatý erb v Kraji
Vysočina. Kvalita našich webových
stránek a splnění soutěžních podmínek nás vynesly na třetí místo v kategorii měst Kraje Vysočina. Již několik let se umísťujeme na předních
příčkách. Kritéria, která musíme plnit, jsou: povinné informace, úřední
deska, doplňkové služby, výtvarné
zpracování, přístupnost zobrazení
na menších tabletech, na mobilních
telefonech a bezbariérová přístupnost pro nevidící a jinak tělesně postižené.
Kraj Vysočina ve spolupráci se spolkem
Český zavináč vyhlásily i pro rok 2019
krajské kolo 21. ročníku soutěže Zlatý
erb. Cílem soutěže je podpořit modernizaci místních samospráv prostřednictvím
rozvoje informačních služeb. Smysl soutěže Zlatý erb spočívá nejen ve vlastním
srovnání webových stránek měst a obcí,
ale jejich webmasterům a provozovatelům poskytuje také užitečné informace
a hodnocení pro další zlepšování. Vítězům jednotlivých kategorií krajských kol je
zajištěn vstup zdarma na konferenci ISSS
v Hradci Králové a na odborné semináře zaměřené na hodnocení webů a s tím
spojenou problematiku.
Soutěž je organizována v krajských
kolech a v navazujícím celostátním kole.
Kraje sestavují odbornou porotu, která
hodnotí webové stránky a elektronické
služby svých měst a obcí. (www.zlatyerb.cz).

Obnova oken zámku
– nabídková cena: 3 327 335 Kč bez
DPH – lhůta pro dokončení stavby: 142
kalendářních dní; 3) M. Mandát Dešov;
IČO: 621 294 49 – nabídková cena:
3 357 965 Kč bez DPH – lhůta pro dokončení stavby: 142 kalendářních dní;
4) JOKA Moravský Krumlov, s.r.o., Skalice; IČO: 479 107 21 – nabídková cena:
3 417 146 Kč bez DPH – lhůta pro dokončení stavby: 142 kalendářních dní.

ti sklepních prostor v MKS Beseda Vinařským spolkem Moravské Budějovice,
Qsouhlasila s omezením provozu Mateřské školy Moravské Budějovice v období hlavních prázdnin, a to od 1. 7. 2019
do 30. 8. 2019, kdy v provozu zůstane
Mateřská škola na ulici Fišerova v době
od 6 do 16 hod.,
Qvzala na vědomí informace o možnosti
využití volných míst v lokalitě Zahrádky
např. jako klidové zóny, záměr zbudování
veřejných WC u prodejen Penny a BILLA
a informace o termínu konání zastupitelstva města č. 4 dne 13. 5. 2019.
Zpracovala Marie Růžičková, odbor
kanceláře starosty a školství MěÚ

Město Moravské Budějovice má
z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR
přislíbenu dotaci ve výši 1 mil. 150 tis.
Kč. Dotace bude použita na obnovu oken
uliční a dvorní zdi hlavní budovy zámku.
Bude posouzen zdravotní stav dřeva
okenních křídel vč. rámů oken, bude provedena repase výměnou degradovaných
částí oken, příp. bude vyhotovena přes-

Na snímku zleva: zástupce ﬁrmy Gordic Libor Vilímek, předseda spolku Český zavináč Tomáš
Renčín, tajemnice MěÚ Ing. Jana Špačková, webmaster Hana Radoberská, vedoucí organizačního odboru MěÚ Ing. Vladimíra Pešková a hejtman Jiří Běhounek.
Foto: KrV

Hlavní ceny byly v krajském i celostátním
kole uděleny v kategoriích:
Qnejlepší webové stránky města
Qnejlepší webové stránky obce
QSmart City a nejlepší elektronická
služba
Nejlepší webové stránky města
QJihlava
QPolná
QMoravské Budějovice

ná replika okenních křídel a rámů. Zároveň bude obnoven nátěr všech oken.
Na základě výsledku výběrového řízení se dodavatelem prací stala společnost
PRONTO–OKNA DVEŘE s.r.o. Ostrava.
Celkové smluvní náklady akce obnovy
v r. 2019 jsou ve výši 3 120 014 Kč bez
DPH.
Práce budou zahájeny v měsíci květnu
a dokončeny do letošního srpna.
Miroslav Beránek, odbor strategického rozvoje a investic MěÚ

V celostátním kole je udělována také
cena ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci, mimo měst
a obcí mohou soutěžit i kraje, organizace turistického managementu a turistické
atraktivity (hrady a zámky, volnočasové
areály, muzea apod.).
Krajského kola soutěže Zlatý erb se
mohou zúčastnit města a obce kraje se
svými oﬁciálními webovými stránkami,
elektronickými službami a turistickými
webovými prezentacemi. Kraj Vysočina
opět vyhlásil své vlastní zvláštní kategorie, a to pro všechna školská, sociální,
zdravotní i kulturní zařízení, která mají
sídlo na území Kraje Vysočina. Nechybí
ani tradiční kategorie pro Sbory dobrovolných hasičů Kraje Vysočina. Slavnostní
vyhlášení krajského kola soutěže v Kraji Vysočina se uskutečnilo v pondělí 18.
března v prostorách kongresového sálu
Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě.
V celostátním kole vyhrálo město Jihlava.
Děkuji všem našim zaměstnancům,
kteří se na tvorbě informačních služeb
a prezentací života města Moravské Budějovice podílejí.
Ing. Jana Špačková, tajemnice MěÚ

Schůze zastupitelstva

Po rekonstrukci bylo uvedeno do provozu WC pro veřejnost na hřbitově. Informujeme veřejnost,
že použití tohoto sociálního zařízení je zpoplatněno částkou 5 Kč.

Letos podruhé a v tomto volebním období už počtvrté se na své schůzi sejdou
městští zastupitelé, a to v pondělí 13.
května. Program jejich zasedání sice nebyl v době uzávěrky tohoto vydání zpravodaje známý, ale dá se předpokládat, že
bude tradičně bohatý. Zastupitelé se mají
mimo jiné zabývat například rozdělováním ﬁnančních příspěvků z Fondu aktivity
občanů města. Čtvrtá schůze nejvyššího
orgánu města se koná ve velké zasedací
místnosti radnice od 16.00 hod. Jednání
je jako vždy veřejné.
-ja-
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MAP II v území plánuje podporu školám na všech úrovních
Místní akční plán ve vzdělávání v území ORP Moravské Budějovice koncepčně
navázal na předchozí projekt MAP I, jehož smyslem bylo nastavit komunikační toky mezi školami v území.
Stávající projekt MAP II se rozjel ve 2. oblasti, které trochu pokulhávají, patří zepolovině roku 2018 s cílem podpořit jména gramotnosti (např. matematická),
kvalitní vzdělávání ve všech základních možná též oblast cizích jazyků, a právě
školách v obvodu Moravských Budějo- na tyto oblasti bychom se rádi v rámci povic. Podpora je zaměřena na zkvalitňo- moci školám chtěli zaměřit.
Uspořádali jsme některé klíčové vzděvání práce vedoucích pracovníků škol
a všech, kteří se na řídící funkce připra- lávací programy pro pedagogy. Právě
vují. Stávající ředitelé a zástupci ředitelů, v dubnu zakončíme program Ředitelský
výchovní poradci a pedagogové, kteří se trojboj seminářem s panem Mgr. Hubatpřipravují na pozice kariérových poradců. kou „Pozitivní leadership ve škole“. Pro
Projekt připravuje aktivity, které povedou pedagogy mateřských škol a 1. stupně zák prohloubení spolupráce a odpovědnosti kladních škol je připraven program „Meza vzdělávací proces v rámci jednotlivých toda zprostředkovaného učení – metoda
škol i v rámci celého území. Pokud při- Reuvena Feuersteina v praxi“.
Protože MAP II se zaměřuje též na propomeneme některé závěry z dotazníků,
které školy vyplňovaly v souvislosti s re- pagaci vzdělávání směrem k široké vealizovanými projekty ŠABLON I, můžeme řejnosti, naplánovali jsme na 4. dubna
konstatovat, že až na některé dílčí sledo- přednášku s Mgr. Bedřichem Musilem
vané kapitoly vzdělávání je území ORP „Média v postfaktické době“. Ve spolupráMoravské Budějovice ve většině oblastí ci s Městským kulturním střediskem Besenad průměrem Kraje Vysočina i nad prů- da Moravské Budějovice jsme propagovali
měrem republikovým. Je pravda, že mezi akci dva týdny předem, přesto ze strany

veřejnosti nebylo toto nesmírně důležité téma, zejména pro rodiče dětí a žáků,
příliš akceptováno. Na přednášce, která
velmi strhujícím tempem objasnila možná
úskalí pro děti a žáky v jejich zapojování
se do sociálních sítí, zejména na facebooku, lektor objasnil typické formy lidí,
kteří se zapojují různými formami aktivit
na facebooku, udělal velmi srozumitelnou
klasiﬁkaci tzv. trolů a vymezil možná rizika
žáků a dětí při jejich mnohdy bezhlavém
sdílení příspěvků bez prověření základních zdrojů, například fotograﬁí i textů.
Mgr. Musil předvedl ukázky tzv. hoaxů,
(tedy mystiﬁkací) a fake news (čili podvrhů). Přednáška pro celkem šest účastníků
byla velmi podnětná, takže nás inspirovala
k možnosti nabídnout ji přímo do škol, pro
žáky 2. stupně ZŠ a pedagogy, kteří mají
na starosti mediální výchovu ve školách.
Kvalita této akce byla mimořádná. Škoda,
že si veřejnost nenašla čas a škoda, že
na přednášku lidé nepřišli v takovém počtu, který jsme alespoň očekávali.

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Prezident České republiky vyhlásil svým rozhodnutím volby
do Evropského parlamentu a stanovil jejich konání na pátek
24. května 2019 a sobotu 25. května 2019.
Organizace volebních dnů
Volby budou probíhat ve dvou dnech, a to v pátek dne 24. 5.
2019 od 14:00 hod do 22:00 hod a v sobotu dne 25. 5. 2019
od 8:00 hod do 14:00 hod. Jedná se o pevně stanovenou dobu
konání voleb, nelze otevřít volební místnosti před stanovenou
hodinou.
Možnost volit na voličský průkaz mimo svůj volební okrsek
Každý volič může požádat na matrice městského úřadu o vydání voličského průkazu, a to osobně, nebo v listinné podobě
doručenou žádostí s úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
prostřednictvím datové schránky.
Konec lhůty pro doručení žádosti v písemné podobě nebo prostřednictvím datové schránky je 17. května 2019 v 16 hodin,
v případě osobní žádosti je konec lhůty stanoven na 22. května
2019 v 16 hodin. Voličský průkaz bude vydán voliči nejdříve 9.
května 2019.
Dodání hlasovacích lístků
Hlasovací lístky budou dodány do schránek voličům nejpozději
v úterý 21. května 2019.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze
v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková
volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Požadavek na hlasování do přenosné volební schránky můžete
již nyní nahlásit na telefonu 568 408 309, ve dnech voleb pak
na telefonu 568 408 311.

Volební místnosti ve městě
Okrsek č. 1
Mateřská škola IV., Fišerova čp. 1340
Voliči bydlící v ulici Alšova, Bezručova, Ciolkovského, Dopravní, Fibichova, Fišerova, Gagarinova, K Cihelně, K Háji, K Hoře,
Mexická, Pražská (čp. 96, 99, 102, 126, 174, 318, 809, 984,
1006, 1027, 1036, 1039, 1058, 1064, 1095, 1113, 1114, 1161,
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1337, 1543, 1544, 1577, 1579, 1646–1648, 1677, 1678), Wolkerova.
Okrsek č. 2
Dům pečovatelské služby I, Chelčického čp. 904
Voliči bydlící v ulici 1. máje, Funtíčkova, Heřmanická, Chelčického, Jaroměřická, Kozinova, Lázeňská, Lidická, Palackého,
Pražská (čp. 104–113, 115, 116, 128, 321, 914), Sokolská, Sušilova, Šustova.
Okrsek č. 3
Střední škola řemesel a služeb, Tovačovského sady čp. 79
Voliči bydlící v ulici Blahoslavova, Dobrovského, Fügnerovo
nám., Havlíčkova, Janáčkova, Kollárova, Kosmákova, Mojmírova, nám. ČSA, nám. Míru, nám. Svobody, Nerudova, Peroutka,
Pivovarská, Purcnerova, Smetanova, Srázná, Tovačovského
sady, Veverkova, Žerotínova.
Okrsek č. 4
Základní škola T. G. M., nám. Svobody
čp. 903
Voliči bydlící v ulici Březinova, Gymnazijní, Jiráskova, Šafaříkova, U Mastníka.
Okrsek č. 5
Mateřská škola Husova čp. 485
Voliči bydlící v ulici Husova, Jemnická, Komenského sady, Miličova, Okružní, Palliardiho, Polní, Sadová, Urbánkova (čp. 379,
475, 476), Větrná, Za Tratí.
Okrsek č. 6
Dům dětí a mládeže, Miličova čp. 530
Voliči bydlící v ulici Hloužkova, Jechova, Komenského, Mánesova, Na Výsluní, Šindelářova, Zahradní (čp. 1585–1705).
Okrsek č. 7
Městská knihovna, Tyršova čp. 364
Voliči bydlící v ulici Bří Čapků, Čechova, Lažínská, Myslbekova,
Partyzánská, Pod Spravedlností, St. Slavíka, Tyršova, U Vodojemu, Urbánkova (čp. 231, 386–389, 616–619, 671, 870–874,
948, 1035, 1042, 1282), Zahradní (čp. 1724), Znojemská.
Okrsek č. 8
Kulturní dům Jackov, čp. 16
Voliči bydlící v obci Jackov.
Okrsek č. 9 Hasičská zbrojnice Lažínky, čp. 64
Voliči bydlící v obci Lažínky.
Okrsek č. 10
Kulturní dům Vesce, čp. 6
Voliči bydlící v obci Vesce.
Okrsek č. 11
Hasičská zbrojnice Vranín, čp. 53
Voliči bydlící v obci Vranín.
Bc. Pavlína Prokešová
odbor organizační MěÚ

