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na okraj
Vážení občané
Moravských Budějovic a integrovaných
obcí, vážení návštěvníci Moravských
Budějovic!
Dostává se vám do rukou prázdninové dvojčíslo zpravodaje, které vám
tradičně přináší pohled na dění v našem městě a v integrovaných obcích,
základní kulturní přehled i pozvánky
na zajímavé akce, které jsme pro vás
na léto 2019 připravili.
Doba letních prázdnin a letních dovolených vybízí k nejrůznějším aktivitám.
Milovníci cestování jistě zamíří do blízkých i vzdálených destinací, splní si tajná cestovatelská přání, mnozí z vás se tradičně
těší na chataření, chalupaření, rybolov i na nejrůznější sportovní
a kulturní aktivity, které si již s pravidelností sobě vlastní zadáváte do dovolenkových kalendářů.
Mezi významné kulturní aktivity našeho města dlouhá léta patřil hudební festival Václav Hudeček a jeho hosté, který se konal
ve spolupráci s městem a mnoha významnými sponzory, k nimž
patřily Skupina ČEZ, Kraj Vysočina, místní i regionální podnikatelé a ﬁrmy, které pomáhaly městu s organizací této významné
akce. V letošním roce spolupráce s Václavem Hudečkem dostala nový formát, v Moravských Budějovicích se konalo začátkem
června pouze jedno vystoupení a dva hlavní koncerty si Mistr
Hudeček domluvil s Třebíčí.
Hudební léto tradičně konané ve druhé polovině srpna tak dostává novou podobu v podobě Moravskobudějovického kulturního léta, které přinese milovníkům hudby širší repertoár, tedy
nejen koncerty vážné hudby. Věříme, že nový formát opět osloví
široké spektrum publika nejen z Moravských Budějovic a širokého okolí, ale že cestu na připravované koncerty si též najdou
i prázdninoví návštěvníci Moravských Budějovic. Město i městské kulturní středisko jako tradičně udělají vše pro to, abyste
si ze všech připravovaných kulturních akcí odnesli spoustu nedokončení na str. 2
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Zahradní slavnost, která se v sobotu 8. června konala v Domě
sv. Antonína, navštívilo bezmála sedm stovek lidí všech generací. Pořadatelé pro ně připravili tradičně bohatý a pestrý
program, v němž nechyběla ani kulturní vystoupení.
Foto: Luboš Janoušek
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město informuje

město informuje
Z jednání Zastupitelstva a Rady města Moravské Budějovice
Rada města na své 17. schůzi dne 13. 5. 2019 mj.:
Qschválila předložit žádost o dotaci
z programu Fondu Vysočiny – Obnova
venkova Vysočiny 2019 na rekonstrukci
kulturního domu ve Vesci,
Qschválila žádost studentky gymnázia A.
K. o souhlas s užitím znaku města Mo-

ravské Budějovice na pozvánku odhalení Stolpersteine – Kamenů zmizelých,
Qschválila koncept kroniky místní části
Vranín za rok 2018 a souhlasila s vyplacením odměny dle smlouvy o dílo
kronikářce L. S. za zpracování koncep-

Zastupitelstvo města na svém 4. zasedání dne 13. 5. 2019 mj.:
Qschválilo nové stanovy Moravskobudějovického mikroregionu,
Qschválilo rozdělení ﬁnančního daru
Kraje Vysočina městu Moravské Budějovice ve výši 140.825 Kč na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje
na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání v roce 2019 takto:
ZŠ ul. Havlíčkova 67.128 Kč, ZŠ TGM
57.569 Kč, ZUŠ 16.128 Kč,
Qschválilo smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu města ve výši 72.000 Kč obchodní společnosti COOP družstvo HB,

Praha 3 na provoz prodejny ve Vesci,
Qschválilo poskytnutí ﬁnančních darů
z FAOM: 80.000 Kč (50 % celkových
uznatelných nákladů) pro SH ČMS
– Sbor dobrovolných hasičů v Moravských Budějovicích na celoroční činnost
Sboru dobrovolných hasičů, 95.000 Kč
(50 % celkových uznatelných nákladů)
pro Orel jednota Moravské Budějovice
na celoroční činnost, 110.000 Kč (50 %
celkových uznatelných nákladů) pro HC
Žihadla Moravské Budějovice – mládež,
z. s. na činnost hokejového klubu mlá-

Qschválilo rozpočtové úpravy čís. 8Z, které se týkají změny příjmů a výdajů rozpočtu města
Schválený rozpočet

Úprava rozpočtu

Upravený rozpočet

Příjmy

176,770.202,96 Kč

440.825,00 Kč

177,211.027,96 Kč

Výdaje

197,954.005,29 Kč

440.825,00 Kč

198,394.830,29 Kč

21,183.802,33 Kč

0,00 Kč

21,183.802,33 Kč

Financování

Rada města na své 19. schůzi dne 27. 5. 2019 mj.:
Qsouhlasila s cenami užívání ledové plochy na zimním stadionu,
Qschválila poskytnutí dotace z FAOM
ve výši 15.000 Kč (50 % celkových
uznatelných nákladů) pro Muzejní spo-

Vážení občané...
dokončení ze str. 1
zapomenutelných zážitků. Velký kalendář
akcí, které pro vás připravujeme, naleznete jako vždy na posledních stranách
tohoto periodika. Pevně věříme, že téměř
každý si z nabídky kulturních akcí dokáže
vybrat.
Vážení čtenáři, vážení návštěvníci Moravských Budějovic, věříme, že nabídka
kulturních i zážitkových aktivit, ať již hovoříme o stále se zkvalitňujících službách
našeho vyhlášeného letního koupaliště,
o nabídkách restauračních služeb místních podnikatelů, obchodníků, o možnostech využití cyklostezky Jihlava–Třebíč–Raabs, pro vás bude jen příjemným
bonusem při návštěvách našeho města.
Vážení občané, užijte si léto podle svých
nejlepších představ, rozhodně bez problémů a nenadálých zvratů, abyste mohli
po příjemně strávené dovolené znovu pokračovat ve své práci. Vážení návštěvnici
Moravských Budějovic, buďte u nás co
nejsrdečněji vítáni! Pokud se zdržíte déle,
nebo budete jen projíždět, přejeme vám
krásné léto a příjemný pobyt u nás.
PhDr. Zdeněk Janderka, radní
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lek v Moravských Budějovicích na akci
Řemeslnický jarmark – 26. ročník,
Qschválila zveřejnit záměr prodeje pozemku p. č. 1727/82 v k. ú. Moravské
Budějovice (lokalita Zahrádky) formou
výběrového řízení a vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemku p. č.
1727/82 v k. ú. Moravské Budějovice
za vyvolávací cenu 750 Kč/m2. Kauce složená na účet města je ve výši
15.000 Kč,
Qschválila umístění prodejního stánku
pana J. A. (prodej sezonního ovoce
a zeleniny) na ul. Kollárova v k. ú. Moravské Budějovice,
Qschválila přijetí účelové dotace ve výši
124.163 Kč na realizaci projektu „Bav se
s námi“ a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Krajem Vysočina na realizaci
projektu „Bav se s námi“ se spoluúčastí města 53 214 Kč, schválila uzavření
smlouvy o zajištění realizace projektu
mezi městem Moravské Budějovice
a společností Střed z. ú. Třebíč v celkové výši 177 377 Kč a schválila darovací
smlouvu na spoluﬁnancování projektu
uzavřenou mezi společností Střed z. ú.
Třebíč a městem Moravské Budějovice
ve výši 28 214 Kč,
Qschválila podání žádosti o dotaci v rámci výzvy 03 19 098, ESF – sociální začleňování – Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce,
Qseznámila se s odpovědí Státního archivu Třebíč, pracoviště Moravské Bu-

tu i za jeho přepsání do kroniky místní
části Vranín,
Qschválila příkazní smlouvu na organizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce TI v lokalitě Mexiko“
mezi smluvními stranami městem Moravské Budějovice a RTS, a.s. Brno.

deže, 120.000 Kč (27,33 % celkových
uznatelných nákladů) pro Sportovní
klub JeMoBu - spolek na celoroční činnost ﬂorbalového oddílu, 300.000 Kč
(50 % celkových uznatelných nákladů)
pro Tělocvičnou jednotu Sokol Moravské Budějovice na celoroční činnost,
400.000 Kč (40 % celkových uznatelných nákladů) pro Sportovní klub Moravské Budějovice z. s. na celoroční
činnost sportovního klubu,
Qschválilo spolupráci města Moravské
Budějovice se slovenským městem
Šaštín-Stráže,
Qschválilo odejmutí čestného občanství
Klementu Gottwaldovi,
Qvzalo na vědomí informace o obchvatu
silnice II/152 Moravské Budějovice, čerpání z FAOM v roce 2019 k 30. 4. 2019
a zprávu o činnosti městské policie
za 1. čtvrtletí 2019.

dějovice a Muzea řemesel Moravské
Budějovice, pobočka Muzea Vysočiny Třebíč ve věci posouzení seznamů
obětí 1. a 2. světové války a rozhodla
dále pokračovat v přípravě vyhotovení
pomníku obětí obou světových válek
z Moravských Budějovic, kdy na pomníku bude uvedeno jméno a příjmení oběti dle shromážděného seznamu s tím,
že zde bude umístěn také dovětek, že
vzhledem k útržkovitosti pramenů nebude seznam obětí nikdy úplný,
Qdala souhlas panu L. Z. s užitím znaku
města na kartičkových kalendářích pro
rok 2020,
Qschválila poskytnutí ﬁnančního daru
ve výši 2.000 Kč pro K. B. jako ocenění
za 2. místo na Mistrovství České republiky v kulturistice – Bikiny ﬁtness.

Co nového chystáme u nás
na radnici…
Pracujeme na zlepšení prostředí a služeb Městského úřadu v Moravských Budějovicích. Důkazem této snahy je ocenění
v rámci celorepublikové soutěže „Vstřícný
úřad“, kde jsme získali druhé místo v krajském měřítku. V celorepublikovém měřítku
jsme pak byli oceněni speciálním titulem
„Skokan roku 2019“. Zde Ministerstvo vnitra ČR ocenilo největší meziroční vzestupný
trend neboli progres v rámci snahy zpříjemnit služby občanům v rámci vyřizování
jejich záležitostí u nás.

Ještě v období před prázdninami jsme pro vás ve spolupráci se Základní
uměleckou školou zpřístupnili širší veřejnosti výstavu výtvarného umění v rámci celorepublikové akce ZUŠ OPEN. Chtěli jsme tím
zpříjemnit prostředí městského úřadu pro ty,
kdo sem v této době zavítali. Veřejnost se
tak mohla podívat na výtvarná díla mladých
výtvarníků v prostorách radnice. Je to ukázka naší spolupráce s místními školami.
V období letních měsíců budeme realizovat stavební úpravu vnitřních dveří v prostorách vestibulu radnice. Sami jsme již
delší dobu vnímali potřebu změnit vstupní
koridor do prostor radnice a modernizovat
jej. Za pomoci radních a zastupitelů jsme
získali ﬁnanční prostředky na tuto stavební
akci. Změnu vnitřních dveří jsme projednali
s Úřadem památkové péče. Dveře se změní na větší samootevírací skleněné dílce,
které umožní komfortnější vjezd rodičům
s dětským kočárkem nebo doprovodu s invalidním vozíčkem. Už se na tuto změnu
moc těšíme.
Dále usilujeme o větší stavební úpravu odvlhčení zdiva staré budovy radnice a provedení nových fasádních omítek
na obou budovách městského úřadu.
Na vše peníze nejsou. Tak to musíme řešit
postupně ve více etapách v rámci schváleného rozpočtu města a rozpočtu na roky
příští. Před budovou radnice bychom chtěli
instalovat velké truhlíky se vzrostlou zelení
kolem vstupních dveří.
Začínáme mít nedostatek prostor pro
archivní uložení dokumentů. Elektronizace
nepostupuje tak rychle. Papírových dokumentů je stále mnoho. Proto se touto otázkou aktivně zabýváme. Převod elektronické
části dokumentů pro archivaci na okresní
archiv je v současné době v běhu.
V rámci zlepšení služeb nově funguje
na chodbě před pokladnou platební terminál. Zde si mohou klienti úřadu zaplatit některé poplatky kartou bezhotovostně sami.
Na pokladně lze uhradit poplatky rovněž
bezhotovostní platební kartou.
Snažíme se poradit občanům, když se
na nás obrátí se svými problémy i z jiných
oblastí, kterým se u nás přímo nevěnujeme. Snažíme se poradit i zástupcům okolních obcí v jejich vyřizování věcí pro danou
obec. Rozšiřujeme své znalosti i z jiných
oblastí, abychom lidem mohli dle našich
možností pomoci.
V rámci zrušení územní příslušnosti se
u nás enormně zvedl počet odbavených
klientů. Vzhledem k minulé době, kdy ještě
občané nemohli vyřizovat povolení vozidel
kdekoliv, se zvýšilo množství vyřízených
záležitostí až 2,5 x. Jezdí k nám lidé z okolí Brna, Jihlavy, Dačic, Znojma, Třebíče
a Českého Krumlova.
Proto chci v závěru poděkovat všem zaměstnancům městského úřadu za to, že se
snaží svou práci dělat co nejlépe. Za toto
úsilí máme pozitivní odezvu od veřejnosti
a to nás moc těší.
Ing. Jana Špačková,
tajemnice MěÚ

