úvodník, tiráž
SERVIS
PNEUSERVIS
LOGISTIKA

Vážené čtenářky a čtenáři,

 

tento úvodník píši v polovině března,
tedy v době, kdy se koronavirová epidemie závratně rychle šíří celým světem.
Počet pacientů postupně vzrůstá i v naší
republice, několik případů už evidujeme
i na Vysočině. Uzavřely se hranice. Koronavirová krize nás donutila k častějšímu
mytí rukou. Možná nás naučí i něčemu
jinému, některé věci přestaneme podceňovat a jiné třeba začneme dělat jinak...
Situace je velice vážná, nikdo z nás momentálně ani netuší, jak dlouho potrvá. Bojíme se o zdraví, o život. Dozvídáme se hodně o sobě
a také o ostatních.
Za posledních sto let ale lidstvo potkalo několik nákaz, které byly
rozsahem daleko ničivější; některé z nich byly nárazové, jiné však mají
miliony obětí ročně až dodnes. Na konci první světové války potkala
svět jedna velká pohroma - španělská chřipka. Další z infekcí v roce
1957 byla asijská chřipka, na kterou už ale byl svět připraven lépe. Třetí
velkou epidemií, která trvá pořád, je stále nevyléčitelná nemoc AIDS.
Navzdory výše popsaným skutečnostem nezapomínejme na to, že
se blíží Velikonoce, tedy nejvýznamnější křesťanské svátky. Po Popeleční středě nastává sedm týdnů do jarní rovnodennosti, lidé by měli
více rozjímat o duchovnu a o svém životě. Křesťané se modlí křížovou
cestu a růženec. Každá z nedělí předvelikonočního období má svůj
název: černá, pražná nebo kýchavná a také neděle smrtná, kdy se
vynáší smrtka. Poslední nedělí je neděle květná, kdy se v kostele světí kočičky. Lidé si je odnášejí domů jako symbol přicházejícího jara,

část kočiček se ale v kostele spálí a popel z nich slouží opět příští
rok na Popeleční středu. A pak už přicházejí Velikonoce - první den
je Zelený čtvrtek. Říká se, že v tomto období odlétají zvony do Říma.
Přestává se zvonit a do ulic vycházejí chlapci (dnes už někde i děvčata) s hrkačkami.
Prvním vrcholem Velikonoc je Velký pátek, kdy si křesťané připomínají ukřižování Krista. Na znamení smutku nejsou během dne bohoslužby. V sobotu se připomíná Vzkříšení Krista, je slavná bohoslužba
a v domácnostech se připravují sváteční pokrmy. Chlapci pletou žíly,
děvčata malují vajíčka. Třetím velikonočním svátkem je neděle - Boží
hod velikonoční. Na ranní mši se do kostela přinášejí pokrmy, které
kněz posvětí. Posvěcený beránek se nabízí při svátečním nedělním
obědě. Zbytky se pak mají rozhodit po zahradě, ke stromům, dostane
se i na domácí zvířata. Právě tak se má zajistit úroda pro příští rok.
Za ty „pravé“ Velikonoce lidé často mylně považují Velikonoční
pondělí, které podle církevní tradice ovšem není žádným svátkem.
Je to vlastně koleda, která má v různých krajích různé podoby. Skupiny chlapců koledníků obcházejí dívky, kamarádky, manželky či přítelkyně a pomocí žil se snaží děvčata vyšvihat. Někdy je to docela
i drastické, vím o tom své. V podstatě ale mají právě živé vrbové pruty
přenést na děvčata svěžest, zdraví a sílu, která je ve zrození nebo
v novém životě.
Kéž by právě Velikonoce pomohly zastavit to hlavní, co potřebujeme
a co se zatím se nedaří, šíření koronaviru. Kdo z nás ale ví, co bude
za měsíc? Přeji sobě i vám všem, aby ve chvíli, kdy budete číst tento
zpravodaj, byla už virová epidemie minulostí, nebo alespoň na ústupu.
Abychom mohli patřičně, každý po svém, oslavit svátky jara.
S přáním pevného zdraví
Jana Kiesewetterová, místostarostka města
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Zprávy z rady města Moravské Budějovice
Rada města na své 38. schůzi dne 10. 2. 2020 mj.:
schválila zvýšení nájemného v bytech
v majetku města,
Q souhlasila s přijetím ﬁnanční částky
30 000 Kč od VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ
SPOLEČNOSTI, a. s. pro příspěvkovou
organizaci ZIKOS jako účelovou dotaci
pro zaplacení užívání ledové plochy při
bruslení dětí ze základních a mateřských škol v Moravských Budějovicích
v rámci projektu Děti do bruslí v období
leden až březen 2020,
Q schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti – řízení o přestupcích, mezi městem Moravské Budějovice a obcí Meziříčko,
Q

uložila odboru sociálnímu zpracovat
veřejnou zakázku malého rozsahu
na pořízení nového osobního vozidla
pro potřeby OSPOD - náhradní rodinné péče (NPR) formou operativního
leasingu hrazeného z dotace na NRP
ve výši 80% a rozpočtu města ve výši
20%. Jmenovala komisi pro otevírání
obálek a výběr dodavatele ve složení:
Petr Punčochář, Jana Kiesewetterová,
Zdeněk Janderka,
Q nesouhlasila s umístěním reklamního
plátna ﬁrmy Starnet, s.r.o. na fasádu
budovy staré hasičárny na ul. Tyršova
375,
Q

schválila závazné ukazatele poskytnutého příspěvku příspěvkovým organizacím z rozpočtu města Moravské Budějovice na rok 2020,
Q nominovala do konkurzní komise na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele
Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice zástupce města s hlasem poradním PhDr. Zdeňka Janderku
a jeho náhradníka Ing. Kamilu Havlíčkovou,
Q vzala na vědomí zprávu o činnosti
na dětském dopravním hřišti na ul. Šafaříkova za rok 2019.
Q

Rada města na své 39. schůzi dne 24. 2. 2020 mj.:
schválila umístění kontejneru na sběr
oděvů a pověřila starostu města podpisem Smlouvy o koupi materiálově využitelného odpadu se společností FCC
Dačice, s.r.o. Kontejner bude městu
zapůjčen zdarma a bude umístěn na ul.
Hloužkova,
Q schválila umístění 1 ks lavice u prodejního stánku Italská zmrzlina p. J. P. v ul.
Kollárova,
Q projednala žádost pana M. H. a doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku p. č.
1235/10 o výměře cca 5 100 m2 v k. ú.
Moravské Budějovice předem určenému žadateli,
Q schválila zveřejnit záměr prodeje pozemků (částí) (vyjma částí pozemků
určených pro pěší komunikaci a umístění inženýrských sítí) p. č. 2956/1, p. č.
2960/2, p. č. 1682/7, p. č. st. 1909 (vč.
Q

stavby s č. p. 94), p. č. st. 1910 (vč. stavby s č. p. 92) a p. č. st. 1911 (vč. stavby
s č. p. 93) o celkové výměře cca 2 266
m2 (přesná výměra pozemků bude
uvedena v oddělovacím geometrickém
plánu) vše v k. ú. Moravské Budějovice
formou výběrového řízení a doporučila zastupitelstvu města schválit záměr
prodeje těchto pozemků formou výběrového řízení, přičemž podmínky výběrového řízení bude následně schvalovat
rada města,
Q schválila
zřízení sedmi pracovních
míst v rámci veřejně prospěšných prací na dobu od 1. 4. do 30. 11. 2020
na pracovní pozici „uklízeč veřejných
prostranství“ a schválila podání žádosti
o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací
k umístění uchazečů o zaměstnání na r.
2020 na Úřadu práce České republiky,

vzala na vědomí vnitřní předpis
č.17/2020, o úplatě za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Moravské Budějovice ve školním roce 2020/2021
a informace o zápisu dětí do MŠ
Moravské Budějovice pro školní rok
2020/2021,
Q schválila pořadí nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele
služby „Technický dozor stavebníka
– Rekonstrukce TI v lokalitě Mexiko“:
1) Zdeněk Hagara, Moravské Budějovice s nabídkovou cenou 302 500 Kč
vč. DPH, 2) Ing. Miroslav Bém, Moravské Budějovice s nabídkovou cenou
350 900 Kč vč. DPH, 3) Ing. Jan Hevera,
Štítary s nabídkovou cenou 357 000 Kč
vč. DPH a pověřila starostu města podpisem příkazní smlouvy s vítězem zadávacího řízení.
Q