Na jednání tzv. pracovních skupin projektu (pedagogové, kteří mají zájem se
do projektu zapojit) projednáváme další
aktivity, jako jsou nesoutěžní přehlídky divadel ze škol, interpretace poezie
a prózy, aktivně chceme spolupracovat
s městskou knihovnou. Letošní „Pasování
na čtenáře ze základních škol v Moravských Budějovicích“ probíhá již za naší
spoluúčasti. Na pracovní skupině matematické gramotnosti chceme plánovat
společné soutěže škol v matematických
dovednostech, v hrách zábavné logiky,
chceme podpořit zájem o šachy, apod.
Na měsíc květen chystáme podporu
akci ZUŠ – tzv. ZUŠ OPEN, která proběhne jak v Moravských Budějovicích (park
u gymnázia), tak v Jemnici, na celostátně
podporované aktivitě budou tradiční hudební vystoupení, výtvarné dílny pro děti
a žáky škol; chystáme se podpořit žáky
z našich škol v oblasti komunikačních
dovedností v cizím jazyce, ve spolupráci
s Divadelním centrem Zlín zajišťujeme pro
žáky našich škol dvě představení v česko-anglické verzi, jedno představení pro
žáky 1. stupně základních škol, jedno

představení pro žáky 2. stupně základních škol. Takže dvě představení budou
odehrána 11. června v Jemnici a dvě
představení 12. června V Moravských Budějovicích.
V neposlední řadě chystáme podporu
mateřských škol a základních škol, DDM
a ZUŠ nakoupením potřebných pomůcek
pro zkvalitnění práce v tzv. neformálním
vzdělávání. Stavebnice pro rozvoj motoriky, pomůcek pro práci technických kroužků
DDM i pomůcek pro zajištění aktivit ZUŠ.
V následném období potom hodláme
zapracovat na možnosti podpory robotických kroužků ve školách zakoupením
robotických stavebnic, vyškolením pedagogů, kteří budou ochotni s mnohdy již
náročnými stavebnicemi šířit technické
a robotické dovednosti ve školách v území. Pokud se nám bude dařit rozvíjet
spolupráci se školami v území, bude jen
dobře. Je pravdou, že jsou také v našem
území školy, které odmítají spolupráci,
přitom samy sebe zařazují mezi otevřené školy. Doufejme, že i zde se zablýská
na lepší spolupráci.
PhDr. Zdeněk Janderka

Městská policie informuje...
Od 1. května budou strážníci opět pokračovat ve forenzním značení jízdních
kol, které zahájili v loňském roce. Značení
probíhalo v listopadu a prosinci loňského
roku, přičemž v tomto období strážníci
označili celkem 217 jízdních kol a kompenzačních pomůcek. Zpočátku byla značena kola občanů
Moravských Budějovic, později
bylo značení povoleno i obcím
mikroregionu.
A nyní podrobněji:
– Co to je značení?
– vlastním FIZ rozumíme roztok
lepidla a mikroteček s unikátním
identiﬁkačním kódem. Velikost
mikroteček je 1 mm. Velikost
mikroteček je tedy taková, že
nejsou lidským okem běžně vidět. Celý roztok je po zaschnutí na předmětu průhledný, tedy
v podstatě pouhým okem neviditelný. Proto je do tohoto roztoku
také přimíchán UV faktor a tím je značení
viditelné pod UV světlem. Speciální lepidlo s mikrotečkami a UV faktorem je navíc
složeno ze čtyř chemických látek napodobujících lidskou DNA. Každé balení tohoto forenzního značení pak díky této DNA
technologii obsahuje svůj speciﬁcký syntetický DNA kód, což je výhodné v případě, že by došlo pachatelem k odstranění
všech mikroteček. Identiﬁkace předmětu
je pak také možná právě díky složení lepidla.
Odolnost tohoto značení je veliká – odolává běžným teplotám vyskytujícím se
v letních i zimních měsících v naší zemi,
vodě, mlze, roztokům kyselin, soli a taktéž
mechanické odstranění tohoto značení je
velmi obtížné.
Značení je zdraví i přírodě neškodlivé.

Značení nepoškozuje předmět, na který je
nanášeno.
Značení usychá na kole 15 minut. Poté je
možno kolo běžně používat. 24 hodin značení tvrdne, proto se kolo nesmí 24 hodin
čistit, mýt apod.
– Pro koho je značení určeno – pro všechny občany města Mor. Budějovice
a všech obcí mikroregionu.
Označit kolo si může jen
občan starší 18 let, ten si
může na sebe zaregistrovat
i více kol (např. dětí).
– Co se značí – všechna
jízdní kola, tříkolky, koloběžky, elektrokola, kompenzační pomůcky a ostatní
nemotorová
vozidla
poháněná lidskou silou.
– Kdy a jak bude značení probíhat – po předchozí
telefonické domluvě na služebně Městské policie Moravské Budějovice, nám. Míru 1, označení kola trvá přibližně 15–30 minut.
– Co vše k tomu občané potřebují –
občanský průkaz nebo pas, doklad o koupi (nabytí) kola, pokud jej nemá, sepíše
se s občanem čestné prohlášení o nabytí
jízdního kola.
– Co je to bude stát – nic, je to zdarma.
– Co se neznačí – kola ve špatném technickém stavu, znečištěná a mokrá kola.
– Kdy se neznačí – při teplotách pod 10
st. Celsia, za deště nebo těsně po dešti.
Kolo občana je po označení zaregistrováno do lokálního a mezinárodního
registru REFIZ.
Str. Hana Nixová, zástupce vedoucího
strážníka MP Mor. Budějovice

Komise rady města
ve volebním období 2018–2022
Zákon o obcích z roku 2000 umožňuje
(ale nenařizuje) radám měst a obcí zřizovat
podle potřeby své poradní orgány – komise.
Na rozdíl od povinných výborů zastupitelstva (ﬁnančního a kontrolního) však zákon
nestanovuje, jaké komise má rada té které
obce zřídit. Je tedy zcela na její vůli, zda
vůbec nějaké komise zřídí a jak je formálně
označí. Členy komisí včetně jejich předsedů
nemusí být zastupitelé a dokonce ani občané příslušné obce. V případě těchto komisí není také ze zákona určený počet jejich
členů, který navíc může být klidně i sudý.
Vzhledem k tomu, že komise jsou kolektivní
orgány, nepřichází ovšem v úvahu složení
pouze z jednoho člena. V komisi rady proto
musí být nejméně dva lidé.
Moravskobudějovická městská rada se
rozhodla pro volební období 2018–2022 zřídit následující komise v tomto složení:
Výběrová komise
PhDr. Zdeněk Janderka (předseda),
Ing. Dalibor Janda, Michal Drexler, Jaroslav
Sapík, Ing. Jaroslav Doležal, František Dostál, Ing. Josef Růžička, Rudolf Špičák, Miroslava Benháková.
Sociální, zdravotní a školská komise
Mgr. Iva Machátová (předsedkyně), Miroslava Svobodová, Mgr. Marie Jandová,
Mgr. Olga Honsová, Eva Marková, Mgr. Alena Žáková, Lubomír Binka, Mgr. František
Zvěřina, Bc. Brigita Špičáková.
Komise výstavby a rozvoje města
Mgr. Jan Švaříček (předseda), Ing. Eva
Šafránková, Miroslav John, Ing. Karel Špaček, Ing. arch. Vlastimil Novotný, Ing. Petr
Žák, Věra Kaňková, PhDr. Zdeněk Janderka, Miroslava Benháková.
Komise prevence kriminality
Ing. Eva Šafránková (předsedkyně), Miroslav John, Mgr. Petr Stejskal, Mgr. Květa
Bretšnajdrová, Václav Kračmar, Pavlína
Inderková, Bc. Brigita Špičáková, Bc. Petr
Punčochář, Hana Nixová.
Kulturní komise
Mgr. Drahomíra Brzobohatá (předsedkyně), Iva Tržilová, Mgr. Jitka Bařinková,
Miroslav Kratochvíl, Mgr. Lubomír Honek,
Ing. Yvona Švaříčková, Mgr. Anna Prokopová, Iveta Popová, Hana Janoušková.
Komise rozvoje sportu
Jaromír Klouda (předseda), Michal
Drexler, Mgr. Jan Švaříček, František Veverka, Mgr. Alena Žáková, David Mitáš,
PhDr. Zdeněk Janderka, Rudolf Špičák,
Mgr. František Zvěřina.
Bytová komise
Miroslava Svobodová (předsedkyně),
František Chvátal, Jiří Brych, Tomáš Taﬂíř,
Jaromír Málek, PaedDr. Bohuslav Janderka,
Jaroslav Jenšovský.
Pracovní skupina programu
regenerace MPZ
Lenka Dohnalová (předsedkyně), Josef
Krpoun, Mgr. Květa Bretšnajdrová, Mgr. Petr
Jičínský, Ing. arch. Jiří Hašek, Ing. Vlastimil
Novotný, MgA. Jan Klimeš, Jaroslava Panáčková, Václav Kovář, PhDr. Petr Beránek.
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opět vyzývá: pokud máte doma fotograﬁe
či amatérská videa z roku 1989 v našem
Naše dubnová schůzka měla opravdu a následně společně s Besedou tyto osla- městě, budeme rádi, když se s námi pohojnou účast. Pozvali jsme totiž mezi nás vy zastřešit pod jedním logem tak, aby dělíte. Je možno fotograﬁe nechat naskezástupce nejrůznějších škol a dalších or- všechny akce spojené s tímto výročím, novat v městské knihovně. Děkujeme.
V další části naší pracovní schůzky
ganizací našeho města, abychom se po- a že jich nebude málo, byly pro veřejnost
radili a sladili ohledně oslav 17. listopadu. dosažitelné, aby se o nich prostě vědělo. jsme jako komise navrhli doporučit radě
Máme představu letošní kulaté výročí po- Setkání svůj účel splnilo, kdo se bude chtít města udělení čestného občanství mojmout ve stylu „město slaví“. Chtěli jsme zapojit a prezentovat veřejnosti, může tak ravskobudějovickému rodákovi, režisérovi
tedy zjistit, zda se už někde něco chystá, učinit. Kulturní komise v této souvislosti Ivo Novákovi. Tento náš rodák, o kterém
popravdě řečeno valná část Budějováků
ani neví, se poprvé na tomto světě nadechl v Moravských Budějovicích v roce
1918 a zemřel již poněkud zapomenut
Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí, Město Moravské Budějovice
v roce 2004 v Praze. Jeho ﬁlmy se však
a Základní škola TGM Moravské Budějovice se připojují k oslavám Dne země 22. dubna.
promítají dodnes a patří k velmi oblíbeTento den oslavíme již třináctým ročníkem EKOTRHU, který proběhne
ným. Za všechny budu jmenovat alespoň
v pátek 17. května od 10.00 do 16.00 hodin v areálu zámeckých koníren v MoLéto s kovbojem. Byli bychom rádi, kdyby
ravských Budějovicích.
se povedlo během tohoto roku připomeMůžete se těšit na výrobky z kozí farmy 5 přírodní čaje 5 ručně vyráběné svíčky 5 250
nout pana režiséra promítnutím některých
druhů koření 5 kované šperky 5 dřevěné výrobky 5 přírodní kosmetiku 5 drátenické výjeho ﬁlmů a do budoucna umístit na rodrobky 5 sušené ovoce, oříšky v dárkovém balení 5 ručně vyráběnou bižuterii 5 dětské
ném domě pamětní desku.
pletené zboží 5 včelí produkty a medové speciality 5 bramborové spirálky 5 výpěstky
Mezi čestnými občany Moravských Buzahradnictví Vejtasa Jaroměřice n/R 5 ekodrogerii 5 potraviny v bio kvalitě 5 mléčné
dějovic naopak neradi vidíme Klementa
výrobky z Lesonic 5 ručně vyráběné proutěné zboží 5 perníky 5 biokosmetiku 5 zahradGottwalda. Doporučujeme radě města
nické výpěstky SOŠ Znojmo 5 originální ručně vyráběné dárky 5 medové elixíry 5 domácí
zrušení tohoto čestného občanství.
cukroví 5 bylinkové sirupy 5 levandulové výrobky.
V závěru jsme se ještě znovu bavili
Doprovodný kulturní program letos nabízí:
5 vystoupení hudebních souborů Růžička – sbor, Rozinky – ukulele 5 aerobic tým 5 o posvícení, tentokrát o hlavním tématu.
Padlo několik návrhů, zatím jsme si dali
Tereza – vystoupení ekologického kroužku 5 otvírání studánek – recitační pásmo 6.
za úkol přemýšlet a příště doladíme.
ročníku 5výstavu modelů rozhleden, výrobky z odpadového materiálu
Mgr. Drahomíra Brzobohatá
Odbor životního prostředí MěÚ

ZPRÁVA KULTURNÍ KOMISE

EKOTRH 17. května 2019

Vážení občané města Moravské Budějovice
V poslední době se objevily snahy, respektive výzvy ke zřízení pozice městského architekta v Moravských Budějovicích.
Protože se jedná o poměrně široce diskutovaný problém napříč Českou republikou,
dovolíme si uvést některé věci na pravou
míru ne proto, že bychom se chtěli těmto
snahám vyhnout, ale zejména proto, abychom naopak podpořili správnost postupu, který jsme v této otázce zvolili.
Česká komora architektů vydává bulletin, který nám posloužil jako hlubší materiál k výběru informací, o které bychom se
s vámi rádi podělili.
Z bulletinů ČKA (Česká komora architektů) uvádíme některá fakta, neboť pokládáme za důležité k diskusi přiložit nějaké informace.
Komora vydala brožuru Městský architekt a uspořádala několik seminářů
k podpoře tohoto tématu. Je zřejmé, že
problematika daleko přesahuje možnosti
tohoto příspěvku, nicméně k problematice
vybíráme.
Vzniklá poptávka po městských architektech není zcela v souladu s rozměrem
a kapacitou obce architektů v ČR. To se
mimo jiné projevuje i často nereálnými požadavky samospráv na kvaliﬁkaci uchazečů (výběrová řízení se často opakovala
zpravidla i s postupným snižováním nároků na danou pozici). Negativní dopad
měl zejména požadavek na autorizaci
účastníků výběrových řízení. V ČR je cca
20 000 architektů, přičemž jen asi 4000
z nich je autorizovaných, přičemž obcí
máme přes 6250.
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Autoři brožury tak reagují na vzniklé
disproporce návrhem na zřizování pozice městského architekta dvěma způsoby
(První způsob – variantou a) je expert jako
zpracovatel územního plánu nebo variantou b) je profesionál obsluhující větší počet obcí – problémem je vznik tzv. velkého
množství miniúvazků a nespeciﬁkovaná
vazba na prostředí). Druhým způsobem
je externí obecní architekt pro mikroregion, MAS nebo ORP – úvazek bude větší,
ale situace ohledně vazby na prostředí je
stejná…
Současný stav legislativy neukládá
městům a obcím povinnost mít v profesní
struktuře úřadu, případně externě městského architekta či architekta obce. Je
zcela na úvaze politiků, zda je pro kvaliﬁkovaný výkon státní správy a pro kvaliﬁkované rozhodování v oblasti urbanismu,
architektury, územního plánování daná
pozice zřízena. Můžeme říci, že přístup
města Moravské Budějovice v této otázce předběhl diskusi na stránkách daného
bulletinu. Vymezili jsme, že role architekta
je vlastně kompletní službou, kterou při
rozvoji města či obce mikroregionů mohou obyvatelé a politici využívat, pro konzultace i poradenství.
Využili jsme tak možnosti zřídit poradní orgány (komise rozvoje výstavby,
na jejíž platformě může architekt města
vykonávat činnost (dle §117 a §122 zákona o obcích).Z mnoha variant, které ČKA
popisuje, jsme zvolili dle našeho názoru
takovou, která fakticky a ekonomicky
vyhovuje potřebám města naší velikosti.