Z návštěv možných příštích partnerských měst
Na posledním jednání zastupitelstva
města padla otázka, proč sháníme nová
partnerská města, když spolupráce s rakouským Kautzenem zrovna nefunguje
tak, jak by měla, co má přinést partnerství s dalšími městy, co od toho očekáváme? To už ale bylo ve spolupráci s Jiřím
Veithem, farářem římskokatolické církve,
rozjednáno setkání s vedením polského
města Kalwaria Zebrzydowska a slovenským městem Šaštín – Stráže. Obě města
mají společnou slavnou minulost, v obou
se nacházejí významné církevní památky
(tzv. Kalvárie).
Návštěva v polském městě proběhla
za účasti členů rady a zastupitelstva města. Setkání proběhlo v uvolněné přátelské
atmosféře, organizační struktura polské
státní správy je poněkud jiná než ta naše,
byli jsme přijati burmistrem a radou, sdělili
jsme si vzájemná očekávání, která by se

mohla odehrávat nejen na úrovni představitelů měst, ale zejména v procesu
vzájemného poznávání obyvatel měst,
studentů, věřících při významných mariánských poutích a podobně. Prošli jsme
velmi podrobnou prohlídku komplexu
Kalwarie, což je monumentální klášterní
komplex, který nabízí ubytování až 800
poutníků najednou. Město samé nemá
žádný velký průmysl, nábytkářské družstvo sdružuje asi 200 výrobců nábytku,
má výstavní prostory a zprostředkovává zakázky zájemcům. Vedle toho jsou
ve městě výrobci obuvi, zřejmě druhý
tradiční obor výroby. Město má dvě školy, lyceum, moderní tělocvičnu a venkovní
sportovní areál. Tradičně pro Poláky bylo
přijetí zakončeno společným obědem
a stanovením harmonogramu příprav memoranda o spolupráci, které musí projít
schválením zastupitelstvem města.
dokončení na str. 4

Z návštěvy u polských přátel.

Na snímku zleva: radní Zdeněk Janderka, místostarostka Jana Kiesewetterová, primátor města
Šaštín-Stráže Jaroslav Suchánek a tajemnice MěÚ Jana Špačková.
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Z návštěv...
dokončení ze str. 3
Slovenské město Šaštín-Stráže má podobně významnou církevní historii, je nejvýznamnějším poutním místem Slovenska. Malá delegace vedení města, pan
primátor a dva zástupci města, navštívili
Moravské Budějovice v den konání řemeslnického jarmarku. Také návštěva ze
Slovenska byla velmi příjemná, otevřená

debata o možné spolupráci na úrovni partnerství byla velmi podnětná, předali jsme
si vzájemně informace o dění ve městech,
o situaci na Slovensku i tady u nás. Slovenští přátelé přislíbili projednat možnosti
partnerství a naplánovali jsme termín dalšího možného setkání, které zřejmě bude
spojeno se srpnovými kulturními akcemi
v Moravských Budějovicích.
Bc. Jana Kiesewetterová,
PhDr. Zdeněk Janderka

Největší sběratel kartičkových
kalendáříků v ČR
V Moravských Budějovicích žije největší sběratel kartičkových kalendáříků
v České republice. Je jím pan Lubomír Zamazal, který kalendáříky sbírá od 80. let.
Od Klubu sběratelů kuriozit letos na jaře
získal v oboru sběratelství kartičkových
kalendáříků ocenění nejvyšší. Se svou
sbírkou, která obsahuje 500 000 kalendáříků, se stal největším sběratelem v Čes-

Další skvělá sportovkyně z Moravských Budějovic
Již v minulém čísle zpravodaje jste se mohli dočíst o vynikajících úspěších
Kamily Brzobohaté v kulturistické disciplíně Bikiny ﬁtness. Kamča má za sebou první velké soutěže a hned i první velká vítězství ve své kategorii – 1. místo
na Mistrovství Moravy a Slezska a 2. místo na Mistrovství České republiky. Tomuto sportu se začala intenzivně věnovat před rokem a půl a nyní se dostavují
zasloužené výsledky, za což jistě patří Kamči uznání a gratulace.
A tak tato mladá sportovkyně přijala pozvání starosty města Ing. Vlastimila Bařinky a dostavila se na MěÚ dne 31. května.
Slavnostní přijetí a ocenění bylo opět milé
a příjemné. Povídalo se o všem, co s tímto sportem souvisí, o tvrdé a dlouhodobé
fyzické přípravě i speciálně upraveném
stravovacím a pitném režimu, také o již
proběhlých soutěžích i o těch, které Kamču v této sezóně ještě čekají. Jak nám
Kamča sdělila, momentálně se připravuje na červnový Diamond Cup v Ostravě,
na němž se poprvé utká s evropskou konkurencí. A pak si konečně pořádně odpočine, na což se už velmi těší.
Starosta Ing. Vlastimil Bařinka i místostarostka Bc. Jana Kiesewetterová pogratulovali Kamile Brzobohaté k jejím skvělým sportovním výsledkům. Vyjádřili uznání
nad cílenou a vytrvalou přípravou, s nimiž
Kamča k soutěžím přistupuje. Ing. Bařinka
jí poděkoval také za vzornou reprezentaci
města a do dalších závodů jí popřál ještě
hodně úspěchů i chuti sportovat.
Ani toto milé přijetí se neobešlo bez
zapsání všech zúčastněných do pamět-

ní knihy Moravských Budějovic a bez
slavnostního přípitku. Ten Kamča pojala
ale spíše symbolicky, protože příprava

Foto: Pavel Čírtek

na soutěže je zcela nekompromisní i co
se konzumace alkoholických nápojů týče.
Z rukou starosty města převzala mladá
sportovkyně krásnou květinu a ﬁnanční
dar v hodnotě 2 tis. Kč.
Ing. Kamila Havlíčková,
vedoucí odboru kanceláře starosty
a školství MěÚ

Zkrátka je to člověk vitální a stále
nadšený pro své sběratelství i další koníčky.
Dne 31. května přijal starosta města
Ing. Vlastimil Bařinka Lubomíra Zamazala na MěÚ. Slavnostní přijetí se odehrálo
ve starostově kanceláři. Vedle Ing. Vlastimila Bařinky se jej účastnila také místostarostka Bc. Jana Kiesewetterová.
Oba poblahopřáli panu Zamazalovi k jeho
ocenění a úctyhodné sbírce. Poděkovali mu rovněž za skvělou reprezentaci
města Moravské Budějovice a vyjádři-

li přání, aby mu jeho sběratelská vášeň
vydržela ještě hodně dlouho. Jako výraz
uznání a poděkování předal Ing. Bařinka
Lubomíru Zamazalovi Knihu měst a obcí
České republiky s věnováním, láhev vína
a krásnou květinu. Nechybělo samozřejmě zapsání všech zúčastněných do pamětní knihy města a závěrečný slavnostní
přípitek.
Ing. Kamila Havlíčková,
vedoucí odboru kanceláře starosty
a školství MěÚ

Gratulace k významným narozeninám

Foto: Pavel Čírtek

ké republice. Rozdíl mezi 1. a 2. místem
v tomto sběratelství je více než 316 000
kalendáříků, což jen dokládá opravdovou
úctyhodnost sbírky p. Zamazala. Tento
jeho koníček není jen o množství kusů
ve sbírce, ale také o pravidelném třídění
a poctivé archivaci a samozřejmě o průběžném doplňování, obměňování a rozšiřování sbírky kartičkových kalendáříků.
Jak nám p. Zamazal sdělil, nejvíce kalendáříků získává na internetovém aukru
a při různých sběratelských a výměnných
akcích.
Kromě této sběratelské vášně se Lubomír Zamazal také zaměřuje na sbírání
nejrůznějších předmětů s podobiznou císaře Františka Josefa I. Tím ale výčet jeho
zájmů a zálib nekončí. Jak jsme se dozvěděli, je také členem klubu turistů, ﬁlatelistů
a dokonce pěstuje i vzácné trvalky a lilie.

Poslední květnový čtvrtek
proběhla v Domě sv. Antonína milá oslava. Zdejší klientka
Zdenka Doležalová zde totiž
slavila významné životní jubileum. Vzhledem k tomu, že se
narodila 30. května 1924, šlo
o její už 95. narozeniny.
Mezi celou řadou gratulantů
(prvním byl ředitel domova Ladislav Chloupek) ani v jejím případě nemohli chybět zástupci
města, jimiž tentokrát byli místostarostka Jana Kiesewetterová a její kolega z městské rady
Jaromír Klouda. Oba oslavenkyni k významnému životnímu
jubileu popřáli zejména hodně
zdraví a předali jí tradiční dary
města: krásnou kytici, dárkový balíček
a pamětní list. Chybět samozřejmě nemohl ani podpis hlavní protagonistky čtvrtečního dopoledne do pamětní knihy města.
Paní Doležalová, která je navzdory svému
věku stále neobyčejně zručná, ho zvládla bez jakýchkoliv problémů, ty jí do jisté
míry dělá pouze orientace. Do domova,
kam nastoupila před čtyřmi roky, za ní
pravidelně dochází vnučka Štěpánka

s rodinou. Při závěrečném neoﬁciálním
posezení s gratulanty bylo zřejmé, že má
z oslavy skutečnou a nefalšovanou radost.
Pravidlo, že moravskobudějovickým
občanům starším 90 let gratulují zástupci
města osobně, platí již třetím rokem. Podmínkou pro takové osobní blahopřání ale
je, že o ně oslavenci sami projeví zájem.
Luboš Janoušek

Podpora škol v území ORP dostává
z projektu MAP II novou podobu
Co bychom vám rádi sdělili? Projekt
MAP II začal připravovat a uskutečňovat
přímou podporu vzdělávání, podpůrné
semináře a workshopy pro pedagogy,
nově k tomu přistupuje též přímá podpora dětí a žáků. Nechceme se omezovat
na nákupy potřeb pro zájmové kroužky
a školní kluby, připravili jsme pro všechny
žáky ve školách v našem území možnost
zúčastnit se dvojjazyčného divadelního
představení Divadelní společnosti Zlín.
Představení pro žáky 1. stupně ZŠ o převýchově líného medvěda a představení
pro 2. stupeň ZŠ – na již vyšší uživatelské úrovni anglického jazyka – o vzájemné podpoře dvou bratrů, z nichž jeden
se přiotráví houbami a druhý, tak trochu
po vzoru pohádky O kohoutkovi a slepičce, hledá pomoc pro jeho záchranu. Vše
zasazeno do zajímavých kontextů dnešní
americké společnosti.
V úterý 11. června se odehrála obě
představení v Jemnici za účasti 256 žáků
z Jemnice a okolních škol, ve středu 12.
června byla obě představení odehrána
v Městském kulturním středisku Beseda
v Moravských Budějovicích. Představení pro 1. stupeň škol navštívilo 409 dětí
z Moravských Budějovic a okolních obcí,
představení pro 2. stupeň navštívilo 313
žáků, což je sumárně 722 žáků škol.
Spolu se žáky se představení účastnili rovněž pedagogové, kteří nám poskytli
též pro potřeby hodnocení zpětnou vazbu. Použijeme-li vyjádření paní ředitelky
ze ZŠ a MŠ Mladoňovice: „Musíme vám
moc poděkovat za skvělé představení,
mělo u našich dětí ohromný ohlas!“
Pro podzim 2019 již plánujeme spolupráci s lektory cizích jazyků přímo ve školách, a to jak s pedagogy, tak přímo s dětmi. Přejeme všem pedagogům klidnou
zaslouženou dovolenou a dětem a žákům
krásné a ničím nerušené prázdniny plné
pohody a zážitků.
PhDr. Zdeněk Janderka, projekt MAP II