Rada města na své 40. schůzi dne 9. 3. 2020 mj.:
vzala na vědomí informaci o novém
ceníku užívání ledové plochy v sezóně
2020/2021 na zimním stadionu v Moravských Budějovicích,
Q schválila předložit žádost o dotaci z Programu péče o krajinu – podprogram
Péče o přírodní a přírodě blízké biotopy
a biotopy druhů uvedených v červených
seznamech ve volné krajině - na realizaci sečení Heřmanských kopců,
Q schválila poskytnutí zálohy 20 000 Kč
z ﬁnančního daru na celoroční činnost
z FAOM pro Theatro Špeluňka zastoupené p. P. H.,
Q schválila předložit žádost o dotaci z grantového programu Fondu Vysočiny „Památkově chráněná území 2020“ na obnovu vstupních dveří do Základní školy
a Praktické školy na ul. Dobrovského,
Q schválila předložit žádost o dotaci
z grantového programu Fondu Vysočiny „Bezpečná silnice 2020“ na zastávkový přístřešek na ul. Tyršova,
Q projednala žádost pana T. F., bytem Jiřice u Moravských Budějovic a schválila
zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p. č. 1221/24 v k. ú. Moravské BuděQ
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jovice na ul. Partyzánská u cyklostezky
za účelem umístění stánku s rychlým
občerstvením předem určenému zájemci,
Q doporučila zastupitelstvu města schválit
záměr výkup pozemku parc. č. 1221/12,
parc. č. 1221/16, parc. č. 1221/27 a části
pozemku parc. č. 1221/25 v k. ú. Moravské Budějovice od vlastníka pana L. K.,
bytem Třebíč. Získání těchto pozemků
do vlastnictví města je vhodné především
z důvodu zcelení vlastněných pozemků
v této lokalitě a navíc některé pozemky
slouží k zajištění přístupu k ostatním pozemkům ve vlastnictví města,
Q schválila vyhlášení výběrového řízení
na prodej pozemku parc. č. 4209/6 v k.
ú. Moravské Budějovice za vyvolávací
cenu 55 000 Kč (ul. Fibichova),
Q schválila zveřejnit záměr prodeje pozemků parc. č. 769/4, parc. č. 768/2
(resp. částí pozemků) v k. ú. Moravské Budějovice bez výběrového řízení
předem určenému žadateli J. L., bytem
Moravské Budějovice a doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje těchto pozemků,

schválila pořadí nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele akce
„Rekonstrukce bytu č. p. 26“: 1) Šibor
stavby s. r. o. Litohoř, nabídková cena
1 730 317 Kč bez DPH, 2) STABO MB
s. r. o. Moravské Budějovice, nabídková
cena 1 793 951 Kč bez DPH, 3) PELÁN
stav, s.r.o. Hrotovice, nabídková cena
1 836 402 Kč bez DPH, 4) Zdeněk Hagara, Moravské Budějovice, nabídková
cena 1 921 092 Kč bez DPH, 5) Zdeněk
Kounek, Moravské Budějovice, nabídková cena 1 983 871 Kč bez DPH,
Q schválila dodavatele na stavební práce
akce „Rekonstrukce mostu ul. Havlíčkova“ ﬁrmu PORR a.s., Praha 10, nabídková cena je cca 9,9 mil. Kč bez DPH,
Q doporučila zastupitelstvu města schválit záměr výkupu pozemků (částí pozemků) parc. č. 2827/7, 2827/9, 2822/10,
2827/11, 2827/16 v k. ú. Moravské Budějovice od vlastníka Tělocvičná jednota
Sokol Moravské Budějovice za cenu dle
znaleckého posudku.
Marie Růžičková, odbor kanceláře
starosty a školství
Q

Městská policie nejen informuje, ale také děkuje...
Strážníci v Moravských Budějovicích se během své každodenní
činnosti setkávají s různými podněty i reakcemi. Některé bývají negativní, mnohé jiné jsou naopak pozitivní a příjemně překvapující.
K těm druhým rozhodně patří dvě podobné záležitosti, které řešili
během jediného dne.
Na služebnu MP se dostavil řidič auto- turecké národnosti a provobusové dopravy a přinesl plátěnou tašku zovatel rychlého občerstvení
plnou osobních věcí. Našel ji na silnici v jednom a přinesl strážnísměrem na Jaroměřice nad Rokytnou. kům peněženku, kterou neDle následného zjištění strážníků ji majitel chal zákazník ležet na pultu.
položil na střechu auta a zapomněl na ni. Její tloušťka před samotným
Její ztrátu zjistil až v Třebíči. Byl velmi pří- otevřením signalizovala, že
jemně překvapen poctivostí nálezce, ne- její obsah nebude zrovna
boť v jedné z přihrádek v tašce měl uscho- malý. Po provedení kontroly
vaných třicet tisíc korun...
peněženky zjistili překvapeAby ale takové překvapení nebylo ní strážníci, že obsahuje ﬁtoho dne jediné, ve večerních hodinách nanční hotovost ve výši 149 900 Kč a dvě
se na stejnou služebnu dostavil občan bezkontaktní platební karty. Jistě si každý

představí sám, jak velký kámen spadl majiteli ze srdce,
když ho strážníci o nálezu informovali. Pro peněženku si
majitel přišel hned další den.
Vrácení hotovosti ve výši
cca 180 000 Kč, navíc nalezené v jednom dni, řešili moravskobudějovičtí strážníci poprvé. Rádi bychom touto cestou
poděkovali poctivým nálezcům, kterým nebylo lhostejné
zoufalství majitelů při zjištění
ztráty peněz. V dnešní době
je takovéto chování opravdu
chvályhodné a nálezcům patří
upřímné poděkování.
Hana Nixová, zást. ved. strážníka MP

Jarní plošná deratizace v Moravských Budějovicích
Na základě platnosti zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících předpisů, je v Moravských Budějovicích každoročně prováděna jarní deratizace.
V letošním roce se tato akce koná v termínu od 30. března do 24. dubna a týkat
se bude především kanalizační sítě, škol,
výroben, provozoven, obchodů a bytových i rodinných domů.
Upozorňujeme na to, že za rozsah
skutečného provedení deratizace v jednotlivých objektech a zařízeních a s tím

související veškeré ﬁnanční náklady akce
zodpovídají správci těchto zařízení dle
řádně uzavřené a platné smlouvy, objednávky apod.
V případě požadavku na provedení deratizace v soukromých objektech
(zejména rodinné domy) lze jednotlivé
žádosti uplatnit na MěÚ Mor. Budějovice, odbor ŽP (Ing. Jana Škodová, DiS.,
tel. 568 408 383, 728 017 115) nebo přímo u pracovníků deratizační ﬁrmy (tel.
739 754 821).
Další podrobnosti o jarní plošné derati-

Rekonstrukce bytu na náměstí Míru
V průběhu dubna až srpna 2020 budou
probíhat stavební práce na rekonstrukci
bytu ve 2. podlaží v domě č. p. 26 na náměstí Míru v Moravských Budějovicích.
V bytě budou vybourány stávající příčky,
vstupní stěna, podlahy, okna a dveře.
Nově budou podlaha a strop zatepleny,
bude vybudována nová podlaha a vyzděny nové stěny. Pod strop bude zavěšen sádrokartonový podhled. V 1. NP se

v průjezdu zruší schodiště, které nahradí
rozšířená rampa. V prostoru bytu bude
provedeno ústřední vytápění s plynovým
kondenzačním kotlem a radiátory umístěnými pod okny. Nové budou také rozvody
ZTI, plynu a elektrické instalace. Rekonstrukci provede ﬁrma Šibor stavby s. r. o.
Litohoř, která předložila nejnižší nabídkovou cenu ve výši 1 730 317 Kč bez DPH.
Miroslav Beránek, OSRI

Skončila rekonstrukce kulturního domu v Jackově. Na základě výsledku výběrového
řízení ji prováděla ﬁrma Šibor stavby s.r.o. Litohoř s nejnižší nabídkovou cenou ve výši
506 386 Kč bez DPH. Byla provedena rekonstrukce vnitřních prostor kulturního domu –
sociálního zařízení a kuchyňky.
Text a foto: OSRI

zaci (plán deratizace s rozdělením na jednotlivé ulice) jsou k nahlédnutí ve vývěsní
skříni MěÚ Mor. Budějovice, na webových
a FB stránkách MěÚ Mor. Budějovice,
popř. na odboru životního prostředí MěÚ
Mor. Budějovice.
Odbor životního prostředí

ZÁPIS DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
PROBĚHNE VE DNECH
4. 5. 2020 – 7. 5. 2020
od 8.00 hod. do 16.00 hod.
MÍSTO KONÁNÍ:
Pondělí 4. 5. 2020
Úterý 5. 5. 2020
Středa 6. 5. 2020
Čtvrtek 7. 5. 2020

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

Zápis je v tomto roce povinný pro děti,
které dovrší do 31. 8. 2020 pět let a nedochází do MŠ, která je zapsána v rejstříku škol. K zápisu se dostaví zákonný
zástupce s dítětem, s vyplněnou žádostí
k přijetí a vyplněným evidenčním listem
dítěte.
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je lékařské potvrzení o řádném očkování dítěte
(tiskopisy jsou od 1. 4. 2020 k dispozici na všech mateřských školách nebo
na webových stránkách MŠ – www.
msmorbudejovice.com). Potvrzení o řádném očkování se netýká dětí, pro které je
předškolní vzdělávání povinné.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se budou
konat v těchto termínech - středa 22.
4. 2020, pátek 24. 4. 2020 a středa 29.
4. 2020 vždy v době od 8 do 10 hodin
a od 14 do 16 hodin na všech pracovištích MŠ.
Bc. Jitka Němcová, ředitelka
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město informuje
Výroční členská schůze Svazu postižených civilizačními chorobami

Letošní pochovávání Basy buďovské

V úterý 10. března se ve velkém sále Besedy konala výroční
členská schůze SPCCH v ČR, z. s., základní organizace Moravské
Budějovice.
Jednání zahájila a posléze také řídila
předsedkyně Jana Růžičková. V úvodu
přivítala všechny přítomné a pozvané
hosty. Za město Moravské Budějovice
nás navštívil starosta Ing. Vlastimil Bařinka a z odboru sociálních věcí jeho
vedoucí Bc. Petr Punčochář. Z úřadu
práce ředitelka Mgr. Marie Bastlová.
Po seznámení se a schválení programu se hodnotil rok 2019, kdy členové

navštívili lázně Luhačovice, zámek Náměšť
nad Oslavou, muzeum
Bible kralické a pivovar
Heřman ve Vladislavi.
Zajímavá akce byla ta
s názvem Pro ptáčky,
kde jsme ze stavebnice
sestavili a spojili hřebíky a ošetřili nátěrem krmítka pro ptactvo, která jsme

Informace pro veřejnost:
Odbor sociální – zajištění nákupu
V souvislosti s šířením nákazy koronaviru se mohou lidé dostat do obtížné životní
situace. Činnost Pečovatelské služby města byla omezena pouze na úkony spojené
s nákupy a nutnou péčí o domácnost.
V případě pomoci při zvládání základních životních potřeb vč. nákupu potravin
a léků
volejte číslo 739 003 558

Odložení splatnosti místního poplatku
Vzhledem k omezené možnosti úhrady plateb místního poplatku za odpady a psy
se povinnost vylepení známky na popelnici prodlužuje do 30.6.2020. Bližší informace sdělí Bc. Tereza Kolářová, tel. 568 408 349, e-mail: tkolarova@mbudejovice.cz.