Architekt, který pracuje pro státní správu, je zároveň včleněn do komise a jeho
činnost je speciﬁkována ve zřizovací listině. Náš architekt tak může pracovat jako
zpracovatel oponentních studií a při zpracování iniciačních návrhů jako podkladů
pro zpracování zadání územních studií
zejména ve veřejném prostoru. Je to dle
našeho názoru ideální forma a jsme rádi,
že jsme v rámci stávající legislativy nabídli
městu variantu, která by mohla být efektivní a životaschopná.
PhDr. Zdeněk Janderka,
radní

Sňatky v 1. čtvrtletí 2019
Jiří Chmelka
Dana Duchoňová

Jakubov
u Mor. Budějovic
Jakubov
u Mor. Budějovic

Pavel Machovec
Nové Syrovice
Kateřina Kabelková Jakubov
u Mor. Budějovic
Jiří Motyčka
Pavla Novotná

Bezděkov
Bezděkov

Jaroslav Matějíčný
Martina Matějíčná

Třešť
Třešť

Martin Vybíral

Moravské
Budějovice
Dešná

Kateřina Kristková
Matrika

SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ NA MORAVSKOBUDĚJOVICKU
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16–064/0006267
Tento projekt je spoluﬁnancován z OP Zaměstnanost
prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR.
Ve třetím období realizace projektu bylo prostřednictvím uskutečňování klíčových aktivit podpořeno celkem 48 osob z cílových skupin projektu
– rodiny a děti ve věku 15–18 let ohrožené vícenásobnými riziky a dále mladí dospělí do 26 let opouštějící náhradní rodinnou či institucionální péči,
žijících v ORP Moravské Budějovice. Byly využity

zejména metody přímé sociální terénní práce v přirozeném prostředí klientů, které udržují zavedený
postup motivace klientů a jejich následné aktivizace, kdy za podpory a často i doprovodu dochází
k postupnému klientskému zplnomocňování pro
kvalitní rozhodování se při hledání řešení individuálních sociálních nepřízní. Cílem je navrácení odpovědnosti do rukou klienta formou zajištění jeho
participace při hledání a především uplatňování
nalezených řešení. Jedná se o dlouhodobý a mra-

venčí proces práce s jednotlivcem, neboť ve valné
většině případů se jedná o osoby z cílových skupin
s individuální historickou sociální deprivací. Veškeré kroky podpory jsou s klientem spoluplánovány, detailní informace jsou sdíleny srozumitelným
způsobem a je vždy respektována klientova jinakost při dohledu nad plněním jednotlivých kroků
a cílů. Podpora byla rovněž zajištěna prostřednictvím případových setkání na multidisciplinární
platformě a prostřednictvím mediace a zajištěním
psychologické i socioterapeutické podpory.
Zpracoval: realizační tým projektu

Město Moravské Budějovice
Městský úřad Moravské Budějovice
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemnice Městského úřadu Moravské Budějovice, nám. Míru 31,
676 02 Moravské Budějovice
vyhlašuje výběrové řízení na místo

zaměstnance odboru strategického rozvoje
a investic
hlavní zaměření – investiční technik
s místem výkonu práce Městský úřad Moravské Budějovice,
nám. Míru 31
- jedná se o pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)
- 9. platová třída dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
- předpokládaný termín nástupu: od 01.05.2019
Stručné vymezení pracovní náplně:
Zajišťování agendy přípravy a realizace investiční výstavby města.
Stručný výběr z činností: příprava a realizace investic města, zajišťování předprojektové a projektové přípravy investičních staveb,
výkon technického dozoru investičních akcí města, příprava výběrových řízení na dodavatele, kontrola správnosti prováděných
prací, spolupráce při přípravě dotačních projektů, vypracovávání
rozpočtů jednoduchých staveb.
A) Předpoklady pro výkon pracovního poměru úředníka:
- fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem s trvalým
pobytem na území ČR,
- věk minimálně 18 let,
- svéprávnost,
- občanská a morální bezúhonnost – za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro
trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný
z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,
pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla
odsouzena,
- znalost českého jazyka.
B) Požadavky pro výkon správní činnosti:
- střední vzdělání s maturitní zkouškou technického směru, výhodou je vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání technického
směru se zaměřením na stavebnictví,
- znalost zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva dopravy
a spojů ČR č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci
- komunikativnost, ﬂexibilita, samostatnost, zodpovědnost, rozhodnost, spolehlivost, schopnost pozitivně jednat s občany, organizacemi a úřady, schopnost stálého vzdělávání se, orientace
v právních předpisech,
- uživatelská znalost práce na PC, znalost operačního programu
MS Windows a souvisejících programů (MS Ofﬁce),

- oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny „B“ – aktivní řidič,
Výhodou:
- praxe ve veřejné správě v oboru správy majetku a investic vítána
- přehled v oblasti veřejné správy, zejména zákona o obcích a zákona o pozemních komunikacích
- znalost německého a anglického jazyka vítána (vzhledem k EU).
C) Výčet dokladů, které uchazeč předloží:
- písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
· jméno, příjmení a titul uchazeče,
· datum a místo narození uchazeče,
· státní příslušnost uchazeče,
· místo trvalého pobytu uchazeče,
· číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu
o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
· datum a podpis uchazeče,
- životopis, ve kterém se rovněž uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících
se správních činností,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců; u cizích
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- čestné prohlášení uchazeče, že nepodniká nebo neprovozuje
jiný druh výdělečné činnosti nebo pokud takovou činnost provozuje, tak její speciﬁkaci a v případě, pokud by byla tato výdělečná
činnost shodná s předmětem činnosti vyhlašovatele tohoto výběrového řízení, předat prohlášení o závazku uchazeče ukončit
tuto činnost při nástupu do pracovního poměru,(podmínka pro
uzavření pracovní smlouvy),
v případě, že tato činnost není shodná s předmětem činnosti
vyhlašovatele a není povolena přímo zákonem, může takovou
činnost zaměstnanec vykonávat až po získání souhlasu zaměstnavatele,
- další doklady k doložení výše uvedených předpokladů.
Přihlášky s požadovanými doklady seřazenými v pořadí, jak jsou
uvedeny výše v bodě C) tohoto oznámení, v písemné podobě doručte nejpozději do 15. 05. 2019 do 10:00 hod. v zalepené obálce
označené v levém horním rohu značkou „VŘ – OSRI“ a adresou
odesílatele na adresu:
Město Moravské Budějovice podatelna MěÚ
nám. Míru 31
676 02 Moravské Budějovice
Vyhlašovatel si vyhrazuje také možnost telefonicky pozvat případné vybrané uchazeče k ústnímu pohovoru. Dále si vyhlašovatel
vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Případné další informace na tel. číslech: 568 408 335 Miroslav Beránek, vedoucí odboru strategického rozvoje a investic,
568 408 315 a 568 408 308 kancelář a sekretariát tajemnice MěÚ.
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Mají Moravské Budějovice nějaké čestné občany?
Hned v úvodu si dovolím laskavému moravskobudějovickému čtenáři položit několik otázek. Říkají vám něco jména Julius Rittler, Karel Urbanec, Jan Trávníček,
Cyril Hain či Augustin Osvačil? Že nic?
A co třeba jména František Vašek, Antonín Mezník, Josef Podbrdský, Arnošt hrabě Marschall, Jaroslav Čech, Julius Ďuriš
a Václav Pašek? Taky nic? Zkusme tedy
uvést ještě pár jmen: Eduard Špatinka,
Zdeněk Fibich, Václav Kosmák, Alois Jirásek, Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard
Beneš, Vincenc Lesný, Zdeněk Fierlinger,
Klement Gottwald, Jaroslav Palliardi. Toto
už určitě mnohým natolik neznámí lidé nejsou. Mohou mít všichni výše uvedení mužové navzdory svým rozličným profesím

a různé době, v níž žili, něco společného? Nejen mohou, ale mají. Všichni totiž
ﬁgurují na neoﬁciálním přehledu čestných
občanů města Moravské Budějovice. Naskýtá se ovšem otázka, jestli těmi čestnými občany opravdu jsou...
Podobnou problematikou se nedávno
zabývali v Třebíči, kde se tamní zastupitelstvo – nikoliv ovšem poprvé – zabývalo
návrhem zrušit čestné občanství někdejšímu československému prezidentovi
Klementu Gottwaldovi. Třebíčští radní si
nechali vypracovat u radničních právníků analýzu, z níž vyplývá, že čestnými
občany jejich města jsou už jen ti, kteří
žijí. Výjimkou je člověk, který tuto poctu
obdržel in memoriam. Právní oddělení
třebíčské radnice se ve svém stanovisku
odvolalo na zákon o obcích s tím, že ten
nic jako seznam čestných občanů nezná.
Právní oddělení třebíčské radnice mimo
jiné dále uvádí: „Pokud je někde nějaký
seznam publikován, jde o druhotnou evidenci, kterou není třeba řešit usnesením
zastupitelstva. Navíc je třeba upřesnit, že
pokud je někde, že je Klement Gottwald
čestným občanem města, tak to není
správně a mělo by to být upraveno i bez
usnesení zastupitelstva. A pokud je někde uvedeno, že byl, tak se jedná o his-

torický fakt, který nemůžeme změnit. Bylo
by to falšování minulosti. Ten, kdo zemře,
přestává být subjektem práva a nositelem
jakýchkoli práv a povinností.“
Pokud bychom se tedy ztotožnili s názory třebíčských právníků (a nic tomu
nebrání), Klement Gottwald už dávno (66
let) není čestným občanem Moravských
Budějovic, podobně jako dalších čtyřiatřicet nositelů tohoto ocenění. Výjimkou
by byl pouze notář a archeolog Jaroslav
Palliardi, jemuž bylo čestné občanství posmrtně uděleno v březnu 2014.
Závěrem ještě malé doplnění ke jménům v úvodu: Julius Rittler byl poslancem Moravského zemského sněmu a ředitelem Rosických uhelných dolů, Karel
Urbanec ředitelem Živnostenské banky
v Praze, Jan Trávníček účetním v Třebíči, Cyril Hain členem obecního výboru,
Augustin Osvačil profesorem v Opavě,
František Vašek lékařem, Antonín Mezník
dvorním radou, Josef Podbrdský zemským poslancem, Arnošt hrabě Marschall
okresním hejtmanem, Jaroslav Čech ministerským radou na ministerstvu veřejných
prací, Julius Ďuriš ministrem a Václav Pašek předsedou Krajského národního výboru v Jihlavě.
Luboš Janoušek

Kameny zmizelých v našem městě

Pamětní deska držitele čestného občanství
Moravských Budějovic Jaroslava Palliardiho.
Foto: Luboš Janoušek

Jmenuji se Anežka Kotrbová a studuji
poslední ročník gymnázia v Moravských
Budějovicích. Loni jsem se s dalšími čtyřmi studenty Gymnázia a SOŠ Moravské
Budějovice zúčastnila česko-německého
projektu StoriesofInjustice: Fromthe Place WhereWe Live, ve kterém studentské
týmy pátraly po příbězích lidí, kteří zažili
během 2. světové války bezpráví. Pro práci jsme si vybrali osud židovského chlapce Hanuše Rosenberga, který studoval
na naší škole.
S „badatelskou“ skupinkou jsme procházeli archivní materiály a našli pamět-

níka, který byl spolužákem Hanuše. Z ﬁlmových záznamů rodiny, které se jako
zázrakem dochovaly, jsme vytvořili krátký snímek s názvem „Hanuš“ a ten jsme
v projektu prezentovali. Na podzimním
setkání v německém Cottbusu jsem také
poprvé viděla Stolpersteine (= česky kameny zmizelých = dlažební kostky s mosazným povrchem, které se umísťují před
domy obětí holocaustu).
Celá myšlenka Stolpersteine mě velmi zaujala. Vybrala jsem si ji i jako téma
seminární práce a rozhodla jsem se, že

Podobně jako před rokem ozdobily děti z moravskobudějovických mateřských i základních škol a DDM Budík osm z deseti stromů
na náměstí ČSA svými výtvory na velikonoční
motivy.
Foto: Luboš Janoušek
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položím Kameny zmizelých pro
rodinu Rosenbergovu a Bixovu v našem
městě na ulici Sokolská, kde rodina žila.
Potom už jsem jen hledala možnosti jak
postupovat a zjišťovala si potřebné informace.
Nyní do sebe všechny dílky „projektové
skládačky“ zapadají. Data jsou shromážděna a ověřena, potřebná povolení obstarána a „Kameny“ jsou zadány do výroby.

V květnu bude sedm Kamenů zmizelých
na ulici Sokolská slavnostně položeno.
Zbývá ještě sehnat část peněz, tak mi držte palce. Pozvánka s přesným termínem
bude zveřejněna na webu školy, Facebooku a v tisku.
Připojuji odkaz na snímek „Hanuš“, který stál na počátku projektu, a reportáž
s Českým rozhlasem Vysočina z června
loňského roku.

https://www.facebook.com/pribehybezpravi/videos/10156653451956535/
https://vysocina.rozhlas.cz/hanus-rosenberg-zahynul-ve-trinacti-letech-v-koncentracnim-tabore-jeho-osud-7446461
Těším se s vámi na viděnou při odhalování Kamenů zmizelých v našem městě.
Anežka Kotrbová,
studentka 4. A Gymnázia a SOŠ

Pasování na čtenáře
Stalo se tradicí, že naše nové čtenáře z řad žáků prvních
tříd slavnostně „pasujeme na čtenáře“. Také letos jsme k tomuto slavnostnímu aktu přistoupili zodpovědně a pozvali
jsme si osobu nanejvýš povolanou. Pan Adolf Dudek svůj
celý profesní život ilustruje dětské knihy a má jich na svém
kontě už téměř 130! A navíc je to bezva člověk a skvělý
„šoumen“.
V úterý 9. dubna se nám tedy sešli v sále „u hasičů“ všichni prvňáčci základních škol v Moravských Budějovicích, aby
byli slavnostně uvedení mezi čtenáře naší knihovny, ale také
aby zažili, doslova na vlastní kůži, vystoupení ilustrátora
Adolfa Dudka. Poté, co si pan Dudek ověřil, že děti znají klasické pohádky, a některé z nich prošly rychlokurzem ilustrace, došlo na slavnostní pasování. Děti si odnesly Pasovací
listinu, knihu Prázdniny v talíři a úžasný zážitek.
Akce byla realizována za podpory projektu MAP II a velký
dík patří i SDH Moravské Budějovice za půjčení prostor.
Městská knihovna Moravské Budějovice