Půdní vestavba budovy „A“ ZŠ
T. G. Masaryka

Foto: Pavel Čírtek
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V průběhu letních prázdnin budou probíhat stavební práce na půdní vestavbě
budovy „A“ Základní školy T. G. Masaryka
Moravské Budějovice, při které vznikne
nová učebna. V učebně budou řešena
střešní okna, bude rozšířena elektroinstalace a ústřední topení. Učebna bude nově
opláštěna sádrokartonovým podhledem.
Zhotovitelem stavebních prací se
na základě výsledku výběrového řízení
stala ﬁrma STABO MB s.r.o. Moravské
Budějovice s nejnižší nabídkovou cenou
896 724 Kč bez DPH. Stavební práce byly
zahájeny ve druhé polovině měsíce června, akce bude dokončena do poloviny letošního září.
Miroslav Beránek, odbor strategického
rozvoje a investic MěÚ
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Dopravní soutěž mladých cyklistů
Ve středu 22. května proběhlo v Moravských Budějovicích oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů. Tradiční cyklistická soutěž prověřuje znalosti žáků
základních škol z pravidel provozu na pozemních komunikacích, ze zásad poskytování první pomoci a z praktických cyklistických dovedností, které žáci prokazují při jízdě zručnosti a jízdě na dětském dopravním hřišti na ul. Šafaříkova.
V letošním roce se do soutěže přihlásilo celkem jedenáct družstev složených
ze dvou děvčat a dvou chlapců. Soutěžilo
se v kategorii mladších a starších žáků.
Při prezenci soutěžní týmy obdržely harmonogram s pořadím absolvování všech
čtyř disciplín. Po zahájení již nic nebránilo
vlastnímu soutěžnímu klání. Ani počasí,
které nám v ten den úplně nepřálo, žádný ze soutěžních týmů nijak neodradilo.
Od rána pršelo, déšť se umoudřil až někdy před polednem, a tak závěrečný nástup a vyhlášení výsledků dopravní soutěže již mohly proběhnout před budovou
ZŠ T. G. Masaryka.
Po chutném obědě, který soutěžícím
i všem organizátorům připravily paní kuchařky ze ZŠ TGM, jsme všichni již netrpělivě očekávali vyhlášení celkových
výsledků. V obou kategoriích se vítězi
stali žáci ze ZŠ Domamil, kteří tak oblast
ORP Moravské Budějovice reprezentovali v krajském kole soutěže, jež se konalo
ve Velkém Meziříčí 6. června. Vítězná
družstva získala nejen věcné ceny, ale
soutěžící si odváželi také zlaté medaile a pohár pro vítězné družstvo, které
do soutěže zajistilo město Moravské Budějovice.
Odměněni a oceněni za odhodlání
a snahu v soutěži však byla nejen družstva na stupních vítězů, ale úplně všich-

ni soutěžící, a nikdo tak domů neodjížděl
s prázdnou.
Poděkování za organizaci soutěže patří
městu Moravské Budějovice, pracovníkům odboru kanceláře starosty a školství
a odboru dopravy a silničního hospodářství, strážníkům městské policie, krajskému Besipu, také vojákům z Náměště
nad Oslavou a pracovníkům zdravotnické
záchranné služby, kteří se soutěže pravi-

Přednáška na téma Alzheimerova nemoc – strašidlo dnešní doby
Hodně se o této nemoci mluví, ale málo
o ní víme. Každý jistě zná někoho, kdo
s touto nemocí bojuje. Někdy i u svých

pokus o propagaci šachové hry, a i když
se akce zúčastnilo pouze šest žáků, vesměs členů šachového kroužku DDM Budík, hodnotíme akci jako zdařilou. Skvělá
atmosféra, odhodlání mladých hráčů této

Mezinárodní mistr v korespondenčním šachu a jeho soupeři v akci.
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Ve čtvrtek 13. června proběhlo předávávání cen autorům nejlepších výtvarných
prací soutěže Mé toulky za zvěří v MŠ
v našem regionu. První tři vítěze z okresního kola výtvarné soutěže odměnil Ing. Tomáš Sedláček, předseda Okresního mysliveckého spolku Třebíč Českomoravské
myslivecké jednoty, z. s. Celkem šest malých výtvarníků a výtvarnic z mateřských
škol, kteří se umístili do 10. místa, obdrželo od města Moravské Budějovice kreslicí
potřeby pro rozvíjení výtvarných technik.
Těšíme se na účast dětí v dalším ročníku
této tradiční výtvarné soutěže.
Ing. Jaroslav Kotrba,
odbor ŽP MěÚ

delně účastní a pomáhají s její organizací
a zdárným průběhem. Poděkování náleží rovněž vedení města a místostarostce Bc. Janě Kiesewetterové a tajemnici
Ing. Janě Špačkové, které se ujaly předávání cen soutěžícím, jakož i vedení ZŠ T.
G. Masaryka za vždy vstřícnou a kvalitní
spolupráci při organizaci soutěže a za zajištění obědů pro soutěžící.
I přes počáteční nepřízeň počasí se
soutěž vydařila a my všichni, soutěžící
i organizátoři, jsme strávili příjemné cyklistické soutěžní dopoledne.
Ing. Kamila Havlíčková,
vedoucí odboru kanceláře starosty
a školství MěÚ

Šachová simultánka v projektu MAP II
Ve spolupráci s mezinárodním mistrem
v korespondenčním šachu RNDr. Oldřichem Sedláčkem uspořádal realizační
tým MAP II poslední květnové pondělí šachovou simultánku. Byl to další zajímavý

Mé toulky za zvěří

Foto: Luboš Janoušek

královské hry společně s vědomím, že jejich soupeřem
je mezinárodní mistr v korespondenčním šachu, to
vše navodilo pocit pravého soupeření. I když
RNDr. Sedláček všechny
rozehrané partie ovládl,
přece jen si mladí šachisté odnesli vedle zážitku ze soutěžení rovněž krásné medaile.
Vítězkou mezi žáky se
stala Helenka Šťastná, která
si navíc odnesla krásný pohár pro vítěze.
Všem zúčastněným hráčům, RNDr. Sedláčkovi, panu Jiřímu Tržilovi i pracovníkům
Besedy za spolupráci děkujeme. Podpora
matematické gramotnosti, logického myšlení při různých herních činnostech je
skvělou průpravou ke studiu na středních
školách různého zaměření.
PhDr. Zdeněk Janderka,
realizační tým MAP II

blízkých můžeme pozorovat výkyvy nálad,
změny v chování, časté opakování informací nebo otázek, hledání věcí. Ve všech
inzerce

těchto případech je důležité neprodleně
vyhledat odbornou pomoc. Vždy je třeba
odhalit příčinu těchto obtíží. Neboť pokud
nemocný pociťuje, že s jeho zdravím není
něco v pořádku, způsobuje mu to dlouhodobý stres, který jednak zhoršuje obtíže
s pamětí, ale je také hlavním rizikovým
faktorem při vzniku onemocnění demencí.
Jaké jsou příznaky Alzheimerovy choroby?
Alzheimerova choroba se vyvíjí pozvolna
a zpočátku celkem nenápadně, takže nemocný i jeho blízcí často připisují tyto příznaky stárnutí. Příznaky nemoci mohou být
i značně individuální. Obecně lze zařadit
mezi nejčastější příznaky:
O zhoršení paměti a prostorové orientace
i na známých místech
O obtížné hledání konkrétních slov, často
opisné pojmenovávání
O ztráta zájmu a aktivity
O potíže s plánováním, rozhodováním
O skleslost, apatie až deprese či naopak podrážděnost
O změny v chování, jednání
Už čtvrtým rokem pracuje v našem kraji
Alzheimer poradna Vysočina. Jejím posláním
je poskytovat komplexní služby odborného
sociálního poradenství všem, kteří se setkávají s obtížemi v oblasti kognitivního deﬁcitu
(přechodné, nebo trvalé postižení poznávacích funkcí). Cílem je nabídnout široké veřejnosti i pečujícím podporu pro zkvalitnění péče
o člověka s demencí v domácím prostředí.
Kvalita života člověka s demencí je přímo
úměrná kvalitě života pečovatele. Domácí pečující se často potýkají s obtížemi v komunikaci, nerozumí sdělení nemocného. Nevědí si
rady s výkyvy nálad, zlostným chováním, podezíravostí až osočováním. Nevědí, na jakou
ﬁnanční podporu mají nárok, kdo jim může
pomoci s péčí a na koho se obrátit, když už se
domácí péče stává neúnosnou.
Na tyto a mnoho dalších otázek vám ráda
odpoví Mgr. Marcela Rýpalová, vedoucí Alzheimer poradny Vysočina 11. září na přednášce v Besedě (sál Budivoj). V případě zájmu ze
strany občanů budou na městském úřadu zřízeny poradenské dny Alzheimer poradny Vysočina pod vedením Mgr. Marcely Rýpalové.
Mgr. Iveta Endlová, odbor sociální MěÚ
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Řemeslnický jarmark oživil zámecké nádvoří

ODHALOVÁNÍ KAMENŮ ZMIZELÝCH
O kamenech zmizelých, které mají připomínat památku obětí holokaustu, jste se
mohli dočíst již v minulých číslech zpravodaje. Ovšem atmosféra, která naplnila Sokolskou ulici v den jejich slavnostního odhalování, byla opravdu neopakovatelná. Vedro
k zalknutí, vítr, který nese slova na všechny strany, a přesto ticho, klid a úcta. Snad
každý, kdo přišel ve středu 12. června na slavnostní odhalování Kamenů zmizelých,
musel pocítit sílu emocí tohoto okamžiku.
Ještě před hlavním programem v ulici
Sokolská se v budově Gymnázia a SOŠ
konalo setkání „tvůrců“ projektu s veřejností. Hlavní duší celé akce byly Anežka
Kotrbová a PhDr. Alena Zina Janáčková,
které možná samy na začátku netušily, jak velký ohlas jejich práce bude mít.
V učebně, kde se setkání konalo, se sešli
zástupci odborných historických pracovišť, města Moravské Budějovice, pamětníci, kteří zavzpomínali na své spolužáky,
kamarády a sousedy, rodinní příslušníci
a řada dalších hostů. Obrovskou radost
nám udělal zájem ze strany potomků ro-

din Bixových a Rosenbergových, kteří
podnikli dlouhou cestu z USA, aby mohli
být přítomni uctění památky svých předků. Zaznělo zde mnoho krásných slov, ale
i holá historická fakta. PhDr. Petr Beránek, ředitel Muzea řemesel v Moravských
Budějovicích, ve své řeči mimo jiné uvedl: „Historia magistra vitae est (Historie
je učitelkou života) a je nutné, abychom
na to, co se stalo, nezapomínali. A pokud
možno se z toho snažili poučit.“
Vraťme se ale přímo na místo, kde byly
Kameny zmizelých odhaleny. Studenti
gymnázia krátkým medailonkem a květi-

nou uctili památku Jakuba Bixe, Hedviky
Bixové, Ladislava Rosenberga, Terezie
Rosenbergové, Hanuše Rosenberga,
Pavla Rosenberga a Ervína Rosenberga.
Následoval projev pana Milana Cahy, pravnuka sestry Terezie Rosenbergové, zakončený symbolickou minutou ticha. Poté
se většina přítomných přesunula do pobočky Státního okresního archivu, kde
manželé Jičínští připravili výstavu o rodinách Rosenbergových a Bixových.
Pokud tedy někdy půjdete po Sokolské
ulici, tady u nás v Moravských Budějovicích, nezapomeňte se na chvíli zastavit
u malých mosazných destiček před domem č. p. 83. A budete-li chtít, vzdejte
v duchu hold lidem, kteří zde kdysi žili, ale
svoje přání a sny si díky totalitnímu fašistickému režimu už nemohli uskutečnit.
Mgr. Květa Bretšnajdrová
Foto: Luboš Janoušek
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Letošnímu 26. ročníku řemeslnického
jarmarku předcházela značná nervozita
a úsilí přípravného výboru. Po přestávce
v loňském roce jsme se rozhodli organizovat jarmark poprvé jako celodenní záležitost, a proto jsme měli značné obavy.
Z účasti řemeslníků, které se bohužel potvrdily. Z účasti majitelů historických veteránů, v sobotu totiž současně probíhala
oblíbená a hojně navštívená jízda veteránů
po stopách hraběte Chorinského. Veteránů
se nakonec sjelo do Moravských Budějovic na třicet. Z účasti souborů, které měly
vystupovat v programu. Všechny pozvané
soubory se představily v celé své kráse.
Také jsme měli obavy z návštěvnosti, protože v sobotu 8. června žily Moravské Budějovice mnoha aktivitami. Dřevosochání
na letišti, Antuka tour u sokolovny, Zahradní slavnost v Domě sv. Antonína, soutěže
dětí z obcí Moravskobudějovického mikroregionu v Litohoři, mše sloužená v kostele sv. Jiljí Mons. Mgr. Pavlem Posádem,
titulárním biskupem ptujským a pomocným
biskupem českobudějovickým za studenty
gymnázia, které také navštěvoval, a další
akce. Večer před jarmarkem se mi omluvili
dva řemeslníci, že se naší akce nezúčastní.
Dobře, to se může stát, každý máme své
problémy. V sobotu před devátou hodinou,
kdy jsem měl jarmark zahájit, zelo nádvoří
téměř prázdnotou. Řada dalších řemeslníků se bez omluvy nedostavila. Infarktový
stav! V konírnách předváděl bravurně své
řemeslo pan Žákovský, jemuž byl letos
udělen prestižní titul Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina. Vedle něj pletl
a prodával proutěné výrobky pan Staník.
Paní Žáková měla velký úspěch s kolekcí
přírodních ručně vyráběných mýdel. Naproti ve stánku paní Baráková předváděla
ruční pletení a svoje výrobky. Paní Vlková
již tradičně předváděla řezbářství, dřevěné
hračky a ruční vazby. Také prodávala celý
sortiment publikací vydaných v průběhu

minulých let Muzejním spolkem. Na volném prostranství před konírnami předváděli
volné kování učni oboru kovář ze Střední
průmyslové školy Třebíč. Krátce po deváté
hodině zazněla z věže kostela sv. Jiljí fanfára v podání Miroslava Kratochvíla a nádvoří jakoby rázem ožilo zpěvem a hrou
na ukulele. To se návštěvníkům představily
soubory Rozinky a Růžička působící při ZŠ
T. G. Masaryka pod vedením paní učitelky
Alexandry Rosové a paní učitelky Mgr. Alexandry Rosové ml. Návštěvníkům se líbilo
vystoupení šesti mladých talentovaných
hudebníků z Martínkova, kteří si dali název
malá dechová hudba Martínkovanka. Po jejich produkci se návštěvníkům představila
skupina Aerobik rovněž ze ZŠ TGM pod vedením paní učitelky Pavlíny Inderkové DiS.
Závěr dopoledního programu byl zcela v režii paní Mgr. Dany Svobodové, jež představila postupně soubory Džbánek, Džbáneček a Martínek, všechny z Martínkova. Celý
program pak provázela průvodním slovem.
Od jedenácté hodiny dopolední se
na Purcnerově ulici sjížděla historická vozidla, jedno auto krásnější než druhé. Tato
atrakce zaujala nejen návštěvníky jarmarku, ale povšimnul jsem si, že projíždějící
auta Moravskými Budějovicemi zastavovala a posádky přišly okukovat vystavené veterány. V pravé poledne se pak všechna vystavená vozidla vydala na „spanilou jízdu“
okolo náměstí Míru, směr Lažínky, na obchvat Mor. Budějovic, odkud se od Litohoře
vrátila na Purcnerovu ulici.
Při odpolední ochutnávce vín vinařství
Schvarz vyhrávala návštěvníkům k poslechu a tanci výborná cimbálová muzika Kyničan z Moravských Knínic. Podvečer a večerní hodiny patřily vystoupení oblíbené
country kapely Tuláci, a tak není divu, že se
spokojení návštěvníci rozcházeli v dobrém
rozmaru po celodenním programu XXVI.
řemeslnického jarmarku po desáté hodině
večerní do svých domovů.