Možnost stravování pro veřejnost
Máme pro vás pár tipů, kde je možné zajistit stravování:
Restaurace Grand - prodej jídel do menu boxu nebo ešusu u okénka - tel. č.:
731 113 539
Restaurace „Penzion Grasel“ v Nových Syrovicích - objednání dovozu jídla u Jany
Sedlmajerové - tel. č.: 775 704 099
Cafe Restaurant Stern - objednání dovozu jídel na tel. č. 778 767 045

Doporučení pro seniory
Vzhledem ke skutečnosti, že nejohroženější skupinou jsou senioři, apelujeme,
aby zbytečně nevycházeli ze svých domovů. Vláda doporučuje seniorům nad 70
let nevycházet mimo domovy, výjimkou jsou návštěvy zdravotnických zařízení kvůli
neodkladné zdravotní péči!

Covid linka Kraje Vysočina
S ohledem na potřeby obyvatelstva spouští Kraj Vysočina 17. 3. 2020 v 18:00 hodin
vlastní informační linku.
COVID linka Kraje Vysočina bude dostupná ve všední dny v čase od 8 do 22 hodin. Na telefonním čísle 564 602 602 sice nebudou zdravotníci, ale tým operátorů
pomůže veřejnosti zorientovat se v aktuální situaci, poradí nebo nasměruje. Více
informací níže.
Máte-li zdravotní problém obraťte se prosím na lékaře prostřednictvím formuláře https://www.ulekare.cz/vysocina, zde Vám během šesti hodin odpoví erudovaný
lékař. Tuto konzultaci za Vás platí Kraj Vysočina.
Máte-li dotaz nezdravotního charakteru, můžete se na nás obrátit na e-mailu koronavirus@kr-vysocina.cz .
Dále můžete využít informační linku Ministerstva zdravotnictví České republiky
1212.
Pokud Váš zdravotní stav vykazuje příznaky onemocnění koronavirem (teplota nad
38 stupňů Celsia, kašel, případně zimnice a dechové potíže), obraťte se na linku 112.
Vážení spoluobčané, doufáme, že společnými silami tuto těžkou situaci přečkáme.
Moc Vás prosíme, abyste respektovali všechna nutná omezení, chovali se zodpovědně a současně solidárně k sobě navzájem a nosili roušky, šátky, šály /ochranu
obličeje/.
Přejeme všem pevné zdraví
Vedení města Moravské Budějovice.
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druhý den po zaschnutí pověsili na veřejná místa, kde do nich mohou sypat
i spoluobčané města. Tato akce byla
spoluﬁnancována Krajem Vysočina
a KOUS Vysočina, z. s.
A plány na rok letošní? V loňském
roce jsme uspořádali vycházku na ČOV
Moravské Budějovice pod názvem Sejdeme se na Vlachovce. Letos naši organizaci ﬁnančně podpoří Vodárenská
akciová společnost, takže jsou v plánu
tři zajímavé výlety, a to do Třebíče (prohlídka Židovského města a Aquapark
Laguna), následně termální koupaliště
Veľký Meder s prohlídkou Gabčíkova
a prohlídka Znojma s vyjížďkou ekobusem. V červnu pak již tradiční týdenní
pobyt v Luhačovicích. A konec roku
jako obvykle zakončíme předvánočním
posezením s písničkou a vystoupením
dětí z některé mateřské školy.
V dalším bodu programu dostali slovo
naši hosté, kdy nás pan starosta Vlastimil Bařinka seznámil s připravovaným děním v Moravských Budějovicích
a pracovníci sociálního odboru s novinkami a změnami v oblasti sociální.
Po ukončení výroční členské schůze
následovala volná zábava s tancem
a hudbou.
Rádi bychom mezi nás pozvali nové
členy, které srdečně zveme na přednášky, společné vycházky a jiné pořádané akce.
Jana Růžičková,
předsedkyně ZO SPCCH
Mor. Budějovice

Zápis dětí
do základních škol
v Moravských Budějovicích
Vzhledem k současné situaci
v naší republice dojde ke změně
v termínu zápisu dětí do 1. tříd
do obou základních škol. Nový
termín bude včas sdělen obvyklým způsobem.
Mgr. Miloš Březina,
ředitel ZŠ TGM
František Dostál,
ředitel ZŠ Havlíčkova ul.

Když vyšel v úterý před Popeleční středou dvě minuty před půl třetí odpoledne od moravskobudějovické Besedy pohřební průvod, bylo všem přihlížejícím
jasné, že tentokrát nejde o klasické loučení s nebožtíkem. V tomto případě šlo o nebožku Basu buďovskou, kterou nesla na márách čtveřice statných funebráků, přičemž v čele roztodivného smutečního průvodu kráčeli jako vždy patřičně vybavení církevní hodnostáři včetně faráře v podání Václava Kováře.
Než byla zhruba o hodinu později basa slavnostně za účasti více než stovky smutečních hostů při závěrečném obřadu pochována ve velkém sále Besedy, prošel pohřební
průvod centrem města, navštívil některé místní provozovny včetně restaurace Grand
a jako obvykle se zastavil na radnici, kde na všechny čekaly dvě ženy: místostarostka
Jana Kiesewetterová a vedoucí odboru kanceláře starosty a školství Kamila Havlíčková.
Obě za všeobecného veselí masopustních masek v pokleku vyslechly farářovo kázání
a poté si i zatancovaly.
Tradiční a oblíbená akce moravskobudějovického Klubu důchodců vyvrcholila ve velkém sále Besedy, kde byla basa slavnostně pochována. Smuteční ceremoniál se samozřejmě ani letos nemohl obejít bez vtipných veršů Václava Kováře, který ve své řeči opět
reagoval na aktuální dění.
Luboš Janoušek
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Muzejní spolek hodnotil i plánoval
Celkem sedm bodů obsahoval program
valné hromady Muzejního spolku Moravské Budějovice, která se uskutečnila
ve středu 4. března v sále Budivoj MKS
Beseda. Úderem sedmnácté hodiny ji
zahájil a posléze také řídil předseda spolku Václav Kovář, který přivítal
všechny přítomné včetně několika hostů, mezi nimiž byli i zástupci podobných spolků z Jemnice
a Třeště a ředitel Muzea Vysočiny Třebíč Ing. Jaroslav Martínek.
Hned poté byla symbolickou minutou ticha uctěna památka devíti členů spolku, kteří stáli před
osmadvaceti lety u jeho zrodu.
Po jednomyslném schválení
programu přednesl zevrubnou
a detailní zprávu o činnosti za rok
2019 předseda Václav Kovář. Připomněl všechny akce, které v minulém roce spolek organizoval či
se na nich nějakým způsobem spolupodílel. Poté, co všech jedenáct přítomných
členů spolku zprávu o činnosti za rok 2019
schválilo, následovaly zprávy o ﬁnančním
hospodaření a revizní komise. Obě byly

přijaty jednomyslně a bez jakýchkoliv
připomínek. Stejně hladce proběhl i následující bod programu v podobě odsouhlasení přijetí nové členky do Muzejního
spolku, jehož řady tak od středy 4. března
rozšířila Marie Berková.

V následné diskusi, do níž se zapojila
také většina hostů, se převážně hovořilo
o plánovaných akcích, které by moravskobudějovický spolek chtěl zorganizovat v letošním roce. Antonín Podhrázký

z Jemnice a Vlastimil Budař z Třeště coby
předsedové tamních Muzejních spolků informovali o jejich činnosti, aktivitách i plánech, zatímco ředitel MVT Jaroslav Martínek přiblížil průběh rozsáhlé rekonstrukce
muzejních prostor a expozic v moravsko-

budějovickém zámku, která by měla trvat
až do léta příštího roku.
Luboš Janoušek

Ohnivé zprávičky – Soutěžní

Po měsíci opět zdravím všechny čtenáře
našeho Zpravodaje. Dnes jen krátké ohlédnutí za jedinou „halovou“ soutěží, kterou pořádáme pro mladé hasiče.
Jedná se o soutěž „O Moravskobudějovického rytíře“ v disciplíně Štafeta požárních dvojic. Letos proběhla v sobotu 22.
února a zúčastnilo se jí sedmnáct družstev
v kategorii starší, šest v kategorii mladší
a čtyři družstva předškoláčků, tzv Floriánků,
kteří si zazávodili mimo soutěž. Letošní klání zcela opanovali mladí hasiči z Markvartic. Těm se podařilo nádhernými štafetami
vybojovat první dvě místa v obou kategoriích. Na bronzové příčce se v kategorii starší
umístili mladí hasiči z Kojetic a v kategorii
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mladší soutěžící z Číměře. Vítězům gratulujeme a děkujeme
všem družstvům, která se letos
našeho rytířského souboje zúčastnila.
Musím poděkovat vedení ZŠ
na Havlíčkově ulici, které nám
dovoluje již sedm let tuto akci
pro děti uskutečňovat, Městské
knihovně v Moravských Budějovicích a ﬁrmě Ferrum za ceny
pro soutěžící a městu Moravské
Budějovice. Jen bychom byli rádi, kdyby se
některý ze zastupitelů přišel na některou

z našich soutěží podívat a děti povzbudit...
Celé odpoledne probíhalo plynule a je vidět, že za ty roky, co tuto soutěž pořádáme,
jsme již sehraný tým, každý ví, co je třeba
udělat, aby nedocházelo ke zbytečným průtahům. Všem, kteří se na této akci pro děti
podíleli, patří také náš velký dík.
Doufám, že brzy opadne panika okolo šíření viru a my se opět potkáme na některé
z našich akcí, třeba na Čarodějnickém odpoledni.
Za SDH Vlasta Růžičková,
kronikářka