Foto: Fotoateliér NX studio

Dobrovolníci vyčistili okolí Želetavy
Úklidová akce Čistá Vysočina letos
v Želetavě oslavila jubileum. Dobrovolníci se tady v pátek 5. dubna chopili pytlů
a vyčistili okolí městečka od odpadků už
podesáté. V letošním roce přišlo lidí, kterým není příroda lhostejná, celkem čtyřiatřicet. Akci uspořádali sokolové a účastnili
se jí také hasiči, někteří obecní zastupitelé, mladí fotbalisté i rodiny s dětmi, které
byly docela pyšné, že také mohou pomáhat. Společnými silami se podařilo odpadky naplnit asi 40 pytlů a vyčistit asi 18 kilometrů příkopů v okolí Želetavy.
Pozitivní je, že odpadků v okolí silnic
nepřibývá. Plastové odpady se však najdou vždy. Občas narazí dobrovolníci
na nějakou raritu, ale určitě už toho není
tolik jako na začátku, když z lesa tahali
např. umyvadla, matrace nebo třeba stará
kamna. Teď jsou to hlavně obaly od nápojů a občas nějaká
ta sjetá pneumatika.
Po ani ne dvou hodinách práce bylo hotovo a účastníci se
sešli na Sokolské zahradě, aby se občerstvili, opekli špekáček a zhodnotili letošní akci. Nelitoval nikdo. Pro děti to byl
zase trochu jiný zážitek a také poučení, jak se mají k přírodě
chovat, a dospělí měli dobrý pocit z toho, že při svých procházkách okolím městečka nebudou na každém kroku zakopávat o odpadky.
Tím však Čistá Vysočina v Želetavě neskončila. V sobotu 6. dubna další dobrovolníci vyčistili lesík pod hřbitovem,
kde naplnili převážně obaly od svíček ze hřbitova další tři
pytle. Doufejme, že se lidé konečně naučí dávat tyto obaly
tam, kam patří – do popelnic umístěných za tímto účelem
na hřbitově.
Mgr. Olga Nováková
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Matematický oříšek

Dětský maškarní karneval
V neděli 24. března v odpoledních hodinách se uskutečnil
v prostorách kulturního domu ve Zvěrkovicích maškarní karneval pro děti. Po dlouhé době se podařilo účastníky akce zaplnit
téměř celý sál, všichni netrpělivě očekávali netradiční pojetí jindy
tradičního maškarního karnevalu. Nutno poznamenat, že mezi
přítomnými nebyli jen místní, ale i mnoho známých a kamarádů
z okolí. Tentokrát se o zábavu postaral klaun, moderátor a DJ
v jedné osobě. Přestože se některé děti zpočátku ostýchaly, dokázal klaun brzy rozpohybovat děti všeho věku. A do soutěží nakonec zapojil i jejich rodiče. Po dvou hodinách intenzivního tance,
dovádění a křepčení čekala na děti odměna v podobě pizzy. A že
všem pořádně chutnala! Poté se již všichni vraceli domů s pocitem příjemně stráveného odpoledne. Všem pořadatelům patří
velký dík za vše, co pro naše děti, jejich rodiče a známé připravili.
Jana a Libor Nečesalovi

Jako každý rok i letos měli žáci naší školy možnost zapojit se
do Matematické olympiády pro 4. a 5. ročníky základních škol
a porovnat tak své matematické znalosti s dětmi z celého Třebíčska. Školní kolo této soutěže si u nás vyzkoušel jeden žák
4. ročníku, z 5. ročníku
jich bylo celkem pět. Tři
z těchto vybraných účastníků potom získali dostatečné množství bodů pro
postup do Okresního kola
matematické olympiády,
a to v kategorii Matematický oříšek. Okresní
kolo se konalo v úterý 19.
března na Základní škole
TGM v Třebíči a zúčastnilo se jej 166 žáků.
Do Třebíče jsme se
spolu s reprezentanty tří
dalších základních škol
dopravili soukromým autobusem z Moravských Budějovic. Na některých dětech byl znát
neklid z velké konkurence a také lehká nervozita, která ale ihned
po usednutí do přidělené třídy opadla, a na zpáteční cestě už
panovala dobrá nálada. Ta ovšem k naší radosti ještě vzrostla
po zhlédnutí výsledkové listiny, kde se reprezentanti naší školy
úspěšně umístili: Adéla Dvořáková – 11. místo a Tomáš Karaﬁát
– 19. místo. Oba žáci (na snímku) se nyní mohou těšit z pěkných
odměn a my jim děkujeme za reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších úspěchů.
Lucie Vlčková, ZŠ Nové Syrovice

Dvakrát z Častohostic

Výlet do Prahy
V sobotu 23. března jsme vyrazili do Prahy za kulturou a památkami. Odjezd z Častohostic byl v časných ranních hodinách. Celou cestu nás doprovázelo sluníčko, což signalizovalo, že nás čeká krásný prosluněný den. Už v autobuse se
osazenstvo rozdělilo na dvě části. Jedna část byla odhodlaná
projít Prahou co nejvíce jarních kilometrů, druhá část účastníků se nechala dovézt přímo do Holešovic, kde jsme v odpoledních hodinách zhlédli muzikál Fantom opery. Po kulturním zážitku a společné večeři následovala cesta domů. Skutečnost,
že mnozí procházku Prahou vzali opravdu poctivě, bylo vidět
ihned po návratu do autobusu, kde většinu přemohla únava.

Promítačky ve Vraníně
Jak vidno, nabídka ﬁlmů je různorodá, aby si mohl vybrat kaV březnu 30. to bylo potřetí, co jsme ve Vraníně v budově bývalé školy (č.p. 14) promítali dokumentární ﬁlm. První snímek ždý a taky abychom se nevydávali pouze jedním směrem. DoBohu žel z distribuce HateFree nás pozval do života šesti cizinců, kumentární ﬁlmy otevírají nenásilnou a srozumitelnou formou
uprchlíků chcete-li, kteří na území České republiky řešili úskalí témata, která jsou přínosná už jenom tím, že se nad nimi zamyazylové politiky i nepříznivý pohled na sebe samotné ze strany slíme. Někdy je obohacující si uvědomit, že lidé žijící na druhé
českých občanů. Další dva ﬁlmy byly již získány z platformy festi- straně zeměkoule, postižení zdravotně či sociálním vyloučením,
valu Jednoho světa – Promítej i ty! (www.promitejity.cz). Ta na- členové LGBT komunity nebo vyznávající jiný životní styl, jsou
bízí legální promítání dokumentárních ﬁlmů, ke kterému zájemce stejnými lidmi, jako jsme my. A to je také důvod, proč je promítání
potřebuje pouze registraci na webových stránkách, vhodný pro- určeno všem bez rozdílu (a zdarma). K snědku si můžete donést,
stor a publikum ochotné přijít. Za zmínku také stojí nabídka Jed- co jen pro parádní ﬁlmový zážitek potřebujete, my umíme zanoho světa na školách (www.jsns.cz), kde jsou k široké paletě jistit pivo. Plánované promítání se vždy veřejně objeví na mých
FB stránkách, kde umisťuji i fotky z proběhlé akce. Ti, kteří tuto
dokumentárních ﬁlmů poskytovány ještě učební materiály.
Výběr druhého snímku padl na 10 miliard – Co máte na talíři. aktivitu již zaznamenali, si určitě všimli symbolu našeho dokuTen se zabýval problémem stále se zvyšujícího počtu obyvatel mentárního setkávání. Je jím starý, darovaný gauč, který takto
na Zemi a zároveň nevhodným využíváním zemědělské půdy, našel pravidelné využití a jako bonus poskytuje celému prostoru
která by těmto lidem měla zajistit dostatek potravin. Film přinášel takovou domáckou atmosféru. Další promítání bude v sobotu 18.
pohledy na různé druhy produkce i spotřeby potravin i s mož- května ve 21 hodin. Přijďte se podívat i vy!
nými alternativami od šetrného obhospodařování půdy a využíVendula Svobodová
vání regionálních zdrojů, spolu se zavedením regionální měny
k městskému zahradničení.
Poslední promítání otevřelo seniorské
téma, kdy vnukové dokumentovali život svých
babiček na základě jejich výpovědí. Projekt
babička přinesl střet třech rozdílných osudů
žen. Jak si představujete, když se setká maďarská židovka, která na vlastní kůži pocítila
holokaust s německou obdivovatelkou Hitlera a britskou bývalou špionkou, která v rámci
svojí profese pracovala na sestřelování německých válečných letounů? Pocity hrdosti
a přátelství střídají rozpaky a nepochopení.
Do toho všeho vstupují svou lehkovážností
mladíci, kteří tak dokládají, jak vzdálené jim
připadají válečné zločiny a otázky každoden- Symbolem dokumentárního setkávání ve Vraníně je starý gauč.
ní volby mezi životem a smrtí.
Foto: Vendula Svobodová
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MASOPUST V LÁZU

Druhou březnovou sobotu proběhl v Lázu tradiční masopustní
průvod, který pořádali členové místního Sboru dobrovolných hasičů. Do průvodu se zapojilo přes čtyřicet masek a další se přidávaly v průběhu. Vyhrávku měla na starost Veselá Partyja pod
vedením pana Václava Sobotky mladšího. Po náročném odpoledni, kdy byl navštíven každý dům v obci, se rej masek přemístil
do místní klubovny, kde pokračovalo veselí až do ranních hodin.
Petra Dubská, místostarostka

JAKUBOVSKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL
V neděli 17. března bylo v Jakubově v kulturním domě veselo.
Základní a mateřská škola zde totiž uspořádala karneval. Kulturní dům se odpoledne zaplnil malými princeznami, piráty, zvířátky
a dalšími pohádkovými bytostmi. Nechyběl ani početný doprovod rodičů a prarodičů. Na úvod ukázali své vystoupení žáci ZŠ,
pak už následovala promenáda masek, tancování, různé soutěže nebo hry s balónky. Děti se mohly zúčastnit soutěže o ananas
v točení obručí nebo skákání přes švihadlo. Velkou účast měla
dokonce i soutěž ve skákání přes švihadlo pro dospělé. Děti se
vyřádily společně se svými rodiči a kamarády, všichni se dobře
bavili a už se těší se na příští rok. Děkujeme všem, kteří pomohli
s pořádáním soutěží.
Miroslav Kabelka; Foto: Michal Kabelka

Setkání občanů
Kulturní dům v Častohosticích zaplnila v sobotu 6. dubna
starší populace obce. Ten den totiž pro své spoluobčany 60+
přichystalo zastupitelstvo obce tradiční setkání. Po přivítání občanů starostkou obce a přípitku zpříjemnilo setkání vystoupení pěveckého sboru Jordán z Martínkova. Po malém
občerstvení se o zábavu do pozdních hodin postarala kapela Starband. Skvělý program, dobré jídlo, posezení s přáteli
a spoluobčany – v tomto duchu probíhalo celé odpoledne
a večer.
Text a foto: Bc. Marie Vláčilová

Martínkovští se opět zapojili do akce Čistá Vysočina
Více než padesát dospělých a dětí z Martínkova se v pondělí
8. dubna zapojilo již popáté do akce Čistá Vysočina. Sice lehce
podmračené, ale přesto teplé počasí bylo jako stvořené pro tuto
akci. Všichni si s sebou donesli pouze pracovní rukavice. Každý od místních hasičů dostal buď průhledný, nebo černý pytel.
Do nich jsme sbírali plastové kelímky, PET láhve, papíry a další
odpadky, které nezodpovědní řidiči odhazují z aut přímo do příkopů v okolí silnic.
Sbíralo se u silnice z Domamile do Martínkova, z Martínkova
po křižovatku mezi Lesonicemi a Martínkovem a dále kolem silnice E 38 směrem k Horkám. Stejně jako v posledních třech letech bylo nejvíce odpadků nasbíráno v okolí obou autobusových
dokončení na str. 12
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Martínkovští se opět zapojili...
dokončení ze str. 11
čekáren na rozcestí. Hodně odpadků bylo
také kolem silnice E 38. Velké množství
projíždějících aut a v nich nezodpovědní řidiči zde odhodí vše, co se jim právě
nehodí. V loňském roce jsme posbírali
na tomto místě kolem 50 pytlů, letos už
naštěstí taková „úroda“ odpadků nebyla.
I přesto nám trvalo téměř dvě hodiny, než
jsme byli s touto činností hotovi.
Po takto vyčerpávající práci jsme se
nakonec i s dětmi sešli u místní hospody,
kde bylo pro všechny připraveno občerstvení. Pro děti (a nejen pro ně) byla tato
akce i částečně výchovná, protože se
na vlastní oči přesvědčily, jak se člověk
nemá v přírodě chovat.
-res-

V ZŠ Lesonice se stále něco děje

KAVÁRNA PO ŠKOLE
Spojili jsme dva pojmy, které jsou možná pro někoho nespojitelné... KAVÁRNA
– do kavárny chodíme rádi, chceme si
vychutnat šálek kávy, možná si ještě k ní
něco přikousnout... PO ŠKOLE – situace
z mládí, na kterou někdo nerad vzpomíná, jedná se o určitou formu trestu, musel
jsem dělat něco, co mě nebavilo...
A jaký byl tedy výsledek? Úžasný!
Ve škole to šumělo jako v úlu, byli tady
děti, sourozenci, maminky, tatínkové, babičky. Škola je velká, nabídka pro všechny
byla pestrá (bohaté občerstvení, výtvarné
a tvořivé aktivity, konstruktivní a logické
činnosti, pohybové a zábavné hry). Každý
si našel to, co ho zaujalo, někdo zvolil jedno místo, kde se mu líbilo, další vyzkoušel
vše. Prostě program dle chuti... A reakcí
na toto odpoledne byly jen spokojené
ohlasy! Tak se zase uvidíme na podzim
v Kavárně po škole.