Co říci závěrem? Velké poděkování všem,
kteří se podíleli na přípravě a realizaci letošního jarmarku, který město podpořilo dotací
z FAOM. Samozřejmě, že se vyskytla celá
řada nepříjemností, které bychom nejraději
neviděli. Například již zmíněná malá účast
řemeslníků, pivo z Bítova přivezli přes pivní
slavnosti ve Znojmě se značným zpožděním
a další. Pokud se realizační tým na své poradě v červenci rozhodne příští rok organizovat XXVII. řemeslnický jarmark, pak musí
vycházet ze zkušeností toho letošního. Byl
bych také rád, kdyby se na řemeslnickém
jarmarku prezentovali v daleko větší míře
řemeslníci z Moravských Budějovic a okolí.
Datum pro příští rok je předběžně domluveno na sobotu 23. května 2020. Kontakt:
Muzejní spolek v Moravských Budějovicích,
nám. Míru 1, Mor. Budějovice, 676 02, email:
muzejnispolekmb@gmail.com.
Václav Kovář
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ze společnosti
Výjezdní zasedání Muzejního spolku v Moravských Budějovicích
akumulační komory vodojemu je možné
zhlédnout krátký audiovizuální program
o historii vodárenství. Z vyhlídkové plošiny se návštěvníkům otevírá nádherný
výhled nejen na Třebíč se všemi jejími
památkami, ale také například na Heraltice, Pekelný kopec, věž sv. Gotharda
v Budišově a mnoho dalších zajímavých
míst.
Po prohlídce vodojemu jsme ještě
prodiskutovali nutná organizační opatření pro realizaci blížícího se moravskobudějovického řemeslnického jarmarku. Na zpáteční cestě jsme se zastavili
na občerstvení ve Výčapech, kde jsme
v sobě nechávali doznít prožitky zajímavého a poučného zájezdu.
Václav Kovář

První středu v červnu, konkrétně 5.
června, uspořádal Muzejní spolek v Moravských Budějovicích pro své členy
a příznivce výjezdní zasedání na vodojem Kostelíček v Třebíči. Tento vodojem přestal plnit svoji funkci od sedmdesátých let minulého století a chátral.
V roce 2010 vznikl záměr věžovou část

vodojemu opravit do původní podoby,
instalovat zde expozici vývoje třebíčského vodárenství a vodojem včetně
vyhlídkové plošiny otevřít pro veřejnost.
V jednotlivých podlažích vodojemu
lze spatřit hlavní vývojové etapy vodárenství na Třebíčsku od středověku
po současnost. V prostorách původní

Obec našim dětem
V sobotu 8. června proběhlo v Litohoři
tradiční soutěžní klání obcí Moravskobudějovického mikroregionu. Letošní ročník
akce s názvem Obec našim dětem byl
ročníkem XII. Zúčastnilo se 19 smíšených
soutěžních družstev po deseti dětech. Navzdory tomu, že termín konání připadl právě na Medarda, počasí bylo jako na objednávku. Slunce příjemně hřálo a pofukoval
osvěžující větřík. Děti se svými doprovody
bojovaly jako lvi. Disciplíny byly zaměřené
nejen na pohyb, ale i na poznávání. Každý si tedy přišel na své. Mezičas příjemně
vyplnily i nesoutěžní disciplíny, které byly
zaměřeny na menší děti. Zábavu tedy
v Litohoři našli chlapci a děvčata všech
věkových kategorií. Tři desítky pořadatelů
a dobrovolníků se celý týden snažily vše
připravit tak, aby nic nevázlo, což se také
ke všeobecné spokojenosti podařilo.
Po celodenním maratonu čekala na děti
sladká odměna. Každé družstvo obdrželo
vedle pamětních medailí rovněž dort.
A jak letošní sportovní klání nakonec
skončilo? Vítězství si již podruhé za sebou
odneslo jedno ze dvou družstev Dešova,
kterému se podařilo obhájit loňské prvenství i putovní pohár, druhé místo vybojo-

valy Moravské Budějovice a třetí příčku
obsadily Vícenice. Ostatních šestnáct
družstev skončilo na krásném 4. místě.
Děkujeme všem za účast a těšíme
na další – v pořadí již třináctý – ročník,
který bude hostit v roce 2020 Želetava.

A ráda bych ještě poděkovala všem litohořským spoluobčanům, kteří nám pomohli s organizací celé akce.
Hana Bustová,
starostka

Z Festivalu Miroslava Kratochvíla

Foto: Luboš Janoušek
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NÁVŠTĚVA ZÁSTUPCŮ OBCÍ MIKROREGIONU BYSTŘICKO

Den matek v Dešově

Ve čtvrtek 30. května navštívilo Domamil osmnáct zástupců
obcí Mikroregionu Bystřicko, a to v rámci získávání inspirací
a výměny zkušeností od tří vesnic Vysočiny, které získaly zlatou stuhu v krajské soutěži Vesnice roku a titul Vesnice Vysočiny. Před touto návštěvou vyhlásila obec brigádu na pomoc při
úklidu obce. Ruku k dílu přiložila většina zastupitelů a společně
s ochotnými spoluobčany přichystali obec v tom správném duchu. Děkuji všem, kteří se brigády zúčastnili.
Návštěvu jsme nejprve přivítali před obecním úřadem a vzápětí jsme se odebrali na prohlídku do mateřské školy. Učitelky
společně s dětmi připravily krátké vystoupení ze své každodenní
činnosti a podarovaly návštěvu keramickým srdíčkem. Následovala prohlídka obecní knihovny, ukázkové školní přírodní zahrady
a dětského hřiště. Poté se v zasedací místnosti obecního úřadu
představili jednotliví zástupci obcí a pohovořili o svých obcích.
Pak nás ředitelka školy Mgr. Punčochářová provedla budovou
prvního stupně základní školy a představila školu. Po návštěvě
školy jsme si společně prohlédli nedávno zrekonstruovanou hasičskou zbrojnici, navštívili jsme kostel sv. Prokopa, opravený

K měsíci květnu neodmyslitelně patří svátek všech maminek –
Den matek. V neděli 19. května se v Dešově tento svátek již tradičně slavil v prostorách zdejšího kulturního domu. Proběhlo zde

hřbitov a sportovní areál s fotbalovými kabinami. Na fotbalovém
hřišti jsme viděli trénující nejmladší fotbalisty. Na závěr jsme
se odebrali do sokolovny, kde byla nachystána malá výstava
z ukázky tvorby domamilské spisovatelky a výtvarnice paní Gabriely Kopcové. Při přátelském posezení s občerstvením jsme
si společně vyměnili svoje zkušenosti a poznatky z jednotlivých
obcí i ze soutěže Vesnice roku.
Radek Menčík

Významné životní jubileum Květy Venhodové
Ne každému je dopřáno, aby se dožil úctyhodného věku sta
let. Paní Květa Venhodová z Bolíkovic však to štěstí má. Svých
stých narozenin se dožila letošního 1. června.
V neděli 2. června přišli popřát jubilantce zástupci obce Babice-Bolíkovice, starostka Petra Černá, místostarosta Pavel
Zikmund a za ČSSZ – sociální správu Mgr. Pěnčíková. Mezi
gratulanty nechyběl dlouholetý starosta Babic Miloslav Vecheta s chotí. Po gratulacích, přání pevného zdraví, předání kytic
a dárků paní Venhodové si všichni společně vychutnali slavnostní přípitek šampaňským. Při občerstvení a posezení v dobré náladě si gratulanti povídali s oslavenkyní o jejím životě, rodině i o tom, že dlouhověkost mají danou v genech rodu. Řeč
přišla i na nedaleké Čáslavice, kde paní Květa prožila větší část
svého života. Z Čáslavic jí popřáli zástupci obce a kamarádky.
Povídalo se také o Bolíkovicích. V příjemné atmosféře s milou

oslavenkyní čas běžel jako voda, a tak se s ní gratulanti loučili
až v pozdních večerních hodinách.
Petra Černá

Dvakrát z Lázu
CIRKUSOVÉ ODPOLEDNE
Za teplého a slunečného počasí se v sobotu 1. června pořádalo cirkusové odpoledne. Začalo v půl jedné na hřišti, kde pan
starosta Martin Chalupa všechny přivítal. Program byl zahájen
společným tancem s klauny, po kterém následovalo vystoupení známého žongléra Ošmery z Třebíče. Poté děti soutěžily
v různých disciplínách, do kterých byli zapojeni i rodiče. Disciplíny obsahovaly nejen pohybové aktivity, ale také vědomostní
a jednou z nich byla také myslivost. Za aktivity byly děti sladce odměněny a nechyběla ani bohatá tombola. Dále program
pokračoval příjezdem hasičů, policistů a záchranářů, kteří si

nejen pro děti připravili
zábavné prožití. Na závěr
tohoto vydařeného odpoledne si tatínci zahráli
fotbal proti svým dětem
a s radostí, že se nikomu
nic nestalo, jsme se rozešli k domovům.

OBEC NAŠIM DĚTEM

Petra Dubská

červenec–srpen 2019

Jarem to u nás v obci začalo žít – vše se pomalu, ale jistě žačalo barvit a nakvétat, děti poskakující na hřišti a vsi bylo slyšet více
jako jindy. První akcí u nás bylo
pálení čarodějnic, a to za kulturním
domem. Brigáda byla již od oběda
u hasičské zbrojnice, kde se sešli
tatínci, dědečci, kamarádi i maminky, aby společně připravili máji
a čarodějnici na večerní oheň.
Akce byla zdařilá, i když jsme se
moc kvůli počasí neohřáli.
Na Den dětí se v obci pořádala
šipkovaná. V odpoledních hodinách se před kulturním domem
sešly mnohdy celé rodiny s dětmi různých věkových kategorií
a mohlo se vyrazit. Děti cestou
čekaly nejrůznější úkoly, které musely poctivě splnit. Protože na stanovištích plnily úkoly s vervou
a nadšením, na konci cesty je čekal za odměnu ukrytý poklad.
Poklad skrýval tajemné předměty z dob našich babiček a děti se
tak poučily, jak se dříve žilo. Slíbenou odměnou bylo též společné
opékání špekáčků, jež bylo pro všechny příjemným zakončením

dne. Každé dítko obdrželo odměnu ve formě občerstvení a malého
dárečku. Dětí jsme napočítali něco
málo pod třicet, což byla veliká odměna pro nás pořadatele.
Letošním rokem se i jackovská
hasičská zbrojnice zúčastnila Dne
otevřených dveří zbrojnic a umístila
se na 1. místě! Pro naše kluky a celý
hasičský tým je to veliká odměna.
-kop-

Výlet ke Dni dětí

Ženy v běhu

Jako už každý rok
(a nebylo tomu jinak ani
letos) se i Láz zúčastnil
soutěže Obec našim dětem, která se tentokrát
konala v Litohoři. Zde byl
pro obce připraven bohatý program plný soutěžních disciplín, za které byly děti odměněny.
Všichni jsme si užili den
plný zábavy a už se těšíme na příští rok. Děkujeme všem organizátorům!
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I my v Jackově žijeme…

pásmo písniček,
básniček, scének
a tanečků, které
si pro maminky
připravily
paní
učitelky s žáky
a dětmi základní
a mateřské školy.
Vystoupení zpříjemnilo všem přítomným
nedělní
odpoledne. Na závěr všechny děti
předaly svým maminkám svá přáníčka jako poděkování za jejich
lásku a obětavost. Na chvíli jsme se zastavili v uspěchané době
a sdíleli s dětmi a maminkami vzácné společné okamžiky.
Mgr. Nikola Smetanová
Foto: Mgr. Dana Popová