Čtrnáct masopustních kilometrů
Masopust, jinak fašank nebo ostatky, je třídenní svátek. Počátek nastává po svátku
Tří králů, tj. 6. ledna a končí na Popeleční středu, která je pohyblivá, závislá na datu
Velikonoc. Masopustní tradice a zvyky mají původ v předkřesťanských slovanských
oslavách konce zimy. Představovaly období hodování a veselí mezi Vánocemi a Velikonocemi. Během
tohoto období se konaly zábavy, plesy, zabijačky,
svatby. V současné době již tento zvyk není až tak
úplně vázán na určité období.
V Nových Syrovicích se masopustní průvod letos
konal v sobotu 15. února. Hodinu před polednem se
u obecního úřadu shromáždil dav čítající dvaatřicet
masek. Postupem dne a během obcházení po celé
obci se průvod rozrostl o dalších deset masek. Téměř před každým domem čekali obyvatelé vyzbrojeni nejrůznějším občerstvením, včetně nějaké té
štamprličky. Počasí letos přálo, sluníčko svítilo.
Za doprovodu hudební skupiny Doubravanka z Kostník nachodili účastníci kolem čtrnácti kilometrů. Zakončení bylo opět v místní restauraci, kde se zábava
protáhla ještě do večerních hodin.
Dana Peřinková
Foto: Tomáš Záškoda

Masopust v Domě svatého Antonína
„Máme tu masopust, hej, hej, hej!
Maškary všude řádí.
Dneska je veliký masek rej,
dneska se dovádí!“
S touhle písní navštívily Dům sv. Antonína v pondělí 24. února děti z MŠ Jabula.
Již od vchodu bylo slyšet jejich zpívání
a každý hned poznal, že děti přicházejí
v maskách. Do pokojů obyvatel přicházely víly, princezny, kouzelníci, čarodějnice,

hasiči,
kovbojové,
sobíci a všichni společně kouzlili úsměv
na rtech našich obyvatel.
Masopustní
veselice pokračovala
i v úterý maškarním
bálem. To samotní
obyvatelé i zaměstnanci oblékli masky
a za hudebního doprovodu pana Josefa Veverky začal ten
správný rej. Králem
masopustu 2020 se
staly havajské tanečnice, které vybrala
porota ve složení pan Bc. Petr Punčochář – vedoucí odboru sociálního MěÚ,
paní Mgr. Iveta Endlová rovněž z odboru
sociálního, SM Maxmiliána, vrchní ses-

tra DSVA a dobrovolnice Zdenička Fučíková. Masky v Domě sv. Antonína řádily
až do večerních hodin a navodily krásnou
jarní atmosféru.
Bc. Ludmila Čáblová

Na parketu s dinosaurem
V sobotu 15. února se v Martínkově
konal dětský karneval, který připravily ochotné místní ženy. Akce přilákala
do sokolovny desítky účastníků všeho
věku, především však do masek převlečených školáků a předškoláků. O dobrou
zábavu se staral diskžokej, pro masky byly připraveny hry a soutěže a pro
všechny pak i malé, nebo spíš velké překvapení. Za údivu mnohých přítomných
nakráčel doprostřed tanečního parketu

dinosaurus (viz foto Víta Bláhy).
Jeho přítomnost zprvu vyvolávala
ticho a snad i jisté obavy. Brzy se
však zjistilo, že jde o tvora klidného a přítulného, který focením
s jednotlivými účastníky karnevalu strávil desítky minut. Velké poděkování patří všem, kdo karneval připravili, zajistili nebo přispěli
do bohaté tomboly.
-OÚ-

Pyžamové dopoledne a masopustní odpoledne
Výše uvedené proběhlo v Domamili
v úterý 18. února a všichni jsme si tento
netradiční den parádně užili.
Na pyžamovou párty bylo potřeba se
pořádně připravit. V první řadě nesmíte
zapomenout především na pohodlné
pyžamo, ve kterém strávíte celé dopoledne! Proto děkujeme maminkám
a tatínkům, že svým dětem nachystali
krásná, barevná a především pohodlná
pyžamka. A nejen ta... Některé děti totiž měly pyžamové kombinézy, dokonce
se objevil i župan nebo legrační domácí
bačkůrky či hřejivé ponožky. Veselá pyžamová přehlídka zahájila dopoledne
plné legračních her, básniček a písniček a také nás čekalo ranní cvičeníčko
s malými polštářky.
Na celé dopoledne si za námi přišla
pohrát i naše p. uč. Pavlína Čermáková, která je v současné době na mateřské dovolené, ale jezdí na školičkové
akce pravidelně a vozí si s sebou svého malého mazlíčka Vítečka. Na závěr
pyžamového dopoledne si všechny děti
vybraly a odnesly domů Hajánka - ušitého mazlíčka do postýlky.
Vesele naladěni jsme pokračovali

i v odpoledním programu, kterého se společně s námi účastnili i rodinní příslušníci

a přátelé domamilské školky. Čekalo nás
masopustní odpoledne v Mateřídoušce.
MATEŘÍDOUŠKA je název folklorního
kroužku, kde se děti zábavnou, hravou
formou seznamují s tradicemi a zvyky Horácka a Podhorácka. V letošním
roce opět funguje při MŠ, a to především díky rodičům, protože své děti
do Mateřídoušky nahlásili, a také díky
p. uč. Magdě Kabelkové, naší harmonikářce.
A jak dopadlo společné odpoledne s rodiči v Mateřídoušce? Děti se
převlékly do pestrých kostýmů, které
máme ve školce, a čekaly, zda je rodiče poznají. Veselici odstartovala
masopustní kobyla s legračním vystoupením, poté si všichni společně zatančili a zazpívali známé lidové písničky,
naučili se masopustní píseň. Veselice
pokračovala volnou zábavou a malým
občerstvením, které připravila p. Bohdana Špinková s p. uč. Janou Čtveráčkovou.
Věřím, že se masopustní odpoledne
vydařilo, a těším se na další společné
setkání v naší mateřské škole.
Ivana Rodová, MŠ Domamil
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Vydařený tradiční dětský karneval
V neděli 23. února, stejně jako každý rok, zaplnili rodiče
s dětmi dešovský kulturní dům, aby si užili již 52. dětský karneval. Odpolední program začal průvodem masek, ze kterých
se opravdu těžko vybíraly ty nejlepší. V kategorii menších
i starších dětí byly masky odměněny hodnotnými cenami. Rej
skřítků, princezen, zvířátek a postaviček z ﬁlmů doprovázely
trefně vybrané písničky linoucí se z reproduktorů DJ Rudyse,
při kterých děti mohly na tanečním parketu dostatečně projevit
svůj temperament. Karnevalový program obohatily dětské hry
a soutěže, které připravily paní učitelky z mateřské školky.
Tradičně velký úspěch měla tombola, ve které vyhrával každý druhý los a která byla doslova napěchovaná různými cenami od drobných dárků a hraček až po velké sladké dorty.
Nedělní odpoledne plné masek, her, muziky a dobré nálady se
v Dešově opět vydařilo.
-sig-

Masopust v režii dobrovolných hasičů
Masopustní veselí se letos v Jakubově
odehrálo v sobotu 22. února. Celou akci
měl pod palcem tradičně sbor místních
dobrovolných hasičů. V poledne se masky začaly scházet v kulturním domě, kde
si společně doladily kostýmy. V 13:00 byli
všichni připraveni a průvod mohl vyrazit
do jakubovských ulic.
Krásné, téměř jarní počasí přispělo
k hojné účasti masek a zlákalo k procházce obcí i spoluobčany v civilu. V průvodu
bylo k vidění mnoho povedených kostýmů: piráti, princezny, upír, kovbojové,
šašek, Křemílek a Vochomůrka, kosmo-

Po celou dobu průvodu byla možnost
přispět ﬁnančním darem do zapečetěné
kasičky. Vybrané prostředky jdou sboru
dobrovolných hasičů na podporu a rozvoj
hasičského sportu v obci. Později odpoledne dorazil průvod do kulturního domu, kde
masopustní veselí pokračovalo. „KISSáci“
to opět rozbalili na pódiu a všichni se skvěle bavili až do pozdních nočních hodin.
Eva Šrámková; Foto: Helena Benáčková

Syrovická sokolovna ožila karnevalem
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Co mají společného akce
pro děti i širokou veřejnost
v Želetavě? No přece pořadatele ze Sokola, SDH,
jejich rodinné příslušníky
a přátele, kteří v loňském
roce uspořádali „Pohádkové loučení s prázdninami“,
„Strašidelnou stezku“, „Noc
v knihovně“, „Rozsvícení vánočního stromu s čerty a Mikulášem“ a předsilvestrovské „Zábavné odpoledne“.
A protože se všechny
akce nad očekávání vydařily a na dobrovolném vstupném se vybrala také nějaká
ta koruna, bylo rozhodnuto, že se všichni,
kdo se jakýmkoliv způsobem v loňském
roce podíleli na organizaci těchto společenských akcí, nebo ti, kteří vedou sportovní kroužky, a jejich rodinní příslušníci
zúčastní zájezdu do Znojemského podzemí a také prohlídky vinných sklepů v No-

vém Šaldorfu s ochutnávkou vín a občerstvením ve Vinařství Dobrovolný.
A tak 29. února vyrazil autobus Želetaváků směrem ke Znojmu. Znojemské
podzemí nadchlo. Na rozdíl od toho jihlavského je mnohem rozsáhlejší, vybavené
kostlivci, strašidly i ﬁgurínami obyvatel
Znojma, kteří ve válečných dobách byli
nuceni sklepy obývat.