Karneval v Nových Syrovicích

Divadlo v Dešově

V neděli 17. března proběhl
v místní sokolovně již tradiční
dětský karneval. Účast byla
hojná, navštívila nás spousta
krásných masek. Pro malé
návštěvníky byl připraven bohatý program. Děti se mohly
zúčastnit různých soutěží,
po kterých je čekala sladká
odměna a diplom. Součástí karnevalu byla i tombola,
ve které každé dítě získalo
krásnou cenu. Na památku
se mohli rodiče s dětmi vyfotit v našem karnevalovém
fotokoutku. V úvodu zábavného odpoledne byl starostou obce předán šek v hodnotě
15 000 Kč, který věnoval naší škole z výtěžku obecního plesu. Děkujeme všem návštěvníkům a sponzorům za účast a podporu školy a doufáme, že jste si karneval užili stejně
jako my, zaměstnanci školy.
Bc. Vladimíra Nesibová, Základní škola Nové Syrovice

Amatérský divadelní spolek „PoNašom“
uvedl na své domovské scéně v Dešově
v sobotu 16. března již třetí hru.
Po dvou pohádkových představeních
se tentokrát jednalo o veselohru z vesnického prostředí, uvedenou pod názvem
„Pašíkova sláva“. Diváci při premiéře zaplnili sál a snad se i dobře pobavili. Kombinace zabijačky, zásnub a velmi speciﬁckých sousedských postaviček vytváří
dobré komediální podhoubí.
Jak napovídá název dešovského divadelního souboru, hru opět pojali po našom, a tak se od původního scénáře mírně liší, což, jak věříme, není na škodu.
Po čtrnácti dnech od premiéry proběhla
v Dešově také první repríza a chystají se
další na různých místech našeho regionu.
-ber-

Slavnostní otevření víceúčelového hřiště
Hřiště na Lesné prodělalo v minulých letech významné změny. Nejprve to byla instalace nových herních
prvků v dětské části hřiště, ve druhé
fázi přišla na řadu modernizace sportovní části areálu. V současné chvíli
práce na úpravách hřiště ﬁnišují –
všem příznivcům aktivního pohybu
se tak zanedlouho nabídne možnost
všestranného sportovního vyžití
na nově vybudovaném prostranství.
Obec Lesná tímto srdečně zve
příznivce dobré zábavy všech věkových kategorií na slavnostní
otevření nového víceúčelového
hřiště, které proběhne v sobotu 25. května od 15 hodin.
Občerstvení zajištěno – program je k dispozici na stránkách obce www.obec-lesna.
com – výstavba hřiště byla podpořena Krajem Vysočina a nadací ČEZ – program
„Oranžové hřiště“.
-hav-

Lukovská burza
Tělovýchovná jednota Lukov uspořádala v sobotu 13. dubna burzu všeho zboží,
které se zúčastnilo 25 prodejců a zhruba
450 návštěvníků. Na prodej bylo zboží
všeho druhu – starodávné nádobí, hodiny,
obrazy, hračky, koření, mince, keramika

a jiné. Pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení – grilovaná kýta, opékaná
klobása, zabijačková polévka a samozřejmě také teplé i studené nápoje. Tělovýchovná jednota děkuje SDH Lukov, MS
Lukov a dalším dobrovolníkům za pomoc
při přípravě a organizaci této akce.
Blanka Potěšilová

NOC S ANDERSENEM
Noc s Andersenem byla zábavná, zajímavá, dobrodružná a napínavá. Letos
jsme se nechali inspirovat spisovatelem
Jaroslavem Foglarem. Z fotek na webu
zs.lesonice.cz můžete vidět, co všechno
děti zažily ve škole, na hřišti, v knihovně,
v lese. Jen scházejí fotky ze stezky odvahy, která byla v noci. Aby byl zážitek úplný, chodili jsme v lese potmě a cestu nám
ukazovala světýlka v dálce, podle kterých
jsme v lese nezabloudili.
Jitka Řezníčková
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Lukovská burza nabídla široký sortiment různého zboží.

Foto: R. Potěšil

Děti ozdobily prostory družstva
Děti z mateřské školy v Nových Syrovicích s nadšením vyráběly kytičky a zdobily velikonoční vajíčka. Tvořivé dílny
proběhly v rámci příprav na Velikonoce.
To vše, aby již tradičně mohly zkrášlit prostory místního Dřevozpracujícího výrobního družstva. Letošní chladné počasí děti
neodradilo a s velkou chutí a nadšením
se pustily do práce. Zajíčci dostali vajíčka
a plot rozkvetl barevnými květinami. Děti
měly radost, že mohou zaměstnancům
i kolemjdoucím zpříjemnit svátky jara.
Vedoucí pan Vlastimil Štěpanovský se
postaral o sladkou odměnu, která děti
moc potěšila. Slova “Děkujeme, my zas
přijdeme“ byla jasným příslibem další
spolupráce.
Renata Čelová

Na Plíhala se do Besedy chodí
dvě hodiny nás tito pánové dokázali baProč se smějou tuleni?
vit, mnohdy jsme se rozněžnili, zamysleli
Protože jsou zhuleni.
To je jedna z typických básní Karla Plí- a také docela obyčejně chechtali. Zárohala, kterými má obvykle
doslova
prošpikované
svoje koncerty a u kterých dostává bránice pořádnou masáž. A přitom
vypadá tak plaše až zamlkle…
Na koncert tohoto známého písničkáře jsme
dorazili v hojném počtu
9. dubna. Velký sál Besedy byl plný natěšených
diváků. Stejně tomu bylo
i před několika lety, když
jsme tady Karla měli
možnost vidět naposledy. Společně s ním přišel
tentokrát na pódium Petr
Fiala se svojí kytarou.
Svým umem bezvadně
doplnil zpívajícího a recitujícího autora. Plné Petr Fiala a Karel Plíhal (vpravo) v Besedě.

veň se všichni podivovali nad ohromnou
Plíhalovou pamětí – básničky chrlí jednu
za druhou bez mrknutí oka. Zaznělo docela velké množství
písniček. Některé byly
méně známé, jiné
známější a ty z nejoblíbenějších si zanotovalo i publikum, jak už
to na podobných koncertech chodí. Radost
nám udělaly zejména
Námořnická,
Ráda
se miluje, Nagasaki,
Hirošima či Ve skříni.
Spokojenost
diváci
projevili dlouhotrvajícím potleskem. Domů
jsme odcházeli uvolněni, spokojeni a příjemně naladěni. Díky!
Drahomíra
Brzobohatá
Foto: Pavel Čírtek
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Setkání s Carmen a sólisty světových operních a koncertních pódií
Moji drazí moravskobudějovičtí přátelé!
Těším se opět s vámi na setkání na našem staronovém hudebním festivalu. Uslyšíte špičkové pěvce, sólisty velkých našich
i světových operních scén Janu Hrochovou a italského tenoristu Luciana Mastra. S námi všemi vystoupí jeden z nejlepších současných českých pianistů, který má na svůj mladý věk na svém kontě řadu významných mezinárodních úspěchů, Lukáš Klánský.
Těšte se na setkání s Carmen a na krásnou hudbu ze světa plného vášní a emocí.
Váš Václav Hudeček

Jana Hrochová mezzosoprán
Mezzosopranistka Jana Hrochová (Wallingerová), rozená Štefáčková, získala první pěvecké zkušenosti v Šumperském dětském sboru. Absolvovala pražskou konzervatoř
ve třídě Jarmily Krásové (1993–1999). V roce
1998 získala druhou cenu na soutěžní přehlídce
konzervatoří České republiky. Od roku 2001 se
formou soukromého studia vzdělává u Natálie
Romanové. V letech 1997–2000 zpívala v Opeře
Mozart v Praze. Věnovala se interpretaci staré
hudby s Ars Cameralis a folklóru s Muzikou Jara.
Od roku 2000 je sólistkou Opery Národního divadla v Brně, kde ztvárnila roli Carmen (Carmen),
Laury (La Gioconda), Káči (Čert a Káča), Rosiny
(Lazebník sevillský), Suzuki (Madame Butterﬂy),
Lišáka (Liška Bystrouška), Varvary (Káťa Kabanová), Feneny (Nabucco), Hänsela (Perníková
chaloupka), Niklase (Hoffmannovy povídky)
a mnoho dalších. Hostuje také v divadle Freiburg, v Národním divadle Praha, ve Státní opeře
Praha, ve Státním divadle Košice, v Národním
divadle moravskoslezském v Ostravě, v Divadle
J. K. Tyla v Plzni, v Divadle F. X. Šaldy v Liberci, v Moravském
divadle Olomouc a v Městském divadle v Ústí nad Labem. Spolupracuje s předními českými i zahraničními orchestry – BBC
Symphony Orchestra, Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra,

Českou ﬁlharmonií, Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK,
Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Filharmonií Brno,
Pražskou komorní ﬁlharmonií, Janáčkovou ﬁlharmonií Ostrava, Filharmonií B. Martinů a významnými dirigenty, jakými jsou Jiří Bělohlávek, Serge
Baudo, Gerd Albrecht, Manfred Honeck, Ondrej
Lenárd, Petr Altrichter, Jakub Hrůša, Leoš Svárovský, Tomáš Hanus, Andrej Borejko, Dennis
Russell Davies a další. Koncertuje v zahraničí (Velká Británie, Japonsko, Čína, Španělsko,
Mexiko, Řecko, Holandsko, Rakousko, Německo
a Itálie).
V roce 2011 zpívala altové sólo v Rekviem Antonína Dvořáka na státním pohřbu Václava Havla.
Za rok 2005, 2008 a 2010 jí byla Národním divadlem Brno udělena cena diváka DIVA. V roce
2012 získala širší nominaci na Cenu Thálie za roli
Dulcinée v inscenaci Don Quichotte v divadle F.
X. Šaldy v Liberci. V roce 2013 získala širší nominaci na Cenu Thálie za roli Hermia v inscenaci
Sen noci svatojánské v Národním divadle Brno.
V letech 2011 až 2018 natočila 5 CD písní Bohuslava Martinů pro
vydavatelství Naxos. V roce 2014 debutovala rolí Carmen v Theater Freiburg. V roce 2016 debutovala na festivalu Proms za doprovodu BBC Symphony Orchestra v londýnské Royal Albert Hall.

Luciano Mastro
Italský tenorista Luciano Mastro se narodil v roce 1972. Jeho
dráha operního pěvce začala vítězstvím v soutěži „Maria Callas
2000“ v Itálii, díky kterému získal stipendium ke studiu na mistrovských pěveckých kurzech ve spolupráci s Teatro Regio
v Parmě pod vedením Renaty Scotto,
Mayi Sunary a Bruna Cagliho.
Debutoval v roce 2002 v Teatro Bari pod
taktovkou Arnolda Bosmana jako Tebaldo
v opeře I Capuleti e i Montecchi Vincenza
Belliniho. O rok později zde vytvořil postavu Rodolfa v Pucciniho opeře La bohème.
Poté jeho profesní kroky vedly do České
republiky, kde v roce 2003 debutoval jako
host opery Národního divadla moravskoslezského v roli Vévody z Mantovy ve Verdiho opeře Rigoletto. Poté v Ostravě zůstal
jako stálý host a následně sólista souboru opery NDM. Mezi jeho
nejvýznamnější role patří Roméo (Gounodův Roméo et Juliette),
Alfredo Germont (Verdiho La traviata), Don José (Bizetova Carmen), Werther (Massenetův Werther), Faust (Gounodův Faust),
Nemorino (Donizettiho Nápoj lásky), Cyrano (Alfanův Cyrano de
Bergerac), Renato des Grieux (Pucciniho Manon Lescaut), Fenton

(Verdiho Falstaff), Ismael (Verdiho Nabucco), Dalibor (Smetanův
Dalibor), Princ (Dvořákova Rusalka), Števa Buryja (Janáčkova Její
pastorkyňa), Váňa Kudrjáš (Janáčkova Káťa Kabanová), Ferrando (Mozartova opera Così fan tutte), Don Ottavio (Mozartův Don
Giovanni), Tenor/Bacchus (Straussova
Ariadna na Naxu), Kavalír (Hindemithův
Cardillac), Manolios (Martinů Řecké pašije), Ctirad (Janáčkova Šárka), Janek (Janáčkova Věc Makropulos) a další. Působil
také jako Junoš v Braniborech v Čechách
Bedřicha Smetany či jako Fernando ve Fibichově Bouři.
V současné době ztvárňuje i role v Donizettiho trilogii na náměty ze života anglických královen: Lorda Riccarda Percyho
(Anna Bolena), Roberta, hraběte z Leicestru (Maria Stuarda), se kterou hostoval i v Banské Bystrici pod
taktovkou italského dirigenta Gianfranca De Bosia.
Stal se pravidelným hostem evropských operních domů. Zpíval
například v Teatro Massimo Palermo, Teatru Wielkim ve Varšavě,
Teatro Comunale di Bologna, v SND Bratislava, Státním divadle
Košice, Národním divadle v Praze a Brně, Státní opeře Praha ad.

Vystupuje s předními českými orchestry (Komorní Filharmonie
Pardubice, Filharmonie Hradec Králove, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Český Národní Symfonický Orchestr, Pražský komorní
orchestr, Barocco sempre giovanne)
a s dirigenty jako je Libor Pešek, Andreas Sebastian Weiser, Jan Kučera,
Gundi A. Emilsson nebo Istvan Denes. Koncertuje v ČR, SR, Německu, Švýcarsku, Francii, Itálii, Belgii,
Nizozemsku, Chorvatsku, Slovinsku,
Polsku, Turecku, Řecku a Jihoafrické
republice. Publiku v ČR se představil
na festivalech jako je Pražské Jaro,
Dvořákova Praha, Světová klavírní
tvorba, Svátky hudby Václava Hudečka, Talichův Beroun nebo v Českém spolku pro komorní hudbu.

Když se zhasne
MKS Beseda Moravské Budějovice vás srdečně zve 29. května na mrazivou komedii, která knockoutuje vaše bránice.
A o co jde? Trevor a Nina jsou manželský pár z vyšší newyorské společnosti. On je prominentní gynekolog, ona majitelka
a šéfkuchařka vyhlášené italské restaurace. Jejich manželství
však nelze pokládat za ideální. Může za to předmanželská
smlouva drsnější než pravidla amerického fotbalu.
Jsou Vánoce a Trevor s Ninou pořádají svůj tradiční večírek.
Jedinými pozvanými hosty jsou poněkud výstřední manželé
Imelda a Artur. Na první pohled by se mohlo zdát, že půjde o dost
nudnou párty, jenže to by ona předmanželská smlouva nesměla
obsahovat maličký dodatek: ten z manželů, který prokáže tomu
druhému nevěru, může požádat o rozvod a získá všechen majetek. Vánoční večírek se tak promění v rozvodové bitevní pole.
Hrají: Lukáš Langmajer, Miluše Bittnerová, Michaela Kuklová
a Ivo Šmoldas.
Budeme se těšit na setkání s vámi.

