placená inzerce

na okraj
Vážení spoluobčané,
Uplynulý rok je za námi a my vstupujeme
do roku nového, roku 2019.
Mnozí z nás si nyní říkají: venku zima, dny
krátké, vánoční svátky za námi. Každý nový
rok má svůj každoročně se opakující rituál –
chce po nás, abychom se „převtělili“ do nějaké smysluplnější podoby, abychom přijali –
jako ostatně každý rok – nějaké předsevzetí
a pak se mučili, že nás to po 2–3 měsících
přestane bavit, a opět se tím do konce roku
trápíme. Nicméně jen tak ledabyle vstoupit
do nového roku bez ničeho? To také nejde. Děláme revizi splněného za rok
2018, díváme se na množství toho, co by se dalo udělat – studovat, cvičit,
hubnout, přestat kouřit, zdravě jíst a žít…?
Záleží jen na nás, zda si svá předsevzetí splníme.
A jaká svá předsevzetí pro rok 2018 splnilo zastupitelstvo Moravských Budějovic? To posuďte sami… Těmi z nejrozsáhlejších akcí byly Rekonstrukce
technické infrastruktury v centru města – nám. Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská,
ul. Dobrovského a Rekonstrukce MKS Beseda, dále probíhala výsadba zeleně v ul. Pražská, Fišerova, K Cihelně, Jechova a Šindelářova. Byly pořízeny
světelné ukazatele pro lední hokej a rekonstrukce kotelny zimního stadionu,
opravily se mnohé chodníky v k. ú. Moravské Budějovice. Obnova vnějších
omítek a nátěrů zámeckých koníren a obnova oken hlavní budovy zámku.
Dále se vybudovalo WC pro veřejnost na hřbitově, rekonstruoval se bazén
v MŠ Fišerova, vzniklo parkoviště v ul. Kozinova. Oprava hasičské zbrojnice
v Lažínkách, dětské hřiště v Jackově a mnoho dalšího.
Vážení spoluobčané, v roce 2019 máme jako zastupitelstvo Moravských
Budějovic naplánovány mnohé investiční akce, a tak bude i nadále stavební
ruch pokračovat. Připravuje se rekonstrukce veřejného osvětlení, chodníků,
kanalizace a vodovodů v části Mexiko, oprava mostu na ul. Havlíčkova. Připravujeme opravu staré hasičárny a budeme pokračovat ve výměně oken
na zámku. Budeme se také snažit dokončit druhou etapu rekonstrukce MKS
Beseda a jistě mnoho dalších i drobnějších akcí.
Závěrem mi, milí spoluobčané, dovolte, citovat jednoho moudrého muže
Sáí Bábu. Ten prohlásil:
„Tvým úkolem je být šťastný a spokojený. Nejsi-li, nesplňuješ svoji lidskou
úlohu. Být šťastný patří k lidské přirozenosti, stejně jako rozum a vzpřímená
chůze. A jak se staneš šťastným? Tím, že otevřeš své srdce.“
Přeji proto každému otevřené srdce a pocit harmonie. Dopřejte si odpuštění a věřte sobě i druhým. A také nezapomínejte na obyčejnou lidskou
slušnost.
Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města
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K předvánočnímu času neodmyslitelně patří také adventní koncerty. V Moravských Budějovicích se konaly celkem čtyři, z nichž
ten první v kostele sv. Jiljí odehrál soubor Kdousovská schola.
Foto: Luboš Janoušek
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město informuje
Zastupitelstvo schválilo vyrovnaný rozpočet Mor. Budějovic
Na programu 2. zasedání moravskobudějovického zastupitelstva, které se
uskutečnilo v pondělí 10. prosince ve velké zasedací místnosti radnice, ﬁgurovalo celkem osmačtyřicet bodů, přičemž
ten nejdůležitější v podobě projednání
a schvalování rozpočtu města na rok 2019
měl pořadové číslo třicet šest.
Jednání zahájil krátce po 16. hodině starosta Vlastimil Bařinka, který konstatoval
přítomnost osmnácti zastupitelů s tím, že ze
zdravotních důvodů je omluvený Miloš Urbánek (KSČM) a Eva Šafránková (SOMB)
předem avízovala příchod o pár minut později, což se také stalo. Vzhledem k rezignaci Martina Ferdana (SOMB), jehož mandát
zastupitele se ze zákona neslučuje s funkcí
vedoucího pracovníka městského úřadu,
splnil v úvodu zasedání slib první náhradník
z kandidátky SOMB Dalibor Janda.
Po nezbytných formalitách spojených
s volbou návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu a určením zapisovatele
přišlo na řadu projednání změny stávajícího jednacího řádu zastupitelstva. Po téměř hodinové diskusi bez shody na jeho

konečném znění byl tento bod odročen
na další schůzi s tím, že záležitost bude
předjednána na pracovním setkání zastupitelů, příp. zástupců jednotlivých stran.
Mnohem kratší debata pak proběhla při
projednání plnění usnesení rady a zastupitelstva města.
Následovaly volby předsedů a dalších šesti členů ﬁnančního a kontrolního
výboru. Předsedou prvního z nich byl
devatenácti hlasy zvolen Jan Švaříček
(ZLB+ODS), který „porazil“ svého stranického kolegu Františka Dostála, jenž získal
jen deset hlasů. Předsedou kontrolního
výboru se vzápětí stal díky hlasům devatenácti zastupitelů Petr Žák (KDU-ČSL).
Členy ﬁnančního výboru byli jednomyslně
zvoleni Dalibor Janda, Jaromír Klouda,
František Dostál, Ludmila Nevařilová, Jiřina Jínová a Bohuslav Janderka. Podobně
všemi hlasy přítomných zastupitelů byli
do kontrolního výboru zvoleni Jan Kocáb,
Miroslava Svobodová, Drahoslav Bastl,
Jiřina Veselá, Věra Kaňková a Věra Pánková.
Další body bohatého programu zvládli

zastupitelé bez větších diskusí i emocí. Návrh rozpočtu města přišel na řadu
v 19.35 hod. a jeho projednávání trvalo
něco přes půl hodiny. Nakonec pro vyrovnaný rozpočet, kdy na straně příjmů
i výdajů ﬁguruje částka 180 mil. 923 tis.
830 Kč zvedlo ruku sedmnáct z dvaceti
přítomných zastupitelů, přičemž jej nepodpořili Yvona Švaříčková, František
Dostál a Petr Stejskal (všichni ZLB+ODS).
V té chvíli do konce schůze (jak se později ukázalo) ještě zbývaly bezmála dvě
hodiny, během nichž zastupitelé mimo
jiné schválili mimořádné odměny čtyřem
členům kontrolního výboru (Petru Žákovi,
Drahoslavu Bastlovi, Jiřině Veselé a Evě
Šafránkové) a naopak neschválili odměny
bývalému místostarostovi Janu Kocábovi
a starostovi Vlastimilu Bařinkovi.
Po závěrečné hodinové a místy dost
emočně vypjaté diskusi druhou a šest hodin trvající schůzi městského zastupitelstva ukončil Vlastimil Bařinka, který všem
popřál hezké Vánoce a do nového roku
hodně zdraví.
Luboš Janoušek

Z jednání Rady města Moravské Budějovice
Rada města na své 1. schůzi dne 13. 11. 2018 mj.:
Qschválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 31. 7. 2018 na akci „PD –
Rekonstrukce TI v lokalitě Mexiko“, který řeší prodloužení termínu dokončení
díla
Qschválila poskytnutí dotace z FAOM

ve výši 9.000 Kč pro pana L. H. na akci
Pohádkový les
Qschválila prezentaci města Moravské Budějovice v 5. čísle ročních Výletních novin regionu Třebíčsko v rozsahu 1 strany
tisku A3 za cenu 10.000 Kč včetně DPH

Rada města na své 2. schůzi dne 28. 11. 2018 mj.:
Qvzala na vědomí uzavření městské
knihovny pro veřejnost v době vánočních
prázdnin ve dnech 27.–31. prosince 2018
Qschválila podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění, literatury
a knihoven Ministerstva kultury ČR na projekt Zahájení půjčování elektronických
knih. Spoluúčast města na projektu bude
ﬁnancována z rozpočtu městské knihovny
Qudělila souhlas České poště, s. p., Praha 1, IČO: 47114983, nájemci prostor
sloužících k podnikání ve stavbě č.p. 59
na nám. ČSA v Moravských Budějovicích
k provedení technického zhodnocení nemovitosti na náklady nájemce v rozsahu
vynaložených prostředků, jak je uvedeno
v žádosti ze dne 6. 11. 2018
Qschválila s účinností od 1. 1. 2019 nájemné u všech nově přidělených bytů (tedy
u všech nově uzavíraných Smluv o nájmu bytu) ve výši 65 Kč/m2/měsíc z podlahové plochy bytu a s účinností od 1. 1.
2019 nájemné u nově přidělených bytů
(tedy u nově uzavíraných Smluv o nájmu
bytu) v Domech s pečovatelskou službou
ve výši 60 Kč/m2/měsíc z celkové podlahové plochy bytu
Qschválila Nařízení rady města Moravské
Budějovice č. 3/2018 o placeném stání
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silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích na území města Moravské Budějovice s účinností od 1. 1. 2019
Qpro volební období 2018–2022 zřídila následující komise: Výběrovou, Bytovou,
Sociální, zdravotní a školskou, Komisi výstavby a rozvoje města, Komisi prevence
kriminality, Pracovní skupinu programu
regenerace městské památkové zóny, Kulturní komisi a Komisi rozvoje sportu a jmenovala členy komisí. Uložila tajemníkům
všech komisí svolat první zasedání komisí
do 31. 1. 2019 a ze svých členů navrhnout
předsedu, kterého následně bude rada
města jmenovat
Qprojednala žádost Okresního mysliveckého spolku Třebíč o příspěvek na pořádání
Memoriálu Karla Podhajského a schválila
zařadit tento požadavek do návrhu rozpočtu města na rok 2019
Qschválila poskytnutí dotace z FAOM
ve výši 9.000 Kč pro Základní školu

Qpověřila přijímáním prohlášení snoubenců o uzavření manželství (oddávající)
při občanských sňatcích prováděných
matričním úřadem a prováděním obřadu vítání občánků další členy zastupitelstva města: PhDr. Zdeňka Janderku,
Jana Kocába, Miloše Urbánka, Jaromíra Kloudu a Ing. Evu Šafránkovou
a Praktickou školu Moravské Budějovice
na akci Vánoční jarmark 2018
Qvzala na vědomí informace o čerpání
z FAOM v roce 2018 k 31.10.2018, vyúčtování Sbírky na renovaci oken a stropu
sokolovny TJ Sokol Moravské Budějovice, výpis činnosti městské policie
za 08,09,10/2018 a informace k hasičárně
na ul.Tyršova
Qvzala na vědomí rezignaci Mgr. Martina
Ferdana na mandát člena zastupitelstva
města k 20. 11. 2018 a vydala osvědčení
o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Moravské Budějovice Ing. Daliboru Jandovi
Qschválila prodej 10 ks vánočního osvětlení
obci Dolní Lažany za cenu 1.500 Kč bez
DPH/ kus
Qschválila návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva města Moravské Budějovice,
které se konalo dne 10. 12. 2018.
Zpracovala Marie Růžičková,
odbor kanceláře starosty a školství

schválila rozpočtové úpravy č. 15R, které se týkají změny příjmů a výdajů rozpočtu města
Schválený rozpočet

Úprava rozpočtu

Upravený rozpočet

Příjmy

171,473.964,68 Kč

3,597.370,39 Kč

175,071.335,07 Kč

Výdaje

282,670.705,19 Kč

3,597.370,39 Kč

286,268.075,58 Kč

111,196.740,51 Kč

00,00 Kč

111,196.740,51 Kč

Financování

Nařízení města Moravské Budějovice č. 3/2018
o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích na území města Moravské Budějovice
b) v případě uvedeném v čl. 1 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení
zakoupením parkovací karty:
Právnické a fyzické osoby si v případech uvedených v čl. 1
odst. 1 písm. b) mohou ke stání vozidla na parkovišti zakoupit parkovací kartu a tuto kartu umístit na viditelném místě
za čelním sklem vozidla.
Na parkovišti s parkovacím automatem je povoleno bezplatné stání vozidlům označeným parkovacím průkazem (č. O7)
přepravujícím osobu ZTP nebo ZTP/P.

Rada města Moravské Budějovice se na své schůzi dne
28.11.2018 usnesla vydat na základě § 23 odst. 1 a) a c)
a odst. 2, 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů7 a v souladu s § 102 odst.
2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)5,
ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města Moravské
Budějovice.
Článek 1
Vymezení místní komunikace
1) Toto nařízení města (dále jen „nařízení“) vymezuje místní
komunikaci, kterou lze užít za cenu stanovenou v souladu
s cenovými předpisy1
a) ke stání silničních motorových vozidel (dále jen “vozidel“)
pouze na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu
24 hodin,
b) ke stání vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu3, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti, nebo ke stání vozidla fyzické osoby, která
má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti
ve vymezené oblasti, nebude-li tímto užitím ohrožena
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a jiný veřejný zájem.
2) Vymezenou oblastí je: nám. Míru a ulice Purcnerova, ulice
Tovačovského sady, ulice Šustova.
Vymezenou komunikací je: parkoviště nám. Míru v Moravských
Budějovicích, parkoviště na ulici Purcnerova, vymezená zóna
ulice Tovačovského sady a ulici Šustova. Parkoviště na ulici Tovačovského sady a ulici Šustova je označena dopravní značkou
č. IP 13c a vymezená zóna dopravní značkou č. IP 25a.

