placená inzerce

na okraj
Vážení spoluobčané,
vážení čtenáři Zpravodaje,

OBUV SVOBODA
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NOVÁ KOLEKCE
JARNÍ OBUVI A KABELEK

14. 4.

Změna programu vyhrazena.
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sobota
2018 ve 20 hodin
Moravské Budějovice, sokolovna - kinosál

Vstupné v předprodeji 200,- Kč, na místě 250,- Kč. ZTP, ZTP/P, důchodci v předprodeji 150,- Kč,
na místě 200,- Kč. Předprodej v TIC Moravské Budějovice, nám. Míru 25 (podnikatelský inkubátor), tel. 603 207 511.
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placená inzerce

zima, přestože v měsíci únoru ukázala svou drsnou tvář, rychle odchází a my jsme svědky pozvolného rostoucího stavebního ruchu
na náměstí. Jsme si vědomi toho,
že jak občané města, tak i návštěvníci a podnikatelé, kteří zde mají své
provozovny, jsou jistým způsobem
omezováni. Pevně doufáme, že nás
výsledek opravy náměstí všechny velmi mile překvapí. Druhou
velkou stavební akcí je rekonstrukce městského kulturního střediska Beseda. Vlastní práce probíhají již od zimních měsíců. Občany města snad práce příliš neomezují, neboť probíhají z vnitřní
strany budovy; rozsah prací je ovšem obrovský. Pevně věřím,
že vznikne opravdu důstojný prostor k realizaci kulturních aktivit
ve prospěch našich občanů i návštěvníků ze širokého okolí.
Píši tento článek také pod vlivem dojmů z nedávných událostí – volba prezidenta, dění v Poslanecké sněmovně a schůze
zastupitelstva v Moravských Budějovicích.
Dovolte mi tímto na tyto události zareagovat.
1. Inaugurace – o co víc formálních odkazů na Masaryka, o to
méně masarykovského obsahu. Místo, aby prezident spojoval společnost, opět napadá nezávislá veřejnoprávní média
z nevěrohodnosti a chce nadále útočit, mstít se a rozeštvávat
společnost místo toho, aby ji spojoval.
2. Naše vláda vládne bez důvěry, trestně stíhaný premiér říká,
že se nebude řídit usnesením sněmovny, kdyby mu chtěla určovat mantinely. Vedle toho tu je hrad, který vše režíruje. Je
to nebezpečná situace, kdy už jsou zpochybňována samotná pravidla fungování zastupitelské demokracie. Do České
republiky naplno dorazilo populistické vládnutí – přesně takové, jak ho popisuje nová kniha Co je to populismus od profesora Princentonské univerzity Jana-Warnera Müllera. Ten
píše, že vláda populistů se vyznačuje třemi základními rysy:
– Pokusy o kompletní převzetí státního aparátu (ministerstva,
policie, soudy, státní ﬁrmy, nemocnice…)
– Masovým klientelismem – zajistit populistické vládě vděčnost veliké skupiny voličů (např. snižování jízdného pro určitou skupinu občanů…)
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město informuje

město informuje
dokončení ze str. 1
– Snahou potlačit občanskou společnost – útoky na nezávislost veřejnoprávních médií (televize, noviny). Proti
těm, kteří populisty neuznávají a nepodporují – proti těm lze štvát a urážet je
(dle hradu). Populisté vidí své protivníky vždy jako součást nemorální a zkorumpované elity. Populisté mají snahu
rychle upevnit svou moc změnou právních norem tak, aby jim vyhovovaly.
S ústavou pracují „kreativně“ – pravidla
se mění, obcházejí, volně interpretují.
Premiér otevřeně říká, že chce většinový volební systém, který by mu mohl
zaručit neomezenou vládu. Zároveň navrhuje zrušení demokratických pojistek
typu Senátu.
Nynější přitažlivost populismu nejen
u nás, ale v celé Evropě vyplývá z toho,
že řada lidí je přesvědčena, že jim demokracie nic nepřináší, že se nemají
skvěle, přestože pracují.
Nebezpečí spočívá v populismu, které
slibuje – ať vládne lid (referenda typu
o vystoupení z EU, z NATO…).
Výsledkem je pak protidemokratická
politika. Co s tím? Nestačí říkat jen NE

populistům. Je nutné brát vážně problémy, na které populisté poukazují,
aniž by hledali způsoby jejich řešení.
3. Nejen na úrovni nejvyšší politiky, ale
i v menších městech jsme svědky toho,
jakoby manipulace, arogance a lži měly
být prostředkem k rozdělení společnosti. Šíření polopravd, nepodložené
obviňování, znevažování rozhodovacích mechanismů vedení města, šíření
nenávisti mezi lidmi s cílem kritizovat
a odmítat vše, čeho bylo za poslední
roky dosaženo. Současní hlasatelé
při šíření své pravdy útočí na všechno a všechny. Začínají ukazovat na to,
že tam jsou ti špatní, prožívají euforii
absolutní pravdy, pochlebují jeden druhému, hájí jeden druhého, a pokud jim
někdo oponuje, naprosto nepříčetně
reagují – bez studu, jako vyznavači
své absolutní pravdy, nic nepřinášejí
a k připomínkám druhých jsou hluší. Přitom jediným hnacím motorem
těchto nekalých praktik je nenávist
a zloba… ony inteligentní, vychytralé,
neviditelné a bezbarvé vlastnosti, které neznají rasu ani náboženství, jsou to
neviditelní a zákeřní hadi, kteří pomalu

začínají otravovat ovzduší a zakusují se
do myslí širokých vrstev lidí.
Jsou to jevy, na které je nutné reagovat,
upozorňovat na ně a vyzývat lidi ke komunikativnosti a k víře v kladné hodnoty lidského života. Uplatňovat při tom
vědomí odpovědnosti za společenský
a ekonomický rozvoj obcí a měst. Jen tak
nedopustíme, aby se do myslí lidí vkrádala nejistota podněcována arogancí, neomylným individualismem, krátkozrakostí
a populismem.
Vážení čtenáři, v době, kdy čtete tento
Zpravodaj, slavíme svátky jara. Začínalo se vždy jarním úklidem, tím neměl být
odstraněn jen nepořádek a špína, ale
zejména za celý rok nashromážděné zlo.
Zapalovaly se na výšinách očistné ohně
a svátky jara byly příležitostí k očistě těla
a ducha.
A proto se každý v tomto období snažte
zamyslet nad sebou samým, zda vše, co
konáte, je vždy v souladu s kladnými hodnotami lidství.
Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám
všem krásné jaro 2018.
Ing. Vlastimil Bařinka
starosta města

Z jednání Rady města Moravské Budějovice
Rada města na své 84. schůzi dne 8. 2. 2018 mj.:
Qjmenovala
Ing.
Dalibora
Jandu
a PhDr. Zdeňka Janderku členy školské
rady zřízené při Základní škole Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933,
okres Třebíč a Mgr. Františka Zvěřinu
a Bc. Janu Kiesewetterovou členy školské rady zřízené při Základní škole T.
G. Masaryka Moravské Budějovice, náměstí Svobody 903, okres Třebíč
Qschválila podání žádosti o dotaci na dílčí projekt – Moravské Budějovice –
Modernizace MKDS v rámci Programu
prevence kriminality MVČR na rok 2018
ve výši 361 400 Kč s minimálně 10%
spoluúčastí města Moravské Budějovice na ﬁnancování ve výši 50 000 Kč
Qschválila podání žádosti o dotaci na dílčí projekt Moravské Budějovice – forenzní značení kol“ v rámci Programu
prevence kriminality MVČR na rok 2018
ve výši 42 020 Kč s minimálně 10% spoluúčastí města Moravské Budějovice
na ﬁnancování ve výši 5 000 Kč
Qschválila umístění 1 ks lavice u prodejního stánku Italská zmrzlina pana
J. Pištěka na ul. Kollárova v k.ú. Moravské Budějovice
Qschválila vítěze veřejné zakázky „Technický dozor stavebníka – Rekonstrukce
MKS Beseda“ dodavatele Ing. Bém,
Moravské Budějovice, jehož nabídka
se umístila podle pravidel pro hodnocení nabídek jako první v pořadí
Qschválila přijmout přiznanou státní ﬁnanční podporu Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón na rok
2018 a spolu s podílem města použít
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tuto podporu na obnovu kulturních památek ve vlastnictví města Moravské
Budějovice
Qsouhlasila s přijetím ﬁnančního daru
ve výši 300.000 Kč na dobudování odborné učebny od Spolku rodičů při ZŠ
TGM v Moravských Budějovicích příspěvkovou organizací Základní škola T.
G. Masaryka
Qschválila Pravidla č.1/2018 Rady města
Moravské Budějovice pro poskytování
ﬁnanční podpory Fond aktivity obyvatel
města
Qvzala na vědomí výsledek kontroly České školní inspekce na Základní škole
T. G. Masaryka, výroční zprávy Základní školy T.G.Masaryka a Základní školy
ul. Havlíčkova za školní rok 2016/2017,

výpis činnosti městské policie za listopad, prosinec 2017, zprávu o činnosti
městské policie za rok 2017 a dopis
Českého statistického úřadu týkající se
výběrového šetření o životních podmínkách domácností
Qschválila uzavření smlouvy na službu
pověřence pro ochranu osobních údajů,
zajištěného prostřednictvím Sdružení
místních samospráv ČR, u společnosti
SMS – služby s.r.o., se sídlem Praha 4,
IČ: 06784771 za cenu 600 Kč bez DPH
měsíčně. Služby budou poskytovány
počínaje 25. květnem 2018
Qschválila koncept kroniky Moravských
Budějovic za r. 2017 a souhlasila s vyplacením odměny dle dohody o pracovní
činnosti kronikáři panu L. Janouškovi, bytem Moravské Budějovice za zpracování
konceptu kroniky Moravských Budějovic

Rada města na své 85. schůzi dne 20. 2. 2018 mj.:
Qschválila převzetí záštity nad akcí Putování 2018 Nahoru a dolu na podporu
osvěty autismu, kterou pořádá občanské sdružení Adventor. Jedná se o šestý ročník putování dospělých na spektru autismu po ČR, letos po Vysočině.
Akce trvá od 2. do 16. 4. a putující ujdou
283 km. V našem městě se zastaví
10. 4. a v odpoledních hodinách bude
probíhat beseda. Dále rada schválila poskytnutí ﬁnančního daru ve výši
3.000 Kč na tuto akci
Qschválila umístění prodejního stánku
pana Aipldauera na ul. Kollárova od 1.
6. do 31. 8. 2018 k sezónnímu prodeji
ovoce a zeleniny
Qvzala na vědomí a souhlasila s prove-

dením nových expozic a návštěvnických prostor objektu Muzea řemesel
v budově zámku
Qschválila poskytnutí dotace z FAOM
ve výši 6.000 Kč pro pana Švaříčka,
bytem Moravské Budějovice na akci Architektura na malém městě
Qvzala na vědomí informaci o projektu
studentů Gymnázia a Střední odborné
školy Moravské Budějovice týkající se
parku u gymnázia
Qschválila návrh programu 16. zasedání
Zastupitelstva města Moravské Budějovice, které se bude konat dne 5. 3. 2018
Qvzala na vědomí a souhlasila se zřízením 8 pracovních míst v rámci veřejně
prospěšných prací na dobu od 01. 04.

2018 do 30. 11. 2018 na pracovní pozici
„uklízeč veřejných prostranství“ a souhlasila s podáním žádosti o příspěvek
na vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací na r.
2018
Qschválila podání žádosti o poskytnutí
dotace na ﬁnancování potřeb jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
za účelem udržení a rozvoje její akceschopnosti pro kategorii JPO II v částce
150 000 Kč prostřednictvím Kraje Vysočina

Rada města na své 86. schůzi dne 6. 3. 2018 mj.:
Qschválila předložit žádost o dotaci
do grantového programu Fondu Vysočiny „Památkově chráněná území 2018“
na obnovu budovy městského úřadu
č.p. 31, Moravské Budějovice
Qschválila přijmout dotaci na projekt „Výměna svítidel RVO 1. máje a RVO Kozinova, Moravské Budějovice“, poskytnutou z Ministerstva průmyslu a obchodu
ze státního rozpočtu v rámci Státního
programu na podporu úspor energie

a využití obnovitelných zdrojů energie
pro rok 2018 (Program EFEKT)
Qschválila obnovu pomníku francouzského generála hraběte Jeana Boudeta v parku u gymnázia v Moravských
Budějovicích dle přiloženého návrhu
Ing. Jaroslava Janúška, kterou kompletně ﬁnančně zajistí nadační fond
Ztracení lidé
Zpracovala Marie Růžičková,
Odbor kanceláře starosty a školství

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice
– nám. Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
Práce na první etapě rekonstrukce
technické infrastruktury v centru města
Moravské Budějovice probíhají. Na základě výsledku výběrového řízení rekonstrukci provádí ﬁrma STRABAG a. s.,
Praha s celkovou cenou 34,587.000 Kč
bez DPH. Termín dokončení první etapy
je do 20. 5. 2018.
Do druhé etapy rekonstrukce budou
zahrnuty tyto chodníky: chodník od budo-

vy České spořitelny až k budově Střední
školy řemesel a služeb, zároveň budou
provedeny chodníky podél budovy Základní školy a Praktické školy Dobrovského a podél budovy restaurace Grand
navazující na ul. Sokolská, dále chodník
od budovy lékárny U Hromádků až před
budovu restaurace Grand a dále chodník od budovy Komerční banky k budově
lékárny U Hromádků. O průběhu dalších

Lokalita Zahrádky v Moravských Budějovicích – poslední 3 volné pozemky
Město Moravské Budějovice má k prodeji poslední tři pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Zahrádky. Konkrétně se jedná o tyto pozemky:
pozemek p.č. 1727/82 o výměře 816 m2,
pozemek p.č. 1727/83 o výměře 805 m2,
pozemek p.č. 1727/84 o výměře 896 m2.
Prodej pozemků probíhá formou výběrového řízení. V předchozích kolech výběrového řízení byla vyvolávací cena stanovena ve výši 750 Kč/m2.
Případné informace k uvedeným pozemkům poskytne pracovnice Odboru strategického rozvoje a investic Ing. Jana Kopečková (jkopeckova@mbudejovice.cz, tel.
568 408 306).
Josef Macháček, Odbor strategického rozvoje a investic

Co Vás zajímá…
Q Od jednání zastupitelstva města uběhl
necelý měsíc a závěry kontrolní komise,
které její předseda spolu se členy přednesl také v rámci televizního a internetového přenosu z jednání, měly dát občanům
města odpověď, zda došlo k porušení
zákona při zadávání výběrového řízení
na rekonstrukci náměstí Míru, či nikoliv,
daly vcelku jasnou odpověď. K žádnému
porušení zákona nedošlo.
Q O to víc udivuje, že závěry prověrky
v několika občanech vyvolávají pocit neuspokojení a nenaplnění jejich
představ. Bohužel pocit podněcovaný
několika zastupiteli, přáteli a rodinnými příslušníky... jako by se zastavil čas
a než bude hotovo, část občanů bude
zřejmě otrávena vším, co se kolem
tohoto výběrového řízení děje… ale
takový už je asi život, je smutné, že
mnozí křičí o demokracii a sami nejsou
schopni demokratické závěry akceptovat. Vážení spoluobčané, nenechte se
zbytečně otrávit!!! Máme pocit, že systematické otravování ovzduší ve městě
není ničím jiným než, doufejme, špat-

ným předvolebním tahem…
Q Rada města hned následujícího dne
(6. 3.) projednala a schválila návrh
příkazní smlouvy z Programu obnovy
Venkova Vysočina 2018 a schválila žádost o dotaci do grantového programu
Fondu Vysočiny „Památkově chráněná
území 2018“. Projektová žádost byla
podána na podporu obnovy několika
objektů na náměstí Míru včetně úpravy
objektů radnice (domy 30 a 31) – výměna uličních oken a oprava fasády.
Q Rada města dále projednala Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene STL plynovod a přípojky pro
rodinné domky ve Vraníně.
Q Rada města dále projednala otázku
zprostředkování výdeje občanských
průkazů na pověřeném úřadě v Jemnici, otázka případné zástupnosti, o kterou mělo město Jemnice zájem, se
ukázala jako příliš komplikovaná na to,
aby mohla být realizována.
Q Rada města schválila žádost o podporu osvětové akce Putování 2018 aneb
Putování nahoru a dolů (otázka záštity
nad akcí a symbolický přípěvek ve výši
3.000 Kč).

prací Vás budeme včas informovat, a to
prostřednictvím zpravodaje, webových
stránek města a kabelové televize.
Předpokládané dokončení celé stavby
je začátkem měsíce srpna 2018.
Vzhledem k tomu, že po dobu realizace
je a bude ztížený pohyb chodců a vozidel
v prostoru centra města, žádáme obyvatele města, návštěvníky města, chodce
i řidiče o shovívavost a o dodržování dopravního značení pro jejich bezpečnost.
Za tuto trpělivost, vstřícnost a ohleduplnost při prováděné rekonstrukci všem
děkujeme.
Do situačních výkresů lze nahlédnout
na webových stránkách města www.mbudejovice.cz (Město a úřad/Městský úřad/
Odbory MěÚ/Odbor strategického rozvoje
a investic/Dokumenty/Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice).
Josef Macháček,
Odbor strategického rozvoje a investic