Je členem úspěšného Lobkowicz tria (Jan Mráček – housle,
Ivan Vokáč – violoncello.) Pravidelně koncertuje s předními českými umělci, jako například Václav
Hudeček, Jana Boušková, Kateřina
Javůrková nebo světově proslulé
Pražákovo kvarteto. Na podzim 2013
vystoupil Lukáš společně se svým
otcem Ivanem na festivalu Světová
klavírní tvorba. Jejich provedení Dvořákových Slovanských tanců nahrál
Český rozhlas a v listopadu 2014 vyšla tato nahrávka na CD. Lukášovo
hudební cítění formoval, kromě jeho
stálých pedagogů, Martin Kasík, ale
také světoznámý Garrick Ohlsson,
jehož pražského masterclassu se
zúčastnil. Lukáš Klánský se věnuje i dirigování, které studuje
na HAMU. S taktovkou se představil s orchestry PKF a s Karlovarským symfonickým orchestrem.
-mks-

Tři tisíce dukátů za libru masa
Jak si jistě mnozí z vás mohli všimnout, březen byl měsícem, kdy jste mohli vidět dvě shakespearovská představení.
Každé z jiného soudku. My jako studentský soubor jsme se
rozhodli pro něco, co se stane pro nás výzvou v tom smyslu, že se pokusíme naplnit nelehkou myšlenku díla, zahrát
představení a pobavit lidi. Před rokem byla řada lidí, která
nás odrazovala od tohoto díla. Je pravda, že nenávist, ať už
lidská, náboženská nebo i rasová, které ve hře jsou, nejsou
lehkým tématem. Přesto jsme ve hře našli okamžiky a scény,
při kterých bylo dovoleno, nebo dokonce se i nabízelo něco
vtipného zrealizovat, a tak při zkouškách vznikaly vtipné momenty, které jsme nakonec i využili. Na druhé straně zase
stál nelehký příběh židovského lichváře Šajloka. Nenáviděný, opuštěný vlastní dcerou a sám přišel o poslední a jedinou
věc – svobodu. Přišel o svoje vyznání a byl donucen stát se
křesťanem. Mnoho lidí si ani neuvědomí tento krutý fakt, který je ve hře, proto jsem se rozhodl zrealizovat závěrečnou
scénu, aby divákovi bylo zodpovězeno, jak dopadl, a ukázat
tu krutost verdiktu. Troufnu si říct, že jsme společně dokázali
zrealizovat a zahrát tak náročné dílo, které se lidem i líbilo
a zaujalo. Na vlastní kůži jsme okusili potlesk ve stoje, který
byl pro nás tou největší odměnou vůbec. Ti, kteří nestihli premiéru, nemusejí být smutní, 14. září se vracíme v rámci Horákova Horáckého festivalu. Dále bych vás chtěl pozvat na další
premiéru 7. září, na představení, kde okusíte na vlastní kůži,
jaké by to bylo, kdybychom se uměli vrátit v čase a měli možnost něco změnit.
Závěrem bych chtěl poděkovat těm, bez kterých by Kupec
nevznikl, ﬁrmě STABO MB s. r. o., bance Waldviertler Sparkasse, Městu Moravské Budějovice, Městskému kulturnímu
středisku Beseda a jejímu týmu a hlavně svému souboru theatro ŠPELUŇKA, protože vědí, že se mnou to není vždy lehké
a že to nevzdali.
Patrik Holík
Foto Pavel Čírtek

Lukáš Klánský
Lukáš Klánský patří k nejvýznamnějším a nejžádanějším
českým klavíristům mladé generace. Díky oceněním na mnoha
mezinárodních soutěžích a úspěšným vystoupením na festivalech v ČR, ale i v Evropě, se stal jak vyhledávaným sólistou, tak
komorním hráčem. V roce 2014 získal jako člen Lobkowicz Tria
první cenu na Mezinárodní soutěži Johannese Brahmse v rakouském Portschachu. V roce 2018 získal druhou cenu v soutěži
International Hans von Bullow Wettbewerb v Meiningen v kategorii dirigování od klavíru.
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Lukáš se narodil 22. 3. 1989 v Praze. Od pěti let byl žákem
prof. Růženy Učňové v Hudební škole Hlavního města Prahy. V letech 2004–2010 studoval na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Evy
Boguniové. Po ukončení magisterského studia na pražské HAMU
ve třídě svého otce, prof. Ivana Klánského, pokračuje nyní ve studiu
doktorandském. Lukáš je laureátem mnoha mezinárodních soutěží (EPTA 2002, Agropolli 2003, Karl Drechsel Förderpreis 2007,
Beethovenův Hradec 2007, International Rotary Piano Competition
2012, Darmstadt Chopin International Wettbewerb 2013).
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V ZÁKLADNÍ ŠKOLE TGM SE UČÍME PODNIKAT

HISTORIE NA VLASTNÍ OČI

Na počátku projektu ABC peněz s Českou spořitelnou jsme s třídou vstupovali
do neznámých ﬁnančních vod a systému
fungování ﬁrmy. Třída 4. B se na tři měsíce proměnila v plnohodnotnou ﬁrmu
Vrťapky T.G.M. s ředitelem ﬁrmy i ﬁnančním ředitelem z řad spolužáků v čele. Pro
rozjezd a možné fungování vznikajícího
podniku je nutný vstupní kapitál, ten nám

Pomalu začíná druhý dubnový den, je 3. 15 hod. a my, tým výletníků z Gymnázia a SOŠ Moravské Budějovice, právě nasedáme do zájezdového autobusu směřujícího do Polska. Cílem naší poznávací
exkurze jsou Krakov, Vělička a Osvětim. Jsme rozespalí, ale zároveň
plní očekávání.
V dopoledních hodinách přijíždíme ně od centra Krakova, má prostory
do Krakova, města, které bývalo polskou v celkové délce přes 300 km a objem
metropolí a místem korunovace králů, 7,5 milionů m3. Je rozložen do devíti
města, jehož nádherná architektura byla úrovní těžebních pater až do hloubnaštěstí v době 2. světové války ušetřena. ky 327 metrů. V dolech je upraveno
Procházíme historickým jádrem, nasává- okolo 200 km chodníků a odkryto
me jedinečnou atmosféru dávných století 2 040 komor. Přístupno je 3,5 km šaa pomalu se dostáváme na hradní návrší chet ve třiatřiceti komorách. Devatenáct
Wawel. Zde trávíme několik hodin prohlíd- původních komor je zařazeno do tzv. turikou renesančního zámku, gotické kated- stické trasy a patnáct podzemních komor
rály sv. Stanislava a Václava a všeho, co slouží jako výstavní prostory. Několik dalších sálů je upraveno jako podzemní sak tomuto opevnění náleží.
V pozdním odpoledni se přesouváme natorium pro nemoci dýchacích cest.
Hned na začátku trasy musíme zdolat
do místa našeho ubytování, Věličky, kde
následující den prozkoumáme tajemný téměř 400 schodů vedoucích do podzemí.
labyrint chodeb solného dolu, který patří Pak nás při dvouhodinové prohlídce průvodkyně zajímavě a zábavně seznamuje
do seznamu památek UNESCO.
Středeční bohatá snídaně je dobrým s krásami a taji tohoto podivuhodného mísvykročením za dalšími zážitky. Solný důl ta. Setkáváme se se solnými i živými troly,
Vělička, vzdálený asi 14 km jihovýchod- můžeme se pomodlit v impozantní solné
kapli sv. Antonína,
kde byla první mše
sloužena již v roce
1698, můžeme si
prohlédnout ohromné lustry vytvořené
ze solných křišťálů,
dokonce si můžeme
vlastnoručně
osahat všudypřítomnou
sůl na stěnách. Celá
prohlídka je ukončena vyfáráním v klecovém výtahu.

Zveme vás do České spořitelny na jarmark!
Přijďte nás podpořit!
Foto: Luboš Janoušek

v hodnotě tří tisíc poskytla Česká spořitelna. V plné výši jsme ho museli vrátit zpět.
Co vše nás čekalo? Věděli jsme, že 10.
dubna proběhne na pobočce ČS v Moravských Budějovicích Velikonoční jarmark.

Začali jsme s investováním
peněz do materiálů, rozvrhli naše možnosti vyrábění,
zaúkolovali rodiče ke společnému tvoření a spolupráci. Tříměsíční práce
a plánování začaly. Co bylo
naším cílem? Nejen splatit
zapůjčenou investici, ale
také přispět penězi někomu, kdo je opravdu potřebuje, a podpořit naše třídní
cestování.
Naše dřina se vyplatila.
Celkový výnos z jarmarku byl přímo rekordní, a to O nabízené produkty byl na jarmarku zájem.
29 182 Kč. A jak s penězi Foto: Luboš Janoušek
děti naložily? Vstupní kapitál byl ﬁrmě Vrťapky T.G.M. odpuštěn. Tři Nesmírně si toho vážíme. Kdyby Vojtík
tisíce korun věnujeme nadaci Dobrý an- mluvil, řekl by – Díky, kamarádi, za vaši
děl, sedm tisíc korun nadaci Patron dětí, vstřícnost a ochotu pomoci druhým, snad
a to malému Vojtíškovi na nákladnou re- jednou budu mít příležitost vám to oplatit.
habilitaci. A zbytek? Pojedeme na výlet!!!! Děkujeme.“
Co nám projekt přinesl? Spolupráci, odTouto cestou chceme s žáky 4. B ZŠ
hodlání, plánování, důvěru, vděčnost a po- T.G.M. poděkovat pracovníkům České
znatek, že všichni jsme součástí celku.
spořitelny, rodičům a všem těm, kteří nás
Slova díků Vojtíškovy maminky: „Rádi podpořili.
bychom vám všem poděkovali za poOlga Švandová, Romana Havlínová
moc posunout se blíže k vysněnému cíli.
a tým Vrťapek T. G. M.

Den otevřených dveří
Základní umělecká škola Moravské Budějovice zve případné zájemce
o studium i širokou veřejnost na Den
otevřených dveří, který se uskuteční
ve čtvrtek 16. května od 15 do 17 hodin v budově školy. Můžete si prohlédnout učebny a prostory školy, zhlédnout ukázky výuky na hudební nástroj
a prezentaci prací žáků výtvarného
oboru. K dispozici budou také letáčky
s informacemi o talentových přijímacích
zkouškách.

ZUŠ OPEN 2019
Srdečně zveme širokou veřejnost také
na třetí ročník celostátního happeningu
základních uměleckých škol ZUŠ OPEN
2019, ke kterému se naše škola i letos
připojí. Můžete se zastavit v příjemném
prostředí gymnazijního parku v pátek 31.
května od 13 do 17 hodin. Budou zde hrát
žáci hudebního oboru, vystoupí soubory, pěvecký sbor Kapky, Komorní sbor
a v průběhu odpoledne také orchestr

(J) elita band. Vedle hudební produkce
budete mít možnost vidět žáky výtvarného oboru v akci. Uvidíte, jak naši žáci
malují u malířských stojanů, dále při malování na obličej a nebo jak fotí ve fotokoutku, který pro vás připravují. Jako v předchozích letech se můžete těšit na malou
výstavu našich mladých výtvarníků.
Bc. Josef Hofbauer, zástupce ředitelky
ZUŠ Moravské Budějovice

Ceny v soutěži Učitel Vysočiny 2019 byly předány
V pátek 29. března proběhlo v Horáckém divadle v Jihlavě vyhlášení nejlepších učitelů Kraje Vysočina. Jednalo se
o historicky první ročník této soutěže,
jejímž cílem bylo ocenit práci středoškolských učitelů. Mezi šesti oceněnými byla
i učitelka Gymnázia a SOŠ v Moravských
Budějovicích PhDr. Alena Zina Janáčková. Rozhovor s ní jste si mohli přečíst
v březnovém čísle zpravodaje.
Možnost nominovat své učitele
na toto ocenění dostaly všechny
střední školy Kraje Vysočina. Návrh
musel být zdůvodněn a doložen jasnými důkazy, že se skutečně jedná
o výjimečného pedagoga, který věnuje výkonu své profese maximum,
dále se vzdělává, používá aktivizační a inovativní metody při výuce
a je zapojen například i do osvětové
a publikační činnosti. Komise odborníků pak vybrala ze všech nominací
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šest nejlepších učitelů v různých kategoriích. Pro naši školu je velkou poctou, že
v kategorii gymnázií byla oceněna naše
kolegyně Alena Zina Janáčková.
Samotné předávání cen proběhlo
ve velmi slavnostní a příjemné atmosféře. Celý večer byl provázen známými
skladbami v provedení orchestru Tutti

z jihlavské ZUŠ. Přítomní hosté mohli
zhlédnout krátký medailonek o každém
z pedagogů. Ti následně převzali ocenění
v podobě skleněné sovy, symbolu moudrosti a vzdělanosti, od radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu
Ing. Jany Fialové. Ta při slavnostním ceremoniálu takto vystihla význam ocenění:
„Jde o symbolické poděkování za mimořádnou profesionalitu při výkonu
učitelského povolání, za trpělivost,
nadhled a osobitost.“ Slavnostnímu
vyhlášení byl přítomen také Milan
Štěch, místopředseda Senátu Parlamentu ČR.
Za vedení školy, všechny kolegyně
a kolegy i studenty PhDr. Aleně Zině
Janáčkové srdečně blahopřeji k jejímu úspěchu.
Mgr. František Dubský,
ředitel školy

V následném odpoledni jsme také
ohromování, už ne přírodními krásami
a lidskou šikovností, ale naopak lidskou
zrůdností. Přesouváme se do Osvětimi,
do koncentračního tábora Auschwitz, který se pro celý svět stal symbolem teroru,
vyvražďování lidstva a holocaustu. Procházíme základní tábor Auschwitz I a následně Auschwitz II – Birkenau (v češtině
Osvětim – Březinka). Přes všechny informace, které člověk zná z historie a velkého množství dokumentů, jsme zasaženi
tragickými osudy lidí, o nichž nám velmi
poutavě vypráví místní průvodci. Doslova
hltáme vše, co nás tu obklopuje, a nejsme
schopni pochopit, čeho jsou schopni zástupci lidské rasy.
Po prohlídce s pokorou a plní dojmů nastupujeme do autobusu, který nás odváží domů. Ještě diskutujeme o předešlém
a nemůžeme se zbavit dojmu, že lidstvo
je nepoučitelné.
Za všechny zúčastněné mohu říci, že
exkurze se vydařila a budeme se těšit
na další
Mgr. Jitka Urbánková

Pokračování projektu Ztichlé lesy
Náš ekologický kroužek Tereza se během roku 2017 zapojil do kampaně EAZA
pod názvem Silent forest – Ztichlé lesy.
Kampaň poukazuje na problém lovu ptáků v Asii, který zapříčiňuje, že mizí chráněné druhy z pralesů. ZOO Jihlava rozšiřuje akci o pozorování stěhovavých ptáků.
Vloni jsme v rámci projektu vyrobili a vyvěsili na Heřmanské kopce dvacet ptačích
budek.
Ve středu 27. března se členové kroužku Tereza vydali na Heřmanské kopce
opravovat ptačí budky. Cesta začínala
u školy, kdy jsme pod dohledem paní učitelky Jany Hanákové a pana učitele Pavla
Šplíchala nabrali nářadí a žebřík. Když
jsme dorazili do sadu, tak jsme si zadali
úkol, jenž zněl – najít budky, zkontrolovat,
jestli je někdo obýval, a opravit je. Hned
první budka jevila známky obývání, ale
nepoznali jsme, který pták to byl. I v druhé budce jsme našli peříčka a stvoly suché trávy, což také naznačovalo, že zde
ptáčci zahnízdili. Takto jsme pokračovali
u dalších budek. Nejčastěji jsme jen přibili střechu, ale u šesté budky jsme museli
za pomoci pana Šplíchala celou stříšku
vyrobit, což se jevilo zapeklitě, jelikož

budka nebyla na stromě správně přidělaná. Museli jsme ji celou sundat, což se
nám i za nelehkých podmínek povedlo.
Celkem jsme stihli zkontrolovat šestnáct
budek, z čehož čtyři jevily známky obývání. Byli jsme zklamaní pouze z faktu, že

nám někdo zničil budku pro netopýry, kterou jsme vloni pracně vyrobili.
Prosíme návštěvníky Heřmanských
kopců, aby se k budkám teď, v době hnízdění, nepřibližovali. Při zjištění závady
nám prosím dejte vědět.
Martin Mandát, 8. B, ZŠ TGM

Dějepisná olympiáda
Začátkem letošního roku se v Třebíči
konalo okresní kolo dějepisné olympiády pro žáky 8. a 9. tříd a žáky víceletých
gymnázií. Letošní téma znělo: „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty
jako tepny civilizace“.
Do krajského kola, které se konalo 21.
března na Základní škole v Pelhřimově,
jsem postoupil společně s Anežkou Karáskovou z 9. B a Danielem Pavlíčkem
z 9. A. Na krajské kolo jsme se připravovali pomocí online kurzu s názvem Běh
na Olymp 2019 a také z textových materiálů z knihy Z dějin české každodennosti.
V zadání úloh se vyskytovaly otázky například o stavbě a provozu koněspřežných
železnic z Českých Budějovic do Lince
a z Prahy do Lán, stavbě silničních a že-

lezničních mostů, cestování poštovními
nebo formanskými vozy, železnicí nebo
parníky. Další otázky se týkaly založení sportovních a turistických organizací,
známých sportovců, cyklistiky a lázeňství.
Po dopsání soutěžního testu následoval
oběd a po něm krátká přednáška o historii
cestovních dokladů, vandrovních knížek
a uchovávání archiválií. Po návratu proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a všichni účastníci obdrželi drobné
ceny a pamětní list. V konkurenci ostatních žáků jsem se umístil na celkovém 6.
místě, Anežka na 15. místě a Daniel na 21.
místě. Z mého pohledu dopadla dějepisná
olympiáda velmi úspěšně.
Zdeněk Bražina,
9. B, ZŠ TGM
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ze sportu

ze školství
Ukliďme si město!