Po prohlídce podzemí se
výprava přesunula do Nového Šaldorfu, kde ji také
čekala prohlídka sklepů,
ovšem tentokrát to byly
sklepy vinné. Majitelé Vinařství Dobrovolný připravili pro účastníky zájezdu
zajímavou exkurzi po svých
sklepech plných dobrých
vín, ke které patřila též
ochutnávka toho nejlepšího, co vinařství produkuje.
Následovalo dobré občerstvení s volnou zábavou, kterou velmi
dobře zpestřila tombola. Každý, kdo do ní
přispěl, si zase něco úplně jiného odvezl.
Kromě krásného zážitku zájezd pomohl
určitě ještě víc stmelit kolektiv pořadatelů
pro akce, které je v letošním roce čekají.
Olga Nováková
Foto: Blanka Konvalinová

Masopustní veselí na Lesné

nauti, rytíři, kat, ženich s nevěstou a další.
Průvodu se účastnila i legendární rocková
kapela KISS. Když „KISSáci“ doprovodili
na nafukovací kytary masopustní kapelu,
stal se z lidových melodií opravdový nářez!
Masopustní průvod doprovázeli řezníci
s pojízdnou udírnou a nazdobený Zetor
s polní kuchyní. Tu měly na starosti dvě
kuchařky, které se staraly o dodržování
pitného režimu všech masek.

V neděli 1. března se konal již tradiční
karneval v Nových Syrovicích pořádaný
místní základní a mateřskou školou. Syrovická sokolovna se naplnila krásnými maskami. Nebyla nouze o princezny, kovboje,
indiány, různá zvířátka a celou řadu dalších
originálních kostýmů. Zábavné odpoledne
odstartovalo taneční vystoupení našich
žákyň, následovaly rozličné hry, soutěže
a diskotéka. Všechny děti si odnesly odměnu ve formě diplomu a sladkostí. Zlatým
hřebem se stala tombola, z níž si největší
šťastlivci mohli odnést nádherně vypadající
dorty, hračky a další různé ceny. Na samý
závěr si organizátoři jako překvapení připravili hru s konfetami, která zabavila děti
i dospělé. Ohlasy z řad účastníků jsou velmi
příznivé a my se už teď těšíme na příští rok.
Bc. Jana Fialová,
ZŠ a MŠ Nové Syrovice

Želetavští pořadatelé se odměnili

Je sobota 29. února, krátce po jedné hodině odpolední,
a od kulturního domu na Lesné
vyráží rozverný průvod. Je tady
další ročník tradičního masopustu, jehož historie sahá až do roku
1970. Masek bylo letos kolem
pětatřiceti a představovaly pestrou směsici postav a činností:
hygienici důsledně sanitovali,
z vozítka Hradní střela rozdávala princezna Leontýnka zdravý
pramen z Posázaví, mlékárna
prezentovala svoje produkty,
včelky bzučely, tramvaj rozvážně projížděla vesnicí, udatní rytíři bojovali, čarodějové čarovali, zvířátka dováděla
a dopravní policista ostřížím zrakem monitoroval situaci v silničním provozu.

Jak masky obcházely jednotlivá stavení,
prostupovaly masopustní nálada a nevázané veselí postupně celou obcí. Do kroku i tance vyhrávala živá hudba, tombola

byla jako každoročně bohatá
a celé odpoledne po vsi voněly
dobroty z pojízdné udírny. Navečer byla Lesná jako proměněná:
ozdravená,
koronaviruprostá
obec s výbornou dopravní obslužností a občanskou vybaveností, kde vám do ruky padají
tvarohové dezerty a nad tím
vším idylicky poletuje užitečný
hmyz… Kdo měl po tom všem
ještě sílu a chuť, zakončil svoje
putování obcí v kulturním domě,
kde bylo připraveno občerstvení.
A protože kapela stále vyhrávala, domů se nikomu nechtělo. Díky všem
maskám, místním i přespolním, za báječný
masopust!
-hav-

Komáři se rojili, až kobylu zabili
Členové TJ Sokol Komárovice uspořádali poslední únorový den maškarní průvod
obcí a večerní bál. Celý den se nesl v duchu příprav a výzdoby místní sokolovny.
Průvod vyrazil v 15 hodin v doprovodu dechové hudby. Kostýmů se letos sešlo opravdu hodně. Kromě hlavních masek, jako je

kobyla a slon Bimbo, v průvodu řádili také
tři obrovští Tyranosauři, se kterými sváděl
souboj Kapitán Amerika a indiánský synek
Malý Buvol. Toho stopoval jeho mladší bratr a otec Kašlavý Buvol. Nechyběl ani farář
a mnich, vodník, rytíř, parta fotbalistů, Gejši, taťka Šmoula, stříkající pirát, prezidenti

Putin a Trump, dvě povedené mariášové
karty a další. Než průvod obešel celou vesnici, dostaly se maškary do správné nálady a s ostatními občany se sešli v místní
sokolovně, kde tradičně dochází k zabití
kobyly. Toto byl pro letošek úkol nesnadný,
ale vodič se úlohy zhostil bravurně a promáchnul pouze jednou. Jakmile kobyla ležela na zemi, vrhli se na ni hladoví
Tyranosauři a tímto gestem byl zahájen
večerní bál, kde k tanci a poslechu hrála
skvělá skupina Family. Tančilo se, pilo,
ceny v tombole byly hodnotné a obsluha za barem neskutečně krásná a výkonná, za což jim patří velké díky, jakož
i všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravách a průběhu této letité a společensky oblíbené akce.
Marie Šuckrdlová
Foto: Bohumil Šuckrdle
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z mikroregionu, z kultury

z mikroregionu
V Šašovicích se o společenské akce už tradičně starají
členové místního sboru dobrovolných hasičů. V sobotu
15. února uspořádali v želetavském kulturním domě hasičský ples s hudební skupinou
Stonožka a bohatou tombolou.
Ples pořádají Šašovští jedenkrát za dva roky a ten letošní
se opravdu vydařil, jak je ostatně patrné z ohlasu četných návštěvníků (cca 250 hostů).
Týden nato proběhl v Šašovicích za krásného slunečného

V Šašovicích to žije

počasí tradiční masopust. Pestrý
průvod asi čtyřiceti nápaditých
masek prošel vesnicí, za hudebního doprovodu kapely se tančilo
a u každého domu bylo připraveno výborné pohoštění (chlebíčky,
koblížky, uzené, slivovička). Neodmyslitelnou součástí masopustu v Šašovicích je vždy také
losování bohaté tomboly v budově bývalé školy, kde masopustní veselí pokaždé pokračuje až
do večera.
-jan-

Martínkovské krojované soubory vystoupily v Rouchovanech
V sobotu 22. února se martínkovské krojované soubory
Martínek a Džbáneček zúčastnily 4. Krojovaného plesu v Rouchovanech. Kromě
Rouchováčku zde vystupoval
i DFS Čečinka působící pod
Základní uměleckou školou
Jozefa Kresánka v Bratislavě.
Celé odpoledne se neslo
v duchu folklóru, předávání
zkušeností a tradic a vzájemné spolupráce. Hned na začátku nás čekalo velice srdečné a milé přivítání na místní
základní škole paní ředitelkou Mgr. Vlastou Novákovou a místostarostou obce Ing. Milanem
Chvátalem. Oﬁciální zahájení proběhlo
slavnostním nástupem jednotlivých souborů v místní sokolovně.
Soubor Martínek, pod vedením Vlasty
Lojdové a Adély Lojdové za hudebního
doprovodu klavíristky Mgr. Markéty Halačkové a sboru zpívajících maminek,
předvedl na motivy lidových písní vystoupení Veselá zvířátka. Menší děti z Rouchováčku předvedly jednotlivá řemesla.
Soubor Džbáneček i Rouchováček tančil
na horácké a podhorácké písně. Džbáneček mimo pásma Cestičko blódivá zařadil
i ukázku Moravské besedy.
Mezi jednotlivými vystoupeními probíhala i taneční soutěž párů vybraných
z jednotlivých souborů. Z našich souborů se umístil na třetím místě taneční pár
ve složení David Řepa a Marie Trojanová
a dále na krásném druhém místě Jan Trojan a Anna Bretšnajdrová.
Nejsilnějším tanečním zážitkem pro di-

váky byly ukázky tanců a písní z různých
slovenských regionů, včetně patřičné
krojové vybavenosti, prezentované za doprovodu vlastní cimbálové muziky DFS
Čečinka. ZUŠ J. Kresánka z Bratislavy,

pod kterou soubor více než 40 let
působí, má aktuálně přes 2000
žáků vybraných z postupových
konkurzů.
Ještě jednou bych chtěla tímto
poděkovat vedoucí Rouchováčku paní Mgr. Vlastě Žákovské
za pozvání a všem organizátorům za jejich ochotu a práci, díky
které se podařilo vytvořit skvělou
atmosféru, při níž jsme si užili radostnou zábavu a k níž jistě přispěla i bohatá tombola. Již se těším na další spolupráci a činnost
martínkovských souborů, které
se společně s dalšími zúčastní
i 1. ročníku Ochutnávky vín městyse Okříšky v sobotu 18. dubna, pokud
se ovšem tato akce uskuteční.
Dana Svobodová,
um. ved. souboru Džbánek
Foto: Vlasta Žákovská