Q Rada města rovněž projednala
a schválila rozpočtové úpravy č. 3R
ke snížení rozpočtové rezervy a k zajištění investičních záměrů škol – Šablony pro MŠ a ZŠ – ZŠ TGM, veřejné
osvětlení – inženýrské sítě Zahrádky,
ostatní záležitosti v kultuře, snížení
rozpočtové rezervy a položka doﬁnancování ESKO T – svoz TKO.
Q Kromě toho Rada města projednala
záměr obnovy památníku francouzského generála a hraběte Jeana Boudeta
v Parku Ing. Miloslava Kršky v Moravských Budějovicích. V oblasti přímé
podpory celé akce si rada města vyžádala doplňující informace a konečné
rozhodnutí do té doby odložila.
Q Rada města přijala informaci od starosty města Ing. Vlastimila Bařinky
o úspěšném postupu studentů SOŠ
v rámci podaného projektu na revitalizaci Parku Ing. Miroslava Kršky. Rada
města vyslovila případnému dalšímu
úspěchu virtuálního projektu podporu.
Za radu města
PhDr. Zdeněk Janderka
a Bc. Jana Kiesewetterová
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Městská policie informuje...
Vážení spoluobčané, v souvislosti s probíhající rekonstrukcí náměstí Míru v Moravských Budějovicích a jeho
uzavírkou bychom Vám chtěli sdělit postřehy strážníků
Městské policie.
Příjezdová komunikace na parkoviště nám. Míru od Komerční
banky je jednosměrná až po restauraci Grand, zde se mění dopravní značkou A 9 – Pozor – provoz v obou směrech na obousměrnou. Původně jednosměrná komunikace od SŠŘS k budově spořitelny nyní dočasně slouží řidičům k příjezdu i odjezdu
z parkoviště. Z toho důvodu nelze na této komunikaci odstavovat
vozidla, tvoří překážku ostatním vozidlům, která se zde otáčejí
a jezdí v obou směrech. Strážníci MP ve zvýšené míře provádí

Víte, že ...
QMoravské Budějovice nedlouho po vzniku republiky r. 1918
usilovaly o vojenskou posádku? Toto přání se naplnilo až
v období ohrožení státu dnem 15. dubna 1938. Jeho cílem
bylo zabezpečit obranu státu na jižní hranici republiky. Dle
kronikáře Fr. Jecha byl toho dne „do města vložen Hraničářský prapor č. 3“. Nouzové ubytování pro 550 mužů město
pomáhalo zajistit v budově zámku, Národním domě a ostatních veřejných budovách. Původní rozhodnutí o stavbě
kasáren bylo zrušeno hned 3. října, po německé okupaci
našeho pohraničí. Dnem 12. listopadu 1938 byla nakonec
vojenská jednotka převelena do Rosic.
Q27. dubna 1938 navštívila na Pražském hradě prezidenta
republiky dr. Edvarda Beneše delegace města Moravské
Budějovice, kterou tvořili starosta Felix Burian, dr. Josef
Fišer a tajemník Josef Knesl? Delegace informovala pana
prezidenta o umístění vojenské posádky, dostavbě budovy
státního reálného gymnázia a darovala mu diplom o jeho
zvolení čestným občanem města z r. 1936.
Qdne 9. dubna 1953 v Praze zemřel český indolog, překladatel
a nejvýraznější český orientalista, Prof. PhDr. Vincenc Lesný. Narodil se v Komárovicích v roce 1982. Studoval na Karlově univerzitě, hodnosti docenta dosáhl v r. 1917 a o sedm
let později byl už mimořádným profesorem na Karlově univerzitě. Od roku 1945 stál v čele Orientálního ústavu v Praze.
Qv letošním roce by už konečně měla být zahájena stavba silničního obchvatu v městě Havlíčkův Brod, na státní silnici
I/38? A víte, že právě tato stavba byla největším konkurentem našeho obchvatu před jeho výstavbou před deseti roky?
Qje možné zabezpečit stravování dětem mateřských a základních školí ve věku 3–15 let, jejichž rodiče se nacházejí
v hmotné nouzi, z projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji
Vysočina? V loňském roce na tuto podporu dosáhlo v okrese Třebíč 145 dětí.
Qkolaudace páteřní sítě kanalizačního sběrače k nově vybudované čističce odpadních vod v Moravských Budějovicích
se uskutečnila před 25 lety, dne 8. dubna 1993? Zkušební provoz čistírny mohl být proto zaveden už od 1. května
uvedeného roku. Dokončení celé kanalizace probíhalo ještě
několik následujících let.
Qv letošním roce byl zahájen už 24. ročník soutěže Vesnice roku
v Programu obnovy venkova? Přihlášku do soutěže se všemi
přílohami musí obce odeslat nejpozději do 30. dubna 2018.
Q16. dubna 1813 Hrabě Josef Wallis, pán Moravských Budějovic, odstoupil z funkce předsedy dvorské komory (ministra ﬁnancí) v rakouské vládě? Dne 20. února 1811 podepsal státní bankrot rakouské monarchie, který těžce zasáhl
i naše město, značně poškozené válkami. Zemřel ve Vídni
r. 1818, pohřben je v kostelní hrobce sv. Jiljí v Moravských
Budějovicích.
Qkolektivy žáků ze základních škol se mohou do 15. dubna
2018 přihlásit do soutěže Stavíme z Merkuru, kterou vyhlásil
Kraj Vysočina? Soutěžit budou ve stavbě vrtulníku ze stavebnice Merkur 8 na vojenské základně v Náměšti n/O.
vn
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kontroly náměstí, upozorňujeme řidiče, že
na parkovišti v 90 % vždy najdou místo k zaparkování za stejných podmínek jako dříve
– tj. při použití parkovacích hodin 1 hodina
zdarma, nebo zakoupení parkovacího lístku.
Toto platí do zahájení rekonstrukce samotného parkoviště.
Uzavřené nám. Míru je v současné době
staveniště, žádáme chodce – respektujte práci stavbařů, neztěžujte jim práci chůzí mezi stavebními stroji a pohybujte se bezpečně po chodníku.
V souvislosti s uzavírkou nám. Míru vznikl zvýšený provoz vozidel na ulici Šafaříkova, kam je svedena objížďka pro osobní vozidla. Evidujeme stížnosti řidičů na odstavená motorová vozidla
ve spodní části ulice u domů č.p. 1302–1305 a poté u prodejny
Coop Jednota, kde řidiči stojí na komunikaci jen z důvodu lehčího nákupu potravin. I zde strážníci z důvodu plynulého provozu provádí časté kontroly a řeší případné přestupky. Zvýšený
provoz je i na ulici Janáčkova, zde mnoho občanů nevyužívá
k přecházení ulice přechod pro chodce pod křižovatkou s nám.
ČSA, ale zkracují si chůzi mimo přechod přímo přes křižovatku,
nejenže tímto porušením zákona o silničním provozu ohrožují
sami sebe, ale i řidiče motorových vozidel, kteří musí kvůli těmto
chodcům prudce brzdit přímo v křižovatce.
Další stížnosti evidujeme od obyvatel ulice Kosmákova, kde
skončilo několik kamionů s nákladem dřeva a komplikovaně se
zde otáčely, přičemž způsobily škodu na městském inventáři. Řidiči nákladních vozidel nad 3,5 tuny mají zákaz vjezdu na nám.
Míru značený velmi dobře ze všech příjezdových směrů do města. Ve směru od Znojma řidič kamionu míjí 3 informační
značky s vyznačeným zákazem a dva výslovné zákazy vjezdu pro vozidla nad 3,5 tuny. Řidiči kamionů jsou řešeni jak Policií ČR, tak strážníky MP pokutami příkazem na místě. Informace
o uzávěrách jsou aktuálně k dispozici na dopravniinfo.cz.
Jiné námitky občanů evidujeme v souvislosti s křižovatkou
ulic Palackého, Jaroměřická, Jiráskova. Zde je na komunikaci
vyznačeno 2x vodorovné dopravní značení V 7b – Místo pro přecházení. Mnoho chodců si ho plete s přechodem pro chodce.
Proto na vysvětlenou dle vyhlášky 294/2015 Sb.:
Značka vyznačuje místo uzpůsobené pro přecházení chodců
přes pozemní komunikaci. Řidič vozidla nesmí chodce přecházejícího pozemní komunikaci v místě pro přecházení ohrozit.
Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali
může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe, nebo ostatní účastníky
provozu na pozemních komunikacích. CHODEC SMÍ PŘECHÁZET VOZOVKU, JEN POKUD S OHLEDEM NA VZDÁLENOST
A RYCHLOST JÍZDY PŘIJÍŽDĚJÍCÍCH VOZIDEL NEDONUTÍ
JEJICH ŘIDIČE K NÁHLÉ ZMĚNĚ SMĚRU, NEBO RYCHLOSTI
JÍZDY...
Tzn. – chodec v místě pro přecházení nemá přednost...
Další poznatek strážníků MP se týká zhoršené morálky řidičů
při parkování na místech vyhrazených pro osoby zdravotně postižené. Na toto provinění řidičů si stěžují někteří občané našeho města. V období od 22. 12. 2017 do 6. 3. 2018 zaznamenali
strážníci 12 řidičů, kteří zde parkovali neoprávněně. Neoprávněné stání na místě vyhrazeném pro invalidy strážníci předávají
k projednání správnímu orgánu, kde hrozí sankce od 5.000 Kč.
do 10.000 Kč.
Strážníci řeší dopravní přestupky v souladu se zákonem o silničním provozu 361/2000 Sb., jehož zpřísnění bylo zapracováno do novelizace s platností od 1. 7. 2017. Dopravní přestupky
mohou řešit pokutou příkazem na místě, v případě nesouhlasu
přestupce předáním přestupku do správního řízení.
Pevně věříme, že ztížené podmínky průjezdu městem z důvodu rekonstrukce náměstí budou všem občanům kompenzovány
novým krásným náměstím s novým mobiliářem, se kterým budou všichni moravskobudějovičtí dlouhá léta spokojeni...
Za MP Moravské Budějovice
Hana Nixová – zástupce vedoucího strážníka

Policisté apelují na cyklisty, aby při jízdě na kole byli obezřetní
KRAJ VYSOČINA – V souvislosti s vývojem dopravní nehodovosti a celkovou dopravně bezpečnostní situací na pozemních
komunikacích v České republice byly ředitelstvím služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky pro rok 2018
stanoveny priority v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu, mezi které mimo jiné patří i dohled nad dodržováním
pravidel jeho nemotorizovaných účastníků. Z tohoto důvodu se
policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina v nadcházejícím období, kdy bude začínat cyklistická sezona, zaměří
také na cyklisty. Policisté budou dohlížet především na to, aby
cyklisté dodržovali pravidla silničního provozu, a budou provádět preventivní akce ve vztahu k jejich zviditelňování, používání
ochranných pomůcek a bezpečnému chování na pozemních komunikacích.
V roce 2017 došlo v Kraji Vysočina k celkem 142 nehodám
s účastí cyklistů, přičemž 2 cyklisté byli usmrceni, 13 jich utrpělo
těžké zranění a 115 se jich zranilo lehce. Pouze 12 cyklistů vyvázlo z nehody bez zranění.
Z tohoto důvodu je proto velmi důležité si uvědomit, že při dodržování zásad bezpečné jízdy na jízdním kole se výrazně snižuje nebezpečí úrazů, které hrozí nejen cyklistům, ale i ostatním
účastníkům silničního provozu. Proto bychom jako cyklisté měli
dodržovat následující pravidla:
QNa kole jezdíme co nejblíže u pravého okraje vozovky a pozorně sledujeme provoz okolo sebe, abychom mohli včas
zareagovat na jakoukoliv situaci. Cyklisté mohou v provozu

Akce ke Dni Země v dubnu 2018
ZŠ TGM Moravské Budějovice a Odbor životního prostředí
MěÚ Mor. Budějovice zajistily akce ke Dni Země (22. dubna),
na které srdečně zveme veřejnost:
19. dubna v 14.00 hodin se uskuteční brigáda Úklid Rokytky
se srazem u jatek na ul. Kozinova v Moravských Budějovicích.
24. dubna v 7.30 hodin proběhne pochůzková přednáška Ing. Václava Křivana z Českého svazu ochránců přírody
Za ptačím zpěvem na Heřmanských kopcích se srazem u jatek
na ul. Kozinova v Moravských Budějovicích.
Ing. Jana Škodová, DiS.
odbor životního prostředí

na pozemních komunikacích jezdit pouze jednotlivě za sebou.
Na jízdním kole nevozíme předměty, které by nás nebo někoho ostatního mohly zranit. Své úmysly dáváme najevo včas
a takovým způsobem, aby je ostatní účastníci silničního provozu správně pochopili. Při každé změně směru jízdy dáváme
zřetelně znamení paží.
QNa přechodu pro chodce dáváme přednost přecházejícím
chodcům. Respektujeme pokyny policistů, světelné signály
a dopravní značky a jsme ohleduplní k ostatním účastníkům
silničního provozu. Nezdržujeme provoz bezdůvodně pomalou
jízdou a nepřekážíme ostatním účastníkům silničního provozu.
Při jízdě máme vždy řádně nasazenou a upevněnou cyklistickou přilbu.
QPřed každou jízdou na kole i během ní platí zákaz požívání
alkoholických nápojů stejně tak jako při řízení motorových vozidel. Kolo pravidelně servisujeme a dbáme na to, aby bylo
řádně vybaveno a mělo v pořádku všechny důležité součásti.
Výhodou je také používání reﬂexních nebo retroreﬂexivních
doplňků, které zvyšují bezpečnost cyklistů na silnicích.
QV případě, že své jízdního kolo odstavíme na ulici, vždy použijeme bezpečnostní zámek a kolo připoutáme k pevnému
předmětu tak, abychom v co největší možné míře zabránili
jeho odcizení.
QJestliže jízdní kolo ukládáme ve společných prostorách domu,
dbáme na řádné uzavírání vstupních dveří a stálé uzamčení
společných prostor i samotných kol. Také je vhodné si do bytového domu pořídit společný bezpečnostní stojan nebo bezpečnostní systém pro zajištění jízdních kol. Obdobné zásady dodržujeme i při ukládání kol na balkonech, ve sklepích a sklepních
kójích a nepodceňujeme zabezpečení oken a dveří.
Pokud by ale i přes všechna provedená opatření došlo ke krádeži našeho jízdního kola, je zapotřebí si poznamenat nebo vyfotografovat jeho výrobní číslo a další důležité markanty, které by
usnadnily jeho identiﬁkaci. Dojde-li i přes veškerá bezpečnostní
opatření ke krádeži vašeho kola, neprodleně vše ohlaste na nejbližší oddělení Policie České republiky nebo na tísňovou linku 158.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, kancelář ředitele
oddělení tisku a prevence
nprap. David Linhart,
tel: 974 261 208, mobil: 725 868 475
e-mail: david.linhart@pcr.cz

PUTOVÁNÍ 2018 – Nahoru a dolu
Akce na podporu osvěty autismu
Putování je šestý ročník osvětové akce – putování dospělých na spektru autismu po České republice od města k městu.
Na konci většiny dní je uspořádána beseda o životě lidí na spektru jako příležitost na cokoli se putujících zeptat, na některých
se objeví různí odborníci na autismus nebo lidé, kteří jsou s autismem nějak spjati. V některých městech, kterými budou putující procházet, proběhnou též zdravice se zástupci těchto měst
a jsou připraveny další doprovodné akce.
Autismus není „neléčitelná nemoc“ a člověk na spektru autismu také většinou nevypadá jako Rain Man ze slavného ﬁlmu
v podání Dustina Hoffmana. Kromě těch více postižených, majících vážné problémy a vyžadujících náročnou péči, jsou tu i ti
téměř neviditelní. Takoví lidé často žijí mezi námi zcela nenápadně a nikdo v jejich okolí nemusí tušit, že mají jiný pohled na svět
nebo že se v nich může třeba skrytě odehrávat malá soukromá
bitva – okolí je vidí nanejvýš jako zvláštní samotáře, kteří těžko hledají uplatnění a přátele. Někdy jsou velmi talentovaní, ať
již v uměleckých směrech (výtvarné, hudební nadání), tak třeba
i v matematice, mohou se vyznačovat fenomenální pamětí nebo
vynikat jinak. Další nejsou ničím výjimeční a mnohdy mají vážné
potíže, ale přesto stojí za to poznat svět jejich očima. Potřebují
jen trochu pochopení, ohleduplnosti a dostat šanci uplatnit své
schopnosti v životě tak jako každý člověk. Adventor pečuje nejen
o děti na spektru autismu, ale i o dospělé – pomáhá se školou

i zaměstnáním, nadaným umělcům pořádá výstavy či koncerty atd. Jednou z našich již klasických osvětových akcí je právě
Putování.
Putujícími v předchozích ročnících byli například Pavel Hlušička (*1969), Vít Havránek (*1987), Radek Čihák (*1967) a další,
všichni mají rádi přírodu a turistiku; první jmenovaný je také autorem konceptu akce. Letos bude již druhým rokem hlavním poutníkem Vojtěch Bartošík (*1987), který rád tvoří, baví ho historie,
čajové kultury, je zdrojem inspirací a neotřelých nápadů a přededokončení na str. 6

duben 2018
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dokončení ze str. 5
vším miluje přírodu a často vyráží na dlouhé túry. Opět půjde jeden hlavní poutník
a jako v minulých letech se kdykoli může
přidat i kdokoli další a jít celou etapu nebo
třeba jen kousek trasy, jak si kdo troufne.
Dá tak putujícím a ostatním na spektru
v ČR i jinde najevo svou podporu a sympatie. Každý, kdo se takto přidá alespoň
na část cesty, dostane na památku malý
dárek. I letos na stránkách Adventoru
bude možné pomocí sledovacího zařízení vidět, kde právě se putující nacházejí,
a kdekoli se k nim připojit, nebo je alespoň
na cestě pozdravit, zamávat jim, podat
chléb se solí a tak. Radek Čihák se stejně jako v loňském roce Putování zúčastní
jako člen terénní produkce a tak se mimo
jiné bude účastnit i besed. A protože hraje
na kytaru, skládá hudbu a píše texty, tak
na besedách některé jeho písně uslyšíte.