1)

2)
3)

4)
Článek 2
Placení stanovené ceny
Na vymezené komunikaci (dále jen “parkoviště“) je povoleno
stání silničních motorových vozidel kategorie M1, N1 a motocyklům.
Stanovená cena se platí:
a) v případech uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) takto:
jakákoliv fyzická či právnická osoba je při užití parkoviště
ke stání vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však
na dobu 24 hodin v oblasti vymezené tímto nařízením, povinna zaplatit příslušnou cenu podle ceníku, (není-li dále stanoveno jinak).
Řidič vozidla, který zastaví na označeném parkovišti s placeným stáním a vlastní ve vozidle parkovací hodiny, je povinen
na parkovacích hodinách nastavit dobu příjezdu na parkoviště a parkovací hodiny umístit viditelně za předním sklem
vozidla:
– na nám. Míru a ulici Purcnerova je první hodina parkování pro řidiče vozidla s využitím parkovacích hodin zdarma. Po uplynutí 1 hodiny je řidič vozidla povinen zaplatit cenu za další parkování v parkovacím automatu, a to
na celou předpokládanou zbývající dobu stání.
– na ulici Tovačovského sady a ulici Šustova jsou první
dvě hodiny parkování pro řidiče vozidla s využitím parkovacích hodin zdarma. Po uplynutí 2 hodin je řidič vozidla
povinen zaplatit cenu za další parkování v parkovacím
automatu, a to na celou předpokládanou zbývající dobu
stání.
V případě, že řidič vozidla nemá ve vozidle parkovací hodiny, je povinen zaplatit stanovenou cenu za parkování v parkovacím automatu ihned po příjezdu za celou dobu stání.
Parkovací lístek z parkovacího automatu musí být umístěn
na viditelném místě za předním sklem vozidla po celou dobu
stání, řidič motocyklu uschová parkovací lístek u sebe a je
povinen předložit ho při kontrole.

5)

Článek 3
Parkování vozidel
Provozní doba parkovacího automatu je
od pondělí do pátku od 07:00 do 18:00 hodin
a v sobotu od 07:00 do 12:00 hodin.
Cena za stání vozidel na parkovišti s parkovacím automatem
je uvedena v Ceníku, který je přílohou č. 1 tohoto nařízení.
Parkovací karty jsou vydávány Organizačním odborem
Městského úřadu Moravské Budějovice na žádost fyzické
nebo právnické osoby.
Parkovací karta je vydávána na kalendářní rok případně
na jeho část od data vydání do konce kalendářního roku takto:
a) pro stání vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého
pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti na konkrétní registrační značku vozidla,
b) pro stání vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání, která má sídlo nebo
provozovnu ve vymezené oblasti. Každé osobě může být
vydáno více karet, vždy s uvedením max. jedné registrační značky vozidla.
Pověřený pracovník je oprávněn před vydáním parkovací
karty po žádající osobě požadovat prokázání splnění podmínek, stanovených tímto nařízením:
a) u fyzických osob trvalý pobyt ve vymezené oblasti nebo
vlastnictví nemovitosti, nebo u fyzických či právnických
osob umístění sídla či provozovny ve vymezené oblasti
b) právní vztah k vozidlu, pro které má být karta vydána, tj.
žadatel je zapsán jako majitel nebo provozovatel vozidla
v technickém průkazu či osvědčení o registraci vozidla
dle zvláštního předpisu,
Parkovací karty budou vydávány na provozovatele a jsou
nepřenosné.
Rada města vydává stanovisko a doporučení k vydání rozhodnutí odboru dopravy při užití parkoviště k jiným účelům,
než je parkování (např. pouť, jarmark apod.).
Zakoupení parkovací karty nezakládá povinnost vlastníka
parkoviště k zajištění volného parkovacího místa pro držitele
parkovací karty, a to i ve dnech, kdy bude parkoviště vyhrazeno k jiným účelům.

Článek 4
Způsob placení a náležitosti parkovací karty
Parkovací karta bude vydána po zaplacení stanovené ceny
v hotovosti na pokladně Města Moravské Budějovice.
Parkovací kartu je možné zakoupit na stanovený počet měsíců,
maximálně na dobu 12 měsíců kalendářního roku.
Parkovací karta musí obsahovat tyto náležitosti:
– sériové číslo karty
– údaj o době platnosti karty
– vymezení oblasti platnosti karty
– registrační značka vozidla
Držitel parkovací karty je povinen při stání vozidlem na parkovišti dodržovat tyto podmínky:
– karta musí být po celou dobu umístěna za předním sklem
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automobilu, a to tak, aby byly veškeré údaje, uvedené
na tomto dokladu, čitelné z vnějšku vozidla,
– karta je neplatná, byla-li jakkoliv upravována, duplikována
nebo kopírována,
– v případě zcizení karty může držitel požádat pověřeného
pracovníka o vystavení duplikátu karty. Tento bude vydán
po předložení příslušného protokolu Policie ČR.
Článek 5
Osvobození
Cena za parkování v místech placeného státní se nehradí pro:
– vozidla městské policie,
– vozidla bezpečnostních sborů ČR při plnění služebních
úkonů, HZS a dobrovolných hasičů, zdravotní záchranné
služby,
– vozidla pohotovostních opravárenských služeb (plyn,
voda, kanalizace, energetika), při odstraňování havarijních stavů na inženýrských sítích ve vymezených oblastech.
– vozidla města MB.
Článek 6
Kontrola a sankce
Dodržování tohoto nařízení jsou oprávněni kontrolovat strážníci
Městské policie Moravské Budějovice6 a dále určení pracovníci
TSMB s.r.o.
Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zákona č. 250/2016
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů4.
Článek 7
Závěrečná ustanovení
Provozovatel parkoviště na vymezené komunikaci je Město Moravské Budějovice. Funkčnost parkovacího automatu a správu
parkoviště vykonává TSMB s.r.o.

Článek 8
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se nařízení č. 4/2015, o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezené komunikaci na území města Moravské Budějovice ze dne 14.12.2015.
Článek 9
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti 1. 1. 2019.
Ing. Vlastimil Bařinka v. r.
starosta města

Bc. Jana Kiesewetterova v. r.
místostarostka města

1) zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů
2) vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů
3) zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
4) zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.
5) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
6) zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
7) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Příloha č. 1, kterou se určuje cena za stání vozidel ve vymezené oblasti města dle článku 3 nařízení č. 3/2018 města
Moravské Budějovice.

Příloha č. 1: Ceník
1) Cena za stání vozidel ve vymezené oblasti města vybíraná prostřednictvím parkovacích automatů činí:
nám. Míru , ul. Purcnerova
Při použití parkovacích hodin ve vozidle:
Za 1 hodinu
Za každou další započatou hodinu
Bez použití parkovacích hodin ve vozidle:
Za každou započatou hodinu

zdarma
20 Kč

20 Kč

ul. Tovačovského sady, ul. Šustova
Při použití parkovacích hodin ve vozidle:
Za 1. a 2. hodinu
Za každou další započatou hodinu

zdarma
20 Kč

Bez použití parkovacích hodin ve vozidle:
Za každou započatou hodinu

20 Kč

GRATULACE K DVOJÍM NAROZENINÁM
Hned dvakrát během
jednoho týdne na přelomu listopadu a prosince
se vydali zástupci vedení města za dvěma
ženami, které oslavily
devadesáté, resp. devadesáté čtvrté narozeniny.
První gratulace ke kulatému jubileu proběhla
u paní Milady Nejedlíkové, kterou navštívila
v doprovodu matrikářky
Marie Janouškové místostarostka Moravských
Budějovic Jana Kiesewetterová. Čilé jubilantce popřály hodně
zdraví a předaly kytici,
dárkový balíček a pamětní list. U pohoštění
připraveného oslavenkyní pak proběhlo neformální a nadmíru přátelské povídání, během
něhož paní Nejedlíková
zavzpomínala na svůj
dosavadní dlouhý život
a přidala i několik veselých historek.
O tři dny později se
místem malé oslavy
stal pokoj v Domě sv. Antonína, kam se
za paní Marií Trávníčkovou vydal spolu
s matrikářkou Marií Janouškovou moravskobudějovický radní Zdeněk Janderka.
Také oni předali dojaté oslavenkyni kytici,

dárkový balíček a pamětní list a popřáli jí
zejména hodně zdraví. Blahopřání zpestřilo několikahlasé „Živijó“ v podání gratulantů, mezi nimiž nechyběli pracovníci Domu
sv. Antonína včetně jeho ředitele Ladislava

WC pro veřejnost na hřbitově
V prosinci 2018 byly dokončeny stavební práce přestavby objektu na pozemku
p.č.st. 682 v obci a k.ú. Moravské Budějovice. V severní části objektu vznikly nové
prostory WC pro veřejnost a z jižní strany
byla vybudována místnost, která slouží
jako sklad pro hřbitov. V objektu byly vybourány všechny příčky, výplně otvorů,
podlahy, otvory pro nová okna atd. Nově
bylo obvodové zdivo podřezáno a odizo-

lováno. Střešní konstrukce byla opravena
a nově byla položena krytina a klempířské
prvky. Objekt byl nově napojen na rozvod
vody a elektřinu, splašková kanalizace
byla napojena na novou jímku na vyvážení. Po celém hřbitově byly opraveny výtokové stojánky vody pro zalévání. Hlavní
chodník byl vydlážděn zámkovou dlažbou
se zahradními obrubami. Stavební práce
prováděla ﬁrma INEX Moravské Budějovi-

Chloupka. Paní Trávníčková se na závěr
(podobně jako o několik dní dříve paní
Nejedlíková) podepsala do pamětní knihy
města.
-jekFoto: Luboš Janoušek

ce s. r. o. Celková cena činila 3,045.749 Kč
bez DPH.
Bc. Jana Tůmová, odbor strategického
rozvoje a investic

2) Paušál jednotlivých druhů parkovacích karet dle čl. 3 nařízení činí:
Pro stání vozidla fyzické osoby s trvalým pobytem (dále jen TP) nebo vlastnící nemovitost ve vymezené oblasti
50 Kč/kal. měsíc
Pro stání vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města na konkrétní RZ takto:
první parkovací karta
125 Kč/kal. měsíc
druhá parkovací karta
250 Kč/kal. měsíc
třetí parkovací karta
375 Kč/kal. měsíc
Na každé parkovací kartě může být zapsána pouze jedna registrační značka vozidla žádajícího provozovatele.
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VÝSLEDKY VÝTVARNÉ SOUTĚŽE PRO DĚTI JSOU ZNÁMY
Pár dnů před Vánocemi, ve čtvrtek 12. 12. 2018, proběhlo v prostorách Městského úřadu v Moravských Budějovicích slavnostní
vyhlášení vítězů 4. ročníku výtvarné soutěže na téma Co si přeji
od Ježíška. Do soutěže se k naší radosti zapojily všechny mateřské školy ve městě, na OSPOD bylo doručeno více než 80
výkresů na dané téma.
Chvíli před 9. hodinou se obřadní síň městského úřadu zaplnila dětmi, které netrpělivě očekávaly slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, zorganizované pracovníky orgánu sociálně-právní
ochrany dětí. Po úvodním slovu, ve kterém byli přítomní informováni o průběhu soutěže, vystoupila tajemnice města Jana
Špačková, která dětem poděkovala za zaslané výtvory a ocenila
jejich snahu i kvalitu výkresů.
Samotné předávání cen vítězům probíhalo v duchu napětí
mezi dětmi a za potlesku a uznání zúčastněných. Z doručených
děl bylo oceněno pět nejlepších, 1. místo získala Bára Mičková,
2. místo obsadila Nela Outratová, na 3. místě se umístil Adam
Pacula, 4. místo patří Radku Jelečkovi a na 5. místě byl oceněn
výkres Patričky Ferdanové. Děti byly odměněny diplomy a knížkami.

Poděkování patří všem aktérům, kteří se této soutěže zúčastnili, především pak vedení města, které ji umožnilo uspořádat
a aktivně se zapojilo do předávání cen a samozřejmě i samotným dětem, které dokázaly svou účastí vytvořit úžasnou atmosféru. Dokonce nám pod vedením učitelek zazpívaly i několik
koled a vánočních písniček.
Všechny výtvory, které jsme od dětí obdrželi, jsou vystaveny
v prostorách Městského úřadu Moravské Budějovice.
Jana Loiblová, vedoucí odboru sociálního

Bezpečně na elektrokole
Ve středu 30. ledna 2019 v 15.30 hod. se ve velké zasedací
místnosti Městského úřadu Moravské Budějovice uskuteční beseda Bezpečně na elektrokole s BESIPem, pořádaná Odborem
dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Moravské
Budějovice ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR prostřednictvím Krajské koordinátorky dopravní prevence BESIP pro Kraj
Vysočina Mgr. Veroniky Vošické Buráňové v rámci prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Beseda
se koná pro širokou veřejnost a již se na vás všechny těšíme.
-ODSH-
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Knihovna Vysočiny 2018
V Nových Syrovicích sídlí knihovna v historickém objektu v prostorách, které prošly celkovou rekonstrukcí. Svou činností se
obrací ke všem obyvatelům obce, je přirozenou součástí života.
Mohou se zde setkávat zájemci o četbu i vzdělávání z řad dětí
i dospělých.
Knihovna spolupracuje s Městskou knihovnou v Třebíči, která zajišťuje dvakrát ročně obměnu souborů knih, deskových her
i časopisů. Dále spolupracuje také s Městskou knihovnou Moravské Budějovice. Ocenit je nutné i skvělou spolupráci s vedením obce.
Knihovna Nové Syrovice byla v září 2018 nominována na ocenění Knihovna Vysočiny 2018. Již tato nominace byla velkým
oceněním práce všech zúčastněných. Na Malé knihovnické
slavnosti, která probíhala 21. listopadu v Havlíčkové Brodě, pak
Knihovna Nové Syrovice získala titul Knihovna Vysočiny 2018.
Smyslem tohoto ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům, ale v neposlední řadě i obcím za úsilí
o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství.
V Česku je 5500 knihoven, což je v celosvětovém měřítku nejhustší síť. Podle statistik knihovnického institutu v ČR do knihovny chodí polovina dětí a třetina dospělých. V Nových Syrovicích
v roce 2018 využívalo služby knihovny 92 čtenářů, kteří si v průběhu roku vypůjčili 1 020 kusů knih. Knihovně lze tedy přát hlavně dostatek spokojených čtenářů.
Mgr. Ivana Vodáková, ředitelka ZŠ a MŠ Nové Syrovice