Masopustní Bítovánky
Vskutku vydařenou akcí byl letošní masopustní průvod v Bítovánkách. Bujaré veselí
masek se neslo touto vesnicí od rána 22. února až do pozdních odpoledních hodin.
Celý průvod vedli dva sliční muzikanti. Za nimi následovalo dalších čtyřicet masek,
které byly velmi vydařené a některé opravdu obdivuhodné. V každé chalupě byli všichni
rádi vítáni a na další cestu posilněni různými dobrotami, hlavně koblížky nesměly chybět. Sluníčko také pomáhalo k dobré náladě, a tak parta stálých nadšenců, které patří
velké poděkování, opravdu zase letos nezklamala.
-vrb-

Masopust v Lázu
Poslední únorovou sobotu se kolem
jedné hodiny sešly masky před obecním
úřadem, kde započal masopustní průvod naší vesničkou. Dohromady se sešlo
kolem šedesáti masek všech generací.
Průvodem vyhrávala místní kapela Veselá partyje pod vedením Václava Sobotky.
V každém domě na masky čekalo občerstvení a nechyběla ani domácí pálenka.
I když si s námi počasí hrálo, nakonec se
akce vydařila a všichni jsme si ji užili.
Petra Dubská

Druhé setkání seniorů v Meziříčku
V sobotu 7. března ve 14 hodin přivítala všechny přítomné starostka Meziříčka Alena Pelánová. K velice příjemné náladě a atmosféře slavnostního odpoledne přispěly zejména vzpomínky a příběhy meziříčských seniorů, kteří využili
také možnosti nahlédnout do místní kroniky.
U příležitosti nadcházejícího Mezinárodního dne žen dostaly všechny přítomné dámy květinu.
Poděkování patří všem, kdo se podíleli na přípravě letošního setkání, včetně
výborného pohoštění, i seniorům, kteří přijali pozvání. Budeme se těšit na další
setkání s našimi seniory. To letošní totiž proběhlo v Meziříčku v opravdu příjemné a milé atmosféře.
-pel-

Dětský karneval
V neděli 1. března praskal jakubovský
kulturní dům ve švech. Mateřská a základní škola totiž pořádala dětský karneval.
Sešlo se 80 dětí a přes 100 dospělých.
Vše začalo klasickou promenádou masek
a pokračovalo společným předtančením.
Paní učitelky si pro děti také připravily
spoustu zajímavých soutěží. Zatímco děti
tancovaly a soutěžily, rodiče si zpříjemnili
nedělní odpoledne u šálku kávy a sladkého domácího zákusku. Poděkování patří
všem sponzorům za příspěvek na odměny pro děti. Výtěžek z karnevalu bude použit na sportovní vybavení do kulturního
domu.
Miroslav Kabelka
Foto: Barbora Kabelková

Více než dvouhodinovou porci klasického humoru a satiry nabídli ve velkém sále Besedy první březnovou neděli dvěma stovkám
návštěvníků členové Českého divadelního spolku z Vídně, kteří zde sehráli divadelní představení s názvem Zdravý nemocný.
Foto: Pavel Čírtek a Luboš Janoušek
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vzpomínky

ze školství, vzpomínky
Velký úspěch malé školy – SŠŘS Mor. Budějovice

Vzpomínky

Ve dnech 26. a 27. února se naše škola zúčastnila soutěže v programování
a seřizování – ŘEMESLO VYSOČINY 2020. Soutěž byla vyhlášena z pověření Cechu KOVO ČR jako krajské kolo pro žáky studijního oboru mechanik seřizovač.
Soutěž se konala na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole ve Žďáře
nad Sázavou pod patronací radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže
a sportu Ing. Jany Fialové.
Akce se zúčastnilo celkem sedm dvoučlenných družstev ze škol Kraje Vysočina.
Soutěžící měli za úkol vytvořit řídící program ve zvoleném řídicím systému (Sinumerik a Heidenhain) dle výkresové dokumentace, včetně ověření jeho funkce.
Ve druhé části soutěže měli za úkol změřit
součást, zpracovat měřicí protokol, udělat rozbor uložení a vypočítat otáčky ze
zadaných hodnot. Soutěž byla rozdělena
do dvou dnů. První den čekala na soutěžící tvorba řídícího programu a zpracování
technologického postupu, jehož maximální bodové hodnocení bylo 150 bodů (75 %
celkové bodové dotace). Druhý den aktéry čekal úkol týkající se měření součásti a výpočet otáček s možností zisku 50
bodů (25 % celkové bodové dotace).
Naši školu úspěšně reprezentovali Jakub Kývala - žák 3. ročníku a Tomáš Fiala
- žák 4. ročníku oboru mechanik seřizovač, který postupuje do celostátního kola,
jež se bude konat v Chomutově. Na soutěž studenty
připravil učitel odborného
výcviku a odborných předmětů Karel Dočkal, který byl
přítomen jako pedagogický
dozor. Současně byl i členem komise rozhodčích,
která dohlížela na objektivní průběh a hodnocení.
V jednotlivcích se umístili na 1. místě Tomáš Fiala
a na 5. místě Jakub Kývala.
V družstvech naše škola
skončila na 2. místě ze sedmi středních škol Kraje Vysočina, pouhých 0,12 bodu
za vítězným domácím družstvem. Jsme na naše žáky
hrdí a těší nás, že výborný
výsledek soutěže prezentuje SŠŘS Mor. Budějovice
v tom nejlepším světle.

Žádný čas není
tak dlouhý,
aby nám
dal zapomenout.
V našich srdcích jsi
stále s námi.
Dne 17. dubna
vzpomeneme páté
smutné výročí, kdy
nás opustila paní
Jaroslava Bastlová z Moravských
Budějovic.
S láskou a úctou vzpomíná
manžel Jaromír, syn Jaromír
a dcera Lenka s rodinami.

Ing. Marta Bauerová,
výchovná
poradkyně

Veselý a plný života
jsi byl, když jsi nás
bez slůvka
rozloučení opustil.
Díky za to, čím jsi
pro nás byl,
v srdci Tě stále
budeme mít.
Dne 4. dubna 2020
vzpomeneme šesté
smutné výročí, kdy
nás náhle opustil náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček, švagr, bratr a strýc, pan
Jindřich Pavliš.
Za všechny, kdo ho měli rádi, stále vzpomínají
manželka Irena, dcery Kamila a Michaela
s rodinami.

Dne 12. 3. 2020
uplynul 1 rok,
kdy nás opustil pan
Karel Horký
z Martínkova.
S láskou a úctou
vzpomínají
rodina a kamarádi
myslivci.
Dne 14. 4. je tomu 12 let, kdy nás opustila
naše milovaná maminka
Marie Sokolová
a 26. 4. jsou to 2 roky, kdy odešel náš
milovaný tatínek
Jan Sokola.
Stále vzpomínají
syn Jan s rodinou, dcera Marie s rodinou,
syn Jiří s rodinou.
Vzpomeňte s námi.

Čas ubíhá
a nevrací, co vzal,
ale láska
a vzpomínky
žijí v nás.
Dne
29. dubna 2020
vzpomeneme již
16. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek
a syn, pan
Libor Cihlář z Moravských Budějovic.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka, dcera, syn, maminka
a celá rodina.
Za vzpomínku s námi děkujeme.

„Vše zmizelo,
jen stopy Tvé lásky
a práce zůstaly…“
Dne 15. 4. 2020
tomu bude již
20 let, co nás
navždy opustil náš
tatínek a dědeček,
pan
Jaroslav Linhart z Moravských
Budějovic.
S láskou a úctou vzpomínají
děti s rodinami.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

26. dubna
uplyne 10 let,
co nás navždy
opustil pan
Jan Dvořák
z Častohostic.
Stále vzpomíná
dcera Jana
s rodinou.

Opustili nás:
Helena Soukupová
Anežka Doležalová
Jindřich Šesták
Eduard Blažek
Marie Chvátalová
Jarmila Zedníková
Jan Komenda
František Novák
Jana Tesařová

1921
1930
1944
1931
1929
1948
1927
1928
1945

Dešov
Mor. Budějovice
Budkov
Lukov
Vesce
Jakubov
Kojatice
Babice
Mor. Budějovice

Zdroj: Pohřební služba Rostislav Musil

inzerce

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní
Nixové, příslušnici městské policie, která
se náhodou stala svědkem mého pádu
a zranění na náměstí ČSA dne 28. 2.
2020. Ihned mi poskytla první pomoc, přivolala záchrannou službu a svým profesním vlídným jednáním pomáhala zmírnit
bolest a stres až do příjezdu sanitky. Vřelé
díky, paní Nixová.
Libuše Hanušová
Placená inzerce
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Dne 4. 4. 2020
uplynou 2 smutné
roky, co nás navždy
opustil pan
Mgr. Bohuslav
Svoboda
z Mor. Budějovic.
S láskou stále
vzpomínají
děti Lenka, Jiří a Jana s rodinami.