Adventor o. s. plánuje v tomto roce vydat
Radkovi CD.
Letošní trasa bude mít 283 km a putující tuto vzdálenost ujdou v období od 2.
do 16. dubna – tentokrát krajem drsným
i krásným zároveň – Vysočinou. Jednotlivé trasy měří v průměru kolem 25ti kilometrů, nejdelší etapa má 35 km, nejkratší
– odpočinková – 14 km. Loňským tématem
byly prameny a slogan Návrat k pramenům, což symbolizovalo návrat k sobě samým. Poukazovali jsme tak na důležitost
neskrývat vlastní já, na potřebu být přijímán bez podmínek, bez ohledu na naše
schopnosti a výkon. Podtitul letošního
ročníku zní Nahoru a dolu a ne náhodou.
Kromě toho, že trasa vede Vysočinou
a oblastmi jako jsou Žďárské či Jihlavské
vrchy, tak chceme poukázat na to, že život
s autismem není procházka růžovým sadem, ale je drsný a krásný zároveň, stejně

tak jako kraj, kterým Putování letos vede.
Cestou po Vysočině putující navštíví následující města (ve zvýrazněných
městech pořádáme besedu s putujícími
– změna vyhrazena): Havlíčkův Brod –
Chotěboř – Žďár nad Sázavou – Nové
Město na Moravě – Ostrov nad Oslavou
– Velké Meziříčí – Třebíč – Moravské
Budějovice – Želetava – Telč – Horní
Cerekev – Pelhřimov – Nový Rychnov
– Jihlava.
Putování začne na Světový den autismu a to v pondělí 2. dubna 2018 v Havlíčkově Brodě, kde proběhne první beseda
a slavnostní zahájení letošního šestého
ročníku. Druhý den 3. dubna vyrážejí
poutníci na cestu, která končí 16. dubna
besedou v Jihlavě. Nezůstávejte lhostejní,
přijďte, přidejte se – uděláte něco pro své
zdraví a podpoříte dobrou věc!
Bližší informace:
www.adventor.org/putovani-2018

ného města, pevně doufám, že se
do Moravských Budějovic budou vracet
rádi a s láskou,“ uvedl starosta.
Po slavnostním proslovu a přijetí Lukáška mezi občany Moravských Budějovic proběhlo podepsání do pamětní knihy
města. Chybět samozřejmě nemohlo ani
předání dárkové tašky s hračkami a zlatého přívěsku ve znamení Kozoroha, kterých Lukášek v dalších letech jistě užije.
Součástí dárků byly i poukaz v hodnotě
1000 Kč, který obdrží rodiče všech narozených dětí z Moravských Budějovic,
a také pamětní list předávaný při příležitosti vítání mezi občany města. Pro maminku byla přichystána krásná květina.
Slavnostní přijetí proběhlo ve velmi
příjemné a přátelské atmosféře. Na jeho
konci nechyběl slavnostní přípitek.
Kamila Havlíčková
Odbor kanceláře starosty a školství
Foto: Vlastimil Smetana
Účastníci slavnostního setkání

Putování 2018
NAHORU A DOLU
Akce na podporu osvěty autismu
Etapy a starty:
2. 4. Havlíčkův Brod, slavnostní začátek
Putování – beseda
3. 4. Havlíčkův Brod – Chotěboř, 20 km,
beseda
Start: 9,00 hod – IC Havlíčkovo náměstí 57
4. 4. Chotěboř – Žďár nad Sázavou
35 km, beseda
Start: 8,00 hod – IC Fominova 257
5. 4. Žďár nad Sázavou – Nové Město
na Moravě, 14 km, beseda
Start: 9,00 hod – ITC náměstí Republiky 24
6. 4. Nové Město na Moravě – Ostrov
nad Oslavou, 15 km
Start: 9,00 hod – MIC Vratislavovo náměstí 114
7. 4. Ostrov nad Oslavou – Velké Meziříčí, 21 km, beseda
Start: 9,00 hod – Úřad městyse Ostrov
nad Oslavou 246
8. 4. Velké Meziříčí – Třebíč, 28 km, beseda
Start: 8,00 hod – MIC Radnická 29/1
9. 4. VOLNÝ DEN
10. 4. Třebíč – Moravské Budějovice,
27 km, beseda

Start: 8,00 hod – TIC Karlovo nám. 58/47,
Třebíč
11. 4. Moravské Budějovice – Želetava,
19 km
Start: 9,00 hod – TIC nám. Míru 25
12. 4. Želetava – Telč, 20 km, beseda
Start: 9,00 hod – Knihovna Želetava, náměstí Míru 1
13. 4. Telč – Horní Cerekev, 23 km
Start: 9,00 hod – IS MěÚ náměstí Zachariáše z Hradce 10

14. 4. Horní Cerekev – Pelhřimov, 21 km,
beseda
Start: 9,00 hod – MÚ náměstí T. G. Masaryka 41
15.4. Pelhřimov – Nový Rychnov, 15 km
Start: 9,00 hod – TIC Masarykovo náměstí 10
16.4. Nový Rychnov – Jihlava, 25 km,
beseda, zakončení Putování 2018
Start: 8,00 hod – Úřad městyse Nový
Rychnov 87

Místa konání besed:
Město

Čas

Prostor

2. 4. 2018

Havlíčkův Brod

17:00

Stará radnice – zasedací místnost, Havlíčkovo
nám, 87

3. 4. 2018

Chotěboř

17:00

MK Ignáce Herrmanna, Krále Jana 853

4. 4. 2018

Žďár nad Sázavou

18:00

MK Matěje Josefa Sychry, Havlíčkovo nám. 25

5. 4. 2018

Nové Město na Moravě

18:00

KD klubovna č.2, Tyršova 1001

7. 4. 2018

Velké Meziříčí

17:30

Jupiter Club, Malá loutková scéna, Náměstí

8. 4. 2018

Třebíč

17:00

MK v Třebíči – Zelená klubovna, Hasskova 10

10. 4. 2018

Moravské Budějovice

18:00

MK, Tyršova 364

12. 4. 2018

Telč

17:30

MK Telč, Zachariáše z Hradce 71

14. 4. 2018

Pelhřimov

17:00

MK Pelhřimov, Jirsíkova 841

16. 4. 2018

Jihlava

17:00

MK Jihlava, Hluboká 1

Pochovávání Basy buďovské
Laskaví čtenáři zajisté prominou, když
jim hned v úvodu položím dvě jednoduché
a zdánlivě nesouvisející otázky: Mají se
tradice i v dnešní uspěchané době udržovat? Myslíte si, že pohřební obřad může
být důstojný, ale také zároveň veselý?
Na oba tyto dotazy dalo kladnou odpověď
druhé únorové odpoledne letošního roku,
kdy činorodý a aktivní Klub důchodců působící při MKS Beseda uspořádal další
ročník tradiční a oblíbené akce s názvem
Pochovávání Basy buďovské.
Když v úterý 13. února vyšel v půl třetí
odpoledne z budovy moravskobudějovického zámku pohřební průvod a zazněly první tóny smutečního pochodu
v podání sedmi muzikantů, bylo velkému
množství přihlížejících jasné, že nejde
o nějaké klasické loučení s nebožtíkem,
v tomto případě s nebožkou. Čtveřice funebráků nesla na márách „Basu buďovskou“, která byla o hodinu později slavnostně pochována za účasti více než
stovky smutečních hostů při závěrečném
obřadu v zámeckých konírnách. Než se
tak ovšem stalo, bylo jako obvykle nutné
projít centrem města, navštívit některé

zdejší provozovny včetně restaurace Grand a zastavit se také na radnici.
Vše probíhalo podle tradičního
a osvědčeného scénáře až do chvíle, kdy průvod zavítal do restaurace
Grand. Zatímco se uvnitř všichni
hlavní protagonisté občerstvovali
a farář v podání Václava Kováře světil vnitřní prostory, ztratila se z már
zanechaných na chodníku „nebožka“. Ona se vlastně neztratila, spíše Představitelé města Jan Kocáb a Jana Špačková si
ji kdosi v nestřeženém okamžiku ob- vyslechli kázání kněze v pokleku
ratně přemístil. Basa buďovská pak
byla po chvíli pátrání objevena v nedaleTradiční akce Klubu důchodců vyvrkém květinářství...
cholila v zámeckých konírnách, kde byla
Poté už ji čtveřice funebráků hlídala „Basa buďovská“ slavnostně pochována.
jako příslovečné oko v hlavě, takže mimo Ceremoniál doprovázela vtipná slova
jiné absolvovala také přijetí na radnici, Václava Kováře, který ve své řeči nadmíru
kde na smuteční a notně veselý průvod aktuálně reagoval na momentální politics téměř třemi desítkami nejrůznějších ma- kou situaci a neopomněl ani vyzvat zasopustních masek čekali a milé občers- stupitele našeho města, aby se místo dotvení včetně toho tekutého všem nabídli hadování a slovních půtek raději věnovali
místostarosta Jan Kocáb a tajemnice práci pro blaho svých spoluobčanů.
městského úřadu Jana Špačková. Oba
Text: Luboš Janoušek
za všeobecného veselí vyslechli v pokleFoto: Vlastimil Smetana
ku kázání pana faráře.
a Luboš Janoušek

První občánek Moravských Budějovic roku 2018
Slavnostní přivítání prvního občánka roku 2018 mezi občany města se v Moravských Budějovicích stalo již tradicí. Letošního prvního občánka Lukáška
Nedvědického přivítal starosta města Ing. Vlastimil Bařinka dne 19. února.
Manželům Darině a Ondřejovi Nedvědickým se narodil 3. ledna v třebíčské
nemocnici.
Ing. Bařinka všechny přítomné na městském úřadě přivítal a rodičům srdečně poblahopřál k narození jejich syna. Ve svém
proslovu také uvedl, že krásný a zdravý
syn je symbolem velké lásky i vzájemné
úcty rodičů a všem, celé rodině, do dalšího společného života popřál hodně
štěstí, zdraví, lásky a domácí pohody.
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„Přeji vám hodně krásných a společných
dnů, na které budete s úsměvem na rtech
vždy rádi vzpomínat,“ dodal Ing. Bařinka.
Současně vyjádřil přání, aby se Moravské
Budějovice pro všechny přítomné staly
dobrým a bezpečným místem, kde bude
příjemné žít. „A i když se vaše děti třeba
odstěhují do jiného regionu, do ji-

Starosta města blahopřeje manželům Nedvědickým

Smuteční průvod prochází již rekonstruovaným náměstím

Smuteční obřad v zámeckých konírnách

duben 2018

7

město informuje

z mikroregionu

Město Moravské Budějovice získalo ocenění za své nové webové stránky

Cílem soutěže je podpořit modernizaci
místní a regionální veřejné správy a samosprávy prostřednictvím rozvoje informačních a telekomunikačních technologií
a služeb poskytovaných občanům s využitím internetu a ostatních elektronických
médií a přispět tak k rozvoji kvality života
ve městech a obcích ČR.
V kategorii Nejlepší webová stránka
města hodnotí krajská porota tyto oblasti – povinné informace, povinné informace rozšiřující, úřední deska, doporučené a doplňkové informace, použitelnost
webu – ovládání webu, navigace a přehlednost stránky, výtvarné zpracování,
DNSSEC (Domain Name System Security
Extensions), podpora zobrazení na mobilních zařízeních a bezbariérový přistup.
V kraji Vysočina bylo podáno celkem
32 projektů ve 4 kategoriích včetně celostátně hodnoceného nejlepšího webu
s turistickou prezentací, kde do ﬁnále postoupily 4 subjekty.
Ceny vítězům krajského kola soutěže Zlatý erb o Nejlepší webovou stránku a Elektronickou službu měst a obcí
i veřejných organizací předal 12. 3. 2018

na slavnostním ceremoniálu na Krajském
úřadě Kraje Vysočina hejtman kraje Jiří
Běhounek.
Město Moravské Budějovice soutěžilo
v kategorii o Nejlepší webovou stránku
města a získalo 3. místo v této kategorii. Na prvním místě se umístila Jihlava,

na druhém společně město Humpolec
a Polná. Město Moravské Budějovice tak
navázalo na dlouholetou úspěšnost se
svými stránkami.
Bc. Hana Radoberská
správce webu

HC Sokol Lesonice
Lesonický hokejový tým HC Sokol Lesonice se i v letošní sezoně 2017/2018
účastnil soutěže Městská liga Moravské
Budějovice. V letošním roce tým bojoval
v 2. lize této soutěže, ve které celkem odehrál 20 zápasů, kdy 11 z nich bylo vítězných, 1 výhra na samostatné nájezdy, 1
remíza a bohužel i 7 proher. Výsledkem
této snahy všech hráčů HC Sokol Lesonice bylo nejlepší umístění za posledních

několik sezon a tím je 2. místo ve 2. lize
této soutěže.Poslední zápas tým odehrál
v neděli dne 4.3.2018, který bohužel nebyl
vítězný, ale předešlé vynikající výsledky
nám i tak zajistily obdržení poháru soutěže za uvedené druhé místo, ke kterému
došlo téhož dne večer. Jelikož se samotného předání poháru účastnila jen skupinka našich nejvěrnějších fanoušků, přikládáme i fotograﬁi z tohoto předání.

Nejlepším střelcem týmu se stal Jan
Novák s 25 vstřelenými brankami. Nechvalnou statistiku nejtrestanějšího hráče
letos „vyhrál“ Martin Barták s 30 trestnými
minutami.
Na závěr bychom chtěli poděkovat Obci
Lesonice a Rolnické společnosti Lesonice
za podporu našeho týmu a také všem našim věrným fanoušků, kterým jsme doufám letošním umístěním udělali radost.
Také doufáme, že letošní umístění je pro
ně dostatečnou pozvánkou na příští sezonu, která bude začínat na konci září 2018.
Těšíme se na Vás na zimním stadionu
v Moravských Budějovicích.
Tým HC Sokol Lesonice
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Mezinárodní týden na ZŠ Lesonice
Ve dnech 29. 1. – 2. 2. 2018 se uskutečnil na ZŠ Lesonice ve spolupráci
s agenturou AIESEC České Budějovice Mezinárodní týden. Podíleli jsme
se tak na projektu zaměřeném na mezikulturní vzdělávání na mateřských,
základních a středních školách zvaném EDISON. V tomto termínu jsme
byli jediná škola z kraje Vysočina,
která se projektu zúčastnila. Během
dopoledních i odpoledních činností
ve škole byli přítomni tři zahraniční
hosté. Přijela k nám Doris z Číny, Gabi
z Brazílie a Alif z Indonésie. Jednalo
se o mladé (asi 20leté), zvídavé a sympatické lidi, s kterými jsme se mohli domlouvat pouze anglicky. Během týdne nám
také každý představil svoji zemi. Jejich
prezentace můžete zhlédnout na našich
webových stránkách www.zslesonice.cz.
Přivítat naše zahraniční hosty a seznámit se s nimi mohla i veřejnost, která této
možnosti ve škole využila. Také jsme se
Doris, Alifovi a Gabi pochlubili krásami
ČR. Konkrétně jsme jim ukázali památky Třebíče a vzali jsme je na celodenní

Město Moravské Budějovice se přihlásilo se svými webovými stránkami do jubilejního 20. ročníku soutěže Zlatý erb, který vyhlašuje spolek
Český zavináč.

Lesoničtí zahrádkáři hodnotili
V polovině února 2017 se sešli lesoničtí
zahrádkáři na výroční členské schůzi, kde
hodnotili úspěchy i nezdary roku 2017. Námaha, trpělivost a obětavost při pěstování
ovoce, zeleniny či květin na zahrádkách
byla i v hodnoceném roce vystavena vlivu
přírodních sil jak v dobrém, tak i negativním. Vliv jarních mrazů zapříčinil neúrodu
ovoce v celé oblasti, sucho a horka v letních měsících ovlivnily výnosy ostatních
pěstovaných plodin. Přes tento trvalý souboj s přírodou se nám podařily i výpěstky
kvalitní, hodné veřejné prezentace.
V naší spolkové činnosti začíná rok 2017
tradičně okresní degustací jablek a brambor. V polovině ledna 2018 se v Třebíči
v Domě zahrádkářů sešlo 60 hodnotitelů, kteří posuzovali a bodově hodnotili 43
odrůd jablek a 23 odrůd brambor (9 bylo
vypěstováno v Lesonicích). Výsledky jsou
k dohledání na internetových stránkách
www.zahrádkáři.cz. V měsíci dubnu 2017
jsme uspořádali dvě přednášky o kvalitě
potravin v obchodní síti. Inspektoři Státní potravinářské inspekce a inspektoři
Státní veterinární správy osvětlili systém
značení potravin na etiketách výrobků,

Rádi jsme využili veřejné prezentace
stážistů, která proběhla v ZŠ Lesonice
odpoledne ve školní družině. V úterý měla

prezentaci Doris z Číny a dozvěděli
jsme se, že je narozena v době politiky jednoho dítěte, a proto nemá
žádné sourozence. Také je zajímavé,
že v její zemi se děti učí ve škole celý
den a v jedné třídě je 50–60, někdy
i 70 žáků. Ve středu měl prezentaci Alif
z Indonésie. Alif nám řekl, že Indonésii tvoří 170 000 ostrovů a na těchto
ostrovech se nachází mnoho sopek.
Jeho země je krásná a hojně navštěvovaná turisty kvůli překrásnému pobřeží. V Indonésii je stále teplo a vlhko, a proto mu zde byla stále zima. Měl
však velkou radost, když viděl, jak padá
sníh. Ve čtvrtek měla prezentaci Gabriela z Brazílie. Mluvila o karnevalech, které
jsou pro její zemi typické a světoznámé.
Překvapilo nás, že Gabriela nenavštívila
Amazonii. U nich totiž není běžné cestovat
po vlastní zemi, protože je to dražší než
cesta do Evropy. A také jako Alif viděla
v České republice poprvé sníh. Děti byly
z návštěvy nadšené a zdokonalily se v angličtině, což se dětem bude v životě hodit.
H. a J. Kvapilovi

kvalitu a složení potravin a uvedli spoustu
postřehů z prováděných kontrol. Během
jara a léta jsme navštívili několik specializovaných pěstitelů květin v jejich království. Velice inspirativní byly dvě návštěvy
FLORY Olomouc: letní – téma květiny,
podzimní – téma ovoce, zelenina, spojená s 1. ročníkem mezinárodní výstavy
EUROPOM (mezinárodní výstava ovoce).
Naše základní organizace dlouhodobě
spolupracuje s několika stanicemi šlechtícími brambory na Vysočině. Získáváme
tak poznatky o nových odrůdách i agrotechnice.
Vybrané odrůdy testujeme v našich
podmínkách a obohacujeme tak i pravidelnou oblastní výstavu ovoce, zeleniny
a dalších výpěstků v polovině měsíce
října v Třebíči. Tato oblastní výstava je
i hojně zásobena různými výpěstky členů
ZO ČZS z Lesonic. Organizace spolupracuje s Obecním úřadem v Lesonicích
při výsadbě nových ovocných alejí v k.ú.
Lesonice a jejich následné údržbě. Závěr
roku je spojen s osobní návštěvou členů
a vánočním a novoročním přáním.