Valná hromada mikroregionu

Poslední listopadové pondělí se v zasedací místnosti moravskobudějovické radnice sešli zástupci třiadvaceti obcí sdružených
v Moravskobudějovickém mikroregionu. Konala se zde totiž Valná hromada tohoto dobrovolného svazku obcí, jejímž hlavním
úkolem byla příprava na blížící se členskou schůzi, na které by
měly proběhnout volby pro příští čtyřleté období a také by měly
být přijaty nové stanovy.
Jednání řídil a všechny přítomné včetně hostů přivítal předseda Moravskobudějovického mikroregionu Jan Kocáb. Schůzi
označil za seznamovací, a to vzhledem k tomu, že se jí účastnilo
několik nových tváří. Delegáti se mimo jiné shodli na rozpočtovém provizoriu pro I. čtvrtletí roku 2019, na vyhlášení soutěže

o nejhezčí vánoční výzdobu a termínu členské schůze, která je
naplánovaná na pondělí 21. ledna 2019. V diskusi se věnovali
především předpokládané změně stanov svazku a rostoucím cenám za svoz odpadů. Od vedoucího strážníka MP Petra Dohnala
se dozvěděli podrobnosti související s forenzním značením jízdních kol, invalidních vozíků a jiných kompenzačních pomůcek,
které realizuje zdarma městská policie.
Do diskuse se coby host zapojila také místostarostka Moravských Budějovic Jana Kiesewetterová, která mikroregionu předsedala před Janem Kocábem. Ten jednání zakončil přáním hezkého adventu, příjemného prožití vánočních svátků a neopomněl
ani popřát všem do nového roku hodně zdraví.
-jek-

V Dešově si váží důchodců

la kapela Horňanka, která v lidovém tónu hrála až do pozdních
večerních hodin. Členové zastupitelstva si zaslouží poděkování
za to, že letošní setkáni s důchodci dobře zorganizovali.
Mgr. Jan Sigmund
Foto: Dana Popová

V pátek 9. listopadu 2018 navázali noví členové zastupitelstva
Dešova na tradici z minulých let a opět uspořádali setkání s důchodci v místním kulturním domě. Po úvodním zahájení a krátkém proslovu starosty vystoupily se svým programem mažoretky
z Jemnice, které propracovanou choreograﬁí, oblečením a rytmickou doprovodnou muzikou zaujaly pozornost všech přítomných v sále. Zasloužený potlesk důchodců a hostů si také odnesly
děti ze základní školy, které pod vedením paní ředitelky Dany Popové a paní učitelky Nikoly Smetanové přednesly pásmo složené
z básniček a písniček. K dobré pohodě a veselé náladě přispě-

Také Zvěrkovice slavily
Dne 27. 10. 2018 ve 14:00 hodin slavily Zvěrkovice u Moravských Budějovic a Zvěrkovice u Temelína 100 let Československé republiky.
Oslavy začaly sázením lip u hasičské zbrojnice. Průvod se
pak přesunul k památníku padlých, kde starostové obou sborů
uložili za zvuků národní hymny věnec a vzdali tak čest památce těch, kteří položili své životy pro svobodu budoucích
generací. Pod vedením velitele se průvod vydal ke kulturnímu
domu. Po projevech starostů Jiřího Krejčího ml. a Stanislava
Šebesty byly předány členům obou sborů medaile vydané
k tomuto výročí.
Po tomto slavnostním aktu si vzal slovo starosta obce Štěpán Bartuněk a popřál hasičům hodně zdraví a pohody. Oslavu ukončil starosta sboru dobrovolných hasičů ve Zvěrkovicích u Moravských Budějovic Jiří Krejčí ml., který poděkoval
všem zúčastněným a obci za podporu hasičů.
Po skončení oﬁcialit začala volná zábava. Tam si zástupci obou sborů měli o čem povídat - vyměňovali si zkušenosti
z hasičského sportu i kulturních akcí.
-kr-
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Želetava se připojila k oslavám jubilea
Stejně jako lidé v mnoha místech naší vlasti si připomněli 100 roků od vzniku samostatného československého státu i v Želetavě. Jako pořadatelé zde
spojili svoje síly představitelé městyse, TJ Sokol, SDH, ZŠ a MŠ, tři želetavské
pěvecké sbory a dva milovníci regionální historie.
Nejprve ve čtvrtek 25. října vysadily děti
z mateřské školky se svými rodiči a učitelkami dvě lípy a dva javory v areálu MŠ.
Připravily si k této příležitosti i krátké vystoupení sestavené z několika písniček
a tanečků. Nechybělo ani poselství příštím generacím uložené ke kořenům jedné
z lip. A pak už děti vlastními silami a vlastními lopatkami a s úžasným elánem výsadbu dokončily.
Následující den 26. října pokračovaly oslavy slavnostním položením věnce
k pomníku obětem 1. a 2. světové války,
kde starosta městyse Ing. Radek Malý
ve svém projevu přiblížil historické okolnosti vzniku samostatného státu a připomněl památku 32 padlých spoluobčanů
z první světové války. Slavnostní stráž
u pomníku drželi po celou dobu aktu zá-

stupci místních spolků TJ Sokol a SDH.
Následovalo vysazení lípy republiky
v prostoru před kulturním domem. Společnými silami zasadili náš národní strom
členové zastupitelstva a ozdobili jej trikolórou. V předsálí kina bylo pro účastníky
oslav připraveno malé pohoštění. Program pokračoval v sále bývalého kina,
kde k uctění významného výročí vystoupily místní pěvecké sbory. Koncert byl
zahájen naší národní hymnou, Škroupovou písní Kde domov můj ve čtyřhlasém
provedení želetavského pěveckého sboru
Florian. Následovalo vystoupení nejmladších zpěváčků ze Sborečku a školního
pěveckého sboru pod vedením Kateřiny
Drmotové a Mileny Suché. Koncert zakončil pestrým pásmem písní smíšený
pěvecký sbor Florian.

Ohlédnutí za rokem 2018 v Jackově
Na začátku jara nám bylo v obci vybudováno nové hřiště pro děti. Dětí v obci
přibývá a právě tyto prostory umožňují příjemné a hravé setkávání maminek
a dětí. V dubnu se u hasičské zbrojnice
konaly čarodějnice a postavila se mája.
V naší obci nechyběla ani oslava dne dětí. O kulturní program
se postarali manželé Klímkovi.
Děti si zde mohly vyzkoušet
své schopnosti a dovednosti. Překvapením byla návštěva
hasičů a státní policie, však
největší radostí bylo řádění dětí
v pěně. I maminky se zde mohly pochlubit svými cukrářskými
dovednostmi
prostřednictvím
sladkých kousků. Další kulturní
akcí byla taneční zábava organizovaná rodinou Szabových
a jejich přátel. Nechyběla námi
oblíbená skupina Jarní směs.
Díky mnoha lidem bylo postaráno o senzační zábavu. Budeme
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se těšit na stejnou či větší účast v příštím
roce.
Velkou starostí a radostí byla rekonstrukce hasičské zbrojnice. Tato přestavba byla realizovaná od konce léta do konce podzimu. Stála mnoho úsilí, ale také se

V průběhu celého odpoledne si zájemci
mohli prohlédnout výstavu 100 let Želetavy ve fotograﬁích, která byla instalována
v předsálí kulturního domu. Na dvaceti
panelech mohli návštěvníci zhlédnout nejen historické fotograﬁe Želetavy, ale i seznámit se s historií místních spolků, bývalých i současných podniků, s významnými
želetavskými osobnostmi atd. Výstavu
doplnili svými výtvarnými pracemi i žáci
ZŠ. Zajímavou a poučnou výstavu si mohla veřejnost prohlédnout ještě v následujícím týdnu až do 3. listopadu. Mnozí přišli
ještě jednou, aby si v klidu mohli přečíst
popisky a texty k jednotlivým panelům.
Jedinečné příležitosti seznámit se s historií rodného městečka využili i žáci 2. stupně ZŠ se svými učiteli, kterým byly vyhrazeny dopolední hodiny. Celkem zhlédlo
výstavu víc než 200 návštěvníků.
Text a foto:
O. Nováková

stala motivací pro další změnu v zázemí
obce. Touto změnou bylo rozšíření klubovny, která slouží pro schůze a posezení
za různými účely. Nakonec se tato klubovna stala nejen oblíbeným místem pro přátelské posezení, ale i pro setkávání dětí.
Na závěr roku jsme při vůni svařeného
vína, čaje a cukroví společně rozsvítili
vánoční strom. O vánoční atmosféru se postarala Draha Urbánková se svojí kytarovou školou
a Pavlem Szabó, kteří zazpívali
koledy. Paní Jadrníčková pronesla krásnou řeč a my všichni
se mohli naladit na vánoční čas.
5. prosince k nám zavítal Mikuláš s čertem, čertovské posezení jsme si užili v klubovně u cukroví a čaje.
Děkujeme všem, co se podílejí na organizaci kulturních akcí.
A vás všechny zveme na naše
kulturní události, které budou
probíhat v novém roce. Přejeme
šťastný nový rok 2019.
-ako-

NOVÉ ZASTUPITELSTVO V JAKUBOVĚ
Pro volební období 2018–2022 bylo
v Jakubově zvoleno patnáctičlenné zastupitelstvo. Na ustavující zasedání se nově
zvolení zastupitelé poprvé sešli ve středu
31. 10. 2018 v kompletním složení. Zasedání nejdříve vedl pan Josef Krotký jako
nejstarší člen. Po složení slavnostního
slibu všemi zastupiteli proběhla volba starosty a dvou místostarostů obce.
Starostou byl opětovně zvolen Ing. Miroslav Kabelka. Posty místostarostů obsadili Jiří Forman a Mgr. Hana Dračková.
Vedení obce tedy bude pracovat ve stejném složení jako v minulém volebním období. Dále proběhla volba členů rady obce
a předsedů a členů ﬁnančního a kontrolního výboru. Další body programu zasedání
se již týkaly aktuálních záležitostí v obci,
probíhajících a připravovaných projektů.
Za všechny zastupitele si dovoluji říci, že

stejně jako předchozí tak i nové zastupitelstvo se bude snažit spravovat naši obec
co nejlépe a usilovně pracovat na tom, aby

spoluobčané, kteří nám dali důvěru ve volbách, byli ve své obci spokojeni.
Bc. Eva Šrámková
Foto: Michal Kabelka

Setkání dříve narozených
Mezi tradiční podzimní akce v Jakubově patří Setkání dříve narozených. Společenskou akci s kulturním programem
a dobrým pohoštěním připravil obecní úřad ve spolupráci s kulturní komisí
na neděli 11. listopadu.
Od 14 hodin bylo v kulturním domě
připraveno posezení pro jakubovské seniory. Kulturní pásmo jako první zahájily
jakubovské mažoretky. Děvčata předvedla pódiovou skladbu na veselou písničku
Papoušek Kakadu, kterou secvičila pod
vedením trenérky Veroniky Kračmarové.
Následovalo vystoupení malých hokejistů, kteří ve své pódiovce předvedli,
jak vypadá opravdový zápal pro hru a radost z gólu. Po nich předvedla své umění
děvčata z tanečního kroužku, který vede
Katka Kabelková. Kulturní tečkou bylo
divadelní představení jakubovského dramatického kroužku. Děti z mateřské a základní školy nacvičily pod vedením paní
učitelky Bronislavy Kabelkové Pohádku
o Koblížkovi. Každé vystoupení bylo odměněno zaslouženým potleskem.
Poté se slova ujal starosta obce
Ing. Miroslav Kabelka. Ve svém projevu

doplněném projekcí fotograﬁí informoval
návštěvníky o dění v obci, realizovanými
i plánovanými investičními akcemi. Bylo
promítnuto video, které je součástí projektu na vybudování nového chodníku v části
obce u Garmishe. Jakubovským seniorům byla nabídnuta nová placená služba,
která je obdobou „senior taxi“, které již
běžně funguje ve větších městech. Takto
chce obecní úřad pomoci svým starším

spoluobčanům, kteří nemají jinou možnost dopravy například k lékaři či na větší
nákup. K tomuto účelu bude sloužit nově
zakoupené hasičské vozidlo Ford Transit,
které bylo po celou dobu akce přistaveno
k prohlédnutí u kulturního domu. Po oﬁciální části programu poseděli návštěvníci
při občerstvení a v přátelské atmosféře.
Bc. Eva Šrámková
Foto: Marek Čermák

Adventní koncert Boršičanky
Na druhou adventní neděli – 9. 12. 2018
– uspořádala Obec Nové Syrovice adventní koncert dechové hudby Boršičanka pod
vedením kapelníka Antonína Koníčka. Atmosféra a vánoční čas nabádaly k tomu,
že se tento koncert konal v kostele sv.
Cyrila a Metoděje. Od 14. hodiny se mohli
návštěvníci zaposlouchat do překrásných
vánočních písní, které byly doprovázeny
mluveným příběhem. Po více než hodinovém vystoupení se kostelem ozval ohlušující a neutuchající potlesk, kdy publikum
vestoje děkovalo účinkujícím za krásný
zážitek. Na závěr pak ještě následoval přídavek a mohli si zazpívat všichni.
Oldřich Svoboda, starosta
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Začátek adventu v Jakubově

Na první adventní neděli 2.prosince se v podvečer na návsi shromáždil dav dětí, rodičů, babiček a dědečků, aby společně zahájili
adventní čas a prožili krásný okamžik, kdy se do tmy rozzáří ta
nejkrásnější vánoční výzdoba.
Pět, čtyři, tři, dva, jedna! Takto si letos Jakubovští společně odpočítali rozsvícení vánočního stromu. Předcházel tomu krátký projev

starosty obce Ing. Miroslava Kabelky, který popřál všem pohodové
svátky a pozval spoluobčany na tradiční štědrovečerní zpívání pod
vánočním stromem. Na vánoční notu všechny shromážděné naladil
pěvecký sbor místních dětí. Malí zpěváčci pod vedením svých učitelek zazpívali několik písní se zimní a vánoční tématikou.
Jakubovský pětadvacetimetrový smrk patří v širokém okolí
k největším přírodně rostoucím vánočním stromům. A každoročně se na něm rozzáří přes sedm desítek barevných žárovek,
které byly letos doplněny ještě o zlatě zářící hvězdu na špici stromu. Osvětlený vánoční strom je díky své úctyhodné výšce vidět
z velké dálky a zaujme snad každého, kdo projíždí po hlavním
tahu kolem obce.
V centru obce se pod vánočním smrkem rozsvítila i druhá
tradiční vánoční dekorace, betlém ze sena. Sestava se během
let postupně rozrůstala o nové a nové ﬁgury a dnes čítá již 25
postav. Jelikož je betlém vyroben z přírodních materiálů, tak potřebuje před samotnou instalací každoroční údržbu. Díky mnoha
párům šikovných rukou se z jeho krásy můžeme opět těšit i tentokrát.
Bc. Eva Šrámková
Foto: Zdeněk Kračmar