Vydali jste se cestou, jíž chodí každý sám,
jen dveře vzpomínek jste nechali dokořán.
Dík za to, čím jste nám v životě byli, za každý den, jenž jste pro nás žili.
Dne 9. 4. 2020 uplyne 5 let od úmrtí
tatínka pana
Jana Jenerála z Vícenic.
4. 7. 2020 tomu bude rok, co nás opustila
maminka, paní
Marie Jenerálová z Vícenic.
S láskou a úctou vzpomínají
dcery a syn s rodinami.

Neplačte a nechte
mne klidně spát,
i bez slz je možno
vzpomínat.
Nebylo mi
dopřáno déle
s vámi být,
nebylo léku,
abych mohl žít.
Dne 7. března by oslavil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček, bratr a strýc,
pan
Antonín Krejčí
65. narozeniny a 17. dubna to bude 7 roků,
co nás navždy opustil.
S láskou vzpomínají
manželka Jiřina,
děti: Markéta, Iveta, Jiřina a Zuzka
s rodinami.
Vnoučata: Sárinka, Nelinka, Jonášek,
Baruška, Mareček, Matyášek, Kristýnka
a Ondrášek.

Utichlo srdce
znavené,
nebylo z ocele,
nebylo z kamene.
Utichlo a šlo se
spát,
budeme na něj
věčně vzpomínat.
Píšeme přání
do nebe,
orodujeme za tebe,
aby ses dobře měl a dostal, co bys chtěl.
19. 4. by náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan
Jaroslav Kosík
oslavil 68. narozeniny.
S láskou a slzami v očích na něj
vzpomínají
dcera Jaroslava, vnuk David,
vnučka Kateřina s rodinou.

Světlo jedné duše
uhaslo,
však její teplo hřeje
naše srdce dál.
Odešel syn,
jehož jsme milovali,
v našich srdcích
však žije a žíti
bude dál…
Dne 7. dubna 2020
uplyne 6 smutných let, kdy nás opustil náš
milovaný syn
Milan Němec z Moravských Budějovic.
S láskou stále vzpomínají
rodiče a celá rodina.
Za tichou vzpomínku všem, kdo jste ho
znali, děkujeme.

Jsou to tři roky, co nás navždy opustili
manželé Kloudovi z Moravských
Budějovic.
Dne 18. 4. 2020
si připomeneme úmrtí paní
Marie Kloudové
a dne 13. 5. 2020 úmrtí pana
Ladislava Kloudy.
Není dne, kdy bychom na ně nevzpomněli.
Všem známým a přátelům za tichou
vzpomínku děkuje rodina.

Již není mezi námi
a není slyšet známý
hlas,
nám zůstalo
věčné vzpomínání
na toho –
kdo rád žil
a měl nás tolik rád.

Dne 20. dubna uplynou 2 roky, kdy nás
opustil pan
Vlastimil Kanaval.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka Věra, děti Markéta a Radim,
maminka, sestra a ostatní příbuzní.

Dne 10. 4. 2020
uplyne 7 let, co nás
nečekaně opustil
pan
Zdeněk Hošek.
S láskou a úctou
vzpomínají
a za tichou
vzpomínku děkují
manželka a dcery s rodinami.
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ze sportu

ze školství, ze sportu
inzerce

Edisoni opět na gymnáziu
Projekt EDISON má na naší škole již dlouholetou tradici. V letošním školním roce jsme již podruhé na týden přivítali stážisty ze
zahraničí. Tentokrát byli tři: Avneed, student stomatologie z Indie,
Bambang, Indonésan studující ekonomii, a Mandy, budoucí učitelka z Taiwanu.
Celý týden jsme mluvili anglicky o vzdálených zemích, jezdili
na výlety, sportovali, trávili společně volný čas, vařili národní pokrmy a vstřebávali cizí jazyk i mimo školní lavice. V tom spatřujeme
hlavní smysl projektu – používat angličtinu spontánně v běžných
každodenních situacích. Poznávat jiný životní styl, zažít odlišnou
kulturu, dozvědět se o tradicích, ochutnat exotickou kuchyni, pochopit jiný smysl pro humor a zjistit o dané zemi úplně cokoliv, co
nás zajímá, abychom ve stylu „Global Village“ (světová vesnice)
zjistili, jak blízko k sobě máme, ať jsme z kterékoliv části planety.
A jak hodnotí tento projekt samotní účastníci?
„Tento projekt určitě dopomáhá ke zlepšení konverzace v anglickém jazyce. Zároveň je to skvělá zkušenost, neboť se setkáme
s lidmi z odlišných kultur. Díky odpoledním aktivitám jsme navíc
zažili mnoho krásných chvil.“- „Velmi dobrá zkušenost a důkaz, že
i v malém městě se mohou dít velké věci.“
Obě strany se tedy shodnou na jednom: „Bylo to SUPER!“
Mgr. Olga Honsová, Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

T-Mobile Olympijský běh
I v letošním roce se Sokol Moravské Budějovice zapojí do spolupořádání celorepublikového T-Mobile Olympijského běhu. Akce se
uskuteční ve středu 17. června, kdy přesně v jeden okamžik oslaví
společně desítky 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. Po celé zemi se uskuteční
více než 90 běhů a mezi nimi nebude chybět ani běžecký závod
v Moravských Budějovicích, který nabídne trasu na pět kilometrů.
Připraveny budou také dopolední závody pro školy a školky i odpolední rodinný běh.
Startovat se bude v celé republice společně přímo z éteru Českého rozhlasu 1 Radiožurnál. 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 2019 bylo České olympijské nadaci takto darováno přes 384 000 Kč. Registrace do všech
závodů probíhají na www.olympijskybeh.cz. Startovné začíná
na 150 Kč. Děti do 15 let běží v rámci dětských závodů zdarma.
Je jedno, jestli jste závodníci, nebo běháte jen občas, na T-Mobile
Olympijském běhu jde především o to se hýbat, a hlavně pro radost.
Tereza Lojdová, TJ Sokol Moravské Budějovic

Proﬁ aerobic team ovládl
kutnohorské závody

Co se děje v Sokole?
Okolo Ochozu
Vydejte se s námi v sobotu 18. dubna na výlet vonící jarní přírodou. Sraz v 10.15 hod. na vlakovém nádraží. Odtud vyrazíme vlakem do Jaroměřic a dále budeme pokračovat pěšky přes Ohrazenice, Dvorek a Lažínky zpět do Moravských Budějovic. Délka trasy je
15 km. Na trase bude možnost opéct si špekáčky. Pochod zakončíme posezením a občerstvením v Bowling sport baru. Na vaši účast
se těší členové turistického oddílu.

Čistá Vysočina
Mezi každoroční akce, do kterých se Sokol Moravské Budějovice zapojuje, patří Čistá Vysočina, jejímž cílem je udržovat přírodu, města a obce Kraje
Vysočina krásné a čisté,
bez odpadků a černých
skládek.
Přijďte ve čtvrtek
23. dubna v 16.00 hod.
na nádvoří sokolovny
a pomozte nám s úklidem areálu Sokola
Moravské Budějovice,
přilehlých ulic, městského parku a nábřeží řeky Rokytky. Turistický oddíl tradičně vyrazí
na úklid do Lukovské hory.
S sebou si vezměte dobrou náladu a špekáčky, které si po práci
společně na nádvoří opečeme. Těšíme se na vás.
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Klub Proﬁ aerobic team MB navštěvuje každoročně aerobikové
závody v Kutné Hoře. V letošním
školním roce se zde konalo celkem
šest závodů, ze kterých jsme si
domů dovezli skvělých 35 medailí.
Na všech soutěžích se závodnicím
sčítaly body a na závěr byli vyhlášeni tři nejlepší v každé věkové
kategorii. I zde se nám podařilo
rovnou několikrát obsadit vítězné
pozice.
1. závod
Mia Molina
Noemi Dufková
Anna Vorbisová
Viktorie Dufková
Tereza Havlíčková
Tereza Chrástová
2. závod
Mia Molina
Noemi Dufková
Soﬁe Poláčková
Tereza Havlíčková
Tereza Chrástová
Vendula Kopečková
3. závod
Soﬁe Poláčková
Aneta Havlíčková
Tereza Havlíčková
Tereza Chrástová
4. závod
Michaela Jenerálová
Aneta Havlíčková
Tereza Havlíčková
Tereza Chrástová
5. závod
Kristýna Nesibová
Michaela Jenerálová
Aneta Havlíčková

1. místo
3. místo
1. místo
2. místo
2. místo
3. místo

kategorie 3 – 4 roky
kategorie 3 – 4 roky
kategorie 5 – 6 let
kategorie 9 – 10 let
kategorie 15 – 20 let
kategorie 15 – 20 let

2. místo
3. místo
2. místo
2. místo
3. místo
1. místo

kategorie 3 – 4 roky
kategorie 3 – 4 roky
kategorie 5 – 6 let
kategorie 15 – 20 let
kategorie 15 – 20 let
kategorie 21 – 30 let

1. místo
2. místo
2. místo
3. místo

kategorie 5 – 6 let
kategorie 11 – 12 let
kategorie 15 – 20 let
kategorie 15 – 20 let

1. místo
3. místo
1. místo
2. místo

kategorie 5 – 6 let
kategorie 11 – 12 let
kategorie 15 – 20 let
kategorie 15 – 20 let