Poslední květnovovu sobotu se maminky několika malých
„Žihadláků“ rozhodly podpořit dobrou věc a uběhnout štafetový
půlmaraton. VolšoHEC RUN je štafetový půlmaraton pro dobrou
věc na pomoc třem dětem, a to Julince, Filípkovi a Emilce, které
neměly v životě takové štěstí jako my.
Čtyři maminky (Iva Melzerová, Jaroslava Holíková, Petra Fišerová a Alena Dvořáková) se zdravě „hecly“ a oběhly rybník Olšovec. Náročný půlmaraton všechny zdárně zvládly a se svými
výkony byly velmi spokojené. Nejen, že si domů odvezly dobrý
pocit, že mohou pomoci, ale také skvělé zážitky. A jak nakonec
prohlásily, určitě to nebyl v tomto směru jejich poslední počin.
Celkový výtěžek z této akce činil 234 309 Kč a peníze už tak
putují na dobrou věc.
-týn-

Myslím, že budete souhlasit s názorem, že oslavit Den dětí se stalo v našem regionu standardem. Většina rodičů i prarodičů každý rok
čeká, co se podnikne, uspořádá, co netradičního se vymyslí. A není
to úkol vůbec jednoduchý. A proto musím za sebe říci, že ve Zvěrkovicích se letos povedlo dát dětem velmi pěkný dárek. V sobotu
1. června se společně děti, rodiče, prarodiče a ostatní zájemci ze
Zvěrkovic vydali na výlet na Šumavu na Stezku korunami stromů
a do ZOO v Hluboké nad Vltavou. Přestože jsme museli překonat autobusem dlouhou vzdálenost, cesta uběhla rychle a bez komplikací.
Z parkoviště u Lipenské přehrady se někteří vydali pěšky, jiní lanovkou na vrchol kopce. Zde následovala samotná procházka Stezkou
korunami stromů, z níž byl nádherný výhled všemi směry do okolí.
Během času, který jsme zde dostali, jsme se mohli jen tak kochat
krásami okolí, využít mnoho přidružených atrakcí nebo se občerstvit.
Po poledni nás autobus převezl k ZOO Hluboká nad Vltavou. Tam
nás čekala prohlídka zoologické zahrady a popř. přilehlého loveckého zámku Ohrada s expozicí Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství.
V pozdních odpoledních hodinách jsme se pak vraceli k domovu
s poslední zastávkou v Litohoři za účelem společné večeře. Den vyšel perfektně, vděční můžeme být za příjemné počasí a poděkovat
organizátorům za hezké zážitky.
Libor Nečesal
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Den dětí v lukovském útulku

Vítání nových domamilských občánků

Krásný program ke Dni dětí připravil pan
Veleba v lukovském psím útulku pro žáky
Základní školy Lukov. Děti ve skupinách plnily úkoly na kvízové stezce, skládaly puzzle, hrály pexeso a poznávaly lesní zvířata.
Po prohlídce pejsků v útulku byly připraveny
různé hry a „opékačka“ buřtů. Chov psů,
příroda a její ochrana byly tématem všech
aktivit, při kterých jsme využili naše znalosti
a dozvěděli jsme se mnoho nových informací. Děkuji tímto panu Velebovi za dlouholetou spolupráci s naší školou i za to, že
předává dětem své zkušenosti a přispívá
svým profesním i osobním příkladem k výchově jedinců, kterým nebude naše příroda
lhostejná. Za podporu i osobní účast patří
poděkování také starostovi Lukova Janu Vidourkovi.
B. Potěšilová

V neděli 9. června se uskutečnila v zasedací místnosti obecního úřadu malá
slavnost, a to přivítání tří nových občánků
Domamile. Zastupitelka Marie Šabatková
představila starostovi obce a přítomným
děti Tobiase, Matiase a Sáru s jejich rodiči. Starosta obce je
ve svém proslovu přivítal do obce a popřál jim
v Domamili klidný a spokojený život. Do života jim
popřál všechno nejlepší,
hodně zdraví, štěstí, lásky, milující rodiče, šťastný a harmonický domov.
Rodičům pak, aby jim děti
byly radostí a oni obstáli
při plnění rodičovských
povinností při výchově
svých dětí.
O zajištění kulturního
programu se velmi dobře
postaraly děti z prvního
stupně domamilské základní školy pod vedením
učitelek Lenky Klimešové
a Petry Ferdanové. Přednesly básničky a zazpívaly písničky, jejichž text
vykouzlil přítomným úsměv na tváři. Obec
novým občánkům na památku věnovala
věcné dárky, pamětní knížku a založila

jim stavební spoření s prvním vkladem.
Maminky obdarovala pěknou kytičkou.
Rodičům na památku zhotovil pan Vladimír Čábel CD s programem této slavnosti.
Na závěr akce se uskutečnilo malé posezení s pohoštěním.

MARTÍNKOVSKÉ KROJOVANÉ SOUBORY NA JARMARKU
V sobotu 8. června se všechny martínkovské krojované folklórní soubory
zúčastnily XXVI. řemeslnického jarmarku v Moravských Budějovicích.
Na pódiu se v průběhu hodinového vystoupení se svými jednotlivými pásmy
vystřídalo čtyřicet krojovaných účinkujících ze souborů Džbánek, Martínek
a Džbáneček.

Velké poděkování patří všem, kteří se
podíleli na zajištění této akce.
Radek Menčík

Naši nejmenší tanečníci souboru Martínek
vystoupili se svým pásmem Veselá zvířátka,
sestaveným z tematických lidových písní, nacvičených pod vedením
Vlasty Lojdové ve spolupráci s Kristýnou Slámovou a Adélou Lojdovou. I přesto, že jsou
nejmladší
vystupující
tanečnici pouhé tři roky,
vše dokonale zvládla
spolu s ostatními dětmi.
Tanečníci
souboru
Džbáneček vystupovali
se svým pásmem Cestičko blódivá, se kterým
se prezentovali i na zakončení krojové
poutní mše na Zelenou horu k poutnímu kostelu svatého Jana Nepomuckého
za účasti České televize. Členové Džbánečku divákům také zatančili Moravskou
Besedu. Martínkovský Džbánek mohli
návštěvníci jarmarku zhlédnout v pásmu
Tasov, i když ne v plném počtu, protože
další Martínkovští samostatně vystupovali
v úspěšné dechové hudbě Martínkovanka.
Společně budou opět všechny tři martínkovské krojované soubory Džbánek,

Martínek a Džbáneček k vidění v Martínkově ve dnech 16. až 18. srpna na Krojovaných hodech, kde kromě bohatého celovíkendového programu budou účinkovat
rovněž hostující folklórní soubory.
Tímto chci také poděkovat všem maminkám za hudební a pěvecký doprovod
na akci a vás všechny ostatní zvu na 37.
Martínkovské krojované hody.
Dana Svobodová,
umělecká vedoucí
Foto: Vít Bláha

Pětisté Oranžové hřiště je na Lesné

Den matek v Lukově
V neděli 12. května jsme společně oslavili
v Lukově Den matek. Návštěvníci, kteří zcela
zaplnili sál, zhlédli vystoupení žáků Základní
a mateřské školy Lukov. Menší děti se svými
učitelkami připravily krásné pásmo písniček,
básniček a tanečků. Starší žáci předvedli hru
na klavír, zarecitovali básně a zahráli dvě úžasná divadelní představení (O Červené Karkulce
a Dívka na koštěti). Nechyběla ani kytička pro
každou maminku a poděkování starosty naší
obce Jana Vidourka za lásku, obětavou práci
a důležitost mámy v životě každého člověka.
Díky všem organizátorům, dětem i návštěvníkům jsme společně strávili pěkné nedělní odpoledne.
B. Potěšilová
Foto: I. Horálková
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V sobotu 25. května bylo na návsi
na Lesné neobvykle rušno už od rána –
dopolední ladění detailů a poslední
rychlé úpravy předcházely velké odpolední akci: slavnostnímu otevření nově
vystavěného víceúčelového hřiště. Lesná měla to štěstí, že zrovna její hřiště,
jehož vybudování bylo podpořeno programem „Oranžové hřiště“ nadace ČEZ
(společně s Krajem Vysočina), bylo jubilejní, pětisté. Díky tomu mají sportuchtiví
jedinci k dispozici moderní zázemí, kde
si mohou bezpečně pohrát, protáhnout
tělo nebo pokořit osobní limity... Vlastní oslava byla zahájena krátce po 15.
hodině, kdy po úvodních proslovech
pana starosty, pana faráře a sponzorů

následovalo slavnostní přestřižení pásky
a symbolické otevření hřiště. A na něm se
poctivě sportovalo až do večera. Jak se
sluší a patří, program celého odpoledne
byl koncipován v ryze sportovním duchu:
vystoupení malých mažoretek, ukázka
bojového umění taekwon-do, vystoupení
štěměšské taneční formace a napínavá
utkání malých i odrostlejších fotbalistů.
Nechyběly ani atrakce pro děti a dobré
jídlo i pití, které společně s družnou náladou udržely návštěvníky na návsi až
do nočních hodin. Poděkování patří všem,
kteří se zasloužili o hladký průběh celé
akce, ale i těm, jež se v rámci pracovních
brigád podíleli na zvelebení okolí hřiště
a jeho zázemí.

Nové víceúčelové hřiště plynule navazuje na sousedící dětské hřiště renovované v minulých letech. Společně tak tvoří
ucelený komplex, jenž se stal oblíbeným
místem setkávání a trávení volného času.
Modernizace a instalace nových prvků
podstatně rozšířily herní potenciál a návštěva hřiště pak dostává další rozměr.
A když celý areál ožívá veselým hlaholem
všech věkových kategorií, to je ta největší
odměna…
Marcela Havelková
Foto: Luboš Janoušek
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hala romantická svatba. Po krátké zastávce pokračovala cesta
další ze sedmi alejí směrem k Opatovu. Cestou výletníci minuli zchátralý zámeček Karlín a blízký rybník Zlatomlýn, kde se
ve středověku zpracovávala zlatonosná ruda. Do Opatova došli
všichni včas – tak akorát na krátký odpočinek před odjezdem
autobusu do Želetavy.
Výlet se opět vydařil a všichni účastníci byli navýsost spokojeni. I počasí vycházce přálo, škoda jen, že účastníků bylo tak
málo. První červnový den patří totiž dětem a pro turistiku nejspíš
moc vhodný není.
Mgr. O. Nováková

Turisté ze Želetavy poznávají širší okolí městyse
Okolí Želetavy už znají místní milovníci výšlapů do přírody dokonale. Vždyť za ta léta, co TJ Sokol pořádá jarní vycházky, navštívili turisté již několikrát mlýny na Želetavce, prameniště Želetavky, okolí Zadního rybníka a další zajímavá a krásná místa.
V letošním roce se však rozhodli spojit pěší pochod s autobusovou dopravou a poznat místa, kam by se pěšky ze Želetavy jen

těžko dostali a také se chtěli o těchto místech něco zajímavého
dozvědět. Volba padla na okolí Stonařova, tamní expozici meteoritů a blízký lovecký zámeček Aleje.
V sobotu 1. června se deset turistů dopravilo autobusem a jeden turista na kole ze Želetavy do Stonařova, kde na ně už čekal
zdejší místostarosta pan Ivan Šulc, aby je velmi poutavě

Hasiči a rybáři dětem
V sobotu 1. června uspořádali domamilští hasiči spolu s Rybářským spolkem Domamil Dětský den, a to již počtrnácté
v řadě. Také letos chtěli pořadatelé dětem nabídnout něco nového. Chlapci a děvčata plnili na jedenácti stanovištích různé
zábavné i vědomostní úkoly. Jedním z nich byly například elektronické šipky pro děti i dospělé s odměnou pro vítěze. Celé odpoledne děti dováděly na skákacím hradu a po požární nádrži
se projížděly na lodičce. Povozit se mohly na malém traktůrku,
z Moravských Budějovic přijel krásný sportovní automobil – kaipan, který poutal obrovskou pozornost. Svezení se v něm bylo
pro každého velkým zážitkem. Po splnění úkolů bylo pětapadesát dětí odměněno párkem v rohlíku, balíčkem sladkostí a zmrzlinou. Slunné odpoledne si užívali lidé všech generací, dospělí
poseděli do pozdních hodin.
Josef Bláha

Lesonický dřevorubec 2019
Spolek nadšenců, pod odborným vedením pana Jiřího Anděla,
se rozhodl uspořádat v Lesonicích, obci s bohatou tradicí lesnického vzdělávání, dřevorubecký závod s názvem „Lesonický
dřevorubec 2019“, a to v sobotu 20. července. Přesto, že se jedná o první ročník tohoto závodu, podařilo se nám jej zařadit jako
kvaliﬁkační závod na mistrovství republiky 2020. Do startovního
pole se doposud registrovalo na 33 závodníků zvučných jmen.
Mezi nimi jsou například Miroslav Gerža (mistr světa 1986), Jiří
Kostrůnek (mistr světa 2004 – kombinovaný řez), Marek Lubas
(SK - juniorský mistr světa 2016), Jaroslav Kukuc (SK - mistr světa 2018 – přesný řez a mistr Slovenské republiky), Šimon Kukuc
(vítěz soutěže Dřevorubec junior 2018). Soutěžit bude také Jiří

a fundovaně seznámil s místními zajímavostmi ve zdejším malém muzeu. Želetavští se dozvěděli nejen vše o pádu
meteoritů do okolí Stonařova v roce 1808, ale i jak to bylo o selských bouřích v letech 1712–1722, proč je ve vestibulu víceúčelové budovy zazděna soška rytíře Rolanda, jak se odívali Stonařovští v minulosti i to, co se po válce stalo s místním převážně
německým obyvatelstvem.
Asi po dvou hodinách se turisté vydali po naučné stezce kolem středověkého karneru a čtrnácti zastavení křížové cesty
na Kalvárii. Dále pokračovali příjemnou lesní cestou až na mýtinu s empírovým loveckým zámečkem Aleje, kde zrovna probíAnděl z Lesonic (mistr ČR) a Jan Anděl (nadějný mladý závodník
z Lesonic). Ve startovním poli se předvedou i borci z Německa
a Polska.
Závod proběhne v těchto disciplínách: kácení, výměna řetězu,
kombinovaný řez, přesný řez a paralelní odvětvování. Nenechte
si 20. července ujít tuto jedinečnou příležitost vidět klání profesionálů v malebném prostředí lesonické Obory. Začátek závodu
je v 8:00 hodin.
-lesinzerce

O pohár starostky obce Častohostice
Druhou květnovou sobotu proběhl v Častohosticích již 15. ročník soutěže Mladých hasičů v požárním sportu. Soutěžící přivítal
starosta sboru Petr Plaček, vedoucí okresní odborné rady mlá-

deže SH ČMS okresu Třebíč Miroslav Svoboda a starostka obce
Bc. Marie Vláčilová popřála soutěžícím hodně zdaru při plnění
požárního útoku.