Mikulášská nadílka u martínkovských mladých hasičů
Každý pondělní podvečer se scházejí martínkovští mladí hasiči se svojí vedoucí v místní sokolovně, aby se naučili nejen
základním hasičským dovednostem, ale také si společně zahráli
různé hry a zaskotačili si.
Tentokrát bylo pondělní setkání trochu jiné. Všechny malé i větší
děti totiž čekala Mikulášská nadílka. S některými „pro jistotu“ přišli
rodiče, další přišli sami. Bylo vidět, že i ti starší očekávali návštěvu
Mikuláše s čertem trochu s obavami. A asi věděli proč. Mikuláš
měl totiž s sebou „Knihu hříchů“, ve které byly popsány různé neřesti dětí. Když konečně mikulášský průvod do sokolovny přišel,
některé děti měly na krajíčku. Ale nakonec překonaly strach a přišly za Mikulášem, vyslechly si svoje neřesti a slíbily, že se polepší.
Pokud k tomu přidaly i nějakou hezkou básničku či písničku, dostaly za odměnu sladkosti. Ty zlobivější děti odnesli čerti v pytli ven.
I přesto, že se některé děti bály opravdu hodně, nechaly se
na závěr Mikulášské nadílky společně vyfotit.
–ves–

Mikulášská nadílka

Nadílka sv. Mikuláše již patří k tradicím naší obce. Centrem
všeho dění se stala náves, kde nám nejprve předvedly své taneční vystoupení naše místní děti. Poté přišel sv. Mikuláš společně s anděly a neposednými čerty. Pro sv. Mikuláše a pána
všech horoucích pekel Lucifera bylo nachystané tématické křeslo, do kterého usedli. Děti nejprve předstoupily před Lucifera,
kde musely stoupnout na váhu, která ukazovala jejich neposlušnost. Až poté byly poslány ke sv. Mikuláši, kterému přednesly
básničku, a on je pak společně s anděly odměnil balíčkem s dobrotami. Mezitím se ostatní čerti motali a blekotali, kde se dalo,
jak už to čerti dělají. Dle štědrosti sv. Mikuláše lze usuzovat, že
máme v obci samé hodné děti. Vánoční atmosféru dokreslovaly
koledy a všudypřítomná vůně vánočního čaje a svařeného vína.
Všem, co se na této akci podíleli, patří velké poděkování.
Martin Chalupa, starosta

Předvánoční čas v Lažínkách
Střecha pošty v novém

Už počtvrté se v Lažínkách slavnostně rozsvítil vánoční strom.
Jako každý rok i tentokrát přišla 1. 12. 2018 společně přivítat
adventní čas a rozsvítit vánoční strom spousta občanů nejen
z Lažínek. Slavnostním podvečerem nás doprovázela dechová
hudba Dubňanka, která se svým vánočním pásmem připravila
nádhernou vánoční atmosféru, nechybělo ani bohaté ob-
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Sv. Mikuláš v Lázu

Vítání nových občánků
V neděli 25. listopadu 2018 se v odpoledních hodinách zcela zaplnila zasedací místnost Obecního úřadu v Martínkově,
kde došlo k přivítání nových občánků. Sešlo se zde šest maminek, šest tatínků, osm jejich dítek a mnoho dalších příbuzných
a hostů. I méně zdatnému počtáři je asi jasné, že mezi miminky
byla dvojčata. A hned dvoje! Dvojčátka, jejichž maminky mají
v Martínkově trvalý pobyt, byla přivítána spolu s dalšími čtyřmi
dítky, z nichž jedna malá slečna se těsně před Vánocemi 2017
narodila v malém domku přímo v obci. Všechny přivítali zpěváci
sboru Jordán a hned po nich i pan místostarosta. Starosta obce
pak ve svém projevu vyjádřil přání, aby tato dítka byla vždy hrdá
na Martínkov, aby zde prožila krásné dětství a vždy se do obce
ráda vracela. Poté došlo k podpisům do pamětní knihy a předání
dárků a květin maminkám. Celé slavnostní odpoledne bylo ukončeno další písní malých zpěváků a přípitkem. Tak malí špunti:
Hodně zdraví!
OÚ Martínkov

Rekonstrukce místních komunikací

Obec Nové Syrovice uspořádala v neděli 2. prosince 2018
pro naše děti Mikulášské odpoledne spojené s nadílkou. Tato
akce se konala v sokolovně, kam od 14 hodin proudily davy
dětí jak z našich sloučených obcí, tak i z okolí. Zde na ně již
čekali andělé a čerti s připravenými soutěžemi. Celé odpoledne pro poslech i k tanci hrála hudební skupina Duo J+P
Bastlovi z Nimpšova. Děti soutěžily, tančily a dováděly až
do doby, než do sálu vstoupil Mikuláš za doprovodu všech
nadpozemských bytostí. Uvítán byl velkým potleskem. Následovalo zpívání a přednášení těch nejodvážnějších. Odměněni mikulášským balíčkem byli však všichni.
Oldřich Svoboda, starosta
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čerstvení, které jako každý rok připravily místní ženy. SDH
mělo pod taktovkou svařené víno a samozřejmostí byl i punč pro
děti, ty však opět neodešly s prázdnou a každé si za básničku
nebo písničku zasloužilo odměnu v podobě mikulášského balíčku. Krásné počasí v podobě čerstvě napadaného sněhu tomu
všemu dodalo tu pravou vánoční náladu.
OV Lažínky přeje všem do nového roku 2019 hodně zdraví
a pohody.
Miroslava Svobodová
Foto: Zuzana Růžičková

Koncem listopadu se děly nad domamilskou poštou nevídané
věci. Nejprve zmizela krytina střechy a poté stará nevyhovující
vazba. Zde patří velké poděkování mužské části obecního zastupitelstva, které za pomoci několika dalších pomocníků odvedlo
velký kus práce. Poté nastoupila ﬁrma Makáto a zhotovila nový
krov s laťováním a zafóliováním. Závěrečnou etapou bylo položení nové krytiny ﬁrmou Niki a provedení klempířských prací,
které provedl p. Svoboda.
Všem patří velká pochvala
za rychlou a profesionální
práci, kterou jim ztěžovaly nepříznivé povětrnostní podmínky. Děkujeme
také zaměstnancům pošty
a občanům, kteří v průběhu rekonstrukce navštívili
poštu, za jejich trpělivost
a toleranci. Na realizaci
akce opravy střechy budovy pošty se podílel i Kraj
Vysočina, s jehož peněžní
podporou jsme akci ﬁnancovali.
Radek Menčík, starosta

Místní komunikace v obci je v mnoha případech noční můrou
nejen občanů té či oné obce, ale především členů zastupitelstva. Většina silnic v našich obcích pochází z dob před padesáti i více léty, kdy nebyl takový provoz jako dnes. Nebyly ani
dané normy pro jejich výstavbu nebo dnešní moderní technologie. Obnova obecních cest je však poměrně ﬁnančně náročnou
záležitostí a bez přispění státu či krajů si ji malé obce vůbec
nemohou dovolit. Martínkovu se podařilo získat z Ministerstva
pro místní rozvoj dotaci ve výši 900.000 Kč, což činilo polovinu
nákladů představující rekonstrukci části komunikace od odbočky do obce směrem na náves. Práce byly zahájeny počátkem
října demontáží původních obrubníků a položením nových. Poté
došlo k recyklaci nevyhovujících podkladních vrstev, vyrovnání
spádových poměrů a úpravě kanalizačních vpustí. Během jediného dne, pondělí 5. listopadu, pak přibližně 1.500 m2 místní
komunikace dostalo nový asfaltový koberec. Pokud se v následujících letech podaří opět zajistit nějaké ﬁnancování stavebních
silničních prací pomocí dotace, budeme v rekonstrukcích místních komunikací v Martínkově pokračovat.
Josef Pléha, starosta
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Rekonstrukce toku Rokytky
Každý, kdo projížděl nebo procházel
v posledních měsících Domamilí, si zajisté všiml čilého ruchu kolem toku říčky
Rokytky. Přes celou naši obec bylo provedeno odbahnění koryta Rokytky včetně
oprav opěrných kamenných zdí, betonové
hlavy a zhotovení nového zábradlí kolem

toku i přes všechny mostky v obci. Takto rozsáhlou opravou neprošla Rokytka
od svého vybudování. Poděkování patří
správci toku, kterým je Povodí Moravy,
i stavební ﬁrmě, která práce prováděla.
Radek Menčík, starosta

Adventní jarmark v Nových Syrovicích

Týden před první nedělí adventní patří
již tradičně v Nových Syrovicích konání adventního jarmarku. Tentokrát tato
akce připadla na 23. – 24. listopadu 2018
a v zasedací místnosti OÚ Nové Syrovice se konal již její 6. ročník. V týdnu děti
z mateřské školy ozdobily vánoční stromeček, který se tyčil při vchodu do zasedací
místnosti. Slavnostní zahájení proběhlo
před budovou obecního úřadu. V úvodu
všechny přítomné přivítal starosta obce
Oldřich Svoboda. Stejně jako loni si děti
z naší místní základní školy pod vedením
paní učitelky Brychtové připravily malé
vystoupení, ve kterém zazněly koledy
a vánoční písničky. Poté ředitelka základní školy Mgr. Ivana Vodáková představila
kalendář, který škola sestavila a nechala
vyrobit z fotograﬁí dětí a pořádaných akcí.
Následoval křest tohoto kalendáře – kmotry se stali starosta obce O. Svoboda,
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místostarosta Mgr. Dubský a organizátorka jarmarku paní Peřinková. Popřáli, ať se
kalendář líbí a hodně prodaných výtisků.
Po slavnostním uvítání už davy lidí
proudily do zasedací místnosti, která se
zdála být nafukovací. A už mohli návštěvníci, kteří k nám zavítali z Jemnicka, Dačicka, Znojemska, ale třeba i z Náměště
nad Oslavou, Jaroměřic nad Rokytnou či
České Lípy, obdivovat vánoční keramiku,
živé vánoční květiny, svícny, perníčky,
vánoční malované hrníčky, šité dekorace
a skřítky nebo vyřezávané stromečky,
andílky či hvězdičky ze dřeva. Ukázku
zručnosti a kreativity zde také předvedly
děti ze školy, které zde vystavovaly svoje výrobky. Samozřejmostí bylo podávání
cukroví a vánočního punče.
Oldřich Svoboda,
starosta obce

Advent na Lesné

Zahájení adventu v Cidlině a mikulášská nadílka dětem i dospělým

Adventní čas jsme na Lesné zahájili
rozsvícením vánočního stromku - svátečně nazdobený smrček se u kapličky
poprvé rozzářil druhý prosincový podvečer. Tradiční předvánoční zvyk si
nenechala ujít zhruba třicítka malých
i velkých diváků, kteří přišli na náves
nasát atmosféru nadcházejícího adventu. Děti nadšeně běhaly kolem stromku,
dospělí debatovali. Zaručené naladění
na vánoční notu zajistily koledy v podání klarinetového dua. A pro ty, kteří
preferují chuťové vjemy před těmi sluchovými, byl připravený speciální vánoční čaj.

Adventní čtyřtýdenní období jsme zahájili i v Cidlině, a to společným setkáním občanů i přátel naší obce v neděli 2.
prosince 2018. Sešli jsme se v podvečer
u velkého adventního věnce na návsi. Zde
pronesl milé slovo starosta obce Libor Veselý a popřál všem hlavně pohodový advent. Při rozsvícení betlému a vánočního
stromu bohužel chyběl pan farář, který se
nedostavil z důvodů velké ledovky na silnici. Zdeněk Máca zatroubil na trubku
vánoční písně a koledy. Nová byla v naší
obci i adventní výzdoba, a to na návsi
u kříže – sáně se svíčkami - a také v obecní zahradě, kde se objevil krásný sněhulák. O veškerou krásnou výzdobu v obci
se opět postarala Jana Šteﬂíčková, velký
adventní věnec na návsi upletly místní
ženy.
Tradiční obchůzka Mikuláše a jeho
společníků se konala i v maličké Cidlině.
Svatý Mikuláš v doprovodu dvou čertů
a dvou andělů nás navštívil již v neděli 2.
prosince 2018 v podvečer ve společenském domě. Mikuláš si s sebou přinesl
tlustou „Knihu hříchů a ctností“, ze které

Další významnou adventní událostí
je Mikuláš. Ve středu 5. prosince zavítal
i na Lesnou. Však ho taky děti už od odpoledne nedočkavě vyhlížely. A dočkaly
se! Letos byla skupina početná: Mikuláš
byl důstojný, andělé měli připravenou
odměnu pro hodné děti a rozdovádění
čerti rozdávali pekelně pálivé perníčky. Partička prošla poctivě celou obcí,
pěkně dům od domu. Před odnesením
do pekla zachránila nezbedníky zarecitovaná básnička, písnička nebo aspoň
příslib polepšení. Naštěstí na Lesné
čerti žádného velkého hříšníka nenašli,
a tak museli i tentokrát odejít s nepořízenou... Všem spoluobčanům přejeme
hodně štěstí v novém roce.
Marcela Havelková

postupně každému
dítěti četl o jeho neposlušnostech, ale
i o dobrých vlastnostech a schopnostech. Děti pak
postupně vysvětlovaly Mikuláši i čertům, jestli opravdu
zlobily, nebo zda
byly hodné. Některé dětí přidaly i pěknou básničku nebo
písničku a ty, co si
nemohly vzpomenout nebo žádnou
neuměly,
musely
dělat dřepy, aby
si nadílku Mikuláše pořádně zasloužily. Andělé nakonec
obdarovali všechny přítomné dospělé
vánočním stromečkem s čokoládovými
bonbóny. Děti si zase odnášely plné taš-

ky s mikulášskými dobrotami. Nechybělo
ani občerstvení a vánoční punč pro děti
i dospělé.
-ves-

ADVENT V BABICÍCH

Advent na ZŠ a MŠ
Nové Syrovice
Advent je jedno z nejkrásnějších období v roce. Bývá spojen se spoustou tradic,
na které se těší nejen děti, ale i dospělí.
Předvánoční čas na naší škole zpestřila již tradiční návštěva Mikuláše, čertů
a andělů. Děti i žáci zarecitovali nebo zazpívali a poté na ně čekala sladká odměna. Do adventního období patří i koledy
a vánoční písničky, které umí vytvořit tu
správnou náladu. Skupina Kámoši z Lázu
pro nás uspořádala koncert plný všeho,
co neodmyslitelně patří k Vánocům. Naše
děti i žáci mnohé písničky znali, a tak jsme
si je všichni společně zazpívali.
Zajímavý byl také projekt naší školní jídelny, kdy žáci sami připravovali vánočku.
Tu si poté upekli, svátečně zabalili a nakonec jako maličký dárek i odnesli domů.
Celý advent jsme si užili na akcích,
kterými byl zakončen rok 2018. Nyní se
těšíme na úspěšné vykročení do nového
roku 2019.
Mgr. Vít Doležal, učitel

Jiří Zikmund s jezevčíkem Dastim.