Jsme na prahu nového roku, nové pěstitelské sezony, nové naděje pro vše živé
v přírodě i nové naděje v nás. Každá rostlinka má svůj život a umí s námi čile komunikovat.
Neubližujme ničemu živému kolem nás,
jejich smutek dokáže zarmoutit lidské oko
i duši. I rostlinka umí plakat!
Poslechněme si koncert znějící z korun
stromů, vychutnejme si první kedlubnu
z vlastního skleníku, v tichosti vnímejme
a nasávejme sílu, jež kolem nás proudí
všemi směry... Jaro je plné úžasu! Tak sluníčko – kde že jsi?
Jaroslav Marek

výlet do moravské metropole, do Brna.
Pokud bych měla zhodnotit tento projekt,
vidím pozitivní dopady na naše žáky,
na již odrostlé žáky, kteří trávili s cizinci
svůj volný čas v Brně, a pěkné zážitky si
jistě odnesli také rodiče, kteří se dozvěděli
zajímavosti při prezentacích jednotlivých
zemí. Jejich názor si můžete přečíst dále.
J. Řezníčková

inzerce
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Masopustní průvod
V sobotu 10. února 2018 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů v Jakubově po roce opět masopustní průvod obcí. Z kulturního domu vyšlo za doprovodu kapely asi 50 masek. Nejlepší
masky měly i letos
místní hasičky, které
všechny překvapily
krásnými skafandry
kosmonautů včetně
popisek a vlaječek.
Mezi maskami byla
nepřehlédnutelná
také skupina doktorů a lékařek z nemocnice na kraji
obce s mobilním operačním stolem. Masopustního reje se zúčastnili i čarodějnice, princezny, vojáci, trestanci, vlk, pejsek
s kočičkou, uzenáři, opraváři, klauni, různá zvířátka a další.
Občerstvení v průvodu zajišťovala polní kuchyně s kuchaři.
Po čtyřech hodinách se vrátil průvod zpět do kulturního domu,
kde pokračovalo masopustní veselí až do půlnoci.
Text: Miroslav Kabelka
Foto: Bronislava Kabelková

Zimní olympiáda v MŠ Nové Syrovice
„Už je to tady!“ mohli jsme slyšet v mnoha domácnostech
v den zahájení Zimních olympijských her. Celé Česko jakoby ožilo a prožívalo den co den napětí, soustředění, nervozitu a zároveň jakousi semknutost při sledování úspěchů našich sportovců.
Tato atmosféra se nevyhnula ani prostředí naší školky. Velmi
rády jsme znovu a znovu vysvětlovaly dětem podstatu tohoto
dění. Děti získaly informace o různorodosti zimních sportů
a předškoláci se seznámili i s pravidly
různých disciplín.
A proč jen vysvětlovat, když je
možnost také něco
předvést a zažít?
Během celého týdne jsme si uspořádali několik sportovních soubojů, kde si změřili své síly jak děti ze třídy předškoláků
tak i děti ze třídy těch nejmenších. Hrát fair play pro nás bylo
samozřejmostí.
Všichni jsme byli velmi nadšení, mnozí získali i medaile a kdo
ví, třeba mezi naší drobotinou vyrůstá další budoucí olympijská
hvězda.
Monika Havelková – učitelka MŠ

Dětský karneval v Martínkově
Šermíři, diskžokej, bohatá tombola, soutěže o ceny – tak vypadala sobota 17. února odpoledne v martínkovské sokolovně.
Konal se tam totiž asi historicky první maškarní karneval pro děti.
Pro všechny malé i větší děti i jejich rodiče ho za podpory obec-

BŘEZEN – ZA KAMNA VLEZEM...
...a můžeme si prohlížet a číst knížky, které si děti přinesly
do školky.
Máme čtení na celý březen!
Na otázku, kdo slaví v březnu svátek, jsem dostala jasnou
odpověď.
„No přece maminka a knížky.“ NÁDHERNÁ KOMBINACE!
Propojení knih s životem je ideální příležitostí, jak ukázat dětem svět v souvislostech, a také aby pochopily, že se přes knihy
mohou něčemu naučit.
Hodně záleží na rodičích a v mateřské škole na osobě pedagoga. Dítě by mělo být obklopeno knihami a lidmi, kteří ho budou ke čtení motivovat a rozvíjet u něj pozitivní vztah ke knihám.

Takovým motivujícím a inspirujícím člověkem je paní Gabriela Kopcová. Žije v Domamili a je spisovatelkou. Naše návštěva
u ní pro nás byla krásným zážitkem. Pozvala nás k sobě domů,
do útulné, krbem vyhřáté pracovny plné obrázků, knížek a přátelské atmosféry. Povídala si s námi o svých knížkách a přečetla nám z nich několik ukázek.
Na zpáteční cestě do školky si děti sdělovaly své postřehy
a dojmy a těšily se, až se po obědě při odpočinku začteme
do knížek, které nám paní spisovatelka věnovala.
Moc jí děkujeme a těšíme se na další setkání!
Za MŠ Domamil
Jana ČTVERÁČKOVÁ

Dětský karneval
V neděli 18. února 2018 se sešli v jakubovském kulturním
domě princezny, vodníci, kuchaři, víly, piráti a další pohádkové postavičky na dětském karnevalu. Na úvod děti ze základní
školy zatančily kuchařské tanečky a občerstvily návštěvníky
vlastnoručně upečenými mufﬁny. Následovala promenáda masek, soutěže pro děti, procházení pod hady a žížalami, tanec
s balónky, točení obručí a další úkoly, které si pro ně připravily
učitelky z mateřské a základní školy. Díky štědrosti sponzorů
si děti odnášely domů sladkosti, omalovánky, píšťalky, pexesa
a ﬁxy. Všichni se dobře bavili a těšíme se na příští rok.
Text: Bronislava Kabelková
Foto: Michal Kabelka

Prasečí hody a ochutnávka domácích pálenek ve Zvěrkovicích
Masopustní průvod v Častohosticích
V sobotu 17. 2. 2018 se uskutečnil masopustní průvod obcí.
Masoust je dlouholetá tradice, v Častohosticích se po tříleté odmlce organizace této akce ujala mládež obce. Svým nadšením
zlákala i ostatní občany, a tak se na rej obcí vydalo 26 masek.
Za doprovodu hudby Horňanky byli k vidění šašci, Gejša, jeptišky, lesní víly, cigánka, smrťák, vlkodlak, princezny i různá
zvířata. Odměnou pro nadšence bylo přivítání občanů a něco
k zakousnutí a k zahřátí. Promrzlý průvod zakončil svoji cestu
v kulturním domě, kde dál pokračovala zábava. Věříme, že tato
tradice najde i své pravidelné místo v naší obci a příští rok se
sejdeme znovu.
Text: Bc. Marie Vláčilová
Foto: Jan Nejerál
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ního úřadu připravily
a vymyslely Jitka a Jolana Vyplašilovy. Celá
tato zajímavá akce se
mohla uskutečnit i díky
několika šikovným pomocníkům a sponzorům, kterým také samozřejmě patří velký dík.
Celé odpoledne se
tak mohlo okolo čtyřiceti dětí bavit různými dovednostními i sportovními soutěžemi. Mohly také tančit a skotačit, sledovat vystoupení šermířů z Jemnice či zakoupit si tombolu. Děti byly, jak se to
sluší a patří na maškarní karneval, v zajímavých maskách, které
pro ně připravily jejich maminky a babičky. K vidění byli hlavně
různé princezny, šašci, trpaslíci, amorek, piráti, vodníci či motýlek.
Karneval trval celé odpoledne a bylo vidět, že si jej děti skutečně velice užily. Bude super, když organizátorkám nadšení vydrží
i do příštího roku a z akce se stane tradice.
Text i foto Blanka Veselská

Dne 24. 2. 2018 se uskutečnila velice zdařilá akce, letos doplněná průvodem masek obcí. Po loňské zkušenosti, kdy se po našich vepřových specialitách jen zaprášilo, jsme navýšili vyrobené množství těchto pochutin. A zase nám nezbyla ani „špejle“.
Vše začalo už v pátek 23. 2., kdy od brzkých ranních hodin začali
naši hasiči pod vedením zkušeného řezníka Pavla s přípravou.
Mrazivé počasí nám sice moc nepřálo, a tak se dostalo i na neoﬁciální ochutnávku domácích pálenek. Ta oﬁciální začala v sobotu úderem poledne, stejně jako prasečí hody. Zatímco v malém
sále KD ve Zvěrkovicích měli návštěvníci možnost poobědvat,
ve velkém sále bylo nachystáno 16 vzorků pálenek. K příjemné
atmosféře přispěla i malá dechová hudba, a tak se degustovalo
a zpívalo až do pozdního odpoledne. V 17.00 proběhlo vyhodnocení. Vítězství si odvezl L. Pustina z Lukova, druhé místo obsadil
dokončení na str. 12

duben 2018

11

z mikroregionu

z mikroregionu
a povyražení. Letos to byly např.
hry „prdélkova stonožka“, „kloboukový
rej“, „brčkovaná“ a další nápadité aktivity.
Po každé hře obdržely děti sladkou odměnu.
Už při vstupu do kulturního domu obdržely děti sadu losů, z nichž jeden byl
výherní hned. Za něj děti dostaly dárkový
balíček, ve kterém kromě pexesa, omalovánek, ﬁxů či pastelek byla spousta dal-

NA ŽELETAVSKÉM KLUZIŠTI ŘÁDILY DĚTI
Dva týdny na přelomu února a března
přinesly teploty pod bodem mrazu. Toho
využili místní občané a vytvořili na Sokolské zahradě umělou ledovou plochu, která
patří k téměř každoroční želetavské zimní
sezóně, tedy pokud nastane dostatečně
dlouhé mrazivé období. Ani nevadilo, že
se na podzim nepodařilo opravit mantinely a tudíž se letos nestavěly. Načasování
bylo perfektní, protože školáci měli jarní prázdniny a děti tedy měly postaráno
o senzační zábavu na čerstvém vzduchu.
Kvalitní ledová plocha vznikla především
přičiněním pana Pavla Vranky, který svým
autem ujezdil silnou vrstvu sněhu. Tu pak
ve svém volném čase, když teploty klesly
pod –15°C, asi tři dny poléval, dokud nebyl led dostatečně silný. Kluziště bylo pro
zájemce přístupné i večer, protože bylo
osvíceno.
Na konci jarních prázdnin v sobotu 3.
března uspořádali na kluzišti místní hasiči sportovní odpoledne pro malé bruslaře. Na několika stanovištích si mohly děti

ověřit svoje nejen bruslařské dovednosti.
Soutěžily v rychlosti, kličkovaly mezi kužely, pukem srážely kuželky, vyzkoušely
si dokonce i curling (o ten byl největší zájem) a jiné disciplíny. Za splněné úkoly si
vysloužily sladkou odměnu.
Také lyžování letošní zimu nepřišlo

Nikdo neví, kolik let už chystají pořadatelé ze Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ v Želetavě dětský karneval. Ten první se konal
někdy před asi 40 lety. Letos se konal
druhou březnovou sobotu a zúčastnilo se
ho na 200 dětí a stejný počet dospělých.
Zvládnout tak velký počet princezen, Spidermanů, indiánů, rytířů, Karkulek a množství dalších postav z říše pohádek či z živočišné říše nebylo vůbec jednoduché,
a proto se do organizování her a soutěží
zapojili mnozí rodiče i starší žáci naší ZŠ,
kteří byli označeni barevnými tričky a děti
zase podle věku barevnými stužkami. Tak
např. o nejmenší děti s červenou stužkou
se starali asistenti s červenými tričky atd.
V úvodu programu, ještě dříve než
vypukl nefalšovaný rej masek, zahájilo

dokončení ze str. 11
J. Urbánek z M. Budějovic a třetí byl J. Řeřucha ml., zástupce domácích Zvěrkovic.
Závěrem bych poděkoval místním hasičům, zvláště Frantovi s Martinem a našim
důchodcům, jmenovitě pí Antlové, pí Nečesalové a p. Kabelkovi, jejichž šikovné
ruce byly velice nápomocné. Doufáme, že
příští rok se sejdeme znovu a tato akce se
stane jednou z masopustních tradic obce.
Ľudovít Dobosi
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téce pro starší děti se již tradičně postaral
pan Libor Mahr z Lesonic.
Poděkování touto cestou patří všem,
kteří se na této úžasné akci pro děti podíleli a zajišťovali ji, počínaje předsedkyní
Sdružení rodičů pí Herynkovou s pomocníky, přes učitelky MŠ, sponzory a další,
bez kterých by se karneval v takové kvalitě nepodařilo zajistit.
Text a foto: O. Nováková

Ochotníci z Čechočovic opět bavili želetavské publikum

zkrátka. Sněhové podmínky sice nebyly
zdaleka tak příznivé, jako v loňském roce,
přesto se na sjezdovce u lihovaru několik
týdnů lyžovalo. Na své si přišli i běžkaři,
takže kdo chtěl, mohl si v Želetavě ze zimních sportů vybírat.
Text a foto: O. Nováková

Již počtvrté zavítali divadelníci ze Sokola Čechočovice do sálu bývalého kina
v Želetavě, aby zde opět skvěle pobavili děti i dospělé. Tentokrát si na sobotu
17. února připravili divadelní hru Mrazík
na motivy známé ruské pohádky, kterou
již víc než padesát let můžeme sledovat
každý rok v období vánočních svátků na
televizních obrazovkách. Za doprovodu
známých písní se na scéně vystřídali bohatýr Ivan, krásná Nastěnka i její protivná

Karnevalové veselí v Želetavě

Prasečí hody a ochutnávka...

ších drobnůstek, které děti jistě velmi potěšily. Zbylé losy byly slosované nakonec,
kdy na šťastné výherce čekalo 90 hodnotných cen včetně několika úžasných dortů,
které napekly šikovné maminky. V průběhu karnevalu probíhalo v předsálí i malování na obličej a tetování, děti si rovněž
mohly koupit i krásné balonky plněné héliem, které vyzdobily celý sál. O hudební
produkci na karnevalu i následné disko-

a líná sestra Marfuša,
dědeček Hříbeček, zlá
baba Jaga i s nefalšovanou chaloupkou na kuřích nožkách a sáňkami
samochodkami, parta
loupežníků i sám dědeček Mrazík. Představení
v podání čechočovických ochotníků rozhodně nepostrádalo notnou
dávku situačního humoru, nadsázky, nespočet vtipných momentů
a originálně pojatých
scén, takže se víc než dobře bavili jak dospělí, tak i ti nejmenší diváci. Čechočovičtí
ochotníci překvapili též i skvělými téměř
profesionálními výkony a bylo vidět, že se
baví stejně dobře, jako publikum. Jako ve
ﬁlmu i na želetavském pódiu dopadlo vše
dobře a divadelníci si na závěr užili za-

slouženého potlesku. A protože i herci se
skvěle bavili, dovolili malým divákům, aby
přišli za nimi na pódium a na památku se
s nimi vyfotografovali.
Text a foto:
O. Nováková

MARATON JANA BULY POOSMÉ
karneval úžasné předtančení v podání
dívek z místního Sokola, které vystoupily v ohnivých úborech se svojí sletovou
skladbou V peřině a právem si vysloužily
bouřlivý potlesk. Program (cvičení, tancování a hry) byl v režii učitelek MŠ, které
si každý rok připravují pro děti jiné hry