Dětský den v Jakubově
První červnovou neděli jsme i v Jakubově oslavili Den dětí.
Učitelky ze školky a školy ve spolupráci s rodiči si pro děti
připravily spoustu zajímavých soutěží. Nechyběl ani nafukovací skákací hrad nebo trampolína. Na závěr slunečného dne
zhlédli všichni přítomní letové ukázky dravých ptáků.
Miroslav Kabelka

U nás se nenudíme
V naší škole je pořád živo. V poslední době u nás proběhly
dvě větší akce. První z nich byla 31. května oslava Dne dětí,
kdy jsme se ocitli v pevnosti Boyard, kde se děti musely poprat
s různými úkoly. Odměnou jim byl sladký poklad a párek v rohlíku. Velkým zážitkem byla také druhá akce, a to exkurze na vojenskou základnu v Náměšti nad Oslavou, kam jsme se vydali 4.
června. Za zmínku stojí rovněž účast našich žáků v Oblastním
kole dopravní soutěže, kde obsadili krásné 2. místo.
Ve zbytku tohoto školního roku jsme ještě mimo jiné absolvovali školní výlet do Jaroměřic nad Rokytnou, návštěvu divadla
a akci Klimatour. A po vysvědčení hurá na prázdniny!
Bc. Jana Fialová, ZŠ Nové Syrovice

Soutěže se zúčastnilo celkem 37 družstev, v kategorii mladších 18 týmů, v kategorii starších 19 týmů. Vítězství ve starší
kategorii si odvezl tým z Výčap a v kategorii mladší družstvo
z Markvartic.
Celá soutěž probíhala v kamarádském duchu, vždyť o tom to
je – Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Na závěr vyhodnocení zástupci SDH Častohostice předali pamětní medaile za provedení patnácti ročníků soutěže O pohár starostky obce Častohostice vedoucím družstva mladých hasičů, manželům Radce
a Vladimírovi Nesibovým.
Marie Vláčilová
Foto: Blanka Mácová

Okresní liga mladých hasičů
Poslední květnovou sobotu se v Domamili na místním hřišti uskutečnil další závod soutěží Okresní ligy mladých hasičů v požárním útoku. Soutěžilo se o medaile a poháry starosty obce. Počasí bylo ideální,
takže všech 38 družstev (17 mladších a 21 starších), která do Domamile přijela z celého okresu, podávalo hezké výkony. K radosti pořadatelů se tentokrát na stupně vítězů dostali i místní hasiči, když starší
byli druzí a mladší suverénně vyhráli. Výsledky mladších hasičů: 1.
Domamil (čas 15,68), 2. Markvartice (16,6), 3. Budíkovice (17,02). Starší hasiči: 1. Kojetice (13,04), 2. Domamil (14,6), 3. Budíkovice (14,86).
Poděkování patří všem, kteří se na této zdařilé akci podíleli.
Josef Bláha
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Lesná v Litohoři
Deset šikovných dětí, šest soutěžních
disciplín, konkurence osmnácti družstev a výsledné čtvrté místo. Tak by se
ve stručnosti dal charakterizovat úspěch
naší obce na 12. ročníku akce Obec
našim dětem, kterou každoročně pořádá Moravskobudějovický mikroregion.
Pro letošní rok byla hostující obcí Litohoř, kde se v sobotu 8. června v tamním
sportovním areálu sešlo celkem 19 soutěžíchtivých týmů. Zde na ně čekalo šest
disciplín, které prověřily nejen fyzickou
zdatnost a sportovního ducha, ale třeba
i znalosti přírody. Naši malí reprezentanti
se postupně za vydatné podpory rodičů
se všemi úkoly statečně vypořádali. Mimo
povinná stanoviště zvládly děti během odpoledne vyzkoušet i atrakce v rámci bohatého doprovodného programu (skákací
hrad, malování na obličej, cukrová vata,
zásah profesionálních hasičů nebo pěna).
Po pečlivém vyhodnocení výsledků všech

Městská knihovna
radí a informuje
Nemusíte vždy do knihovny
Městská knihovna rozšiřuje své služby
a nově nabízí PŮJČOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH KNIH. Registrovaní čtenáři si
tak mohou zapůjčit e-knihu bez nutnosti
navštívit naši knihovnu. Více informací
o nové službě naleznete na www.knihovnamb.cz a FB.

Čtěte ušima
Připomínáme, že v knihovně funguje
i PŮJČOVÁNÍ AUDIOKNIH (knihy načtené, dostupné na CD). V nabídce jsou
knižní novinky i klasická česká a světová
literatura. Audioknihy si lze zapůjčit v čítárně knihovny.

Potěšte zrak výstavou
V průběhu letních prázdnin, až do poloviny září, si můžete v knihovně prohlédnout PRÁCE ŽÁKŮ výtvarného oboru
MÍSTNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY –
během otevírací doby knihovny.

zúčastněných týmů následovalo vyhlašování vítězů: Lesná (společně s ostatními
15 družstvy) obsadila krásné čtvrté místo. S medailemi na krku, pohárem v ruce

a dortem na klíně jsme po příjemně stráveném odpoledni směřovali domů. Tímto
děkujeme dětem za příkladnou reprezentaci naší obce.
-hav-

Když se zhasne
Když ve středu 29. května zhasla
ve velkém sále Městského kulturního
střediska Beseda krátce po devatenácté
hodině světla a na jevišti se poprvé objevila herečka Miluše Bittnerová, málokdo ve vyprodaném hledišti zřejmě tušil,
jak skvělé budou následující dvě hodiny.
Divadelní hra s názvem Když se zhasne
ve svém podtitulu sice slibovala „mrazivou komedii, která knockoutuje vaše bránice“, ale ne vždy tomu tak nakonec bývá.
Své o tom vědí zejména cimrmanologové,
neboť jak známo, při představeních her
velkého českého génia Járy Cimrmana se
střídal prvek očekávání s prvkem zklamání, což v případě komedie Když se zhasne
rozhodně neplatilo...
Netroufám si odhadnout, který ze čtyř
hlavních protagonistů zaujal většinu diváků v sále nejvíc. Jestli neobyčejně vitální
Miluše Bittnerová, u níž vůbec nebylo patrné její ne zrovna rané stádium těhotenství.

Nebo její „manžel“ a neherec Ivo Šmoldas,
který se na jevišti občas mile „odboural“.
Také druhá manželská dvojice v podání
Lukáše Langmajera, možná méně známého, než je jeho o čtrnáct let starší bratr Jiří,
kterého ovšem svým vzhledem a hlasem
nezapřel, a ostřílené Michaely Kuklové
byla skvělá. Langmajerovo pantomimické
předvedení gynekologického vyšetření
slavné herečky Meryl Streepové se nedá
označit jiným slovem než super. Nejen tento výstup však vyvolal v hledišti salvy smíchu, lidé se bavili, tleskali a smáli během
celého představení.
Suma sumárum – pořádajícímu kulturnímu středisku Beseda dávám za tento
kulturní počin obrovský palec nahoru.
A zbývá si jen přát, aby podobných představení bylo v Moravských Budějovicích
co nejvíc. O návštěvníky rozhodně nouze
nebude.
Luboš Janoušek

Závěrečný koncert festivalu Svátky hudby s Václavem Hudečkem proběhl první červnovou neděli
v Besedě. Spolu s tímto houslovým virtuózem se na něm představili mezzosopranistka Jana
Hrochová, tenorista Luciano Mastro a klavírista Lukáš Klánský.
Foto: Pavel Čírtek

Pouť k poctě P. Václava Drboly
Moravské Budějovice – Babice
Pěšky, během nebo na kole.
Datum: 4. 8. 2019
Program: Od 7.00 hod prezentace v Orlovně Moravské Budějovice, ul. Chelčického 885.
7.30 hod. – odchod pěších poutníků

9.00 hod. – start běhu na 10km Moravské
Budějovice – Babice
9.00 hod. – odjezd cyklistů 10.20h časový
limit v Babicích
10.30 hod. – mše svatá v kostele v Babicích
Každý účastník poutě obdrží v Babicích
razítko do poutní knížky.

Běžci a cyklisté dostanou diplom, pro
všechny drobné občerstvení.
Trasa: Moravské Budějovice Orlovna –
sv. Vít – Horní Lažany – Babice.
Vzdálenost: 10 km, převýšení 200 m.
Pořadatel: Orel Moravské Budějovice
kontakt: www.orelmb.cz,
info@orelmb.cz,jasch@centrum.cz

Vracejte kdykoli
Už téměř rok můžete k vrácení zapůjčených knih využít naši BIBLIOSCHRÁNKU.
Schránku pravidelně vybíráme, čtenáři
tedy nemusí mít strach, že je o takto vrácené knihy budeme upomínat.

Sledujte nás na webu a FB
Prosíme, věnujte pozornost informacím na vývěsce knihovny, webu a FB
knihovny. Z důvodů chystaných úprav
v budově knihovny může být výpůjční
doba omezena.
Přejeme všem příjemnou dovolenou,
dětem dlouhé prázdniny a těšíme se
na viděnou.
-MKMB-

18

červenec–srpen 2019

Lukáš Langmajer, Miluše Bittnerová, Ivo Šmoldas a Michaela Kuklová na jevišti Besedy.
Foto: Pavel Čírtek
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Čas bilancování i nových plánů na Gymnáziu a SOŠ Moravské Budějovice

DĚTSKÝ DEN NA TURISTICKÉ ZÁKLADNĚ V KDOUSOVĚ

Poslední červnový den je pro všechny školáky vždy spojen s velkým očekáváním.
Končí období povinností a přichází čas prázdnin. Zároveň je to také příležitost ke zhodnocení uplynulého školního roku. Jsem rád, že mohu upřímně říci, že letošní školní rok
byl pro naši školu – Gymnázium a SOŠ v Moravských Budějovicích – rokem opravdu
úspěšným.