Adventní doba, čas neboli advent je
doba pohyblivá a začíná vždy první nedělí
adventní, která připadla na neděli 2. prosince 2018. V Babicích se v 16:00 hodin
sešli občané u Kulturního domu Tomáše
Kuchtíka, aby společně přivítali tento čas
do svých srdcí a domovů. Po písních v podání Scholy Babice pod vedením slečny
Bustové paní starostka Petra Černá přivítala spoluobčany a předala slovo panu
faráři R. d. Mgr. Lubomíru Řihákovi, jenž
vysvětlil význam adventu nejen v životě
křesťanů. Zdůraznil symboliku čtyř svící
adventního věnce. Pokoj, lásku, víru a naději. Naději také jako světlo ozdobeného
stromu stojícího za babickým betlémem.
Po jeho rozsvícení pan farář požehnal
adventní čas. Paní starostka krátce seznámila přítomné s prací zastupitelstva
za rok 2018 a pozvala občany k adventnímu posezení a občerstvení.
Při povídání a rozjímání u svařeného
vína přišla také řeč na betlémy. Jejich prodokončení na str. 14
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z mikroregionu
Advent v Babicích
dokončení ze str. 13
vedení, technologii stavby betlémů,
na materiály, ze kterých se betlémy
vyrábějí apod. Řeč přišla i na bolíkovského řezbáře betlémů pana
Jiřího Zikmunda. Hned druhý den,
v pondělí, jsem měl možnost zmíněného betlémáře navštívit u něj
doma, v dílně při řezbářské práci.
Jiří Zikmund se řezbářské práci
věnuje více jak 25 roků. Vyřezal
celý betlém se spoustou postav,
zvířat a každý rok přibývají další.
Kromě ﬁgurek do betlému zhotovil mnoho nástěnných, dřevěných, Sekce hudebníků.

vyřezávaných podložek pod myslivecké trofeje. Povídání s panem
Zikmundem o betlémech, životě,
přírodě a myslivosti bylo pro mne
nádherným adventním zastavením.
V pátek 7. prosince advent v Babicích pokračoval adventním a vánočním tvořením pod vedením paní
Novákové z Nové Říše. Sobota
byla vyhrazena Mikulášské diskotéce s divadélkem Ampulka. Sice
již po adventu a Vánocích, ale ještě
v prosinci 2018 se babičtí občané
společně vydali 31. prosince již
na tradiční X. silvestrovský pochod
na Tašky.
Václav Kovář

První adventní neděle v Želetavě
Slavnostní rozsvícení adventních vánočních stromů patří v našich městech
i na venkově k oblíbeným společenským
setkáním. Nejinak tomu je i v Želetavě,

kde na 1. adventní
neděli v podvečer
opět na náměstí děti
ozdobily a rozsvítily vysoký vánoční
strom. Počasí však
letos moc nepřálo –
vál nepříjemný vítr
a také trochu pršelo. Přesto se rodiny
s dětmi i jednotlivci
nenechali
odradit
a přišli si užít slavnostního rozsvícení
letošního krásně rostlého vánočního stromu. Stejně jako v předchozích letech vše
bylo v režii TJ Sokol Želetava. Nejprve děti
s rodiči ozdobily strom vlastnoručně vyrobenými ozdobami, napsaly přáníčka a poslaly je Ježíškovi přivázané provázkem
k barevnému balónku plněnému héliem.
Mezitím se setmělo a bylo potřeba konečně rozsvítit vánoční smrk. I to zvládly děti bravurně. Společně s rodiči třikrát
oběhly strom a sborově pronesly kouzelnou formuli: Stromečku, strome, rozsviť
se honem! A opravdu, po třetím zvolání se

ADVENT V LUKOVĚ
Vítání adventu v Lukově proběhlo v neděli 2. prosince. Odpoledne začalo jar-

markem a poté následoval bohatý kulturní program. Starosta obce Jan Vidourek

popřál přítomným klidné prožití adventního času, veselé Vánoce a hodně štěstí
a zdraví do roku 2019. Poté se na pódiu
vystřídaly děti z mateřské školy s krásným
andělským programem a žáci základní
školy s pásmem písní, básní a divadelním
představením. Krásné odpoledne zakončila koledami a vánočními písněmi kytarová škola Drahy Urbánkové. Pro všechny přítomné připravili zaměstnanci školní
jídelny a Obecního úřadu Lukov bohaté
pohoštění. Poděkování patří organizátorům a všem, kteří se „Vítání adventu“ zúčastnili.
Blanka Potěšilová
Foto: Iva Horálková

V. Charitativní koncert je za námi
Uskutečnil se 30. listopadu a musíme říct, že se povedl. Letos jsme v Paprsku radostného žití vsadili na kontrast a rozhodně nelitujeme. Před plným
velkým sálem Besedy se nejprve představilo mládí v podobě skupiny Like-it,
která momentálně již několik týdnů boduje v hitparádě Evropy 2 a je k vidění
také na Óčku, tudíž přilákala své mladé fanoušky. Někteří, či spíše některé
dorazily dokonce až ze severní Moravy. Kluci jsou v našem městě tak trochu
doma, a tak se do svého vystoupení obuli s vervou sobě vlastní a povedlo se jim
vytvořit skvělou atmosféru. Tleskalo se, povzbuzovalo a došlo i na přídavek.

strom rozzářil desítkami světel. Program
příjemně zpestřila dvě děvčata z dramaticko-tanečního kroužku při TJ Sokol.
V kostýmech andělů se zlatými křídly
a ve vlastní choreograﬁi zatančila doslova
andělsky.
Nepříjemné počasí nakonec ani moc
nevadilo. Všichni přítomní se s povděkem
zahřívali pravým vánočním punčem nebo
čajem, užívali si slavnostní atmosféry
a navzájem si popřáli hezké svátky.
Text a foto:
Mgr. Olga Nováková

Přestávka patřila drobnému občerstvení a také jsme si mohli zakoupit nějaké ty
vánoční dekorace, protože za námi letos
se svým stánkem dorazila Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice. No a pak už bylo pódium připraveno
pro vrchol večera, pro známého muzikálového zpěváka Bohuše Matuše. Máme
dobrou zkušenost s tím, že hvězdy zvučných jmen se u nás chovají mile, skromně
a velmi vstřícně. Ani Bohuš nebyl výjimkou. Od nástupu na jeviště zářil úsmě-

vem a prostorem se nesly libé tóny více
či méně známých písní. Některé z nich si
zpěvák napsal sám, některé známe z podání například takových zpěváků, jako je
Karel Gott, s jehož kantilénou si Bohuš
v žádném případě nezadá. A tak večer
pokračoval, řečeno sportovní terminologií, ve vysokém tempu a každý si přišel
na své. V přídavku se nám jako tanečník
představil i Miroslav Kratochvíl, který celým večerem pohotově a vtipně provázel.
Pobavila i děkovná řeč ředitele Domu sv.

Antonína Ing. Ladislava Chloupka. Právě
tomuto zařízení je určen výtěžek letošního Charitativního koncertu.
Na závěr zbývá už jen poděkovat všem
účinkujícím a také Besedě za tradičně
skvělou spolupráci. Velký dík patří všem,
kteří jakýmkoli způsobem přispěli na dobrou věc. Jsme rádi, že se vás opět zapojilo velké množství, a děkujeme. Věříme,
že jste si za svoji štědrost odnesli krásné zážitky nejen z dobré muziky, ale i ze
setkání se stejně naladěným lidmi. O výši
výtěžku budeme samozřejmě informovat.
Ještě jednou srdečně děkujeme a všem
našim příznivcům i všem obyvatelům našeho krásného města přejeme úspěšný
nový rok 2019!
Za Paprsek radostného žití
Mgr. Drahomíra Brzobohatá
Foto: Luboš Janoušek (1)
a Pavel Čírtek (3)

Adventní koncert s Kalíšky
Druhá adventní neděle. Do Vánoc zbývá už jen 14 dní, na věnci se zapaluje druhá svíce tzv. betlémská, ta prezentuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky. Pro
mnohé čas nákupů, úklidu, shonu. Tuto
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neděli jsme si v Častohosticích zpříjemnili adventním koncertem. Vánočně vyzdobený sál, z výčepu voní svařené víno.
Z pódia se začínají linout první vánoční
písně. Koncert kapely Kalíšci a jejich dětí.

Vánoční písně doplněné hezkým slovem
s vánoční tématikou. Toto spojení všechny přítomné nadchlo. Účinkujícím se podařilo navodit nádhernou vánoční atmosféru. Klid a pohoda je cítit po celou dobu
koncertu, návštěvníci si celé vystoupení
užívají a po dvou hodinách se nikomu nechce domů. Každý z přítomných si odsud
odnáší krásný zážitek.
Bc. Marie Vláčilová
Foto: Blanka Mácová
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JARMARK NAVODIL VÁNOČNÍ ATMOSFÉRU

OKÉNKO Z GYMNÁZIA A SOŠ MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Jednou z pěkných tradic Základní školy
a Praktické školy v Moravských Budějovicích je pořádání Vánočního jarmarku. Krátce
před adventním časem se s radostí snažíme
navodit příjemnou vánoční atmosféru všem
návštěvníkům. Díky vystoupení pěveckého
souboru žáků naší školy jsme se mohli přenést do vánočního období a spolu s nimi si
zazpívat vánoční písně i koledy. Ty nás pěkně naladily a dobrá nálada s vánočním nádechem nás provázela po celé odpoledne.
Úvodní slovo pronesla ředitelka školy
Mgr. Miroslava Zvěřinová. K přítomným promluvili také Ing. Vladimír Novotný, náměstek
hejtmana Kraje Vysočina, radní pro oblast
školství Ing. Jana Fialová a tajemnice úřadu
města Moravské Budějovice Ing. Jana Špačková.
Po hřejivých slovech řečníků následovalo
tradiční rozkrojení vánočního dortu. Tohoto úkolu se s grácií ujala paní Jana Fialová
a otevřela tímto slavnostně naši akci. Jarmarku se jako čestný host zúčastnila také místostarostka města Bc. Jana Kiesewetterová,
která nešetřila slovy chvály na adresu všech,
kteří se podíleli na zdárném průběhu akce.
Jako každý rok, také letos žila naše škola přípravou Vánočního jarmarku několik
týdnů. Každý chtěl přispět svými originálními výrobky i těmi, o které bývá každoročně
velký zájem. Vyučující se žáky se s vervou
pustili do vyrábění. Velkou motivací jim bylo
to, že se výsledky jejich práce budou líbit.
S výrobou adventních věnců i s pečením
cukroví nám pomáhaly také některé šikovné a ochotné maminky našich žáků. Snaha
všech byla oceněna mnohými slovy chvály
návštěvníků a zakoupením výrobků. Lidé si
mohli vybírat například na stánku s keramikou, adventními věnci, dřevěnými hračkami,
v nabídce byly výrobky z vlny, háčkované
ozdoby, andělé z různých materiálů, ozdobné dárkové krabičky, perníkové chaloupky,
betlémy a mnoho dalšího. Bonusem byla
ochutnávka více než šedesáti druhů cukroví.
Samozřejmostí již na našem Vánočním jarmarku bývá punč ve dvou variantách, aby se
mohli zahřát také děti a řidiči.

Vážení čtenáři, konec roku 2018 byl spojen s mnoha aktivitami. Rádi bychom vám některé z nich krátce přiblížili,
ostatní můžete sledovat na našich webových stránkách www.gymsosmb.cz. Dovolte nám poděkovat vám za zájem
o dění na naší škole a přejeme vám hodně zdraví v kalendářním roce 2019.