Dopravní výchova ve 4. třídách
Ve středu 13. března jsme měli třetí
projektový den, jehož hlavním tématem
byla dopravní výchova. Ráno jsme dostali menší test o tom, co víme o dopravě
a značkách. Když jsme dopsali test, tak
jsme si pustili interaktivní hru o dopravních značkách a dopravě. Pak jsme si
pustili video o kole, které namluvil Martin
Dejdar, tudíž to byla legrace. Hráli jsme
i různé hry.

Poté jsme se vydali na procházku
městem s panem strážníkem Svobodou
(na snímku). Kontrolovali jsme auta, jestli
mají parkovací hodiny. Navštívili jsme policejní stanici, kde byly monitory z kamer.
Nejvíce se mi na projektovém dnu líbilo
zastavování aut na přechodu.
Celý den jsem si moc užila.
Julie Pojezná, 4. B, ZŠ TGM

V sobotu 6. dubna se setkala skupina
rodičů s dětmi na břehu říčky Rokytky.
Jako každý rok ekoškola ZŠ TGM Moravské Budějovice oslavovala Den vody
brigádou. Sešlo se nás 35 dětí a 12 dospělých.
Nejdříve se všichni dozvěděli několik
informací o tom, kde řeka pramení a kam
se vlévá. Pak jsme se zamysleli nad tím,
proč a kdo říčku znečišťuje. Zajímavé
údaje nám poskytla paní Bc. Jana Škodová z odboru ochrany životního prostředí
městského úřadu.
Rozdělili jsme se na skupinky a sbírali
odpadky z břehů i hladiny řeky. Za dopoledne jsme nasbírali 25 pytlů věcí, které
do přírody určitě nepatří, jako jsou části
gauče, starý hasicí přístroj, spousta folií
a obalů. Nejvíce práce nám však dalo sbírání PET lahví a jiných odpadků z hladiny říčky. Vybírali jsme je hráběmi a viseli
jsme na kmenech, které pokáceli bobři.
U bobří hráze jsme vylovili i dvacítku tenisových míčků. Jak se do řeky dostaly?
Při práci jsme se potěšili faktem, že
se na říčku Rokytu vrátili chránění bobři.
Prohlédli jsme si jejich hráze, skluzavky
i vznikající hrady.
Mgr. Jana Hanáková

Moravskobudějovická hokejová jízda

Nejlepší studentské projekty regionu Jihovýchod
Ve čtvrtek 28. března se
studenti 2. a 3. ročníku Gymnázia a Střední odborné školy
v Moravských Budějovicích,
oboru Veřejnosprávní činnost
zúčastnili regionálního kola
soutěže Navrhni projekt. Soutěž vyhlašuje Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR a je určena
studentům středních škol,
kteří mají dobré nápady a nebojí se je prosadit. Zároveň je
jedinečnou možností, jak nahlédnout pod pokličku evropských fondů.
Do regionálního kola byly
Eurocentrem v Jihlavě vybrány oba naše zaslané projekty.
V prvním z nich, nazvaném
Venkovní ﬁtness, studentky
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Martina Kyprá, Markéta
Šindelářová a Simona
Tříletá navrhují umístit na několika místech
v Moravských Budějovicích různé ﬁtness stroje
tak, aby se sport stal přístupným všem bez rozdílu
věku a v jakoukoliv dobu.
V projektu „Víceúčelové
hřiště“ studenti Štěpánka
Dolníčková, Lucie Nováková, Ondřej Svoboda
a Aneta Trochtová zpracovali žádost na rekonstrukci hřiště u budovy
Gymnázia a SOŠ.
Regionální kolo se konalo v Mahenově knihovně v Brně, kde studenti
před porotou složenou ze
zástupců Eurocenter z Jihlavy a z Brna
a zástupců MMR ČR svoje projekty prezentovali. Hodnotil se zejména přínos projektu, udržitelnost, originalita, inovativní
přístup a správné určení zdroje ﬁnancování. Projekt „Venkovní ﬁtness“ se nakonec
umístil na 2. příčce a vítězné a zároveň
postupující do celostátního kola, které se
uskutečnilo v dubnu (po uzávěrce tohoto vydání zpravodaje – pozn. red.) právě
na Ministerstvu pro místní rozvoj v Praze,
se stalo „Víceúčelové hřiště“.
Studentům blahopřejeme, děkujeme
za reprezentaci školy a přejeme hodně
štěstí v dalším kole.
Ing. Lenka Šprinclová

Hokejová sezona je za námi. Moravskobudějovická hokejová jízda skončila čtvrtým střetnutím kvaliﬁkace o Chance ligu
proti Sokolovu, neboť původně plánovaný
pátý duel, jenž se měl uskutečnit na západě Čech, se už neodehrál. Vše zapříčinila
kontumace předešlých střetnutí, díky které Sokolovští nakonec sérii ovládli poměrem 4:0 na zápasy.
I tak však byl letošní ročník pro místní
klub historický. Žádný jiný tým na Vysočině, a nejen zde, nehrál letos tak dlouho.
Parta vedená kapitánem Peroutkou, harcovníkem Rytnauerem nebo bojovníkem
Krutišem dokázala ovládnout svou část
vyřazovacích bojů. Žihadla postupně
přemohla ambiciózní Hodonín, následně ztroskotal na jejich hokejkách patrně
největší favorit ze Šumperka a ve ﬁnále
dokázali svěřenci Augustina Žáka zdolat
rivala z Havlíčkova Brodu. Stopku jim tedy
vystavil až v úplně poslední možné sérii
již zmíněný Sokolov.
Play-off ukázalo, že hokej v Moravských
Budějovicích táhne, vždyť sedm utkání letošních vyřazovacích bojů vidělo celkem
7 103 diváků! My bychom jim všem chtěli
poděkovat za jejich přízeň. Stejně tak děkujeme hráčům, realizačnímu týmu a vedení klubu, že nám všem připravili mnoho
nezapomenutelných zážitků. A co bude
dál? To záleží na domluvě všech stran, my
doufáme, že třetí nejvyšší soutěž zůstane
v Moravských Budějovicích zachována.

Speciální poděkování patří Zdenku Stojánkovi, který stál u zrodu novodobé éry
hokeje v Moravských Budějovicích a 14 let
tým z pozice generálního manažera úspěšně vedl. Není mnoho lidí, kteří pro propa-

gaci našeho města udělali tolik. A kdo by
si chtěl cestu Žihadel letošní sezonou připomenout ve formě statistik či zajímavých
článků, má možnost na www.hcmb.cz.
Pavel Mandát

JEN RUCHEM ŽIJEME

30. května se budeme těšit na viděnou
na dětském dnu na letišti.
Podařilo se nám získat dotaci z Fondu
Vysočiny, díky které částečně opravíme
nádvoří sokolovny. Na nádvoří letos vyroste také workoutové hřiště, které bude
volně přístupné. Používat workoutovou
sestavu budete moct bez omezení, kdykoli na cvičení dostanete chuť.

V dubnu sokolovna opět žila. Konal se
volejbalový a nohejbalový turnaj, soutěžní
přehlídka pódiových skladeb (360 závodníků) a župní přebor v gymnastice, při kterém se sokolovna zaplnila dětmi, mládeží
i dospělými. Zapojili jsme se do akce Čistá Vysočina. S dětmi jsme sbírali odpadky
v našem areálu a přilehlých ulicích. Turistický oddíl se tradičně vypravil do Hory,
kde jsme sbírali nepořádek, který se v lesích nashromáždil.
Měli jsme volební Valnou hromadu.
Na nadcházející tři roky jsme si zvolili starostu Jana Švaříčka, místostarostu Oldřicha Bretšnajdra a jednatelku Václavu Vomáčkovou. Do výboru TJ byli dále zvoleni:
Jana Dostálová (náčelnice), Boženka Čírtková (hospodářka), Barbora Hynčicová,
Miroslav Krotký, Eva Marková, Jan Tesař,
Michal Sedlák, Bohuslav Veverka a František Živný.
Na čtvrtek 16. května připravujeme
akademii. Podpořte své děti a vnoučata –
přijďte se podívat, co jsme se za poslední
rok naučili.

T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH
I v letošním roce jsme se zapojili do spolupořádání celorepublikového T-Mobile
Olympijského běhu. Akce se uskuteční
ve středu 19. června 2019, kdy přesně
v jeden okamžik oslaví společně 80 tisíc
běžců po celé České republice mezinárodní Olympijský den. Všichni, kteří se chtějí
do akce zapojit, se mohou už nyní přihlásit
na www.olympijskybeh.cz. Stačí nazout
běžecké boty a vyrazit na připravené trasy. Po celé zemi se uskuteční více než 80
běhů. Mezi nimi nebude chybět ani běžecký závod v Moravských Budějovicích, který nabídne trasu na 5 kilometrů, připraveny
dokončení na str. 20
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vzpomínky

různé, společenská kronika
Blahopřání

dokončení ze str. 19
budou dopolední školní závody i odpolední rodinný závod. Startovat se bude v celé
republice společně přímo z éteru Českého
rozhlasu 1 Radiožurnálu.
Běžecké závody se konají jako oslava založení Mezinárodního olympijského výboru. Do Česka přinesl myšlenku
Olympijských běhů už v roce 1987 legendární běžec Emil Zátopek. V rámci T-Mobile Olympijského běhu účastníci neběží

pouze pro sebe, část ze startovného jde
na podporu charitativní činnosti České
olympijské nadace, jež umožňuje sportovat dětem ze sociálně znevýhodněných
rodin. V roce 2018 bylo České olympijské
nadaci takto darováno přes 350 000 Kč.
Registrace do všech závodů probíhají na
www.olympijskybeh.cz. Startovné začíná na 100 Kč. Děti do 15 let běží v rámci
dětských závodů zdarma.
Barbora Hynčicová

Dne 18. 5. 2019
slaví naše milovaná maminka
Květuše
Chvátalová
krásné
60. narozeniny.
Chceme Ti popřát hodně zdraví, lásky, pocitu
spokojenosti, neutuchající smysl pro
humor a častý úsměv na tváři.
Zároveň Ti ze srdce děkujeme
za všechnu péči, starostlivost a lásku,
kterou nám projevuješ a dáváš každým
dnem.
Děkujeme Ti prostě za všechno, co pro
nás všechny děláš a není toho málo!!
Tvoje děti Květka a František s rodinami

To, že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání,
stále je v srdci
bolest a tiché
vzpomínání.
Co víc ti za tvojí
lásku a péči
dnes můžeme dát?
Jen kytičku na hrob
položit, svíčku
zapálit
a tiše modlitbu zašeptat.
Dne 19. 5. 2019 si připomeneme
4. smutné výročí úmrtí pana
Josefa Růžičky z Nimpšova.
S láskou vzpomíná rodina.

Žádný čas není
tak dlouhý,
aby dal
zapomenout.
Dne 30. května
2019 vzpomeneme
10. smutné výročí
úmrtí
Karla Urbánka
z Lažínek.
Stále vzpomíná
manželka a dcery s rodinami.

Chodníky pro chodce?
Oprava chodníků je potřebná v každém
městě. I v tom našem dochází postupně
k jejich rekonstrukci. A je to dobře. Stará dlažba je již namnoze narušená, místy
propadlá a vůbec nerovná, mnohé dlaždice jsou vyviklané. Zásahy do chodníků
při budování či opravách infrastrukturních
sítí, ať už rozvodů vody, plynu, elektřiny,
nebo třeba kanalizace, se za posledních
několik desítek let na jejich stavu podepsaly. O estetice a záplatování těch asfaltových ani nemluvě.
Nové chodníky v Moravských Budějovicích, provedené z menších a silnějších
dlaždic, nevypadají na první pohled špatně. Jsou docela rovné, pevné, soudržné.
Současně však trpí podle našeho názoru
jednou zásadní vadou. Tam, kde se častěji střídají vjezdy a vchody do domů a zahrádek, tedy v naprosto běžné zástavbě,
připomíná jejich podoba vlnobití. Snížené
úseky usnadňují zajíždění automobilům
(kolikrát denně to asi potřebují?), možná není u některých branek nutný jeden
schůdek. Chodníky by však měly podle
nás – od toho mají ostatně svůj název –
především umožňovat pohodlnou a bez-
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pečnou chůzi chodcům. Proto musí být
co nejvíce rovné a měly by mít minimum
výškových rozdílů, a ne naopak.
Příkladem z poslední doby je Havlíčkova ulice. Schválně se tam zkuste projít.
Nebo se tam zkuste projít s hůlkou. Anebo
s kočárkem. A pak si to představte v zimě.
Nahoru a dolů, nahoru a dolů. Někdy
po pěti, někdy po dvou metrech, někdy
ani to ne.
Budeme rádi, když se při přípravě rekonstrukce a výstavbě dalších chodníků
vezme tato věc v potaz. Věříme, že šikovný projektant si s úskalími v podobě návaznosti chodníků na pozemky přilehlých
nemovitostí (proto to není úplně banální
záležitost) poradí. Zkosený nájezd pro
automobily jistě postačí, vždyť může zahrnovat čtvrtinu či až třetinu šířky chodníku.
Pěší by pak měli stále dvě třetiny k dispozici pro pohodlnou chůzi v jedné výškové
rovině. Sladit všechny jejich funkce nemusí být vždy jednoduché, avšak když mohly
být rovné staré chodníky, byť ty byly asi
nižší, proč bychom se na těch nových museli cítit jako na horské dráze? V každém
případě se odmítáme smířit s myšlenkou,

Dne 23. 5. před 50 lety si své ANO řekli
Dana a Jan Binderovi
z Nových Syrovic.
K jejich ZLATÉ SVATBĚ přejeme hodně
zdraví, štěstí, lásky a ještě více krásných společných let v kruhu své velké
rodiny.
Chtěli jsme Vám moc poděkovat za vše,
co jste pro nás udělali a děláte.
Jste nám příkladem pro dlouhé manželství, ve kterém jste spolu dokázali moc.
Vážíme si Vás a máme veliké štěstí,
že jsme se narodili právě Vám.
Lenka, Petr, Jan a Dana s rodinami.
Placená inzerce

že nové řešení musí být v tomto ohledu
horší než starý stav.
Pro ilustraci toho, o co nám jde, přikládáme fotograﬁe právě z Havlíčkovy ulice.
Nemáte také pocit, že by nové chodníky
měly dobře sloužit především chodcům?
Petr Jičínský, Anna Prokopová

Dne 5. dubna 2019 uplynuly 3 roky a dne
16. července 2019 uplyne 30 let od úmrtí
našich rodičů, paní
Marie Jahodové rozené Šabatové
a pana
Ing. Leopolda Jahody
z Moravských Budějovic.
Kdo jste je znali, vzpomínejte s námi,
děkujeme.
Dcery Marie a Mirka s rodinami.