Ve dnech 31. května až 1. června
pořádala moravskobudějovická MŠ
Šafaříkova pro předškolní děti ze třídy
Žabiček minitábor spojený s oslavou
Dne dětí. Pro většinu dětí to bylo poprvé, kdy spaly bez rodičů někde jinde
než u tety nebo babičky, ale i tak to
všechny zvládly na výbornou.
V pátek v 16 hod. se turistická
základna Kdousov v letošní sezóně
poprvé rozezněla dětským smíchem
a jásotem. Rodiče děti dovezli, pomohli jim ubytovat se, ale poté museli
základnu opustit a vrátit se domů bez
svých ratolestí. Děti se sešly v tělocvičně, kde je přivítali jejich známí
kamarádi, kteří je provázeli celým školním
rokem, Čmelda a Brumda. Děti se rozdělily do týmů Zajíčků, Koťat a Medvíďat, vymyslely si bojový pokřik a začaly společně pracovat na výrobě své týmové vlajky.
Tu společně s pokřikem předvedly kamarádům, a než paní kuchařky připravily buřtíky na opečení k večeři, vydali jsme se
společně na prohlídku malebné vesničky
Kdousov. Po večeři následovala pohádka
a děti se uložily ke spánku, aby načerpaly
síly na zítřejší týmové zápolení.
Ráno byla tradiční táborová rozcvička,
jejíž součástí byl běh mezi poli. Po snídani se jednotlivé týmy střídaly v turnaji
ve vybíjené a vlastnoručním zdobení triček s logem víkendové akce. Po vybíjené následovaly další soutěže, za které
týmy sbíraly nebo ztrácely body a chlapci za vydatné podpory některých děvčat
zvládli i fotbalový zápas na místním hřišti.
Odpoledne děti čekal pěší výlet, na který se měly vypravit i se svými kamarády
Čmeldou a Brumdou. Jenže ouha, místo
čmeláčků čekal na děti jen dopis, ve kterém stálo, že čmeláci odletěli schovat poklad, který děti dostanou jen v případě, že
budou sledovat zlaté pentle. Cesta nebyla
jednoduchá. Čmeláčkům při úkrytu pomáhaly pohádkové bytosti, jejichž úkoly musely děti splnit. Dostali jsme se k ježibabě,
k čertovi, ke králíkům z klobouku, k Červené Karkulce, u mlýna jsme se museli

Ocenění studentů a pedagogů
Naším hlavním cílem je poskytovat kvalitní vzdělání a dokladem toho, že se nám
to daří, jsou dobře zvládnuté maturitní
zkoušky, úspěšné přijímací řízení na vysoké školy či bezproblémový nástup našich
absolventů do pracovního procesu. V průběhu posledních měsíců proběhla i celá
řada aktivit a soutěží, do kterých se naši
studenti a pedagogové – nad rámec svých
tradičních povinností – úspěšně zapojili.
Především bych rád vyzdvihl velké
úspěchy Filipa Tobolky. Již v minulých
letech bylo jasné, že se jedná o výjimečného studenta. Svůj maturitní rok ovšem
využil opravdu naplno! Zúčastnil se národního ﬁnále Dějepisné soutěže gymnázií ČR a SR, obsadil 2. místo v krajském
kole Středoškolské odborné činnosti a postupuje do kola národního. Jeho nejnovějším úspěchem je ocenění v Soutěži pro
nejlepší účastníky Národních srovnávacích zkoušek, kterou pořádá ﬁrma SCIO
(jedná se o testy, které absolvují uchazeči
o studium na vysoké škole a které výrazně rozhodují o jejich přijetí). V této soutěži
se stal nejúspěšnějším řešitelem v Kraji
Vysočina a 14. června se zúčastnil v Praze slavnostního předání cen. Filip Tobolka
je také navržen na ocenění v anketě Talent Vysočiny.

Nejedná se ale zdaleka o jediného
úspěšného studenta. I letos se v krajském kole biologické olympiády, tentokrát
již v kategorii A, podařilo uspět studentce
Markétě Dračkové. Ta se v silné konkurenci umístila na krásném 3. místě. Na základě vynikajících výsledků a trvalého zájmu
o biologii i nad rámec školních povinností
je Markéta Dračková vedena jako nadaná
studentka a pro její další rozvoj v oblasti biologie jí byly (ve spolupráci s Krajem
Vysočina) pořízeny a po dobu studia dány
k dispozici moderní učební pomůcky.
K dalšímu úspěchu patří i účast studentky Kateřiny Konvalinové na týdenním
kurzu, který je zaměřen na současnou
biologii. Kurz se uskuteční na Přírodovědecké fakultě JČU v Českých Budějovicích a vybráno na něj bylo pouze šestnáct
studentů z celé republiky.
V soutěži Navrhni projekt, kterou pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
zvítězili v regionálním kole v Brně studenti
Štěpánka Dolníčková, Lucie Nováková,
Ondřej Svoboda a Aneta Trochtová a postoupili do kola národního.
Velkým a opravdu výjimečným oceněním práce pedagogů bylo vítězství
PhDr. Aleny Ziny Janáčkové v anketě Učitel Vysočiny, o kterém jsme vás už dříve
podrobně informovali.

Královský nástroj pro všechny
V Základní umělecké škole Moravské
Budějovice se mimo jiných hudebních
nástrojů vyučuje i hra na varhany. Varha-

Zahradní slavnost 2019
V sobotu 8. června proběhla v Domě
sv. Antonína Moravské Budějovice tradiční zahradní slavnost. Organizátoři ZE
SRDCE DĚKUJÍ za účast každému, kdo
se rozhodl strávit toto sobotní odpoledne
s obyvateli a zaměstnanci Domu sv. Antonína.
Věříme, že pečlivě připravovaný doprovodný program byl každému odměnou.
Již nyní se velmi těšíme na další setkání při příští zahradní slavnosti začátkem
června 2020.
-DSVA-
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níkům je k dispozici pouze jediný nástroj,
který slouží k výuce a k samostatnému
cvičení žáků. Vzhledem k tomu, že se tento nástroj nachází v sále, kde se vyučuje i hra na jiné nástroje, je zde omezený
přístup. Žáci, kteří se učí hrát na varhany,
mají doma klavír nebo klávesy. Ani jeden
z těchto nástrojů plně nenahradí varhany,
pro které je kromě manuálové hry typická zároveň i pedálová hra (tzn. nejen hra
rukama, ale i nohama). Někteří žáci mají
přístup do kostela, kde mohou cvičit převážně jen při příznivých teplotách. Většina
z nich však tuto možnost nemá.
V letošním školním roce ZUŠ MB požádala o ﬁnanční podporu z Fondu kraje
Vysočina na nové digitální varhany v rámci programu Učební pomůcky ZUŠ 2019.
Tato podpora byla kladně vyřízena, a tak
mohla škola pořídit varhany značky Viscount Cantorum Duo. Jedná se o dvoumanuálový nástroj s pedálem, k němuž
byl zároveň pořízen stojan, lavice, expression pedály a sustain pedály. Velkou
výhodou je rozložitelnost nástroje a s tím
spojená jeho mobilita, což lze využít především pro hraní v různých prostorách
a předvést tak královský nástroj širšímu
publiku i mimo školu.
MgA. et Mgr. Dana Tesařová

Zmínil jsem se jen o těch nejvýraznějších oceněních. Nejsou to totiž zdaleka
všechny úspěchy našich studentů a pedagogů! O těch dalších se můžete dočíst
na Facebooku a na webových stránkách
školy.
Projekty a partnerství
Naše škola je zapojena do řady projektů, např. Učíme se ze života pro život,
který nám umožnil vybavit učebnu novými
tablety, dokoupit řadu měřicích přístrojů
k systému PASCO a doplnit stavebnici
LEGO pro kroužek robotiky. Dokončujeme projekt Šablony I a zároveň jsme
podali žádost do projektu Šablony II, díky
nimž mohou učitelé v hodinách aplikovat
moderní výukové metody, zapojit do výuky odborníky z praxe, realizovat různé
projekty a dále se odborně vzdělávat.
Také nám umožní zkompletovat učebnu
pro výuku s využitím tabletů.
Každoročně upevňujeme spolupráci
s pracovišti odborné praxe, kde se naši
žáci mají možnost setkat s realitou života.
Jsme partnerskou školou Skupiny ČEZ,
což umožňuje našim žákům účastnit se
odborných exkurzí, besed (např. s Danou
Drábovou, předsedkyní Státního úřadu
pro jadernou bezpečnost) a odborných
stáží. Toto partnerství zajišťuje ﬁnanční
garanci nejen těchto aktivit, ale i nákupu
nejmodernějších pomůcek k výuce.
Studentské projekty a aktivity
Každý, kdo jen trochu sleduje dění
na naší škole a v našem městě, musí
uznat, že aktivit, které naše škola pořádala nebo se na nich alespoň podílela,
bylo opravdu mnoho. Za všechny připomeňme alespoň nedávné odhalování Kamenů zmizelých, sportovní program pro
handicapované Den pro společný úsměv
ve stacionáři v Třebíči, již třetí ročník fotbalového turnaje MexicoCup (pořádaný
studenty v rámci GMBproMB), Majáles,
výsadbu stromů v parku Globe týmem,
výstavu a divadlo k projektu Nejen osudové osmičky, ples pro handicapované,
domácí i zahraniční exkurze a další.
Plány
Školní rok 2018/19 končí, ale již nyní se
chystáme na ten příští. Hlavní akcí, která
je plánovaná na následující dva roky, je
renovace budovy školy. Ve všech jejích
částech dojde k výměně starých oken
a stávajících radiátorů. Poté bude následovat velká přestavba původní budovy,
kde budou postupně rekonstruovány podlahy, vyměněny všechny zárubně a na závěr dostane škola nový kabát v podobě
opravené fasády.
Kromě stavební činnosti se plánuje
i řada aktivit pro studenty. V září proběhne další opakování jazykového projektu Edison a hned poté zájezd studentů
do Francie a Anglie. Zároveň také připravujeme studentské divadlo, připomínkovou akci k výročí sametové

přebrodit přes potok, kde na nás na vrbě
čekal vodník, který nám po splnění posledního úkolu napověděl, kterým směrem

Čmelda s Brumdou letěli a kde by asi
poklad mohl být. Ve stínu vodníkovy
vrby děti posvačily a pak už netrvalo
dlouho a poklad byl objeven. Na každého čekal měšec s čokoládovými
zlaťáky, nějaká dobrota i drobnost
pro radost.
Pohádkové bytosti jsme vzali s sebou do vsi, aby viděly, odkud jsme,
ale to už se pomalu začali sjíždět nedočkaví rodiče. Děti jim ukázaly své
vlajky, předvedly týmové tanečky,
obdržely diplomy a ceny za statečnost při plnění úkolů a spaní bez maminky, při kterém neukápla ani jedna
slzička, a za to si naše děti ze třídy
Žabičky zaslouží obrovský obdiv.
Pavla Bartošová

Jaro v ekoškole a náš Globe program
V posledních měsících školního vyučování vrcholí celoroční akce, jako například
soutěž O zelenou stuhu, které se zúčastnily všechny třídy školy. Body získávaly
za aktivní účast na brigádách, v kampaních a vystoupeních ekoškoly. Na 1. stupni vyhrála třída 3. A před třídou 3. B, na 2.
stupni si vítězství nenechala ujít třída 6.
C. Za odměnu pojedou všechny oceněné
kolektivy na výlet.
Svou činnost ukončil pro tento rok i kroužek Tereza. Mladí „Terezáčci“ úspěšně vystoupili se svým pásmem v ZOO Jihlava
a seznámili diváky se svým výzkumem
výskytu ptáků ve školním parčíku. Starší
spolužačky vystoupily v centru Pod povrchem s prezentací Ptačí návraty. Za podpoření kampaně Silent forest získaly děti
diplomy, hračku a zmrzlinu.

i na spolupracující škole SOŠ Dvořákova
Znojmo a SEV Chaloupky. Všem odborníkům moc děkujeme.
Kroužek Tereza uspořádal pro své
mladší spolužáky terénní hru Otvírání
lesa. Čtvrťáci si zasoutěžili ve znalostech
přírody a slavnostně otevřeli les u rybníka Hluboký u Jemnice. Žáci volitelného
předmětu ekologie připravují vyučování
v přírodě pro prvňáky pod názvem Otvírání studánek.
Ekotým školy hlásí:
V rámci kampaně Hrdý Buď eko! se
nám podařilo ušetřit pět van plných pitné
vody, zasadili jsme 294 rostlin a pět stromů, strávili jsme s rodinami i se školou
457 hodin venku. Začali jsme více využívat látkové tašky a vyprodukovali jsme
o 83 % méně odpadu, než je průměrná
produkce odpadů v ČR. Tím, že jsme nejezdili autem, ušetřili jsme 1 119 kg oxidu
uhličitého. Pokud se chcete o kampani
dozvědět více, prohlédněte si webové
stránky školy.
Jana Hanáková, ZŠ TGM
inzerce

revoluce – to je zatím jen malé
představení toho, co na školní rok 2019/20
chystáme.
Slovo závěrem
Na začátku jsem uvedl, že tento školní
rok byl velmi úspěšný, a nyní bych to ještě
jednou rád zdůraznil. Odvedli jsme velký
kus práce a poděkování za to patří především pedagogům, dalším pracovníkům
školy a našim studentům. Doufám, že následující školní rok bude ještě úspěšnější
a podaří se nám přesvědčit veřejnost, že
jsme výborně fungující školou, která má
za sebou skvělé výsledky.
Na závěr mi dovolte, abych studentům
popřál pěkné prázdniny a vám všem příjemnou dovolenou.
Mgr. František Dubský, ředitel školy