Knihovnička Václava Havla v Moravských Budějovicích
Vážený pane Žantovský,
i když od Vaší návštěvy naší školy
uplynuly téměř dva měsíce, dovolíme si ohlédnout se zpět a vrátit
se ve vzpomínkách k našemu setkání.
Zapojení dřívějších i současných gymnazistů do několika
projektů Knihovny Václava Havla,
jejímž jste ředitelem, přineslo nabídku, která se neodmítá. Pobesedovat s Vámi a následně převzít
Váš dar – Knihovničku Václava
Havla.
Beseda na téma „Václav Havel
tady a teď“ proběhla formou rozhovoru
studenta maturitního ročníku Filipa Tobol-

Ukázku řemesel opět obstarala naše žákyně Ivanka, jejíž precizní vyšívání potěší
oko všech, a pan Jíra, nad jehož řezbářským
umem žaslo mnoho návštěvníků jarmarku.
Jeho krásný betlém se každým rokem rozrůstá o další postavičky a zvířátka. Prostor
jsme poskytli moravskobudějovickému rodáku panu Janu Drozdovi, který prodával krásnou knihu básniček pro děti vlastní tvorby.
Podle mnohých ohlasů zúčastněných
osob se Vánoční jarmark naší školy líbil

a povedl. Je to pro nás velkou motivací a impulsem do příštího roku a také radostí z dobře vykonané práce. Děkujeme všem za přízeň a těšíme se na vás zase za rok.
Taktéž děkujeme městskému úřadu
za poskytnutí příspěvku na jarmark a Besedě za poskytnutí prostorů k realizaci výstavy.
Srdečně přejeme všem spoluobčanům
v novém roce hlavně hodně zdraví, štěstí
a osobní pohody.
Bc. Brigita Špičáková, učitelka

ky s Vámi. Během ní jsme měli příležitost
poznat Vás jako muže mnoha profesí:

Zítra to spustíme v Divadle v Dlouhé v Praze
V úterý 27. 11. 2018 se studenti 4.
A gymnázia setkali s žáky, studenty i pedagogy z celé republiky na divadelně ﬁlmovém happeningu v Divadle v Dlouhé
v Praze.
Naší účasti předcházela velká výzva.
Nastudovat neotřelým způsobem hru
Václava Havla Zítra to spustíme. Pod vedením Ivy Vrzáčkové se studenti pokusili

o zachycení dobové atmosféry, vyhledávali dobové kostýmy i dobové rekvizity.
Velké poděkování patří panu Machátovi,
který ﬁlmovým zpracováním představení
„napomohl“ k naší cestě do Prahy.
Po absolvování regionálního představení v místním Budíku jsme společně s 18
dalšími soubory měli možnosti zhlédnout
divadelně-ﬁlmovou koláž, během které

překladatele, textaře, novináře,
tiskového mluvčího prezidenta
V. Havla, politika, ale i velvyslance a diplomata.
Přesvědčivě vyprávět, zaujmout posluchače, udržet si pozornost Vám není cizí. Čas strávený s Vámi byl vymezený, ale
„odkaz“ Vaší Knihovny VH nám
zůstal.
Je sice darem naší škole, ale
je přístupný i všem bývalým absolventům a zájemcům z řad veřejnosti.
Vážený pane Žantovský,
děkujeme.
Mgr. Ilona Lovicarová
byl z každého představení ukázán malý
kousek. Některé školy text aktualizovaly
za pomoci moderních technologií nebo
rapu, jiné se soustředily na věrohodné
vystižení záměru autora hry – Václava
Havla.
Projekt byl realizován Knihovnou Václava Havla s podporou Ministerstva kultury
ČR. Všem studentům, kteří věnovali hře
svůj volný čas, děkujeme.
Mgr. I. Lovicarová

Finále dějepisné soutěže gymnázií České a Slovenské republiky
Dne 22. 11. 2018 se v Chebu uskutečnil další ročník prestižní dějepisné soutěže. Jedná se o soutěž, která vyžaduje
od studentů náročnou přípravu a studium
určitého časového úseku na úrovni mnohdy vyšší než jsou vysokoškolské znalosti
studentů historie.

ska. Z těchto gymnázií vzešlo 75 nejlepších škol, jejichž zástupci následně přijeli
do Chebu bojovat o vítězství ve ﬁnálovém
kole.
A jak se s ním vypořádali naši studenti? Z celkového počtu 75 škol obsadili 31.
příčku, což je v rámci škol kraje Vysočina
druhé nejlepší umístění. Velké poděkování patří studentům Evě Lustigové, Ivaně
Vrzáčkové a Filipu Tobolkovi za jejich přípravu a reprezentaci školy.

Během soutěže se studenti seznámili s mnoha předními historiky,
např. prof. PhDr. Vilém Prečan, CSc.,
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc., ale
i s dalšími významnými osobnostmi naší
i Slovenské republiky. Akce se také zúčastnil bývalý trenér fotbalové reprezentace Dušan Uhrin, spisovatel a publicista
Ondřej Neff a místopředseda Senátu PČR
Milan Štěch.
Mgr. Květa Bretšnajdrová

Tříkrálová sbírka
Ve dnech od 1. 1. 2019–14. 1. 2019 proběhne opět po roce Tříkrálová sbírka,
kterou v Moravských Budějovicích organizuje Oblastní charita Třebíč. Sbírka je zaměřená na pomoc nemocným,
postiženým, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným
skupinám lidí ve všech obcích našeho
okresu.
Peníze, které při sbírce vhodíte do zapečetěných pokladniček, budou skutečně použity na pomoc lidem v nouzi jen
v rámci okresu Třebíč, a proto mohou
někdy pomoci komukoli z vás.
Chci tedy poděkovat všem, kteří koledníky laskavě přijmou a přispějí jakoukoliv
částkou.
Ludmila Slabá
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Dobrovolnictví a charitativní činnost
na Gymnáziu a SOŠ Moravské Budějovice

Senioři se bavili
V úterý 4. prosince 2018 se ve velkém sále Besedy konalo „Mikulášské posezení“, které pro své členy uspořádal Klub důchodců působící při moravskobudějovickém
MKS. Tradiční akce se jako v předchozích letech zúčastnila více než stovka seniorů,
jež přišly potěšit tři nadpozemské bytosti – laskavý Mikuláš, krásný anděl a dobrotivý
čert. Samozřejmě nemohla chybět ani mikulášská nadílka v podobě mnoha dárků. Každý, kdo nějaký přinesl, si totiž také nějaký odnesl s sebou domů. A rozdávali je Mikuláš, čert i anděl. K příjemnému odpoledni v nádherných prostorách zrekonstruované
Besedy patřilo občerstvení všeho druhu, chybět přirozeně nemohl (navzdory názvu
„Mikulášské posezení“) ani tanec, přičemž elán a energii by mnohým tanečníkům mohli
závidět příslušníci mnohem mladších generací...
Text a foto: Luboš Janoušek

Letošní téma Rok naděje a zklamání
zahrnovalo časové období 1968–1977.
Krajského kola se zúčastnilo celkem 262
gymnázií z České republiky a ze Sloven-

Vánoce jsou obecně přijímané jako nejkrásnější svátky v roce. Svátky, kdy by se
člověk měl zastavit a zamyslet se. Mnozí
z nás více než kdy jindy vnímají žádosti
různých nadací, charitativní sbírky, žádosti rodičů dlouhodobě nemocných dětí
o ﬁnanční podporu či akce typu Ježíškova vnoučata nebo místní skautskou akci
Coffee to Help.
Právě nyní bych proto chtěla jako pedagog i jako člověk ocenit zejména dobrovolníky z místního Gymnázia a SOŠ,
konkrétně studenty všech ročníků oboru
Sociální činnost. Jejich jména neuvidíme
mezi jmény vítězů krajských kol olympi-

ád, ale uvidíme je osobně v domovech
pro seniory, ve stacionářích či dětských
domovech. Neuvidíme je tam jen před
Vánocemi, ale po celý rok. Setkáváme
se s nimi při charitativních akcích typu
Darovaná cihla, Srdíčkový den nebo při
projektech zaměřených na pomoc osobám s Alzheimerovou nemocí či stařeckou demencí. Podporují akce zaměřené
na osoby s autismem nebo na domácí
hospicovou péči. Spolupracují i s místní
ZŠ Dobrovského v rámci asistentské pomoci pro vozíčkáře.
Jsou potřební v době, kdy vlastní rodiny nemohou, dokončení na str. 18
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ze sportu

ze školství
Sportovní vyžití

Dobrovolnictví...

v ZŠ T. G. Masaryka

dokončení ze str. 17
nebo v některých
případech
dokonce nechtějí pomoci
svým blízkým. Aniž
by si to při svém
mládí zásadně uvědomovali, zlepšením
života
potřebným
zlepšují život vlastní. Svým přístupem
si získávají přátele
i mimo svoji věkovou
skupinu – v řadách
dětí v mateřských
školkách, v dětských domovech, ale také
v domovech pro seniory. Student v maturitním ročníku je v podstatě zkušeným
dobrovolníkem, protože kromě přípravy
do školy a absolvování povinné praxe
má za sebou minimálně 150 hodin dobrovolnictví.
Důvody k dobrovolnictví bývají většinou morální. Patří mezi ně potřeba po-

Jako každý rok, tak i letos se mladší (6. a 7. třída) a starší žáci (8. a 9.
třída) zúčastnili školního turnaje ve ﬂorbalu.
Mladší žáci vyhráli okrskové kolo v Okříškách, okresní kolo
v Třebíči a postoupili do krajského
kola, kde po dvou smolných prohrách
1:2 a jedné výhře skončili na 5. místě.
Reprezentovali nás: Matušina Pavel,
Hanák Jan, Kasárník Ondřej, Říha Jaroslav, Kudrum Matěj, Bartoš Pavel,
Benhák Matěj, Kněžíček Ondřej, Fux
Tomáš a Pojezný Jan.
Starší žáci prošli stejným sítem jako
mladší žáci, bohužel porucha autobusu
nedovolila zúčastnit se krajského kola
v Havlíčkově Brodě. Reprezentovali
nás: Fedra Ondřej, Hanák Ondřej, Pokorný Štěpán, Bartoš Petr, Liška Jan,
Niederhafner Michal, Okoš Jaroslav
a Filipský Jaromír.
Poděkování patří panu Aleši Hanákovi, který ﬂorbalisty trénuje, a věřím,
že třeba jednou někdo z nich půjde
ve šlépějích budějovického rodáka Jiřího Bauera, který na mistrovství světa
ve ﬂorbalu reprezentuje naše město.
Mimo úspěchy ﬂorbalistů musím zmínit i dobré výsledky našich fotbalistů,
kteří se dokázali prokopat do okresního kola v halové kopané.
Děti ve 3. a 4. třídách navštěvují
v rámci povinné výuky plavání plavecký bazén v ZŠ Havlíčkova ulice. Proběhly také závody v plavání, kde vybraní žáci 4., 5. a 6. tříd zkoušeli porovnat
síly s ostatními školami. Tomáš Kašík
z 5. A skončil na 2. místě v plaveckém
stylu znak.
Žáci 3. tříd pokračují v projektu Děti
do bruslí, kde se za pomoci profesionálních trenérů účastní kurzů bruslení.
Dne 15. listopadu šla celá škola s výjimkou 1. a 2. ročníků bruslit na místní
zimní stadion.
Žáci 7. ročníků absolvují tradiční lyžařský výcvikový kurz, který je naplánován na 3. týden v lednu v závislosti
na sněhových podmínkách. Žáci mají
možnost se naučit nejen na lyžích, ale
také na snowboardu.
V současné době naše škola nabízí
kroužky lezení, golfu, atletiky, ﬂorbalu,
futsalu, stolního tenisu, aerobiku, takže
si myslím, že možností sportovního vyžití je u nás více než dost.
Mgr. Marek Černý,
učitel TV
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Sokolovna má
opravená okna

máhat, měnit prostředí kolem nás k lepšímu, udržovat lásku a lidskost.
Děkujeme všem našim studentům,
kteří dobře pochopili Senecova slova:
„Člověk je zrozen k vzájemné pomoci.“
Mgr. Leona Štáblová,
koordinátorka dobrovolnické činnosti
Gymnázium a SOŠ
Moravské Budějovice

Svátky v Jazykové škole Amádeus
Již tradičně jsou prosincové soboty
věnovány dětem. Mikulášská besídka se
konala 1. 12. Všechny děti se s nadšením
zapojily do připravených aktivit (některé
i s rodiči) a již za pár minut nám pod rukama vznikaly nádherné mikulášské dekorace. Mladší děti se naučily nová slovíčka,
ty starší „ostřílené“ již hravě zvládaly pokyny dle anglických instrukcí. Před koncem besídky jsme již netrpělivě vyhlíželi
Mikuláše s jeho doprovodnou družinou.
Děti zarecitovaly básničku, a i když jsme

si dělali legraci, že letos dostaneme jen
brambory nebo uhlí, přinesl nám nezbedný čertík obrovský pytel plný odměn. Vše,
co děti postupně vyndávaly z pytle, jsme
si anglicky pojmenovali a slovíčka si několikrát zopakovali. Po nadílce následovalo
společné focení.
Na poslední hodinu angličtiny v roce
2018 jsme pro děti a rodiče naplánovali
vánoční besídku. Všichni se opět zapojili do soutěží a aktivit. Mezitím jsme si
k vánočnímu cukroví vychutnávali dětský
punč, poslouchali koledy, prohlíželi si novoročenky a rozbalovali
dárečky. Vánoční stromeček jsme
dozdobili dekoracemi a těšili se
z atmosféry přicházejících Vánoc.
Děti měly radost, že mají volnější hodinu a také rodiče si s námi
zahráli připravené hry, při kterých
na chvíli zapomněli na předvánoční shon. Na setkání před svátky
se vždy moc těšíme a každoročně
připravujeme originální hry, při kterých se naučíme i pár nových slovíček a frází. Všem zúčastněným
děkujeme a věříme, že všechny
prosincové akce přispěly k adventní pohodě všech přítomných.
Mgr. Kateřina Schmolzová

Běh Václava Kosmáka poosmnácté
V sobotu 17. listopadu uspořádal moravskobudějovický Orel již osmnáctý
ročník běhu Václava Kosmáka, jehož
součástí je i půlmaraton. Po tradičním
předstartovním požehnání od P. Pavla
Krejčího vyrazilo na tratě od 50 do 2000 m
sto mladých účastníků, a to od těch nejmenších dětí až po dorostenky a dorostence. Juniorské kategorie absolvovaly

trať dlouhou 5 275 m společně s účastníky lidového běhu. V ženské kategorii byly
nejrychlejší Kateřina Kamenická z Orla
Židenice, Jana Klinerová z Moravských
Budějovic a Renata Kračmarová z Orla
Moravské Budějovice. V mužské kategorii zvítězil v lidovém běhu Jiří Tomek, Orel
Židenice.