Ani nepřívětivé počasí nezabránilo v sobotu 17. února 47 mužům a třem ženám
vyrazit na 42 195 m dlouhou trať maratonu Jana Buly, který již poosmé pořádal
Orel Moravské Budějovice na památku
lukovského rodáka a absolventa našeho
gymnázia, kněze popraveného komunistickým režimem. Nechyběli tradiční účastníci z orelských jednot či vytrvalci z Brna,
Ostravy, Liberce, Kladna a z dalších měst
a obcí. Velmi pestrá byla v letošním roce
také zahraniční účast, a to ze Slovenska,
Rakouska, Nizozemska a Itálie. Nejrychleji uběhl osm úseků mezi moravskobudějovickou orlovnou a lukovskou sochou
anděla brněnský vytrvalec Daniel Orálek
v čase 2:49:23. Za dobu kratší než tři hodiny se do cíle dostali ještě Michal Glier

z Doubravníku a Konstantin
Kasík z Tábora. Nejrychlejší
ženou byla Lenka Horáková
z Brna za 3:21:17. Jediným
domácím maratoncem byl
tentokrát Jaroslav Scherrer,
člen pořádající orelské jednoty a jeden z organizátorů
závodu.
Běžcům, kteří si netroufali
na maraton, byl určen lidový
běh – 5275 m, který absolvovalo 19 žen a 25 mužů,
včetně poslance a starosty
celostátního Orla Stanislava
Juránka. Z Moravských Budějovic startovaly dvě běžkyně a šest běžců. Zvítězil
domácí závodník Lukáš Nevařil z Orla
v čase 18:40 a mezi ženami
Soňa Švestková ze Znojma
22:56, Pavla Bartošová ze
Sokola Moravské Budějovice obsadila třetí místo. Děti
mohly změřit síly v několika
kategoriích na tratích od 50
do 600 m, starší žáci a žákyně na 1 km, dorostenci
a dorostenky na 2 km a junioři a juniorky na stejné vzdálenosti jako v lidovém běhu.
Těchto klání se zúčastnilo 44
dětí do patnácti let, z nichž
bylo 23 domácích, ve starších kategoriích závodilo 13

dívek a šest chlapců, z toho čtyři místní.
Na bezpečnost při závodech dětí dohlížela
městská policie. Skvělé první místo v kategorii juniorek vybojovala Anežka Kotrbová z Orla Moravské Budějovice v čase
23:18. Zbývá ještě doplnit, že v rámci
Orelské běžecké ligy, jejíž součástí Maraton Jana Buly je, se moravskobudějovická
jednota umístila na třetím místě za Židenicemi a Vyškovem. (Výsledky a rozsáhlá
fotodokumentace ke všem orelským běhům je k dispozici na www.orelmb.cz.)
Nejen závodníci, ale především jejich
doprovod oceňovali příjemné zázemí, které jim ve velmi chladném počasí poskytla
zdejší orlovna. Těšíme se na shledanou
na startu Půlmaratonu Václava Kosmáka
17. listopadu 2018.
Lenka Jičínská

duben 2018

13

ze sportu

ze školství

Duben v Sokole

Ekoškola ZŠ TGM se chystá oslavit Den Země

Duben v Sokole zahájí tradiční akce
Pódiové skladby a taneční formace. Soutěžní přehlídka se koná v sobotu 7. 4.
od 10.30 h. Pokud nejsou taneční vystoupení dostatečným lákadlem, možná by
vás zajímalo, jak probíhá profesionální
natáčení reportáže. Přijďte do sokolovny,
protože na letošní ročník dorazí štáb České televize.
11. dubna rozjíždíme třetí kurz Fit maminek pro maminky s miminky od tří měsíců
do jednoho roku věku. Informace o kurzu
a online přihlášku naleznete na webových
stránkách www.mbsokol.cz.
I letos se účastníme akce Čistá Vysočina. Ruku k dílu můžete přidat 19. dubna, kdy uklidíme areál sokolovny a okolní

Škola se zapojila do kampaně zoologicBěhem jarních měsíců března a dubna pracují žáci naší školy na tématech
celoročního plánu ekologické výchovy, který jsme společně zpracovali a na- kých zahrad a akvárií pod názvem Silentforest – Mlčící les. Děti pozorují a zapisují
zvali ho Čí je ekoškola? Naše!
Druháci kontrolují třídění odpadu na 1. zjištěných dat vytvoří prezentaci na škol- výskyt zpěvných ptáků. Sestavují nahrávstupni a navštíví sběrný dvůr, třeťáci se ní webové stránky. Vytvoří v rámci Týdne ku z hlasů ptáků a budou ji prezentovat
zamyslí nad plýtváním jídlem ve škol- pro vodu mapku říčky Rokytky a budou na Dni dětí v ZOO Jihlava. Zorganizujeme
ní jídelně a zpracují na toto téma pla- pátrat po zdroji jejího znečištění. Nejstarší vycházku na Heřmanské kopce pod nákát. Žáci čtvrtých tříd zapisují spotřebu z ročníků koordinují práci ekotýmu, sbírají zvem Vítání ptačího zpěvu, do které se
vody ve škole a kontrolují, zda nekapou tabulky s teplotami ve třídě a vyhodnocují může zapojit i veřejnost. Společně s rodiči
kohoutky nebo neprotéká WC. V rámci je. Zapisují množství spotřebované ener- uklidíme na Den vody okolí říčky Rokytky.
Na Den Země budou jednotlivé třídy
projektového dne se zúčastní exkurze gie. Hledají souvislosti mezi naměřenými
do čistírny odpadních vod, vytvoří jed- údaji. Navštívili také Jadernou elektrárnu na ekologické konferenci prezentovat své
práce. Odbornou porotu budou tvořit pranoduché ﬁltry a vyzkouší si zbavit vzorek Dukovany a vodní dílo Dalešice.
Ve škole probíhají soutěže pod ná- covnice odboru životního prostředí, učitevody nečistot. Páťáci odjedou do střediska Alternátor a zajímavé údaje, které zde zvem O zelenou stuhu. Tentokrát třídy lé a zástupci projektu Ekoškola z Prahy.
Chcete se podílet na oslavách Dne
zjistí, zpřístupní ostatním žákům ve škole. soutěžily o nejlepší obrázek, který bude
Kontrolují, jestli se zbytečně v prostorách tvořit základ tabulky, jež bude na veřej- Země? Chcete zlepšit životní prostředí
školy nesvítí a větrá se krátce, ale inten- ných prostranstvích upozorňovat na po- v našem městě? Zúčastněte se některé
zivně. Školáci v šestých třídách zapisují řádek po psech. Dalším úkolem bylo vy- z akcí, které pořádáme.
Za ekotým Mgr. Jana Hanáková,
množství odpadů v odpadkových koších robit budku pro ptáčky, kterou umístíme
Martin Kosmák a Vojta Krotký
a kontrolují, zda je vytříděno správně. Na- na Heřmanských kopcích.
vštíví třídicí linku v Třebíči a skládku v Pozďátkách. Úpravu okolí školy navrhli žáci
sedmých ročníků. Vytvoří model a pokuPo sepsání několikastránkového dokuJsme studenti 3. ročníku Gymnázia
sí se seznámit s návrhem vedení školy
a zástupce města. Vodou se zabývají a Střední odborné školy v Moravských mentu byl tento projekt odeslán do Euroděti z osmých tříd. Podívají se, odkud se Budějovicích, obor Veřejnosprávní čin- centra v Jihlavě a byl vybrán jako jeden
bere voda ve vodovodním kohoutku, a ze nost. Ke konci loňského roku jsme se za- z pěti úspěšných regionu Jihovýchod
pojili do soutěže vyhlášené Ministerstvem (Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj). Propro místní rozvoj ČR s názvem Navrhni tože písemná podoba projektu nemusí
Další exkurze moravskobudějovických gymna- projekt. Hlavním cílem je vytvořit ﬁktivní být konečná a u obhajoby je možné využít
zistů, tentokrát do Dukovan a Dalešic
projekt, který by se ﬁnancoval z fondů Ev- i další nápady, rozhodli jsme se zařadit
několik doplňujících návrhů, mezi jinými
ropské unie.
Exkurze 2.A
Vybrali jsme si revitalizaci parku i přejmenování parku. Myslíme si totiž, že
do Jaderné elektrárny Dukovany plk. Ing. Miloslava Kršky před naší ško- současné pojmenování po plk. Ing. Milolou, protože neodpovídá trendům dneš- slavu Krškovi bylo podníceno politicky.
a PVE Dalešice
ní doby. Jelikož se nachází nedaleko Navrhujeme pojmenovat park po frananeb Jak jsme se seznamovali s reaktorem
od středu města, bylo by vhodné, aby couzském gen. Jeanu Boudetovi, který je
V úterý 6. března 2018 jsme měli pří- se zde návštěvníci cítili příjemně. Navrhli zde pohřben. O obnově jeho pomníku má
ležitost zúčastnit se exkurze v Jader- jsme tedy navýšení počtu laviček, odpad- být v brzké době jednáno s nadačním fonné elektrárně Dukovany, kde nás uvítali kových košů, altán a dokonce i kašnu. Pří- dem Ztracení lidé.
Na konci března se zúčastníme regiokrátkým, ale velice zajímavým ﬁlmem, mo před školu bychom rádi prosadili vykterý nám předal základní informace dláždění plochy, na níž by bylo umístěno nálního kola v Brně. I když je náš projekt
o energii a elektrárně celkově. Dále si nás posezení se stoly, kde by mohla v teplých pouze ﬁktivní, myslíme si, že ve spoluprázaměstnankyně rozdělily do dvou skupi- dnech probíhat výuka. Celý projekt najde- ci s městem by se určitě některé z našich
nek. První skupinka se vydala do skladu te na webových stránkách školy na http:// návrhů daly realizovat.
Aneta Škardová, Jana Štandlová,
použitého paliva. Všichni jsme byli řádně www.gymsosmb.cz/skola/projekty-a-aktiVojtěch Konečný
zkontrolováni a teprve poté jsme se moh- vity/.
Ing. Lenka Šprinclová
li vydat ke skladu. Při procházení areálu
elektrárny jsme si mohli prohlédnout neobvyklé okolí a asi po desetiminutové
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
procházce jsme došli na místo, kde jsou
PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
k vidění obrovské kontejnery s palivem.
PROBĚHNE VE DNECH 2 .5. 2018 – 4. 5. 2018 od 8.00 hod. do 16.00 hod.
Mezitím druhá skupinka získávala cenné
informace v moderně zařízeném infocenMÍSTO KONÁNÍ
středa 2. 5. 2018
MŠ Husova 485
tru, kde jsme si mohli prohlédnout různé
čtvrtek 3. 5. 2018
MŠ Šafaříkova 1306
modely a fotograﬁe. Přitom jsme si popátek 4. 5. 2018
MŠ Fišerova 1340
slechli výklad od zkušené průvodkyně.
Pak se skupinky prostřídaly. Dali jsme si
Zápis je v tomto roce povinný pro děti, které dovrší do 31. 8. 2018 pět let a nedocházejí
malou svačinku a následovala prohlídka
do MŠ, která je zapsána v rejstříku škol. K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem,
Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice.
s vyplněnou žádostí k přijetí a vyplněným evidenčním listem dítěte.
Zde jsme opět zhlédli krátké video a náPodmínkou přijetí dítěte do MŠ je lékařské potvrzení o řádném očkování dítěte (tissledně byli vybaveni ochrannou přilbou.
kopisy jsou od 1. 4. 2018 k dispozici na všech mateřských školách nebo na webových
Vydali jsme se na prohlídku obrovských
stránkách MŠ – www.msmorbudejovice.com). Potvrzení o řádném očkování se netýká
prostor elektrárny, kde jsme mohli spatřit
dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
velké stroje a další zařízení k výrobě enerDNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se budou konat v těchto termínech – pátek 20.4.2018,
gie. Obě prohlídky byly velice zajímavé
úterý 24.4.2018 a čtvrtek 26.4.2018 v době od 8 do 10 hodin a od 14 do 15.30
a určitě velice poučné.
hodin na všech pracovištích MŠ.
Nikola Šplíchalová, Klára Soukupová,
Bc. Jitka Němcová, ředitelka
2.A

ulice. Akci zakončíme tradičně opékáním
špekáčků na nádvoří sokolovny.
Turistický oddíl pořádá hned dvě akce.
14. dubna se s námi vydejte na Velký
pampeliškový pochod. Výletním vlakem
pojedeme do Rácovic, odtud se vydáme
pěšky po mlýnech údolím Bihanky a Želetavky do Dešova, kde je pro účastníky po-

chodu zajištěno občerstvení. Na zpáteční
cestu je zajištěn autobus. Trasa má dvě
varianty – 15 km a 8 km.
28. dubna pojedeme do Znojma
na Hroznovou kozu. Odjíždíme vlakem
ve 12.04 h.
Pro více informací o pořádaných akcích
sledujte naše nástěnky, web a facebook.
Barbora Hynčicová

Naše škola také vítězí!
Střední škola řemesel a služeb v Moravských Budějovicích se tradičně účastní
dovednostních soutěží v oborech, které
jsou na škole vyučovány. Většinou s velmi
dobrým umístěním.
Nejinak tomu je i v tomto školním roce,
kdy se dne 14. 2. 2018 škola zúčastnila
krajské soutěže mechaniků seřizovačů
„Řemeslo Vysočiny 2018“ ve Žďáru nad
Sázavou. Naše družstvo skončilo na pěkném třetím místě.
O týden později dne 22. 2. 2018 se žák
3. ročníku oboru automechanik ADAM
BLAŽEK zúčastnil krajského kola soutěže
AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR 2018 na pracovišti SŠ PTA Jihlava.
Soutěžilo se v teoretické, poznávací
a praktické části. Teoretická část obsahovala 120 otázek s jednou správnou
odpovědí, poznávací část byla zaměřena
na poznávání různých součástí automobilu. Automobilové součásti a příslušenství
byly vystaveny a soutěžící museli z 12
možností přiřadit šest správných.
Nejnáročnější a časově nejdelší byla
praktická část, která mohla nejvíce ovlivnit konečný výsledek.
Měla 6 pracovišť, na kterých museli
žáci škol ukázat své teoretické dovednosti
v praxi – demontáž a vyvážení vozidlového kola, nastavení rozvodů motoru, diagnostiku závady vozidla, změření emisí
zážehového motoru, kontrolu geometrie
náprav či speciální opravu poškozeného
závitu v hlavě válců motoru.
Odborníci z praxe a pedagogičtí pracovníci zúčastněných škol vytvořili tým
rozhodčích. Vítězem krajského kola se
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stal žák SŠŘS Moravské Budějovice
Adam Blažek. Žák, který během tří let
studia na naší škole projevoval velký zájem o obor automechanik. Je zvídavý,
pracovitý a zručný, což dokazuje i to, že
se ve velké míře podílel na sestavení automobilu Kaipan a jeho propagaci na různých kulturních a společenských akcích.
Adam ani pedagogičtí pracovníci
po skvělém umístění neodpočívají na vavřínech a poctivě se připravují na celostátní kolo soutěže, které dne 26. 3. 2018 hos-

tí Service Training Center ŠKODA AUTO
a.s., Kosmonosy, jehož hlavním organizátorem je Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace.
Jsme hrdí na to, že máme zručné a pracovité žáky, kteří budou platným přínosem
na trhu práce. Doufám, že budou vzorem
a hlavně motivací pro současné, ale i budoucí žáky naší školy a dokážou, že „Řemeslo má zlaté dno“.
Ing. Marta Bauerová, výchovná
poradkyně SŠŘS Mor. Budějovice

Studenti veřejné správy
v České národní bance
Dne 14. února 2018 se uskutečnila odborná exkurze studentů 4. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost při Gymnáziu a SOŠ Moravské Budějovice do České národní banky
v Praze. Tato exkurze byla zařazena jako rozšíření probíraného učiva v rámci předmětů ekonomika
a právo. Studenti byli seznámeni
s činností centrální banky ČR nejdříve formou klasického i kresleného dokumentárního ﬁlmu a poté
navštívili komentovanou expozici
výstavy Lidé a peníze. Průvodkyně
jim vysvětlila zejména funkce banky – např. péči o cenovou stabilitu, měnovou politiku a devizovou
činnost. Zároveň podala základní
informace o bankovkách a mincích v průběhu posledních 100 let.
Studenty zejména zaujaly vitríny,
které se věnovaly padělání peněz, vývoji československých a českých bankovek a také
přístroj, který se používá při zjišťování případných padělků.
Mgr. Leona Štáblová

Stane se náš projekt skutečností?
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z kultury

ze školství
MATEŘSKÁ ŠKOLA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
Pracoviště:
MŠ Fišerova 1340
MŠ Husova 485
MŠ Šafaříkova 1306

O

O

Co nabízíme vašim dětem
V oblasti věcných podmínek:
O vstřícné a podnětné prostředí
O přírodní zahrady, ve kterých děti mohou nejen zkoumat a pozorovat, ale
zapojit se do péče o rostliny
O školní zahrady jako prostor společného setkávání, her i učení
O dostatek možností pro pohybový rozvoj dětí (cvičebny, zahrady, vybavení
zahrad)
O připravuje se rekonstrukce bazénu pro
předplaveckou výchovu dětí, seznamování s vodou a předplaveckými dovednostmi
O herní kouty, které děti stimulují k rozvoji různých schopností a dovedností
O nábytek a vybavení pro děti předškolního věku
O sedací nábytek dle výšky jednotlivých
dětí
O zdravotně hygienické zařízení (umývárny, toalety) i vybavení pro odpočinek dětí (lůžka) jsou přizpůsobeny
antropometrickým požadavkům
V oblasti životosprávy:
dětem je poskytována plnohodnotná
a výživná strava dle příslušných norem
O je zachována vhodná skladba jídelníčků s ohledem na roční dobu
O je zajištěn dostatečný pitný režim
v průběhu celého dne dítěte v MŠ
(voda + čaj nebo ovocná šťáva je dětem ve třídách kromě podávané stravy
k dispozici po celý den)
O mezi jednotlivými jídly jsou dodrženy
vhodné intervaly
O děti nenutíme do jídla, ale snažíme se,
aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak vhodnému zdravému stravování
O děti jsou vedeny k samostatnosti při
jídle
O strava je bez polotovarů a chemických
dochucovadel
O strava
je podávána vždy čerstvá,
na všech zařízeních se vaří
O

V oblasti psychosociálních podmínek:
O adaptační program pro nové děti, aby
snadno zvládly vstup do MŠ
O děti
nejsou stresovány neustálým
chvatem a spěchem
O pro děti jsou vybírány přiměřeně náročné úkoly, které odpovídají jejich
stupni rozvoje
O dětem nabízíme možnost rozhodování
o vybraných aktivitách
O ve třídách jsou stanovená pravidla,
na jejichž vytváření a zvolení se podílejí děti
O na zahradě mají děti možnost volného
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pohybu i využití průlezek
děti jsou každodenně venku, program
činností a délka pobytu jsou přizpůsobovány podmínkám počasí
v denním programu je respektována
individuální potřeba aktivity, spánku
a odpočinku jednotlivých dětí (např.
dětem s nižší potřebou spánku je nabízen jiný klidný program namísto odpočinku na lůžku)