2. místo
2. místo
2. místo

kategorie 3 – 4 roky
kategorie 5 – 6 let
kategorie 11 – 12 let

Tereza Havlíčková
Tereza Chrástová
6. závod
Kristýna Nesibová
Lucie Radová
Aneta Havlíčková
Tereza Havlíčková
Tereza Chrástová

1. místo
2. místo

kategorie 15 – 20 let
kategorie 15 – 20 let

1. místo
2. místo
2. místo
1. místo
3. místo

kategorie 3 – 4 roky
kategorie 3 – 4 roky
kategorie 11 – 12 let
kategorie 15 – 20 let
kategorie 15 – 20 let

Vyhlášení nejlepších závodnic
Kristýna Nesibová
2. místo
kategorie 3 – 4 roky
Noemi Dufková
3. místo
kategorie 3 – 4 roky
Michaela Jenerálová
2. místo
kategorie 5 – 6 let
Tereza Havlíčková
1. místo
kategorie 15 – 20 let
Tereza Chrástová
2. místo
kategorie 15 – 20 let
Vítězných pozic sice nedosahovala, ale přesto nás skvěle reprezentovala i děvčata: Barbora Křivanová, Harmony Krotká, Nela
Křivanová, Sabina Molina, Soﬁe Serteletová, Tereza Pospíchalová, Natali Peterová, Ema Mištová a Adéla Vandasová.
Podrobnější informace o nás naleznete na Facebooku: Proﬁ aerobic team MB.
Vendula Kopečková, trenérka

Maraton Jana Buly jubilující
Již podesáté se v Moravských Budějovicích zásluhou orelské
jednoty konal maraton, zároveň posedmé připsaný lukovskému
rodákovi, knězi Janu Bulovi, oběti komunistické zvůle z roku 1952,
od jehož narození v červnu uplyne 100 let. Význam tohoto sportovního podniku podtrhuje fakt, že se jedná o jediný závod na této
královské trati, který je pravidelně pořádán na třebíčském okrese,
ba v celém Kraji Vysočina.
V sobotu 22. února panovalo pěkné, na únor nezvykle teplé počasí, zejména běžce na nejdelší trati však trochu potrápil postupně
zesilující vítr. Součástí závodu tradičně byly i soutěže dětí na tratích
od 50 do 600 metrů, na které vyběhlo 60 chlapců a dívek, mezi
dokončení na str. 16

Start první vlny maratonu – s č. 1 Jaroslav Scherrer, s č. 24 Karel Špaček.

inzerce
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ze sportu, různé
dokončení ze str. 15
nimi 24 moravskobudějovických. Dalších
15 mladých sportovců se přihlásilo na tratě 1 000 m, 2 000 m a 5 275 m, z domácích
uspěli na kilometrové trati pro starší žáky
vítěz Tomáš Vandas a stříbrný Petr Žák.
Na uvedené pětikilometrové trati dosáhli v juniorské kategorii vynikajících časů
vítězové Aneta Kolegarová z Orla Židenice (23:34) a Ondřej Pokorný z TJ Znojmo
(18:39). Tato distance, která je osminou maratonské, byla zároveň tratí, na níž se běžel
lidový běh určený pro všechny dospělé bez
rozdílu věku. Jeho se zúčastnilo 24 žen a 30
mužů. Z vítězství se radovala Alena Bojanovská z TJ Nové Město na Moravě v čase
23:15, již na „bednu“ následovaly Denisa
Lesslová z Atleticu Třebíč (23:30) a Lenka

Jičínská (23:45), která přinesla radost moravskobudějovickému Orlu. Mezi muži pak
vítězným časem 17:39 exceloval rovněž
domácí orel Lukáš Nevařil (pouze junior Michael Jakůbek běžel v historii tohoto závodu v roce 2017 o 18 s rychleji) před Milanem
Adamcem z Orla Vyškov (19:40) a Karlem
Fučíkem z Černína (21:00). Diváci mohli povzbuzovat na této trati další běžkyně
a běžce reprezentující naše město či obce
v okolí: tradičně úspěšnou Pavlu Bartošovou ze Sokola, Anežku Kotrbovou z Orla,
Irenu Zelenou, Annu Szabó a Anetu Szabó
z Oponešic a Marii Novotnou a Petru Novotnou, mezi muži pak Bedřicha Němce (4.
místo za 21:41), Jana Formana, Pavla Klusáčka z Orla, Josefa Tichého, Jiřího Gráfa,
Petra Szabó z Oponešic a Miroslava Hrůzu.

Oslava Dne zamyšlení skautek
V sobotu 22. února jsme vyrazily na výpravu do Třebíče, abychom oslavily Den sesterství/Den zamyšlení. Zde jsme se sešly se skautkami z tamního oddílu. Po pár zahajovacích seznamovacích hrách jsme se vydaly
k bazilice sv. Prokopa. V bazilice jsme navštívily hlavní síň, podzemí, kde dřív býval pivovar, a unikátní portál. Jako zajímavost o bazilice nám třebíčská vedoucí pověděla, že
portál byl objeven čirou náhodou, když kněz
chtěl na zeď pověsit obraz, ale místo toho objevil nápisy a malované reliéfy. Následně jsme
zašly do bylinkové zahrádky, nasvačily jsme
se na tajném místě skautek a zahrály si hru
na pobavení. Hned potom jsme vystoupaly
na nedalekou vyhlídku, odkud jsme mohly vidět na řeku Jihlavu a velkou část města. Cestou do klubovny jsme prošly kolem Černého
a Malovaného domu, kostela sv. Martina, památníku obce Lidic a u každé památky si poslechly několik slov. Po obědě jsme se vydaly
na Kostelíček, kde jsme si zahrály dalších pár
her a obdivovaly krásný výhled na Třebíč.
Celý den jsme sbíraly malé šňůrky, abychom z nich na konci dne mohly vyrobit dárek
pro druhý oddíl. Následovala cesta na autobus, při které jsme se ještě vyfotily na mostě,
abychom měly společnou památku na tuto akci. Na nádraží jsme se rozloučily a s dojmy
jely domů. Den jsme si moc užily.
Lenka Doležalová – Lenča, Adéla Bulíčková – Sněženka

Kulturní a společenský přehled MIKROREGIONU
sobota 18. 4.

Moravské Budějovice

Okolo Ochozu
Moravskobudějovičtí turisté nás tentokrát zavedou na výlet do jarní přírody v okolí
nedalekého Ochozu. Sraz účastníků v 10.15 na vlakovém nádraží. Více informací uvnitř
Zpravodaje.
čtvrtek 23. 4.

sokolovna

Čistá Vysočina
Po roce se opět zapojíme do akce Čistá Vysočina. Přijďte v 16.00 na nádvoří sokolovny a pomozte nám s úklidem areálu sokolovny a blízkého okolí. Více informací
uvnitř Zpravodaje.

Vzhledem k dané situaci mohou být akce přesunuty, nebo zrušeny.
V případě nedoručení zpravodaje v Moravských Budějovicích si ho můžete vyzvednout v Turistickém
informačním centru, Purcnerova ul. 62, nebo se obraťte na doručovatelku tel: 775 261 943.
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K hlavnímu závodu, maratonu, který
obnášel 42 195 m absolvovaných při osmi
kolech mezi orlovnou na Chelčického ulici
a sochou anděla v Lukově, se sjelo 45 mužů
a 9 žen, a to z celé republiky, ale také ze Slovenska a Rakouska. Jako první cíle dosáhl
Lukáš Kocur z Orla Šitbořice ve výborném
čase 2:55:20 před loňským vítězem Martinem Vintrlíkem z Křepic (2:59:18) a Martinem Šerákem z Orla Obřany (3:06:39),
mezi ženami pak již poněkolikáté zvítězila
brněnská Lenka Horáková s krásným časem 3:20:48 následovaná Ivou Kroužilovou
z Poděbrad (3:31:34) a Marcelou Čadovou
z Olomouce (3:51:40). Naše město reprezentovali tři běžci: Karel Špaček (4:11:00),
Petr Jičínský (3:26:35) a úspěšný návrat
na královskou trať slavil po zdravotních
problémech Jaroslav Scherrer (5:59:52).
Dva posledně jmenovaní se jako zástupci
domácí orelské jednoty umístili ve svých
kategoriích na třetím, resp. druhém místě
v rámci mistrovství Orla v maratonu, za nějž
byl náš závod současně prohlášen. Nejen
vyhlášení vítězů, ale tradičně i jako běžec
se závodů účastnil starosta Orla a poslanec
Stanislav Juránek z Brna.
Akci podpořilo město Moravské Budějovice, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj,
ﬁrma Alka byt, chválené klobásy pak pro
běžce dodala stejně jako loni ﬁrma Stavební práce Jan Vidourek z Lukova. Podrobné
výsledky je možné nalézt na internetových
stránkách www.orelmb.cz.
Petr Jičínský
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Vylosovaný výherce získává věcnou cenu.
Správně vyplněné SUDOKU (stačí opsat výsledné číslo ve zvýrazněném řádku) se svým
kontaktem (jméno a telefon) doručte do poštovní
schránky MKS Beseda Mor. Budějovice, Purcnerova 62 (MKS Beseda), a to nejpozději do 12.
hodin, 14. 4. 2020. Vítěze budeme informovat
telefonicky.
Výherci z minulého čísla panu Stanislavu Kratochvílovi z Lesonic gratulujeme.
Ceny do sudoku věnovalo MKS Beseda Moravské Budějovice.
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