Dne
27. května 2019
si připomeneme
70. nedožité
narozeniny naší
milované babičky,
maminky, sestry,
tchýně, příbuzné,
kamarádky
a manželky, paní
Vlasty Krotké (+ 13. 11 2018)
z Moravských Budějovic.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Přišlo ráno a s ním
i nový den,
začal však zprávou
jako krutý sen.
Navždy se oči
zavřely,
srdce přestalo bít,
a Ty jsi od nás
musel odejít.
Dne 21. 5. 2019
uplyne 16 let,
kdy nás navždy opustil náš drahý manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček pan
Rudolf Pavelka
z Moravských Budějovic.
S láskou vzpomínají
manželka Alena a děti s rodinami.

Kdo lidem lásku
a dobro rozdával,
ten žije v našich
srdcích dál.
Dne 1. května 2019
by oslavil
90. narozeniny pan
Vladimír Bořecký.
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují všem
manželka a syn Vladimír s rodinou.

Dne 13. května
tomu budou
dva roky,
co zemřel můj
manžel, pan
Alois Drapač
z Moravských
Budějovic.
Nezemřel jsi,
neboť dál žiješ
v mém srdci a vzpomínkách.
Stále vzpomíná
manželka Miluše s rodinou.

Kdo lidem lásku
a dobro rozdával,
ten žije v našich
srdcích dál.
Dne 6. 5. uplyne
10. výročí úmrtí
pana
Ivana Ferdana
z Domamile.
Vzpomínají sestry a známí.

V oku slza,
v srdci žal,
co milé bylo,
osud vzal...
Dne 3. května
uplynou čtyři smutné roky, co nás navždy opustila paní
Růžena Suchá
z Moravských Budějovic.
S láskou a úctou stále vzpomínají
a za tichou vzpomínku děkují
děti s rodinami.

Dne 14. května
uplynou 3 roky
od úmrtí pana
MUDr. Miroslava
Salače,
váženého praktického lékaře
z Moravských
Budějovic
a Hrotovic.
V úctě a lásce rodina Salačova.

Dne 19. 5. 2019
by se dožil
75 let pan
Bohuslav Strnad
z Moravských
Budějovic.
Za vzpomínku
s námi srdečně
děkuje
rodina.

Opustili nás:
Karel Horký
Jan Láník
Jaroslav Maar
Marie Svobodová
Jaromír Sedláček
Stanislava Silvestrová
Jaroslav Průšek
Hubert Plavec
Jiří Traxler
Milada Štěpanovská
Hedvika Zachová
Vlastimila Slámová
Božena Záškodová

1940
1940
1955
1937
1934
1925
1927
1936
1968
1928
1930
1934
1925

Martínkov
Mor. Budějovice
Jakubov
Martínkov
Zvěrkovice
Želetava
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Hornice
Mor. Budějovice
Budkov
Budkov

Zdroj: Pohřební služba Rostislav Musil

Kdo byl milován,
nebude nikdy
zapomenut.
Dne 20. května
vzpomeneme
2. výročí úmrtí
pana
Milana Karpíška
z Jaroměřic n/Rok.
Stále vzpomínají
manželka Ludmila a děti Linda, Milan, Robin s rodinami a bratr Jan s rodinou.

inzerce
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Březnová výprava skautů
a skautek
Naše výprava začala v pátek 29. 3. na autobusovém nádraží,
odkud jsme se vypravili společně, skauti a skautky, do Ivančic.
Cesta netrvala dlouho a za pár hodin jsme stáli před místem
našeho dočasného bydlení. Po ubytování přišla první scénka,
která nás vtáhla do příběhu Hobita. Pak přišla na řadu večeře,
která byla speciální. Každé jídlo představovalo náš kraj, a proto
jsme od každého jídla trochu ochutnali. Po večeři přišel naučný program s mapou, kde jsme si vyzkoušeli orientaci, hledání
mapových značek, určování světových stran, významné body
na trase, atd. Když jsme dokončili program s mapou, měli jsme
za úkol ve skupinkách vyluštit tajnou šifru, která nám měla pomoci další den. Všechny skupinky šifru vyluštily a čekala nás
poslední hra před spaním. Než jsme usnuli, naše vedoucí nám
přečetla pár kapitol z knihy Hobit. Druhý den ráno jsme šli

na rozcvičku, poté na snídani a vyrazili jsme na celodenní výlet
do okolí Ivančic. Abychom si zopakovali to, co jsme se včera naučili, každá skupinka kus cesty vedla podle mapy. Cíl byl jasný,
dojít do Moravského Krumlova a pomoci Bilbu Pytlíkovi a jeho
přátelům. Po cestě jsme si prozkoušeli všechny skautské znalosti, které bychom měli umět. Ať už to bylo rozdělávání ohně,
poznávání rostlin, vázání uzlů či řešení krizových situací. Kousek
od našeho cíle jsme však potřebovali získat klíč, jenž jsme mohli
získat jen tím způsobem, že se společně naučíme odříkat básničku. Úkol jsme zvládli, klíč dostali a teď už nám v cestě do cíle
nic nebránilo. Po příchodu do Moravského Krumlova jsme nasedli na autobus a odjeli zpět do Ivančic. Jakmile jsme dojeli,
uvařili jsme si večeři na ohni a hráli hry. Večeři jsme velmi rychle
snědli a šli jsme na závěrečnou hru, kde jsme kradli poklad. Před
spaním jsme si jako minulý večer poslechli pár kapitol z Hobita
a šli spát. V neděli ráno už jsme uklízeli a balili se a poté jsme
jeli domů.
Klára a Kristýna Růžičkovy

Foto: Petr Rokoský

Projekt Děti do bruslí na zimním stadionu
v Moravských Budějovicích
V uplynulé zimní sezóně, tedy od září 2018 do konce března
2019, probíhal na zimním stadionu v Moravských Budějovicích
již třetím rokem projekt Děti do bruslí.
Cílem projektu Děti do bruslí je poskytnout dětem (chlapcům
i dívkám) předškolního věku a žákům I. stupně základních škol
výuku a získání základů správného bruslení ve formě kurzů,
které pak mohou děti dále rozvíjet v hokejovém klubu nebo je
prostě využít při jiných pohybových aktivitách. Právě získávání
dětí z kurzů bruslení Děti do bruslí do náborů je dalším cílem
projektu. Jednotlivé kurzy probíhají v podobě pěti hodinových
(ZŠ) nebo deseti hodinových (MŠ) lekcí na ledové ploše zimního
stadionu v Moravských Budějovicích pod vedením nejméně tří
kvaliﬁkovaných trenérů – držitelů hokejových trenérských licencí
sk. B, kteří mají bohaté zkušenosti s vedením hokejových náborů
(které jsou rovněž zaměřeny na správnou výuku bruslení u nejmenších adeptů ledního hokeje). Kurzy probíhají pod záštitou
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Vzhledem ke stále se zhoršujícím klimatickým podmínkám je
pro řadu dětí absolvování podobných kurzů jedinou možností
naučit se správným základům bruslení, které mohou rovněž v široké míře využít při jízdě na stále populárnějších in-line bruslích.
Organizátorem kurzů bruslení s názvem Děti do bruslí je stejnojmenný zapsaný spolek Děti do bruslí z.s., který zastupuje bývalý extraligový hokejista p. Zdeněk Ondřej (mj. HC Pardubice,
HC Bílí Tygři Liberec, HC Piráti Chomutov aj.) a který má bohaté
zkušenosti s vedením obdobných kurzů z ČR a zahraničí.
Systém ﬁnancování projektu Děti do bruslí: základem spolupráce Děti do bruslí z.s. a školy je smlouva uzavřená mezi tímto
zapsaným spolkem a školou, případně mateřskou školou. Na základě této smlouvy zaplatí školské zařízení spolku Děti do bruslí částku 70 Kč za 1 hodinu za každé dítě. Tuto částku zaplatí
dokončení na str. 24
inzerce
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Projekt Děti do bruslí...
dokončení ze str. 23
rodiče dítěte, které bruslí. Každý rodič
dítěte pojištěného u VZP pojišťovny může
nárokovat poplatek v celkové výši 500 Kč.
Částku za ledy za Základní školu TGM
Moravské Budějovice, Mateřskou školu
Moravské Budějovice a mateřskou školu
JABULA (zapojených do projektu) platí
od září 2018 Město Moravské Budějovice.
Ve středu 19. 9. 2018 se rozběhl na zimním stadionu v Moravských Budějovicích
první kurz projektu Děti do bruslí. V něm
až do pátku 23. 11. 2018 bruslilo celkem
235 dětí, a to z těchto mateřských a základních škol:
QZákladní škola Jaroměřice nad Rokytnou – 56 dětí,

QMateřská škola Moravské Budějovice –
49 dětí,
QMateřská škola JABULA – 26 dětí,
QZákladní škola a Mateřská škola Blatnice – 28 dětí,
QMateřská škola Jemnice – 23 dětí,
QZákladní škola Jemnice – 53 dětí.
Druhá část kurzů začala ve středu 6. 1.
2019 a závěrečný kurz proběhl v pátek
29. 3. 2019. V ní bruslilo celkem 190
dětí, a to z těchto škol:
QZákladní škola TGM Moravské Budějovice – 89 dětí,
QMateřská škola Jaroměřice nad Rokytnou – 38 dětí,
QMateřská škola JABULA – 22 dětí,
QMateřská škola Moravské Budějovice –
41 dětí.

Touto cestou děkujeme organizátorům
kurzů a trenérům, rodičům zúčastněných
dětí, ředitelům jednotlivých mateřských
a základních škol a také učitelům těchto výchovných zařízení podílejících se
na projektu jako doprovod dětí na jednotlivé kurzy. Poděkování patří i městům jako
zřizovatelům základních a mateřských
škol, jež se podílela na platbě za ledovou
plochu pro děti ze škol zřízených těmito
městy.
Zdeněk Ondřej
Děti do bruslí z.s.
organizátor kurzů bruslení pro školy
Ing. Miroslava Bendová
ZIKOS, příspěvková organizace
provozovatel zimního stadionu

Dobrovolnické centrum STŘED
Mahátma Gándhí prohlásil: „Nejlepší
způsob, jak najít sám sebe, je ztratit sám
sebe ve prospěch ostatních.“ Ztratit sám
sebe ve prospěch ostatních? Jak? JEDNODUŠE! Stát se dobrovolníkem!
Kdo je to dobrovolník
Dobrovolník je ten, co svůj volný čas
věnuje ostatním. Ať už jako člen dobrovolných hasičů, Sokola, skautů či jiného
spolku nebo „jen“ tím, že chodí pomáhat
invalidní sousedce s nákupem anebo
doučuje spolužáka. Každý z nás někdy
někomu nezištně pomohl, aniž si to uvědomil. Co to zkusit vědomě, stát se pánem
svého volného času a dát mu smysl? Nic
to nestojí a nás to obohatí.
Dobrovolnické centrum
V Moravských Budějovicích mělo dobrovolnictví vždy své místo. A protože
bylo nezbytné usnadnit ochotným lidem
přístup k dobrovolnické činnosti, vzniklo
zde v roce 2003 Dobrovolnické centrum
STŘED. Dobrovolnické centrum poskytuje dobrovolníkům profesionální zázemí
a snaží se, jejich prostřednictvím, zkvalitnit služby přijímajících organizací, které
nabízejí sociální služby a volnočasové aktivity (jde zejména o domovy pro seniory,
handicapované, kluby pro děti a mládež
a také program Pět P).
Co dobrovolnictví obnáší
Náplní našich dobrovolníků je být tu pro
klienta. Dobrovolnické centrum spolupracuje s domovy pro seniory a kluby pro děti
a mládež, kde se dobrovolník může realizovat. Chodí si povídat se seniory, luštit
s nimi křížovky, číst jim noviny nebo knihy
či je vezme na krátkou procházku po parku. Nebo dochází do nízkoprahového klubu eMBéčko, kde pracuje s dětmi, tráví
s nimi volný čas různými aktivitami.

Kdo může být dobrovolníkem
Dobrovolníkem se může stát osoba
starší 15 let, která chce ve svém volném
čase pomáhat a být nápomocna těm,
kteří ji potřebují a ocení ji.
„Já sama mám zkušenost s dobrovolnictvím. Byla jsem zapojena do programu
Pět P a rok jsem chodila za dvanáctiletou
Leou, se kterou jsem trávila volný čas.
Povídaly jsme si, učily se, jezdily na in-line bruslích, chodily ven, malovaly, pekly, snažily jsme se vyplnit čas spoustou
smysluplných aktivit. Také jsem jezdila
na jednorázové akce STŘEDu, kde jsem
pomáhala s přípravou stánku a prezentací dobrovolnictví, což mi pomohlo se rozvíjet v komunikaci s lidmi a navazování
nových kontaktů. Jsem ráda, že jsem se
stala dobrovolníkem, protože jsem se cítila být potřebná. Tato zkušenost pro mě
byla přínosná také v profesním životě.
Pokud byste se chtěli i vy stát dobrovolníkem, neváhejte mě kontaktovat! Těším
se na vás a vaši energii, kterou vlijete klientům do žil.“

Kulturní přehled
MIKROREGIONU
Lukov
Májový koncert v Lukově
Lukovský pěvecký sbor pod vedením Heleny Bartesové vás srdečně zve na májový
koncert, který se koná v neděli 5. května
2019 v 16.00 hodin ve společenském sále
místní fary. Drobné občerstvení je pro
účastníky připraveno.

Upozorňujeme přispěvatele, že uzávěrka zpravodaje je pravidelně

vždy už 10. den v měsíci!
V případě nedoručení zpravodaje v Moravských Budějovicích si ho můžete vyzvednout v Turistickém
informačním centru, Purcnerova ul. 62, nebo se obraťte na doručovatelku tel: 775 686 678.
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Martina Bořecká
koordinátorka
Dobrovolnického
centra a programu
Pět P
STŘED, z.ú.,
Husova 189,
Moravské Budějovice
Tel.: 775 725 659
e-mail: borecka@stred.info
www.stred.info

SUDOKU
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Vylosovaný výherce získává vstupenku na koncert skupiny Lewis Creaven Band, konaný 20. 5.
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. 5. 2019.
Vítěze budeme informovat telefonicky.
Výherci z minulého čísla paní Aleně Černé z Jakubova gratulujeme.
Ceny do sudoku věnovala MKS Beseda Moravské Budějovice.

placená inzerce
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