V oblasti organizace:
jsou cíleně zařazovány aktivity na rozvoj všech druhů inteligence (sledujeme
ve všech týdnech)
O jsou prováděny pravidelně zdravotní
cviky i další pohybové činnosti k rozvoji pohybových dovedností
O snažíme se zachovat rovnováhu řízených a spontánních činností
O děti jsou ve třídách rozděleny dle věku
– výběr činností a jejich náročnost tak
může být uzpůsoben dané věkové
skupině a vyspělosti dětí
O podporujeme i kooperativní dovednosti dětí – možnost spolupráce ve dvojici
nebo větší skupině dětí
O

V oblasti personálního zajištění:
na každé MŠ jsou dvě učitelky, které
absolvovaly kursy logopedické prevence
O logopedická depistáž je prováděna
speciálním pedagogem, který rovněž
zajišťuje logopedickou garanci
O pedagogičtí
pracovníci pravidelně
navštěvují semináře v rámci dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků
O

Spoluúčast rodičů:
seznamujeme rodiče s obsahovou náplní výchovně vzdělávací práce v jednotlivých týdnech
O vystavujeme práce dětí ve vstupních
prostorách a v šatnách
O na webových stránkách školy nabízíme fotogalerii jednotlivých školních aktivit a kalendář plánovaných akcí školy
O zajišťujeme informace pro rodiče ještě
před nástupem dítěte do MŠ
O rodiče mají možnost zapojit se do edukativně stimulačních skupin pro přípravu svých dětí na vstup do základní
školy
O zprostředkováváme pro rodiče a jejich
děti ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Mor. Budějovicích Prediktivní baterii čtení (test, který
ukáže zralost dítěte v dovednostech,
které umožní nácvik psaní a čtení)
O připravujeme pro rodiče ukázky práce
ve třídách
O MŠ spolupracuje s Klubem rodičů při
MŠ – rodiče mají možnost se vyjadO

O

řovat k aktivitám MŠ prostřednictvím
zástupců jednotlivých tříd
je zajištěna zpětná vazba, reagujeme
na podnětné připomínky rodičů a výsledky dotazníků spokojenosti rodičů
rodiče mají možnost se informovat o vývoji a začlenění svého dítěte
na konzultačních hodinách 2 x ročně,
i my oceňujeme informace o dítěti
od rodičů
rodiče mají možnost se účastnit akcí
školy nebo třídy (4–5 akcí ročně)

V oblasti rozvoje pohybových
dovedností:
O snažíme se dětem dopřát co nejvíce
přirozeného pohybu při řízených i volných aktivitách, především při pobytu
venku
O snažíme se respektovat individuální
potřeby jednotlivých dětí
O v každé MŠ máme prostor k rozvoji pohybových dovedností s využitím sportovního náčiní a nářadí
O využíváme dopravní hřiště
O připravujeme se na předplaveckou
výchovu, protože se připravuje rekonstrukce bazénu
O jsme
zapojeni do projektu „Děti
do bruslí“
O v zimě využíváme školní zahradu
a její terén pro zimní pohybové aktivity
a sporty
V oblasti rozvoje psychických
dovedností
O zapojení do projektu „Celé Česko čte
dětem“
O práce v centrech aktivit, které stimulují
spolupráci a samostatnost dětí
O denní komunitní kruhy
O individuální adaptační program
O jsme zapojeni do projektu příhraniční
spolupráce BIG, v rámci kterého se
děti seznamuji s německým jazykem
O zajišťujeme vzdělávání dětí s potřebou
podpůrných opatření
O děti mají možnost seznamovat se
v rámci kroužku i s anglickým jazykem
V oblasti vzdělávání dětí
mladších tří let:
O přizpůsobujeme vzdělávací program
malým dětem
O u nejmenších dětí se více zaměřujeme
na sociální rozvoj, zvládání samoobslužných dovedností a pozitivní vztahy
ve třídě
O děti mají přiměřeně podnětné prostředí
O nabízíme pomůcky, hračky a materiál
i pro děti mladší tří let
Rozvíjíme tyto schopnosti a dovednosti, které jsou dětem potřebné
po celý život:
O rozhodnout se, vybrat si a nést za svou
volbu zodpovědnost
O přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnat

O

O

O
O

samostatně myslet, prozkoumávat
věci do hloubky
rozpoznat problém a účinně ho řešit,
bránit se agresi
být tvůrčí a mít představivost
sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství

O

O
O

spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutí, komunikovat
respektovat a tolerovat
nastartovat se na další vzdělávání

Rádi vás přivítáme na „DNECH OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ , které se budou

konat v těchto termínech – pátek 20.
4. 2018, úterý 24. 4. 2018 a čtvrtek 26.
4. 2018 v době od 8 do 10 hodin a od 14
do 15.30 hodin na všech pracovištích
MŠ Moravské Budějovice.
Bc. Jitka Němcová, ředitelka

Fenomén Foerster
Moravské Budějovice se mohou pochlubit bohatou hudební tradicí. Náleží
k ní i Karel Foerster, hudebník, hudební
pedagog a skladatel, příslušník slavné rodiny, pro niž se umění stalo osudem.
Karel se přestěhoval ze Znojma do Budějovic v osmadvaceti letech v roce 1883,
aby se zde stal ředitelem kostelního kůru.
Vedle hraní na varhany a komponování
skladeb se věnoval kultuře ve městě tak
intenzivně, že se stal hybnou silou zdejšího hudebního života. Byl například členem hudebního kvarteta, řídil pěvecký
odbor spolku Budivoj a sbor při sokolské
jednotě. Se svoji druhou ženou Karlou založil a řídil soukromou hudební školu až
do roku 1920, kdy odešel na odpočinek.
Rok nato zemřel ve znojemské nemocnici.
Zmiňujeme-li Karla, neměli bychom zapomenout na jeho otce Josefa. Již jako
penzionovaný nadučitel, hudebník a skladatel se přestěhoval společně se synem
do Moravských Budějovic. Právě Josef
přivedl Karla a jeho sourozence k hudbě.
Muzikologové ho proto považují za zakla-

datele foersterovské umělecké tradice,
která se v jejich rodině udržela celé tři
generace a vyvrcholila Josefem Bohuslavem a Viktorem.
Foersterovský fenomén je úzce provázaný s naším městem, proto moravskobudějovické muzeum připravilo na letošní

Řádná valná hromada Muzejního spolku
V příjemném prostředí salónku restaurace Grand v Moravských Budějovicích
se konala od 17.00 hodin dne 7. března
2018 valná hromada Muzejního spolku
v Moravských Budějovicích.
Jednání valné hromady zahájil předseda Muzejního spolku Václav Kovář. V úvodu přivítal všechny přítomné, zvláště pak
hosty, a to Ing. Vlastimila Bařinku, starostu města, Ing. Jaroslava Martínka, ředitele MVT, představitele Muzejního spolku
v Třešti a Ing. Jana Švaříčka, starostu TJ
Sokol Moravské Budějovice.
Poté přítomní uctili minutou ticha památku zesnulých členů za uplynulých 24
roků.
Dále předseda spolku Václav Kovář
konstatoval, že jednání valné hromady je
dle prezenční listiny usnášení schopné.
Následovalo seznámení s programem,
který byl posléze odsouhlasen.
Stěžejním bodem programu byla zpráva o činnosti Muzejního spolku za uplynulé období, s kterou seznámil přítomné
Václav Kovář. Vzpomenul konání minulé
valné hromady i výsledky voleb. Poté se
podrobně zabýval měsíc po měsíci činností Muzejního spolku. Připomněl např.
konání řemeslnického jarmarku, přednáškovou činnost, návštěvu Kautzenu, pravidelných přednášek Františka Vlka a další.
V diskuzi se hosté vyjadřovali k sou-

časným problémům ve městě, a to rekonstrukci náměstí, Besedy MKS, chystaných
úprav místního Muzeu i stého výročí vzniku republiky. Hosté z Třeště hovořili o činnosti jejich Muzejního spolku i o tom, že by
rádi zhlédli kulturní památky Moravskobu-

květen a červen unikátní výstavu o Karlovi a jeho synovcích Josefu Bohuslavovi
a Viktorovi. Bližší informace se dočtete
v květnovém čísle zpravodaje.
Petr Beránek
Muzeum řemesel

dějovicka. Starosta města i ředitel MVT
poděkovali členům za bohatou a záslužnou činnost ve prospěch muzea i města.
Program valné hromady dále pokračoval Zprávou o ﬁnančním hospodaření,
Zprávou revizní komise, diskuzí a občerstvením.
Text i foto: Vlastimil Smetana

Václav Kovář seznamuje přítomné se zprávou o činnosti
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Svaz postižených civilizačními chorobami hodnotil rok 2017 a volil nové zástupce
Dne 22. 2. 2018 od 15 hodin se konala
v Konírnách Výroční členská schůze SPCCH.
Výroční členskou schůzi zahájila a posléze ji také řídila předsedkyně Jana
Růžičková. V úvodu přivítala všechny
přítomné a pozvané hosty. Z úřadu práce z odboru sociálního mezi nás dorazily
Mgr. Marie Bastlová a Hana Tichá, z občanské poradny Bc. Alena Hostašová,
za odbor sociálních věcí Andrea Jiráňová,
Probudějovice Jan Švaříček a z OO SPCCH Karel Hašek a Ing. Josef Kašpárek.
Po seznámení a schválení programu
a příslušných komisí byla uctěna minutou
ticha památka zesnulých členů. Následně
dostali slovo hosté, kteří nás seznámili
s novinkami v oblasti změn v sociálních
dávkách, ke kterým došlo v letošním roce
2018. Jan Švaříček seznámil přítomné
s projektem o zvelebení Budějovic a zároveň rozdal anketní lístky, kde přítomni
napsali, co by si přáli v Budějovicích změnit. Dále pokračoval Karel Hašek a Josef
Kašpárek, kteří seznámili přítomné s akcemi připravovanými v Okresní
organizaci SPCCH.
Následně převzala slovo
předsedkyně, která seznámila
přítomné s činností svazu za minulý rok, kdy členové navštívili
sklárnu Janštejn, zámek Telč,
lázně Luhačovice, proběhlo odpoledne pro zdraví, ruční práce
a další aktivity. Rovněž pochválila všechny, co chodí na vycházky s holemi i bez nich a nachozené kilometry nahlásili členům
výboru. Tyto nachozené kilomet-

ry se posílají na RV SPCCH
do projektu Rozchodíme
civilky. V roce 2016 jsme se
umístili z 50 přihlášených
organizací z celé republiky
na 14. místě a v roce 2017
na 2. místě, což je obrovský
úspěch. Vzhledem k tomu,
že to byly kilometry pouze
z naší ZO SPCCH a někde
se hlásí kilometry za celý
okres.
Dále následovalo seznámení s programem na letošní rok 2018. V letošním
roce je plánovaný pobyt
v Luhačovicích, v Chorvatsku, výlet do Velkého Meziříčí a nějaké
ruční práce.
V dalším bodu programu bylo odstoupení stávajícího výboru a volba nového
výboru. Pro nové volební období 2018
– 2023 byl zvolen výbor ve složení Jana
Růžičková, Růžena Maříková, Věra Nevoralová, Božena Venhodová, Jarmila

Únorová výprava čtvrtého oddílu
Začátek měsíce strávily skautky ze 4.
oddílu Slunečnice společně na výpravě,
která probíhala od 9. do 10. února. Nej-

prve jsme se v rámci oddílové schůzky
věnovaly tématu social media. Holky se
dozvěděly, jak ve skutečnosti funguje
např. Instagram a pomocí kreativně-edukativního programu získaly nové
informace a ujasnily si, že na sociálních
sítích není záznam reálného života, ale
pouze výstřižky toho nejlepšího z něj.
Zkusily jsme si zazpívat nejtěžší karaoke píseň na světě v islandštině a uvařily
jsme si skvělou večeři. Poté jsme vyráběly naše osobité deníky, poslouchaly
muziku a tancovaly. Nemohlo chybět
ani promítání ﬁlmu. Při sobotní ranní
rozcvičce jsme se protáhly pomocí cviků z jógy, následovala snídaně a potom
jsme celé dopoledne strávily venku.
V okolí Moravských Budějovic bylo krásně a hlavně spousta sněhu, tak by byla
škoda jej nevyužít při různých pohybových hrách. Pak už jsme si jen zahrály
závěrečný turnaj v lakrosu. Venku nám
všem vyhládlo a těšily jsme se na dobrý
oběd, kterým jsme celou akci završily.
Napsala: Suri
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Salačova vila v sobě skrývá genius loci
Již více než půl roku chodí pacienti lékaře Josefa Salače v Moravských Budějovicích místo na polikliniku do ordinace
ve vzorně opravené vile na Pražské ulici.
Josef Salač s manželkou Petrou zahájili
rozsáhlou rekonstrukci vily začátkem léta
2016. Za odborné pomoci se jim vlastním
úsilím a s podporou rodiny a přátel podařilo práce dokončit na podzim 2017.

Nevoralová, Emilie Kanavalová, Marie
Nechvátalová, Marta Kuchaříková, Miluše
Tobolková, Růžena Hučková, Jana Kloboučková, Božena Kříbalová a František
Kovář. Tento výbor byl zvolen všemi hlasy.
Závěrem Věra Nevoralová přečetla
usnesení, které bylo odsouhlaseno, a následovala volná zábava.
Po ukončení Výroční členské
schůze proběhla ještě schůze
výboru a volba statutárů. Jako
předsedkyně byla opět zvolena
Jana Růžičková, místopředsedkyní byla zvolena Věra Nevoralová a hospodářkou zůstala
Růžena Maříková. Do revizní
komise byla zvolena předsedkyní Jarmila Nevoralová a členkami jsou Božena Venhodová
a Růžena Hučková. Toto nově
zvolené předsednictvo včetně
výboru se bude i nadále pravidelně scházet a plánovat činnost pro své členy i veřejnost.
Rádi bychom mezi nás pozvali nové
členy, které srdečně zveme například
na pobyt v Luhačovicích.
Jana Růžičková
inzerce

Jak píše ve své diplomové práci Meziválečná architektura na jihozápadní Moravě
Jana Stará, byla touto vilou architektura
města výrazně obohacena. „Stavebník
si projekt nechal navrhnout v roce 1938
u pražských architektů bratří Jaroslava
a Karla Fišerových, absolventů Gočárovy
speciální školy architektury na pražské
Akademii výtvarných umění. Pro svou
kvalitu a maximální výrazovou čistotu jde
o nejhodnotnější stavbu z okruhu rodinných domů v Moravských Budějovicích
za celé meziválečné období,“ uvádí Jana
Stará.
Salačovu vilu postavila budějovická
stavební ﬁrma Babák a Novotný, přičemž
na kvalitu provedení pravidelně dohlížel
sám architekt Karel Fišer.
Na rozdíl od jiných rodinných vil, kterých zde bylo v meziválečném období postaveno několik, a to i od renomovaných
architektů, si dvoupatrová stavba zachovala do dnešních dnů nezměněný vzhled.
Krásné je zejména rozlišení fasády, oken
i balkonů, jakož i zábradlí a okapů v národních barvách, tedy v bílé, červené
a v modré. „Také díky tomu si objekt zachoval autenticky čisté vyznění,“ zdůraz-

ňuje v kapitole knihy
Slavné vily Kraje Vysočina Jana Stará.
Zatímco horní patra slouží k bydlení,
v přízemí domu se
nachází
ordinace,
místnost sester, laboratoř a ošetřovna,
zařízená
nejmodernějšími přístroji, které
kontrastují s těmi, uloženými ve vitrínách,
jež používal dědeček
MUDr. Josef Salač
(1899–1954). Ten přišel do Budějovic z Lesonic, kde v letech 1926–1938 působil
jako obvodní lékař. U pacientů, kterých
měl někdy i sto denně, byl coby výtečný
diagnostik nesmírně oblíben. Snažil se
používat nejnovější přístroje, a tak zde
i po několika desetiletích můžeme obdivovat původní solux, tlakoměry, rehabilitační
a laboratorní přístroje, jakož i ionizér, známý všem z proslulé scény Rudolfa Hrušínského s Magdou Vášaryovou z ﬁlmu
Postřižiny.
Významnou část svého profesního života strávil v ordinaci také otec MUDr. Miroslav Salač (1928–2016), který se nesma-

VODNÍ NÁDRŽ BOUŇOVEC – TŘEBELOVICE
Investorem stavby byla obec Třebelovice. Projektovou dokumentaci vypracovala společnost
VH atelier, Brno. Projektová dokumentace řeší
výstavbu nového vodního díla – vodní nádrže
Bouňovec v katastrálním území Třebelovice. Stavební povolení bylo vydáno v červnu 2009 a kolaudace díla proběhla v únoru 2011.
Účelem užití vody je akumulace vody v krajině,
zabezpečení ekologických a estetických požadavků a částečně retenční funkce. Zdrojem vody
je bezejmenný levostranný přítok vodního toku
Bihanka.
Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku
pod VD byl stanoven na 0,15 l/s.
Hráz je zemní sypaná, přímá, její délka v koruně 65 m a maximální výška 4,60 m. Kapacita bezpečnostního přelivu je 3,80 m3/s. Kapacita spodní
výpusti 0,70 m3/s.