Hlavní závod, půlmaraton Václava Kosmáka, byl odstartován v 11 hodin a trať dlouhou 21 100 m absolvovalo
18 žen a 51 mužů. Absolutním vítězem
se stal stejně jako loni Jakub Exner z P-Teamu s vynikajícím časem 1:16:24. Nejrychlejší ženou byla s časem 1:36:39 Nina
Bartoňková z AK Drnovice. Z domácích
běžců se letošního půlmaratonu zúčastnili
Jaroslav Černý, Tomáš Forman, Lenka Jičínská, Petr Jičínský, Bedřich Němec, Lu-

káš Nevařil, Jaroslav Scherrer, Karel Špaček a Jiří Vídeňský. (Podrobné výsledky
najdete na www.orelmb.cz.)
Závodníci, kterým počasí přálo, běželi
na počest 29. výročí 17. listopadu 1989 se
startovním číslem ozdobeným trikolórou.
Těšíme se s vámi na shledanou na únorovém maratonu Jana Buly, při němž opět
nebude chybět kompletní nabídka mládežnických kategorií a lidového běhu.
Lenka Jičínská

NEJMLADŠÍ ZÁVODNICE Z PROFI AEROBIC TEAMU MB
SLAVÍ DALŠÍ ÚSPĚCHY
Dne 25. 11. 2018 se konal Hvězdičkový
aerobik v Kutné Hoře. Vyrazily na něj nejen naše zkušené závodnice Terka Chrástová a Áďa Vandasová, ale také ,,malé/
velké‘‘ talenty z aerobikové přípravky
(Michalka Jenerálová, Soﬁnka Poláčková,
Nelinka Kopečková a Terezka Melzerová),
pro které to byl první závod mimo naše
město. Doprovodily je tentokrát i obě trenérky Vendula Kopečková a Jana Chvátalová, které se též postavily do závodních
řad. Po prvním kole byly všechny závodnice rozděleny na dvě skupiny (Hvězdy
– pokročilí a Hvězdičky – začátečníci)
a všichni si poté společně zacvičili ﬁnále,

kde samozřejmě bojovali o medaile. Z výsledků jsme byli obzvlášť nadšení, neboť
jsme zaznamenali další velké úspěchy
našich nejmladších, kteří trénují teprve
třetím měsícem, s aerobikem se postupně
seznamují, a i přesto dělají tak velké pokroky. Radost umocnily i výsledky ostřílených závodnic.
V kategorii 3–4 roky se umístila na 2.
místě Michalka Jenerálová. V kategorii 5–6 let se mezi Hvězdy, tedy pokročilou skupinu dětí, probojovala Terezka
Melzerová, což je opravdu velký úspěch!
Do kategorie začátečníků byla rozřazena Nelinka Kopečková, která nenašla
žádnou přemožitelku a získala
tedy 1. místo. Ani naše starší
závodnice neodjely s prázdnou.
Terka Chrástová pokračovala
ve sběru medailí a odvezla si
krásné 2. místo v kategorii 13-14
let (pokročilí), trenérka Vendula
Kopečková si odvezla bronzovou medaili (3. místo) v kategorii 15–20 let a trenérka Jana
Chvátalová skončila v kategorii
21–30 let na 3. místě.
Celkem jsme tedy odvezly
pět medailí, tři ﬁnálová umístění
a samozřejmě hodně zkušeností
do dalších závodů.
Více informací o nás naleznete na facebookové stránce: Proﬁ
aerobic team MB.
Jana Chvátalová, trenérka

V roce 2017 jsme se pustili do rekonstrukce oken na celé sokolovně. Koncem
roku 2018 dostalo nový kabát i poslední
okno a všichni máme velkou radost z dokončených oprav.
Sokolovna má stále originální dřevěná
špaletová okna z roku 1929. Nechtěli jsme
ničit původní architekturu, a proto jsme
okna „pouze“ repasovali. Byla obroušena,
vytmelena a spravena a vnější okna byla
osazena dvojsklem. Na celé budově jsme
sjednotili kování. Zachovali jsme původní
vzhled včetně vnitřního členění.
Práce probíhaly v průběhu uplynulých
dvou let, kdy jsme do sokolovny investovali 1,36 mil. Kč.
Na ﬁnancování jsme využili všechny
možnosti, které jsme měli, a podařilo se
nám získat celkem 4 dotace v celkové
výši 522 tis. Kč. Velké pochopení pro
opravu sokolovny měli budějovičtí podnikatelé, kteří nás podpořili 242 tis. Kč.
Pravděpodobně jste zaznamenali, že
jsme v uplynulém roce pořádali i veřejnou
sbírku. Do sbírky se zapojily stovky spoluobčanů a podařilo se nám vybrat dalších
62 tis. Kč. Z vlastních prostředků jsme investovali 531 tis. Kč (šetřili jsme na to 3
roky). Zbývá nám zaplatit poslední faktura
a rekonstrukce je za námi.
Srdečně děkujeme vám všem, kteří jste
nová okna pro sokolovnu podpořili (největší příspěvky jsme dostali od MŠMT,
Kraje Vysočina, Města Mor. Budějovice,
ﬁrem ISOBAST, Litobal a Z-Trans).

A co nás čeká dalšího. V havarijním stavu je strop nad hlavní tělocvičnou. Jeho
oprava bude ﬁnančně i časově náročnější
než dosavadní projekty (strop je potřeba
zateplit, naistalovat úsporné osvětlení
i moderní vytápění). V roce 2019 začneme s vyklízením půdy a zpracováním dendrologických posudků. Ty nám prozradí,
které trámy v krovu jsou zdravé a které
bude potřeba vyměnit. Podle výsledku
průzkumů se rozhodneme, jakou technologií budeme strop rekonstruovat.
Za všechny, kdo sokolovnu navštěvují a využívají, upřímně děkuji vám všem,
kteří jste rekonstrukci oken podpořili.
Jan Švaříček, starosta TJ Sokol MB
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vzpomínky

z kultury
Dne 25. ledna 2019
uplyne již
9. smutné výročí,
kdy nás navždy
opustil náš drahý
manžel, tatínek, dědeček, švagr pan
Josef Musil
z Litohoře
u Moravských
Budějovic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Žádný čas není tak dlouhý,
aby dal zapomenout.
Za tichou vzpomínku děkují:
manželka Marie, syn Radek s rodinou
a dcery Jana a Marie s rodinami

Vánoce v konírnách
Pod tímto názvem se v moravskobudějovických zámeckých konírnách uskutečnila
ve dnech 5. až 8. prosince tradiční prodejní výstava vánočních dekorací pořádaná
Květinářstvím Václava Trojanová ve spolupráci s MKS Beseda. Podobně jako
v předchozích ročnících mimo jiné představila trendy ve vánoční ﬂoristice a různé
typy interiérových a exteriérových dekora-

Čas ubíhá
a nevrací, co vzal.
Jen láska,
úcta a vzpomínky
v srdcích zůstávají.
Dne 16. 1. 2019
uplyne 10 let,
co nás navždy
opustil pan
František Ondrák.

cí či netradičně zdobené vánoční stromy.
V doprovodném programu se například
představily děti z MŠ Jabula či z dramatického kroužku při ZŠ TGM. Zatímco dospělí
měli možnost věnovat se tvorbě dekorací,
o jejich ratolesti se předčítáním starala
pohádková babička. Čtvrtý ročník Vánoc
v konírnách opět všem návštěvníkům nabídl pořádnou porci sváteční atmosféry.
-jekFoto: Luboš Janoušek

S láskou vzpomínají
manželka Marie a děti s rodinami.

Rozsvícení vánočního stromečku
Adventní čas je kouzelným obdobím, kdy
by se lidé měli setkávat, zažívat společné
radosti, užívat si klidné chvíle, popřát si pohodové svátky… Je již tradicí, že po prvním
adventním koncertě společně na náměstí
rozsvítíme vánoční stromeček a děti vy-

pustí Ježíškovi své nejtajnější přání. Nebylo tomu i letos jinak a my jsme zažili krásný
a příjemný podvečer, který se nesl v duchu
zpěvu, kytar a rozzářených dětských tváří.
2. prosince se v neděli odehrál první
adventní koncert v kostele sv. Jiljí a byl to
koncert Kdousovské scholy. To, že
byl koncert v kostele, nám krásně
doplňovalo vánoční
atmosféru. Kostel
byl plný nadšených posluchačů.
Po skončení koncertu se většina návštěvníků odebrala
za námi k Památníku věčné slávy
na náměstí Míru,
kde v 18 hodin začí-

Archiv oznamuje...
Výstava Tenkrát ve 20. století (20. století na Moravskobudějovicku v archivních
dokumentech) ke 100. výročí vzniku Československé republiky probíhající na moravskobudějovickém pracovišti Státního okresního archivu Třebíč byla prodloužena
do konce ledna. Co na výstavě naleznete? Z archivních fondů jsme vybrali řadu zajímavostí reﬂektujících období první světové války, první republiky, druhé světové
války, 50. léta 20. století, rok 1968, 70. a 80. léta 20. století. Vystavené archiválie
budou naposledy k vidění ve středu 30. ledna 2019. Výstava probíhá v badatelně
moravskobudějovického archivu na Tovačovského sadech v úřední dny, tj. v pondělí
a ve středu, 8–12 a 13–17 hodin (vstup zdarma).
Mgr. Lenka Jičínská
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nal program. Kytarová škola pod vedením
Drahy Urbánkové nám zazpívala vánoční
koledy a děti i dospěláci se s radostí se
zpěvem přidali. Lidé se mohli zahřát svařeným vínem, jehož vůně krásně dokreslovala vánoční pohodu, a pro děti byl nachystán
teplý čaj na zahřátí. Po zazpívání koled děti
poprosili stromeček, aby se rozsvítil.
Mgr. Nikola Šťastná
Foto: Pavel Čírtek

Kdo v srdcích žije,
neumírá…
Kdo poznal Tě, ten
měl Tě rád.
Uměl jsi pomoci,
potěšit i rozesmát.

inzerce

Dne 31. 1. 2019
uplyne 6 let,
kdy nás navždy
opustil
Vlastimil Řiháček
z Kojatic.
S láskou stále
vzpomíná a nikdy
nezapomene
rodina.

Dne 11. 1. 2019
uplyne 10 let,
kdy nás navždy
opustil pan
František Tichý
z Moravských
Budějovic.
Všem, kteří vzpomenou s námi,
děkuje rodina.

Dne
10. ledna 2019
uplyne 10 let
od úmrtí
pana
Miroslava
Nemeškala.
S láskou
vzpomínají
manželka, dcery s rodinami, vnoučaty
a pravnoučaty.

Dne 4. 1. 2019 uplyne 14 let, kdy nás
navždy opustila
paní
Jaroslava Tříletá
z Moravských
Budějovic.
S láskou stále
vzpomíná
a nikdy nezapomene rodina.

NIKDO Z NÁS SE
NENADÁL,
JAK RYCHLE
SE VŠE ZMĚNÍ...
Dne 2. ledna 2019
uplyne 1. smutný
rok, kdy nás nečekaně opustil pan
František
Radkovský.

Dne 14. 1. 2019
uplyne 8 let,
co nás navždy
opustil pan Pavel Hrůza.
Nikdy nezapomenou
manželka Marie, syn Ondřej s rodinou
a dcery Martina a Silvie.

S láskou vzpomínají
manželka Marie, dcera Katka
s manželem, vnuci Matyáš a Jonáš.

Opustili nás:
Helena Částková
1930 Vícenice
František Zemčík
1928 Mor. Budějovice
Eva Vrbková
1990 Jakubov
Jiří Kapinus
1942 Zvěrkovice
Marie Šimáčková
1937 Lažínky
Marie Bulová
1927 Lukov
Marie Benáčková
1922 Jakubov
Marie Protivínská 1956 Láz
Jan Bílý
1931 Mor. Budějovice
Zdroj: pohřební služba Rostislav Musil.

Dne 13. 1. uplyne
10 smutných
roků od úmrtí paní
Růženy
Vystrčilové
ze Želetavy.
S láskou vzpomíná
manžel, celá rodina
a celé příbuzenstvo.
Moc nám chybíš.

Kdo znal,
vzpomene,
kdo měl rád,
nezapomene...
Dne 6. ledna tomu
bude 10 let, co nás
opustil pan
Ladislav
Kremlička
z Moravských
Budějovic.
S úctou a láskou vzpomínají
dcera a syn s rodinami.

Pracoval vždy
do únavy,
klidu sobě
nedopřál.
Za vše dobré,
co vykonal,
klidný spánek
buď mu přán.
Dne 19. 1. 2019
uplyne 3. smutný
rok, kdy nás opustil pan Karel Linha.
S láskou vzpomíná
manželka a děti s rodinami.
Děkujeme všem, co vzpomenou s námi.

Dne 24. 1. 2019 uplyne 33 let od neočekávaného úmrtí pana
Františka Blahoudka.
A dne 26. 1. 2019 tomu budou dva roky, co
nás opustila paní
Marie Blahoudková, roz. Roupcová.
S láskou a úctou vzpomíná dcera
Marie s rodinou v Moravských Budějovicích a syn František s rodinou v Jindřichově Hradci.
Za tichou vzpomínku děkujeme.
Dne 12. 1. 2019 uplyne 37 roků,
kdy nás opustil tatínek
Arnošt Komenda
a 19. 2. 2019 uplyne 60 roků, kdy nás
opustila naše maminka
Marie Komendová.
S láskou vzpomínají
dcery s rodinami.
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z kultury

různé
provázel všemi milovaný Mireček Kratochvíl a jeho
krásná asistentka Kristýnka. Děti za splněné úkoly dostávaly
sladkou odměnu a nutno podotknout, že se nebavili pouze naši
nejmenší, ale i obličeje rodičů vykazovaly známky úsměvů, což
je v hektické předvánoční době dosti vzácný úkaz. Kdo nechtěl
soutěžit, měl možnost malovat nebo vybarvovat obrázky čertíků a Mikuláše. Když se všichni dostatečně vyřádili, přišla řada

Výprava skautek do historie
V pátek 23. 11. 2018 se jako obvykle konala schůzka skautek,
která byla tematicky pojata jako pyžamová párty. Po pár hrách
venku se holky přesunuly dovnitř, převlékly se do pyžama a pravá
zábava mohla začít. Celý večer se soutěžilo o pyžamovou královnu, přičemž disciplínami bylo vytvoření originálního účesu druhé
osobě a pomalovat někomu obličej. Byla to velká zábava. Po korunovaci jsme dostaly hlad a bylo tedy na čase začít chystat večeři.
Vytvořily jsme pár týmů, rozdaly do nich trochu peněz s úkolem
nakoupit suroviny a z nich si poté uvařit jídlo. Všechny skupiny uvařily špagety či těstoviny, přestože
se společně nedomluvily. Každá
z nich je měla ale vylepšené jinak,
a tak bylo z čeho ochutnávat. Den
jsme zakončily ﬁlmem, kdy jedna
část z nás u něj usnula a druhá ho
nadšeně sledovala.
Po budíčku, jenž byl zahraný
na kytaru, následovala motivovaná rozcvička. Celý následující půlden byl nesen v duchu cestování časem, zaměřené především na skautské dějiny. Rozcvička tak
tedy byla první skautský tábor, při snídani se podepisoval seznam
uchazeček do prvního dívčího oddílu a poté jsme si přečetly o počátcích skautingu u nás ze Základů junáctví. Vrcholem akce byla
cesta do Hory, kde jsme měly v plánu navštívit jeskyně a udělat si
oběd. V době vaření se však dívky nacházely v roce, kdy se konalo
mezinárodní setkání skautů a skautek, takže se musely domlouvat
pouze anglicky. Po sytém obědě následovala cesta zpět do klubovny a projití zbývajících let. Vyprávěly jsme si příběhy z dob, kdy byl
u nás skauting zakázán a snažily se mladším členkám přiblížit, jak se
tehdy žilo. Při slavení Sametové revoluce jsme si zazpívaly písničku
od Karla Kryla a pár dalších, které jsme znaly a zdály se nám vhodné. Nakonec jsme si vše zopakovaly, prakticky si ukázaly symboliku
kroje a vylosovaly si jméno skautky, kterou na Vánoce obdarujeme
malým dárkem.
Šetlí – Karolina Pelikánová
inzerce