Vodní nádrž funguje jako údolní protékaná.
Celkový objem ovladatelného prostoru dosahuje
13 740 m3. Objem ochranného prostoru – 3 720
m3, objem stálého nadržení – 10 020 m3. Zatopená plocha při hladině stálého nadržení má 5 550
m2.

zatelně zapsal do historie nejen těchto
prostor, nýbrž celé vily. Byl původně internistou, avšak po ukončení svého aktivního pracovního života pak v úctě ke svému
otci Josefovi působil rovněž jako obvodní
lékař. Své pacienty měl jak v Moravských
Budějovicích, tak také v Hrotovicích, kam
každodenně dojížděl. Jako lékař působil
ve vile od devadesátých let minulého století až do začátku roku 2016. A byl to právě on, kdo se nejvíce zasloužil o zachování původního vybavení interiérů včetně
ordinace, které mohly být nyní citlivě zmodernizovány.
MUDr. Josef Salač ml. tak jako třetí z generace Salačů navázal na odkaz svých
předků a stejně jako jeho dědeček a otec
provozuje ve stejných prostorách svou
praxi. Součástí dnešní ordinace jsou pak
skvělé portréty tří Salačů, práce výtvarníka
Miroslava Vomáčky. Rovněž stylově zařízená čekárna skýtá návštěvníkům nejedno
překvapení. Vystaven je zde mobiliář z dědečkova působení – lavice, věšák, lustr,
rádio, telefon, obrazy. Na pilíři u vchodu se
zachovala i původní deska s informacemi
o návštěvních hodinách.
To vše budou moci na podzim vidět
zájemci, jestliže navštíví den otevřených
dveří, který MUDr. Josef Salač připravuje
k osmdesátému výročí existence ordinace.
Pavel Kryštof Novák
Nad nádrží byly zbudovány dvě tůně o ploše
210 m2, resp. 220 m2 a mokřadní plocha velká
500 m2.
Odkaz na leteckou mapu:
https://mapy.cz/letecka-2015?x=
15.6754615&y=49.0319946&z=18
Odbor životního prostředí
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Blahopřání

Vzpomínka

Manželé Fričovi z Moravských
Budějovic
s matrikářkou MěÚ Moravské Budějovice Marií Janouškovou.
Jubilanti oslavili padesát let společného
života.
–
Děkujeme Městskému úřadu v Moravských Budějovicích, jmenovitě paní Marušce Janouškové za vstřícnost a ochotu při přípravě oslavy padesátého výročí
svatby Otakara a Zdeňky Fričových.
Slavnostní proslov zůstane
ve vzpomínkách celé rodiny.

Paní Marie Tichá
z Moravských Budějovic
oslavila dne 21. 2. 2018 krásné životní
jubileum 90 let.
Oslavenkyni navštívil místostarosta
města Jan Kocáb a matrikářka Marie Janoušková, aby Marii Tiché pogratulovali
a předali kytici květů a milý dárek.

Vzpomínky
Byl jsi plný života,
tvá mysl plná snění
a nikdo z nás
se nenadál,
jak rychle se vše
změní.
Utichly kroky
i tvůj hlas,
ale tvůj obraz
zůstává v nás.
Dne 19. dubna by oslavil náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček pan
Jaroslav Kosík
66. narozeniny. S láskou a úctou stále
vzpomínají a nikdy nezapomenou
dcera Jaroslava, vnuk David a vnučka
Katka s rodinou.

Kdo v srdcích žije,
neumírá...
Dne 8. 4. vzpomeneme nedožitých
85 let
a 15. 4. uplyne
18 let od úmrtí
našeho drahého
tatínka, pana
Jaroslava Linharta
z Moravských Budějovic.
Za tichou vzpomínku všem děkují
děti s rodinami.
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Veselý a plný života
jsi byl,
loučit ses nechtěl,
tolik jsi chtěl žít.
Díky za to,
čím jsi pro nás byl,
v srdci Tě stále
budeme mít.
Dne 4. dubna 2018
vzpomeneme čtvrté 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.

A lesy stále šumí,
které jsi měl
tolik rád.
Odešel jsi tiše,
jak osud si přál,
však v našich
srdcích žiješ
stále dál.
Dne 9. 4. 2018
vzpomeneme
3. výročí, kdy nás opustil pan
Jan Jenerál z Vícenic.
S úctou a láskou vzpomínají
manželka, dcery a syn s rodinami.

Předobrá srdce na světě jsme měli,
jež dovedla nás milovat,
i kdybychom láskou vzbudit je chtěli,
neozvou se vícekrát.
Dne 16. 3. 2018 tomu byl rok, co nás navždy opustila naše milovaná maminka
paní
Bohumila Gregorová.
3.11. 2018 to budou čtyři roky, co nás
opustil drahý tatínek pan
Stanislav Gregor
z Moravských Budějovic.
Z úctou a láskou vzpomínají
dcery Iva a Alena s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 11. března 2018
uplynuly tři smutné
roky, co nás navždy
opustila naše drahá
maminka, babička,
prababička, teta
a manželka, paní
Hedvika
Zemčíková
z Mor. Budějovic,
která by dne
11. dubna oslavila své 87. narozeniny.
S úctou a láskou stále vzpomínají
manžel František i syn a dcery s rodinami.

Dne 7. 4. 2018
uplynou tři smutné
roky, co nás navždy
opustil náš
milovaný manžel,
táta a kamarád
Jaroslav Jelínek.
Děkujeme za
tichou vzpomínku.
Stále vzpomíná rodina a kamarádi.

Opustili nás:
Jaroslava Kratochvílová
Aleš Nováček
Anděla Kotrbová
Růžena Pešlová
Marie Komendová
Jan Klimt
Marie Bišofová
Josef Šteﬂ
Vlastimila Žákovská
Květoslava Sigmundová
Marie Nováková

1938
1931
1922
1925
1923
1941
1932
1930
1939
1930
1926

Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Lesonice
Dešov
Dešov
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Nové Syrovice
Mor. Budějovice
Dešov
Vícenice

Večer, když slunce
zemi opustilo,
Tvé srdce se
navždy zastavilo,
ta rána stále bolí
a zapomenout
nedovolí.
Poslední sbohem
jsi nám nestačil dát
A my Tobě
poděkovat.
Dne 19. března jsme vzpomněli 1. smutné
výročí, co nás navždy opustil náš drahý
manžel, tatínek a dědeček, pan
Karel Kříž z Moravských Budějovic.
S láskou stále vzpomíná rodina.

Odešel jsi tiše,
jak si osud přál,
však v našich
srdcích,
žiješ stále dál...

Dny plynou, jak tiché řeky proud,
jen bolest v srdci trvá
a nedá zapomenout.
Dne 18. dubna 2018 uplyne již 23 let
od doby, kdy nás navždy opustil milovaný
bratr, tatínek a strýc, pan
Milan Vaněk z Moravských Budějovic.
Dne 19. dubna
2018 vzpomeneme
3. smutné výročí
ode dne, kdy nás
opustila naše milovaná maminka, babička a prababička,
paní
Markéta Vaňková
z Moravských
Budějovic.
S láskou a úctou stále vzpomíná
dcera Marta s rodinou.
Děkuji těm, kteří vzpomenou s námi.

Dne 10. dubna
uplyne 5 let, co nás
navždy opustil pan
ing. Zdeněk Hošek.
S láskou a úctou stále vzpomíná
manželka a dcery s rodinami.
Za tichou vzpomínku všem, kdo ho znali
a vzpomenou s námi, děkujeme.

Bolest v srdcích zůstává, zná ji jen ten,
kdo tě miloval.
Dne 29. 4. 2018
vzpomeneme již
14. smutné výročí,
kdy nás navždy
opustil náš drahý
manžel, tatínek,
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.

Neúprosný osud
to nejdražší
nám vzal,
jen bolest
v srdcích, stesk,
prázdný domov
a vzpomínky
nám zanechal...
Dne 7. dubna 2018
uplynou čtyři smutné roky, kdy nás opustil náš milovaný syn
Milan Němec z Moravských
Budějovic.
S láskou stále vzpomínají
rodiče a celá rodina.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Je to rok, co nás navždy opustili
manželé Kloudovi z Moravských
Budějovic.
Dne 18. 4. 2018 si připomeneme úmrtí
paní Marie Kloudové a dne 13. 5. 2018
úmrtí pana Ladislava Kloudy.
Není dne, kdy bychom na ně nevzpomněli. Všem známým a přátelům za tichou
vzpomínku děkuje rodina.

Čas nikdy neběží
tak rychle,
aby se dalo
zapomenout.
Dne 14. 4. 2018
je tomu 10 let,
kdy nás opustila
naše maminka, babička a prababička
Marie Sokolová.
S láskou vzpomíná
manžel Jan, dcera Marie s rodinou,
syn Jan s rodinou, syn Jiří s rodinou.

Dne 29. 4. 2018
uplyne 10 roků,
co nás navždy
opustil pan
Josef Tobolka
z Moravských
Budějovic.
S láskou a úctou
vzpomínají
manželka a dcery
s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Radost ze života
spočívá přece vždy
v našich
vzpomínkách
Dne 18. 4. 2018
uplyne 10 let,
kdy nás opustila
naše milovaná
maminka, babička,
sestra a také známá, paní
Marie Říhová.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

V našich srdcích
jsi stále s námi.
Dne 17. dubna
vzpomeneme třetí
smutné výročí,
kdy nás opustila
paní
Jaroslava
Bastlová
z Moravských
Budějovic.
S láskou a úctou vzpomíná
manžel, syn Jaromír a dcera Lenka
s rodinami.

Čas utíká
a nevrací, co vzal,
jen láska, úcta
a vzpomínky
zůstávají.
Dne 25. dubna
vzpomeneme
nedožité 67. narozeniny pana
Jaroslava Špačka z Mor. Budějovic
a 27. dubna tomu bude 10 let,
co nás navždy opustil.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka s rodinou.

Dne 27. 4. 2018
by se dožila 80 let
paní
Jaroslava
Kratochvílová
z Moravských
Budějovic.
Vzpomíná
zarmoucená
rodina.

duben 2018

21

ze společnosti

ze společnosti
PROFI AEROBIC TEAM NA AEROBICMANII
Dvakrát ročně se v Brně koná mezinárodní kongres aerobiku, ﬁtness a body
and mind, který je určen nejen pro trenéry a lektory, ale také pro širokou veřejnost lidí, kteří mají rádi skupinové
lekce nebo pohyb obecně. Jedná se o 6
po sobě jdoucích lekcí, kdy si každou
hodinu účastník může vybrat mezi lekcí
aerobiku, step aerobiku, posilovací lekcí,
body and mind (pomalejší formy, jako je
pilatess, port de bras...) – celkem je tedy
výběr ze 24 lekcí. Nejzajímavější je zejména přítomnost těch nejlepších lektorů
z České republiky i ze zahraničí (Němec-

ko, Španělsko, Itálie…). Samy jsme se
ho v minulosti jako trenérky několikrát
zúčastnily a letos jsme tuto možnost poprvé nabídly také pěti starším členkám
našeho týmu (Tereza Chrástová, Tereza Havlíčková, Adéla Vandasová, Adéla
Spoustová a Aneta Římovská), nejen aby
otestovaly svoji fyzickou kondici, ale hlavně proto, aby viděly, jakým směrem se
současný moderní aerobik ubírá a čeho
lze třeba v kariéře lektorů dosáhnout.
Dne 17. 2. 2018 jsme se tedy vydaly
do Brna a každá z nás si vybrala libovolných 6 lekcí. Jako každý rok byla na celé

Osudové osmičky v českých
dějinách

akci výborná atmosféra (přece
jen lekci, kde
naráz cvičí 150
lidí, nezažíváme každý den),
načerpaly jsme
také novou inspiraci na tréninky i večerní lekce. Holky
odjížděly z akce nadšené a odpočinuly
si tak na jeden víkend od náročného závodního programu, který je v jarní části
sezóny ještě čeká.
Trenérka Jana Chvátalová

Pozvánka na chovatelskou přehlídku trofejí

Žalman & Spol.

Již XIII. chovatelská přehlídka trofejí zvěře ulovené v našich
honitbách v uplynulém mysliveckém roce se uskuteční v Zámeckých konírnách v Moravských Budějovicích ve dnech 21.04. až
23.04.2018. Přehlídku zajišťuje Městský úřad Moravské Budějovice ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem Třebíč
ČMMJ, z.s., LČR, s.p., MKS Beseda a uživateli honiteb. Součástí
akce budou doprovodné výstavy.
Širokou veřejnost zvláště zveme na vystoupení Lukovských
trubačů v sobotu dne 21.04.2018 se zahájením v 10,00 hod. Součástí zahájení výstavy pro odbornou veřejnost dne 20.04.2018
bude přednáška Mgr. Josefa Drmoty nazvaná Početní stavy
srnčí zvěře. Návštěvníci se mohou těšit i na prezentaci novinek
z oblasti loveckého vybavení a pomůcek. Tradičně využijí akci
k prezentaci myslivosti uživatelé honiteb, pozvaní hosté i místní
školy k výstavě výtvarných prací dětí.

v moravskobudějovické sokolovně

inzerce

Školní mládež budou v pracovní dny na výstavě doprovázet
lesní pedagogové. Výstava bude přístupna denně od 8 do 16 hodin (poslední den 23.04. do 12,00 hod.).
Závěrem ještě sdělujeme, že výkresy do výtvarné soutěže dětí
nazvané „Mé toulky za zvěří 2018 v MB“ mohou zájemci předat
v kanceláři odboru životního prostředí do 12. dubna 2018.
OŽP

Domy a my
O architektuře na malém městě
Do našeho města přijede architekt Miroslav Vodák. Ve čtvrtek 12. dubna od 18 h v zámeckých konírnách bude přednášet
o tom, že i na menších městech a vesnicích můžeme stavět pěkné domy a kvalitní veřejné prostory. Budeme hledat odpověď
na otázku: „Chceme a můžeme v našich obcích stavět současnou kvalitní architekturu?“
Téma přednášky si vybrali obyvatelé Mor. Budějovic, kteří se
zúčastnili veřejné debaty v kině, kterou jsem pořádal v loňském
roce. V následujících měsících se můžete těšit na další témata
související s architekturou – mám naplánované ještě 3 zajímavé
hosty.
Po přednášce bude debata a kdo nespěchá domů, může posedět u drobného občerstvení a vína. Přijďte si udělat pěkný
večer – načerpáme inspiraci a zkušenosti z jiných malých měst
v Čechách a v Rakousku.
Akci podporuje Město Moravské Budějovice.
Srdečně zve Jan Švaříček

Druhý březnový čtvrtek navštívil Moravské Budějovice folkový písničkář Pavel Žalman Lohonka a Spol. – tím jsou myšleni
ostatní čelnové kapely – Michaela Hálková, Petr Novotný a Petr
Havrda. Koncert probíhal v kinosále sokolovny, který byl téměř
zaplněn milovníky folku. Zazněly skladby jako Čekej malá Gréto,
U sta hromů, Jantarová země, Jdem zpátky do lesů, Za ruku mě
vem, Padly vody a spousta dalších, včetně vtipnější verze písničky Kdyby tady byla taková panenka. Návštěvníci koncertu si
zazpívali, zasmáli se při povídání členů kapely mezi písničkami
a na konci mohli ukořistit společné foto či autogram. Závěrečné
hodnocení zní: „I přes krutou zimu v šatně nám bylo všem teplíčko v sále, protože to bylo jednoduše krásné.“
Text: Lenka Nechvátalová
Foto: Pavel Čírtek

1108 – Vyvraždění Vršovců Přemyslovci
1158 – Kníže Vladislav II. se stal českým králem
1198 – Přemysl Otakar I. korunován českým králem
1278 – V bitvě u Suchých Krut padl Přemysl Otakar II.
1348 – Karel IV. vydal zakládací listinu Univerzity Karlovy
1348 – Založen hrad Karlštejn
1368 – Narodil se Zikmund Lucemburský
1378 – Zemřel císař Karel IV.
1438 – Albrecht II. byl korunován českým králem
1458 – Korunovace Jiřího z Poděbrad českým králem
1618 – Proběhla pražská defenestrace, jíž odstartovala třicetiletá válka
1648 – Uzavřen vestfálský mír, jímž byla ukončena třicetiletá
válka
1818 – Založení Vlasteneckého /Národního/ muzea v Praze
1848 – Zrušení poddanství a roboty
1848 – Na trůn usedl František Josef I.
1868 – Položení základního kamene Národního divadla
˝S1918 – Konec první světové války
1918 – 28. října vyhlášení samostatného československého
státu
1918 – T. G. Masaryk byl zvolen prvním československým prezidentem
1938 – 30. září československá vláda přijala mnichovský diktát
1948 – 25. února došlo ke komunistickému převratu
1948 – Zemřel prezident Edvard Beneš
1968 – Invaze vojsk Varšavské smlouvy – 21. srpna
Z historických materiálů vybral a volně sestavil
Vlastimil Smetana

Čarodějnice na zámeckém
nádvoří
Ani letošní rok vás neochudíme o tradiční pálení čarodějnic
na zámeckém nádvoří v Moravských Budějovicích. Pro naše
nejmenší návštěvníky jsme připravili pohádku O princi z knížky,
která bude v knížce, ale nemusí se číst, bude trochu vyprávěná,
trochu loutková a taky trochu kouzelná a aby bylo dětem teplo
a bylo dobře slyšet, tak vám ji bude pan Honza Hrubec (už jste
od něj mohli vidět loutkovou pohádku O princezně na hrášku)
vyprávět vevnitř v konírnách. Poté upálíme čarodějnici a něco
pěkného k tanci i poslechu nám zahraje skupina Duha band.
Můžete se těšit na vynikající uzená cigára, která pro vás bude
připravovat mistr v oboru Kája Nechvátal. Bar bude vybaven nejlepším pitím a tou nejpříjemnější obsluhou. Těšíme se.
Text: Lenka Nechvátalová
inzerce

Rádi bychom informovali občany o omezení volební
kampaně v měsíčníku Moravskobudějovicko
Podle §16 odst. 4 zákona o volbách
K volební kampani nelze využívat komunikační média
kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládána
krajem nebo obcí. Z uvedeného tedy plyne, že z volební
kampaně je vyloučeno užití komunikačních médií, s nimiž
disponují kraje a obce, tzn. zejména místních tiskovin, rozhlasu, televize nebo internetového zpravodaje.
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Vytváření expozic Muzea Vysočiny Třebíč, Muzea řemesel v Moravských Budějovicích
František Vlk

Úvod
Podobně jako v jiných českých a moravských městech se základem muzea
v Moravských Budějovicích stala sbírka exponátů pro obeslání Národopisné
výstavy československé, která se měla
uskutečnit v roce 1895 v Praze. Z podnětu
Sokola byla počátkem dubna 1893 svolána na radnici schůze. Dostavilo se na ni
120 osob z města a okolí. Na schůzi byl
především ustaven výstavní výbor, jehož
čestným předsedou byl zvolen JUDr. Eduard Špatinka. Sbírka exponátů byla v Moravských Budějovicích provedena v roce
1893. Ve dnech 7. až 10. září 1893 bylo
na 500 zapůjčených předmětů vystaveno v tělocvičně chlapecké školy. Občané
města a okolí projevili o výstavku nebývalý zájem. Město pak za účast na pražské výstavě obdrželo diplom a bronzovou
medaili.
Mnoho exponátů od občanů bylo darováno výstavnímu výboru v Moravských
Budějovicích, a ty se pak staly základem
muzea ve městě. Exponáty byly nejprve
uloženy na půdě radnice. Zájem o památky neutuchal a tak dary brzy zaplnily jednu
místnost na radnici. Když místní gymnázium dostalo roku 1913 vlastní budovu, jeho
ředitel Dr. Josef Fišer uskladňoval nové
dary v historickém kabinetě gymnázia.
Po první světové válce roku 1921 si sbírky
prohlédl Josef František Svoboda, tehdejší referent Svazu československých muzeí. Exponáty byl nadšen a hned navrhl
městské radě, aby z nich zřídila okresní
muzeum.

Krajinské muzeum
Už 28. dubna 1922 se na radnici konala
schůze kuratoria Městského muzea, jehož předsedou byl zvolen zástupce městské rady JUDr. Josef Kvíz a správcem
muzea František Jech. Ještě téhož roku
bylo ve dvou místnostech radnice zřízeno Krajinské muzeum. Po odstěhování
archeologických sbírek do Zemského
muzea v Brně v roce 1924, které předtím
patřily notáři Jaroslavu Palliardimu bylo
muzeum z radnice přemístěno do uvolněných místností v domě č.p. 10 na tehdejším Havlíčkově náměstí. Zde se postupně rozrůstalo. Jeho expozice byly v roce
1931 instalovány již v sedmi místnostech.
Do dalšího vývoje muzea však za několik
let opět zasáhla válka. V listopadu roku

1938 byly nuceny se v důsledku zabrání
sudet Němci ze Znojma do Moravských
Budějovic přestěhovat některé instituce
a s nimi velké množství lidí. Bylo je třeba
ubytovat a tak došlo ke zrušení muzea,
exponáty byly sbaleny a uskladněny, aby
tak přečkaly válku.
Po ní došlo v roce 1945 ke konﬁskaci
šlechtického majetku. Správce muzea
František Jech a obnovená činnost kuratoria Krajinského muzea vyvinula velké
úsilí a potřebný tlak na orgány MNV, aby
se pokusily získat budovu zámku do majetku města, což se nakonec podařilo.
Město tak získalo pro muzeum samostatný objekt s množstvím místností, které
zaručovaly jeho příští rozvoj. Již v roce
1945 předložil František Jech plán zámku a vysvětlil, jak by si v jeho místnostech
představoval uspořádání sbírek a archívů.
Krajinské muzeum by mělo sloužit studijním účelům a občanům by mělo přinášet
poučení o celém okrese. Nebudou v něm
pouze sbírky historické a národopisné,
ale bude mít i oddělení přírodovědné,
zemědělské, řemeslné a průmyslové. Pokud bude upravena hospodářská budova
u zámku, mohou v ní být konány výstavy
současných řemesel, zemědělské a též
nádvoří může sloužit tomuto účelu. Tak se
budova muzea stane důležitým kulturně
hospodářským střediskem celého okresu.
Poté se činnost Františka Jecha a kuratoria soustředila na potřebné úpravy
zámku, zámeckých místností a obnovu
expozic muzea. Díky tomuto úsilí bylo dle
Jechova záměru již 5. října 1947 otevřeno muzeum v prvních osmi místnostech.
Od 22. ledna 1951 byly zřízeny expozice
již ve 28 místnostech. Splnil se jeho sen;
stal se správcem největšího dobrovolnického muzea v republice. František Jech
při sestavování expozic čerpal ze studnice vědění svých současníků a ochotných
spolupracovníků. Byl to především ředitel
gymnázia a historik PhDr. Josef Fišer, archeologové Jaroslav Palliardi, František
Vildomec a Jaroslav Sobotka. V botanice
Emerich Gittler a v geologii PhDr. Jan Kalášek. Dále to byla skupina dobrovolníků
z řad důchodců a bývalých studentů gymnázia v Moravských Budějovicích.
Jeho sen však ke škodě muzea netrval
dlouho. Po čtyřiceti letech obětavé práce
při budování Krajinského muzea a práce pro město byl 1. února 1952 z funkce
správce Krajinského muzea odvolán a nahrazen placeným správcem. Odvolání Jecha mělo za následek, že kolektiv lidí, kte-

Upozorňujeme přispěvatele, že uzávěrka zpravodaje je pravidelně

vždy už 10. den v měsíci!
V případě nedoručení zpravodaje v Moravských Budějovicích si ho můžete vyzvednout v Turistickém
informačním centru, nám. Míru 25 (podnikatelský inkubátor), nebo se obraťte na doručovatelku tel:
775 686 678.
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rý v muzeu pracoval dobrovolně se tímto
aktem a ustavením nového správce rázem rozpadl. Administrativním zásahem
byl likvidován muzejní spolek, agenda
muzea rozdělena na muzeum, zemědělský archiv a městský archiv s ustanovenými placenými správci. Činnost muzea
začala ochabovat. V důsledku politických
tlaků se muzejní činnost stala jen okrajovou částí zájmu tehdejší společnosti.
Velkou zásluhou Františka Jecha bylo,
že se mu podařilo z okolních zámků zachránit nejen řadu cenných předmětů, ale
i zámecké archivy, umožňující další historické výzkumy. V roce 1959 byla do zámku z domu č.p. 10 přemístěna Městská
knihovna, což mělo za následek zmenšení muzea o několik místností a omezení
jeho provozu. Bývalé Krajinské muzeum
bylo po zrušení ONV v Moravských Budějovicích v roce 1960 integrováno roku
1969 do Západomoravského muzea se
sídlem v Třebíči. Ve druhé polovině sedmdesátých let 20. stol. došlo ke změně
koncepce muzea. Z původně vlastivědného muzea bylo postupně přebudováno
na specializované muzeum řemesel.
Konec první části

SUDOKU
o ceny

1
9 4
8 7
7 2 6 9
5
3
4
8
6
1
3
8
6
5 8 7 2
6 3
4 1
6
Vylosovaný výherce získává vstupenku na Shoes Jana Krause, konanou 14. 4. 2018 v sokolovně.
Správně vyplněné SUDOKU (stačí opsat
výsledné číslo ve zvýrazněném řádku)
se svým kontaktem doručte do Turistického informačního centra v Mor. Budějovicích, nám Míru 25 (podnikatelský inkubátor) a to nejpozději do 12. hodin, 12. 4.
2018.
Vítěze budeme informovat telefonicky.
Výherci z minulého čísla paní Laštovičkové z Lukova gratulujeme.
Ceny do sudoku věnovala MKS Beseda Moravské Budějovice.

placená inzerce

.8/7851Ì$632/(ÿ(16.ë3ġ(+/(''8%(1
3ĜHGSURGHMYVWXSHQHN
7XULVWLFNpLQIRUPDþQtFHQWUXPQiP0tUX SRGQLNDWHOVNêLQNXEiWRU WHO

ZZZEHVHGDPEF]

3ĜHGSURGHMYVWXSHQHNNRQþtYHKRGLQYGHQDNFH RYtNHQGXMHWXULVWLFNpLQIRUPDþQtFHQWUXPRWHYĜHQRSRX]HROHWQtFKSUi]GQLQiFK 
26. 3. - 9. 4.

1È0ý6$

Po 23. 4.

62.2/291$NLQRViO

9HOLNRQRĀQtYìVWDYD

=iKDGQiDGUVQi1DPLELH

1HWUDGLþQtP]SĤVREHPVLGtN\YêURENĤPGČWt]PDWHĜVNêFK]iNODGQtFKãNROD''0%XGtNX0RUDYVNp%XGČMRYLFH]SĜtMHPQtPHQiPČVWtý6$

3ĜHGQiãND .DWHĜLQ\  0LORãH 027$1, VSRMHQi V SURPtWiQtP 3REĜHåtNRVWHUGLDPDQW\DþHUYHQtþHUQRãL9SiVPXXYLGtWH~FKYDWQRX
1DPLELL SOQRX XQLNiWQtFK SĜtURGQtFK SRNODGĤ =DþiWHN Y  KRGLQ
9VWXSQp.þ

4. - 10. 4.

6W

0ċ676.È.1,+291$

6È/6'+7\UãRYDXO

9ìVWDYD3XWRYiQt

/LVWRYiQt1HMOHSåtNQLKDR)DNH1HZV

9êVWDYDNSURMHNWX3XWRYiQt1DKRUXDGROX±ãHVWêURþQtNRVYČWRYpDNFHSXWRYiQtGRVSČOêFKQDVSHNWUXDXWLVPXSRýHVNpUHSXEOLFH
ÒWHUêGXEQDSUREČKQHY0ČVWVNpNQLKRYQČEHVHGDRåLYRWČ
OLGtVSRUXFKRXDXWLVWLFNpKRVSHNWUD=DþiWHNYKRGLQ9VWXS]GDUPD

)DNHQHZVGH]LQIRUPDFHDOWHUQDWLYQtIDNWD-DNMHPRåQpåHIXQJXMt"
.GRDSURþMHY\SRXãWt"-DNVHSURWLQLPPĤåHPHEUiQLW"/L6W29i1t
SĜLQiãtGDOãtY\VRFHDNWXiOQtWH[WÒþLQNXMt$ODQ1RYRWQêD-LĜt5HVVOHU
3RĜiGi0ČVWVNiNQLKRYQD=DþiWHNYKRGLQYVWXS]GDUPD

ýW

ýW

6È/6'+7\UãRYDXO

=È0(&.e.21Ë51<

.DOHLGRVNRS-DQD5HMçND

-DUQtSRVH]HQtVKXGERX

+XGHEQČ SRVOHFKRYê SRĜDG SĜHGQtKR þHVNpKR KXGHEQtKR NULWLND
D SXEOLFLVW\ 3RĜiGi 0ČVWVNi NQLKRYQD =DþiWHN Y  KRGLQ 9VWXS
]GDUPD

3RĜiGi.OXEGĤFKRGFĤSĜL0.6%HVHGD2EþHUVWYHQt]DMLãWČQR=DþiWHNYHKRGLQ9VWXS]GDUPD

Út 10. 4.

3i

=È0(&.e.21Ë51<

62.2/291$

7XQGUDDWDMJDY5XVNp6LELĢL

ÿtPEXGX"

3ĜHGQiãNX,QJ9RERUQtNDSRĜiGi.OXEGĤFKRGFĤSĜL0.6%HVHGD7XQGUDDWDMJDSRþDVtURVWOLQ\DåLYRþLFKRYpNWHĜtåLMt]DVHYHUQtPSROiUQtP
NUXKHPY5XVNp6LELĜL=REODVWLNWHURX,QJ9RERUQtNQDYãWtYLONQiP
OHWRVSURXGLODUNWLFNêY]GXFK=DþiWHNYKRGLQ9VWXSQp.þ

=iNODGQtãNRODD3UDNWLFNiãNROD0RUDYVNp%XGČMRYLFH'REURYVNpKR
 ]YH QD WUDGLþQt GXEQRYê EiO WHQWRNUiW  QD WpPD ýtP EXGX" 6SROHþHQVNê YHþHU SUR RVRE\ VH ]GUDYRWQtP SRVWLåHQtP +UDMH VNXSLQD
)DPLO\=DþiWHNYKRGLQ9VWXSQp.þ

ýW

Po 30. 4.

=È0(&.e.21Ë51<

'RP\DP\2DUFKLWHNWXĢHQDPDOpPPďVWď
3ĜHGQiãNDDUFKLWHNWD0LURVODYD9RGiNDRWRPåHLQDPHQãtFKPČVWHFKPĤåHPHVWDYČWSČNQpGRP\DNYDOLWQtYHĜHMQpSURVWRU\3ĜtNODG\
VRXþDVQpDUFKLWHNWXU\]PHQãtFKþHVNêFKDUDNRXVNêFKPČVW9VWXSQpGREURYROQpREþHUVWYHQt]DMLãWČQR
6R

62.2/291$NLQRViO

6KRHV-DQD.UDXVH
3DURGLH SRSXOiUQt WDONVKRZ -DQD .UDXVH 'DODMOiPD +DYORYi +HMPD
D2YþiþHNKRVW\SRSXOiUQtWDONVKRZ-DQD.UDXVHYSDURGLL'LYDGOD=DVHWR=DþiWHNYHKRGLQ9VWXSQpYSĜHGSURGHML.þQDPtVWČ
.þ=73=733GĤFKRGFLYSĜHGSURGHML.þQDPtVWČ.þ
1H

.267(/69-,/-Ë

=È0(&.e1È'92ěË

7UDGLĀQtSiOHQtĀDURGďMQLF
$QL OHWRãQt URN YiV QHRFKXGtPH R WUDGLþQt SiOHQt þDURGČMQLF QD ]iPHFNpPQiGYRĜtY0RUDYVNêFK%XGČMRYLFtFK3URQDãHQHMPHQãtQiYãWČYQtN\MVPHSĜLSUDYLOLSRKiGNX2SULQFL]NQtåN\DDE\E\ORGČWHP
WHSORDE\ORGREĜHVO\ãHWWDNYiPMLEXGHSDQ+RQ]D+UXEHF XåMVWH
RGQČMPRKOLYLGČWORXWNRYRXSRKiGNX2SULQFH]QČQDKUiãNX Y\SUiYČW
YHYQLWĜ Y NRQtUQiFK YVWXSQp GREURYROQp  2G  KRGLQ KUDMH N WDQFL
DSRVOHFKXVNXSLQDDuha Band9KRGLQ]DSiOHQtRKQČ2EþHUVWYHQt]DMLãWČQR9VWXS]GDUPD

Po 30. 4.

+$6,ý6.é$5(È/1$/(7,â7,

,Q3DUDGLVXP²0XVLFDDQLPDWD

ÿDURGďMQLFNpRGSROHGQHSURGďWL

0.6%HVHGDWĜHEtþVNêVPtãHQêSČYHFNêVERU0XVLFDDQLPDWDDIDUQRVW
0%XGČMRYLFHYiV]YRXQDNRQFHUWGXFKRYQtKXGE\=D]QtYêEČU]GČO
þHVNp L VYČWRYp VERURYp OLWHUDWXU\ D VRXERU PRWHW ]QiPpKR EULWVNpKR
VNODGDWHOHVLUD.DUOD-HQNLQVH=DþiWHNYKRGLQ9VWXSQpGREURYROQp

6'+0RU%XGČMRYLFHSRĜiGiWUDGLþQtSiOHQtþDURGČMQLF2GSROHGQH
SOQpKHUDVRXWČåtRGGRKRGLQRGGRKRGLQXNi]N\KDVLþVNêFKDXWYKRGLQ]DSiOHQtPDOpDY]DSiOHQtYHONpKUDQLFH
2GKRGLQKUDMt7XOiFL2EþHUVWYHQt]DMLãWČQR

ýW

ýW

6È/6'+7\UãRYDXO

7*0DVDU\N-DQ0DVDU\ND(GYDUG%HQHå

=È0(&.e.21Ë51<

-DNVL]DFKRYDWVHEHGĪYďUXDPRF
SĢLMHGQiQtVOLGPL

'UXKi]HVpULHSĜHGQiãHN3K'U6WDQLVODYD%DOtNDSĜLSRPtQDMtFtOHWRãQtYêURþtY]QLNXý653RĜiGi0ČVWVNiNQLKRYQD=DþiWHNY
KRGLQ9VWXS]GDUPD

0.6%HVHGDYiV]YHQDSĜHGQiãNX0JU'UDKRPtU\%U]RERKDWp]DPČĜHQRXQDNRPXQLNDFL=DþiWHNYKRGLQ9VWXSQp.þ

21. - 23. 4.

ýW

=È0(&.e.21Ë51<

;,,,&KRYDWHOVNiSĢHKOtGNDWURIHMt

'R3UĪKRQLF]DURGRGHQGURQ\

3ĜHKOtGND VSROX V GRSURYRGQêPL YêVWDYDPL SURJUDPHP D SUH]HQWDFt
XåLYDWHOĤ KRQLWHE 6ODYQRVWQt RWHYĜHQt YêVWDY\ SUR ãLURNRX YHĜHMQRVW
]D~þDVWL/XNRYVNêFKWUXEDþĤYKRGLQ9êVWDYDRWHYĜHQDGHQQČ
KRGLQGRKRGLQ9VWXSQpGREURYROQp

$XWREXVRYê]iMH]GGR3UĤKRQLFQiYãWČYD=iPHFNpKRSDUNXD'HQGURORJLFNp ]DKUDG\ SRĜiGi .OXE GĤFKRGFĤ SĜL 0.6 %HVHGD 2GMH]G
DXWREXVXYKRGLQRG=â7*0&HQD]DGRSUDYX.þ3ĜLKOiãN\
YSRQGČOtY]iPHFNêFKNRQtUQiFKRGGRKRGLQ

VSRQ]RUNXOWXUQtKRSĜHKOHGX0.6%HVHGD0RUDYVNp%XGČMRYLFH