Je po volbách...
Malina Brothers představí v Besedě nové album
MKS Beseda vás srdečně zve dne 23. ledna v 19 hodin do velkého sálu Besedy na koncert Malina Brothers. Bratři Malinové,
tedy banjista Luboš, který je kapelníkem Druhé trávy, kytarista
Pavel a houslista Josef se společně sešli na pódiu v unikátním
projektu nazvaném Malina Brothers, ke kterému přizvali ještě
kontrabasistu Pavla Peroutku, kterého znáte ze Spirituál kvintetu. Za několik dekád se objevili jako hudebníci či producenti snad
na všech důležitých albech tohoto žánru u nás. Mj. spolupracovali s Robertem Křesťanem, Pavlem Bobkem, Věrou Martinovou,
Charliem McCoyem (Bob Dylan, Elvis Presley) aj. Mají za sebou
několik koncertů v USA, natočili dvě řadová CD a právě představují nové album, na které přijala pozvání zpěvačka Kateřina
García.
Přijměte naše pozvání a přijďte se po tom vánočním a novoročním shonu odreagovat za kulturou.
Mgr. Nikola Šťastná

Než přijde Mikuláš…
Ve středu 5. 12. se Besedou nesl dětský smích, vřískot z radosti a duch očekávání. Očekávání příchodu Mikuláše, anděla a trochu méně čerta. Pro děti bylo připraveno mnoho aktivit a soutěží, kterými je, se svým ojedinělým humorem,

V říjnových volbách do zastupitelstva Moravských Budějovic
obsadila naše kandidátka KDU-ČSL třetí místo, ovšem zisk dvou
mandátů zůstal za našimi očekáváními. Vavřínů jsme tedy příliš
nezískali (alespoň na nich nemůžeme usnout!), neboť „politická
gravitace“ přitáhla pozornost především k oběma nejsilnějším
uskupením. O to více si ceníme všech hlasů pro naše kandidáty
a chceme za ně všem našim voličům opravdu upřímně poděkovat.
Od volebních výsledků však nelze oddělit, jak s kartami rozdanými voliči jednotlivé strany naloží. Chceme na tomto místě
z našeho pohledu shrnout povolební vyjednávání a průběh ustavujícího zasedání zastupitelstva, a to jen ve stručnosti, podrobnější informace se mohou čtenáři dozvědět na facebookových
stránkách nejen KDU-ČSL, ale i SOMB a ZLB-ODS.
Před vítězem voleb stálo na začátku rozhodnutí, zda jít podle
dosavadního modelu do koalice s velmi těsným poměrem 11:10
(SOMB – 8, KSČM – 2, SNK – 1 : ZLB-ODS – 8, KDU-ČSL – 2),
proti čemuž bychom nemohli nic namítat, většina je většina. Anebo – a k tomu tedy vítěz přistoupil – zkusit vyjednat širokou koalici
s větší podporou. V tom případě ovšem nemohl předpokládat, že
partnerům jednoduše nadiktuje svoji představu a oni budou spokojeni. KDU-ČSL odmítla návrhy, aby dosavadní opoziční strany
dostaly v radě města roli pátého kola u vozu, ovšem se sdílenou zodpovědností. Takovým se jasně jevil návrh na 2 zástupce
ZLB-ODS a 1 KDU-ČSL v sedmičlenné radě, a to bez uvolněné
funkce. Po několika kolech jednání jsme se proto pokusili navrhnout čestný a spravedlivý kompromis přijatelný pro všechny
strany uvažované koalice. A to tak, aby alespoň přibližně odrážel
volební výsledek zúčastněných stran. Největší naději jsme dávali
variantě, která by početně vycházela z již naznačeného řešení
(SOMB – 3, ZLB-ODS – 2, KDU-ČSL – 1, SNK - 1), funkci starosty
by obsadil dosavadní starosta, místostarostou by se pak stal zástupce ODS, příp. KDU-ČSL. To jsme považovali za reálné, neboť
při jednáních pan starosta jmenoval konkrétní zastupitele těchto
stan, kteří by pro něj byli na této funkci přijatelní.
Druhou kompromisní variantou pro nás bylo, že by obě uvolněné funkce sice získalo SOMB, na druhé straně by však ZLB-ODS
zastupovali 3 a KDU-ČSL 1 radní, dalšího radního pak by mělo
SNK. Takové řešení odpovídalo počtům zastupitelů uvažované
koalice (SOMB + SNK – 9; ZLB-ODS + KDU-ČSL – 10). Naše písemné návrhy předané partnerům týden před jednáním zastupitelstva se však bohužel nestaly dohodnutým řešením, ZLB-ODS
inzerce
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na Mikuláše. Děti svými hlásky volaly: „Mikuláši, přijď mezi nás!“
A co myslíte? Přišel a byl na všechny moc hodný. Za básničku
nebo písničku rozdával dětem balíčky s ovocem a sladkým překvapením. Celé odpoledne se vydařilo, všichni odcházeli spokojeni a možná i trochu unaveni.
Lenka Nechvátalová
Foto: Pavel Čírtek

sice reagovala pozitivně (s požadavkem na doplnění programových bodů), SNK však návrhy odmítlo, zatímco ze strany SOMB
nám nebylo odpovězeno vůbec. Protože ustupovat již nebylo
kam, učinili jsme rozhodnutí zůstat nadále v opozici a pracovat
pro město z pozice řadových zastupitelů. A podle této „nedohody“ také proběhlo 5. listopadu ustavující zasedání zastupitelstva.
Na něm dále proběhla diskuse, proč opoziční strany nechtějí
na úrovni rady města působit oﬁciálně vedle zástupců KSČM,
přestože považují za přirozené se zastupiteli této strany spolupracovat na řešení konkrétních záležitostí. Myslíme si, že to není
nic divného v době, kdy se od různých představitelů KSČM stále
dozvídáme, že únor 1948 byl Vítězný, že Milada Horáková byla
odsouzena právem, že okupace v roce 1968 nebyla okupace
nebo že současný poslanec mlátivší v roce 1989 protirežimní
demonstranty je stále na svoji službu hrdý. A pochopitelné by to
mělo být právě v našem kraji, kde komunistický režim spáchal
několik justičních vražd, mnoho nevinných lidí odsoudil na dlouhá léta do vězení, zabavoval majetky a vystěhovával celé rodiny
z jejich usedlostí... Pro dnešní komunisty to však nejsou zločiny,
nýbrž jen omyly a deformace, a k této minulosti se svojí prakticky
nezměněnou značkou nepřestávají hlásit.
Zůstali jsme sice v opozici, avšak rozumné a pro město užitečné návrhy budeme podporovat, ať s nimi přijde kdokoli. Budeme
postupovat podle našeho volebního programu a nebudeme se
bát důsledně kontrolovat počínání rady města. Zároveň však
chceme přispívat i k věcné a dělné atmosféře jednání zastupitelstva, tak aby se město rozvíjelo ku prospěchu jeho občanů.
Za kandidátku KDU-ČSL Petr Žák a Stanislav Karlík

Bezpečnost na silnicích v zimním období
V zimních měsících řeší dopravní policisté napříč celým krajem velké množství dopravních nehod, které souvisí s jízdou
po komunikaci, která je pokrytá souvislou vrstvou sněhu nebo
v některých případech značně zledovatělá. Řidiči si totiž často
neuvědomují, že vozidlo, které řídí, se v zimě na silnici chová
zcela jinak než v ostatních ročních obdobích. Právě toto je jeden
z důvodů, proč k dopravním nehodám dochází. Samotný řidič
někdy ani neví, jak se jeho vozidlo na takovém povrchu může
zachovat (např. při prudkém brzdění). Řidiči ve velkém množství
případů nepřizpůsobí rychlost jízdy svým schopnostem, povětrnostním podmínkám, stavu a povaze vozovky a na kluzkém
povrchu komunikace dostanou smyk, který nezvládnou a s vozidlem havarují. Styl jízdy se v zimním a letním období velmi liší.
V zimě musí řidiči počítat s horší přilnavostí pneumatik, s větším nebezpečím smyku a nezvládnutím vozidla. Je důležité mít
na paměti, že povinnost, aby řidiči měli automobil vybavený zimními pneumatikami, vyplývá přímo ze zákona a není radno tuto
skutečnost podceňovat, a to ani v případě, že vozovka zrovna
pokrytá sněhem či námrazou není.
Z hlediska zákona o provozu na pozemních komunikacích jsou
řidiči povinni mít vozidlo vybaveno zimními pneumatikami v době
od 1. listopadu do 31. března, a to tehdy, pokud se na komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo
lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se
na pozemní komunikaci během jízdy můžou tyto podmínky vyskytovat. Motorové vozidlo s maximální přípustnou hmotností do tři a půl tuny musí mít na všech kolech zimní pneumatiky
s hloubkou dezénu nejméně čtyři milimetry. Vozidlo s maximální
hmotností převyšující tři a půl tuny musí mít zimní pneumatiky
na všech kolech hnacích náprav a hloubka dezénu pneumatik
dokončení na str. 24
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různé
dokončení ze str. 23
musí být v tomto případě minimálně šest
milimetrů.
Řidiči si ale často neuvědomují, že
pouze používání zimních pneumatik pro
jízdu v zimním období nestačí. V tomto
období je velice nutné dbát dalších zásad

bezpečné jízdy. Pojďme si proto některé
z nich připomenout.
O Za jízdy po zasněžené nebo namrzlé
komunikaci prudce nebrzděte, nezatáčejte nebo nezrychlujte. Všechny tyto
manévry zvyšují nebezpečí smyku vozidla.
inzerce

Dodržujte větší odstup za vozidlem
před vámi. Musíte počítat s tím, že brzdná dráha vozidla se na zledovatělém
nebo sněhem pokrytém povrchu prodlužuje.
O Brzděte ještě před vjetím do zatáčky,
dokud ještě jede vaše vozidlo v přímém
směru. Zatáčku projíždějte plynule
a nebrzděte v ní. Pokud už ale musíte
v zatáčce brzdit, počínejte si obzvlášť
opatrně.
O Ve vozidle s sebou vozte sněhové řetězy a jejich nasazení si doma v klidu
vyzkoušejte.
O Před jízdou si řádně očistěte skla automobilu. Za jízdy musíte mít rozhled
do všech směrů jízdy.
O Důležitá je i příprava vozidla. Automobil zkontrolujte a doplňte zimní směsi
do ostřikovačů. Své vozidlo mějte vždy
v dobrém technickém stavu a pravidelně ho kontrolujte.
Na svých cestách buďte opatrní
a za každých okolností dbejte zásad bezpečné jízdy. Jedině tak můžete snížit riziko toho, že se stanete účastníky dopravní
nehody. Raději zvolte pomalejší styl jízdy,
ať už jedete kamkoliv. V některých případech se nevyplácí zbytečně chvátat.
O

Krajské ředitelství policie
Kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence

Kulturní přehled MIKROREGIONU
Moravské Budějovice

Domamil

Vodácký oddíl Moravské Budějovice pořádá 20. ročník zimního pochodu Moravské
Budějovice - Zblovice. Trasy 12 a 17 km.
12. 1. 2019, start 10.30 hodin od koupaliště M. Budějovice, na kratší trasu připraven
autobus do Nových Syrovic. Cíl v příjemné hospůdce u Máců. Odvoz autobusem
ze Zblovic do M. Budějovic, pro přespolní
na vlak v 18 hodin. Zveme všechny příznivce pěší turistiky. Buřty s sebou!

TJ Sokol Domamil z.s. pořádá dne 12. 1.
2019 Sportovní ples. Začátek ve 20 hodin
v místní sokolovně, k tanci a poslechu hraje
skupina GENETIC. Srdečně zvou pořadatelé.

Martínkovští hasiči zvou všechny na tradiční Hasičský ples, který se koná v sobotu
19. ledna od 20 hodin v martínkovské sokolovně. K tanci zahraje Dynamic. Připraveno je občerstvení a bohatá tombola.

Někteří možná již zaznamenali, že rekonstrukce Besedy byla úspěšně dokončena
a tudíž nebylo nutné se nadále zdržovat v náhradních prostorách podnikatelského
inkubátoru, ale navrátit se na původní působiště. Kanceláře Besedy a Turistické
informační centrum tedy opět naleznete na Purcnerově ulici č.p. 62. Děkujeme všem, kteří pomohli jakýmkoliv způsobem se stěhováním.

UPOZORNĚNÍ PRO PŘISPĚVATELE
na změnu kontaktu pro příjem článků.
Příspěvky nově zasílejte šéfredaktorovi zpravodaje:
LUBOMÍR JANOUŠEK
e-mail: zpravodajmb@gmail.com
tel.: 732 981 141

Upozorňujeme přispěvatele, že uzávěrka zpravodaje je pravidelně

vždy už 10. den v měsíci!
V případě nedoručení zpravodaje v Moravských Budějovicích si ho můžete vyzvednout v Turistickém
informačním centru, Purcnerova ul. 62, nebo se obraťte na doručovatelku tel: 775 686 678.

leden 2019

o ceny
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Martínkov

Kanceláře MKS Beseda a Turistické informační centrum se vrátily domů
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Vylosovaný výherce získává vstupenku na koncert Malina Brothers, konaný 23. 1. 2019 v MKS
Beseda.
Správně vyplněné SUDOKU (stačí opsat výsledné číslo ve zvýrazněném řádku) se svým kontaktem doručte do Turistického informačního centra v Mor. Budějovicích, Purcnerova 62 (MKS
Beseda), a to nejpozději do 12. hodin, 14. 1.
2019. Vítěze budeme informovat telefonicky.
Výherci z minulého čísla paní Poláčkové z Moravských Budějovic gratulujeme.
Ceny do sudoku věnovalo MKS Beseda Moravské Budějovice.

PAVEL MALINA

placená inzerce

/

PAVEL PEROUTKA / PEPA MALINA / LUBOŠ MALINA
WWW.MALINABROTHERS.CZ
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