Družstvo ve složení Vojta Fiala, Vojta Krotký, Martin Mandát a Ondra Doležal vyrazilo na přehlídku Globe Games
v Kadani. Zaujali ostatní svým výzkumem
o závislosti odletů a příletů ptáků na měsíční teplotě. Potvrdili hypotézu, že ptáci
odlétají a přilétají bez ohledu na teplotu.
Na náročné práci s nimi spolupracovali:
meteorolog I. Bouchal, lesník P. Bartes
a ornitolog V. Křivan. Data jsme sbírali
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Moravskobudějovické kulturní léto
V červenci si od kultury odpočineme, ale v srpnu do ní skočíme
rovnou po hlavě. Sestavili jsme pro vás program z žánrově odlišných
koncertů. Dva víkendy plné hudby a zajímavých setkání si jistě nenechte ujít. První víkend naše město navštíví skvělý Vašo Patejdl,
který naše uši potěší největšími hity od Elánu. Dále přivítáme mladé
profesionální umělce z Yolo kvartetu s koncertem Beatles ve fraku.
V tom dalším víkendu se nám představí Orchestr Gustava Mahlera
se Slavnými nejen ﬁlmovými melodiemi a s koncertem Kramář tak
trochu jinak, aneb Jak Vysočina vládla Vídni. Je na co se těšit, tak
vybírejte pečlivě. Těšíme se na vás.
Vašo Patejdl se narodil 10. 10. 1954
v Karlových Varech. Je jedním z nejvýznamnějších představitelů slovenské
scény pop music od sedmdesátých
roků. Jako autor, interpret, zpěvák, instrumentalista a producent spolupracoval s většinou osobností slovenské
a české populární hudby v uplynulých
třech dekádách. Je autorem mnoha hitů
a jeho tvorba je ovlivněná nejen klavírem jako hudebním nástrojem, s kterým
nejvíc pracuje, ale zejména skutečností,
že na rozdíl od většiny svých autorských
kolegů má nejvyšší hudební vzdělání.
Výjimečně tedy nejde o insitního tvůrce, ale o erudovaného skladatele a jednoho z posledních žáků kompozitní třídy Alexandra Moyzesa
na VŠMU. Je taktéž autorem několika muzikálů, ﬁlmových soundtracků (Fontána pre Zuzanu 1, 2, 3), scénické hudby a je zároveň
zakladatelem skupiny Elán. Kapelu založil v roce 1969. V roce 1985
z Elánu odešel a dal se na sólovou dráhu. Později se do Elánu vrátil.
YOLO kvartet se v našem městě představí koncertem Beatles
ve fraku. Skladby legendární skupiny Beatles v „barokních” aranžích
přinášejí trochu jiný pohled na barokní hudbu. YOLO kvartet vznikl
jako projekt mladých profesionálních hudebníků se vztahem nejenom
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ke klasické hudbě, ale
i k žánrům, které nejsou
obvykle se smyčcovým
kvartetem
spojovány.
Díky spolupráci s talentovanými aranžéry jsou
tedy na jeho repertoáru
skladby nejenom z oblasti klasické hudby, ale zastoupeny jsou i rock, pop,
jazz nebo aranže ﬁlmové hudby. Tento široký záběr dal kvartetu možnost představit se na celé řadě akcí, kde dokázalo zaujmout právě
díky vhodně zvolenému repertoáru. Členové kvarteta mají za sebou
úspěchy i na domácích nebo zahraničních interpretačních soutěžích
jako například Wettbewerb für Violoncello v rakouském Liezenu nebo
soutěž konzervatoří. Kromě kvarteta zahrnují jejich aktivity účinkování např. v Pražském ﬁlmovém orchestru, Filharmonie Hradec Králové,
Akademičtí komorní sólisté nebo účinkování v pražských divadlech,
jako je ABC či Cabaret Calembour. Složení smyčcového kvarteta,
ve kterém se představí i u nás, je: Alexander Hledík – I. housle, Jan
Drbohlav – II. housle, Evžen Konstantinov – viola, Anežka Kyselková
– violoncello.
Filharmone G. Mahlera vznikla v Jihlavě v roce 2003 s původním
názvem Komorní ﬁlharmonie Vysočina. V roce 100. výročí úmrtí Gus-

F. X. Šaldy v Liberci. Dále Giuditta, Mařenka a Krásná Helena v Severočeském
divadle v Ústí nad Labem. Bohatá je její
koncertní činnost. Zpívala v Římě, ve Vatikánu, v Miláně, v Paříži či Trentu. Vystupuje v duu s klavírem či harfou, triu s varhanami a houslemi. Své recitály sama
s velkým úspěchem a vtipně moderuje.
Dalším umělcem tohoto velkého koncertu je Bohdan Petrovič, který se narodil
21. 8. 1971 v Hradci Králové. Po ukončení střední hotelové školy byl v roce 1990
přijat na Pražskou konzervatoř, kterou
v roce 1996 absolvoval. Během studia
získal několik ocenění na soutěžích
českých konzervatoří a na mezinárodní pěvecké soutěži v Tmavě
(Slovensko). V roce 1994 debutoval rolí Tybalta v Gounodově opeře
Romeo a Julie na jevišti Národního divadla v Praze, kde dosud vystupuje jako stálý host. V roce 1998 získal angažmá v Jihočeském
divadle v Českých Budějovicích. Jako host dosud vystoupil nebo stále vystupuje na těchto scénách: Národní divadlo Praha, Státní opera
Praha, Divadlo J. K. Tyla v Plzni, Divadlo v Ústí nad Labem, Národní
divadlo moravskoslezské v Ostravě, Městské divadlo Karlovy Vary.
Pro Českou televizi účinkoval v titulní roli televizní inscenace opery
Lancelot Luboše Fišera. Věnuje se zároveň písňové a oratorní tvorbě.
Dalším koncert nese název Kramář tak trochu jinak, aneb Jak
Vysočina vládla Vídni. Koncert připomínající slavné hudební osob-

130 let moravskobudějovického Sokola

tava Mahlera se vedení ﬁlharmonie rozhodlo k jejímu přejmenování.
Filharmonie má parametry běžného ﬁlharmonického tělesa, které
tvoří profesionální hudebníci regionu. Složení orchestru je variabilní – od komorního smyčcového orchestru až po velký symfonický orchestr. Filharmonie G. Mahlera má na programu klasické orchestrální
koncerty, koncerty se sólisty, komorní koncerty, koncerty pro školy,
promenádní koncerty, koncerty pro města Kraje Vysočina.
V našem městě je máme možnost slyšet při koncertech konaných
v srpnu – Slavné ﬁlmové melodie – velkolepý koncert nejoblíbenějších melodií ze slavných ﬁlmů v originálních úpravách šéfdirigenta
Jiřího Jakeše. Filharmonie G. Mahlera již deset let slaví velké úspěchy s těmito koncerty a během té doby si získala mnoho nadšených
návštěvníků.
Kromě Filharmonie G. Mahlera zde v sólových podobách uslyšíte vynikající operní pěvkyni Miroslavu Časarovou, která pochází z malé vesničky Křepiny na Vysočině. Po absolvování gymnázia
v Humpolci vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor český
jazyk a hudební výchova. V posledním ročníku vysoké školy začala studovat zpěv ve třídě Brigity Šulcové
na Pražské konzervatoři. Tu dokončila v roce 2008. Během studií získala
1. místo v celostátní Soutěži konzervatoří v Pardubicích, stala se laureátkou soutěže Ad Honorem Mozart
a na Mezinárodní soutěži A. Dvořáka
jí byla udělena cena za nejlepší interpretaci soudobé hudby. Od roku
2015 se zdokonaluje u brazilského
barytonisty Miguela Cavalcantiho. V roce 2007 se stala členkou autorského divadla RockOpera Praha. Od září 2018 je sólistkou Hudby
hradní stráže a Policie ČR. V roce 2014 úspěšně prošla náročným
tříkolovým konkurzem do muzikálu Fantom opery, kde získala roli Madamme Giry. Na operních prknech debutovala na podzim 2015 coby
Sylva Varescu v Čardášové princezně F. Lehára v divadle J. K. Tyla
v Plzni. Následovala Aida, 2. žínka společně s Cizí kněžnou v divadle

Od roku 1889, kdy byl v Moravských Budějovicích založen Sokol,
uběhlo letos rovných 130 let.
Sokol začínal s 29 členy a jeho
členská základna se postupně rozrůstala. Jednotliví členové byli pečlivě vybíráni a bylo velkou ctí dostat se
do jeho řad.
Od dob svého vzniku prošla jednota obdobími rozkvětu i zákazu
činnosti. I postavení Sokola ve veřejném životě se za ta léta změnilo.
Současný Sokol se stal spíše sportovní organizací, stále však v sobě
zachovává původní sokolské hodnoty, které předáváme dál. Vedeme JUDr. Eduard Špatinka,
naše členy k přátelství, lásce k po- 1. starosta Sokola
hybu, umění přijmout prohru s grácií v Moravských Budějovicích
a úsměvem na rtu. Spousta našich
členů se podílí na sportovních a společenských akcích. V dnešní době, která staví na penězích a odměnách, to dělají ve svém
volném čase, bez nároku na odměnu, dobrovolně a z lásky k Sokolu. Za to všem našim členům děkujeme. Díky jejich činnosti je
sokolovna nejen místem pro sport, ale také místem pro shledávání se s přáteli.
Kulaté výročí Sokola oslavíme v září u příležitosti akce Sokol
open, na kterou vás tímto předem zveme.
Barbora Hynčicová

Druhé místo na přeboru ČOS
Beáta Meschková reprezentovala na začátku června naši jednotu na celorepublikovém přeboru České obce sokolské. Závodilo
se ve čtyřech disciplínách. V atletice a plavání Beáta neměla konkurenci a vyhrála zlaté medaile! V gymnastice a šplhu obsadila
shodně 10. místo. V součtu bodů její výkony
stačily na celkové 2. místo.
K tomuto skvělému sportovnímu výkonu
upřímně gratulujeme. Beátě patří poděkování za skvělou reprezentaci jednoty i našeho
města.
Jan Švaříček

nosti pocházející z regionu Vysočiny, které dosáhly ve své době významného postavení a obliby v císařské Vídni. František Vincenc
Kramář byl vůbec posledním, kdo získal od císaře titul ředitele dvorní
hudby. Jeho skladby byly velice oblíbené, a tak se Kramář těšil velké
popularitě po celé Evropě. Program koncertu je sestavený ze skladeb F. V. Kramáře a jeho současníků. Koncert je součástí projektu
Hudební odkaz Vysočiny podporovaného Krajem Vysočina. Účinkují:
Komorní orchestr Filharmonie G. Mahlera, Jiří Jakeš – dirigent, Vladimír Holeš – průvodní slovo.
Lenka Nechvátalová

Tanec nově od září – otvíráme sekci pro začátečníky
Taneční skupina SOKOL
DANCE je v Moravských Budějovicích i okolí již řadu let
známá svými tanečními formacemi, se kterými úspěšně vystupuje na plesích a kulturních
akcích v širokém okolí. Členové této skupiny trénují dvakrát
týdně a za sebou již mají předtančení z mnoha standardních i latinsko-amerických tanců – valčík,
rumba, waltz, čača, slowfox, quickstep, tango aj. V taneční skupině
působí členové od 12 do 25 let. Srdečně jim děkujeme za reprezentaci TJ Sokol a za to, že svým tanečním uměním dělají svět krásnější.
Od září budeme přijímat nové členy – mohou se hlásit úplní začátečníci ve věku od 10 do 25 (i více) let.
Taneční skupiny či kroužky pro děti, juniory i dospělé jsou stále víc
a víc populárnější. Tanec přispívá k fyzickému, mentálnímu i sociálnímu rozvoji, učí cítit rytmus, rozumět hudbě a zlepšuje pohybové
i vyjadřovací schopnosti. Při tanci dbáme na správné držení těla a tím
odstraňujeme špatné pohybové stereotypy. Dokážeme zkoordinovat
svůj pohyb sami se sebou a hlavně s tanečním partnerem, což je
výborné i pro jiné sporty. Tanec zlepšuje dnes tolik potřebnou řeč
těla (body language), která je nezbytná pro běžný život a komunikaci.
Tanec je vlastně jen krásná a elegantní chůze – stačí jen pochopit
a naučit se kroky.
Srdečně zveme všechny, kteří to chtějí zkusit! V září budeme zakládat sekci pro úplné začátečníky. Pokročilí i mírně pokročilí tanečníci se mohou samozřejmě hlásit také.
Více informací: Jana Dostálová, tel. 774 839 621,
jana-dost@seznam.cz
START A JUNIOR AEROBIC
Bude též přijímat od září nové
členy – všechny malé i větší slečny, které mají rády pohyb a moderní hudbu, rády samy tančí,
chtějí se něčemu přiučit a být
součástí prima kolektivu.
V letošním roce pracovalo
v oddíle JUNIOR AEROBIC celkem 19 děvčat mladších (4–6 let)
a 18 děvčat starších (7–13 let).
Jejich vedoucí pro ně připravily
celkem dvě pohybové skladby –
Šmoulování a Formace. V našich
hudebně-pohybových aktivitách
se nezaměřujeme jen na aerobik,
ale na celkovou pohybovou výchovu. Všem dívkám a jejich rodičům
velice děkujeme za výbornou práci a spolupráci v uplynulé sezóně.
Těšit se budeme na nové členy a kamarádky!
Jana Dostálová, TJ Sokol MB

ŘÁDKOVÁ INZERCE
KOUPÍM Simson, Jawa, Stadion,
Babeta, Pařez, Pionýr, Mustang,
ČZ, aj. Tel.: 728 222 938.

Upozorňujeme přispěvatele, že uzávěrka zpravodaje
je pravidelně vždy už 10. den v měsíci!
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ze sportu, ze společnosti
Florbal – jeden z nejúspěšnějších sportů
V letošním školním roce se podařilo
ﬂorbalovému klubu SK JeMoBu postoupit do národního kola celostátního turnaje
s družstvy mladších i starších žáků. Starší
žáci vyhráli soutěž O pohár hejtmana Kraje
Vysočina, mladší vypadli až v republikovém
ﬁnále divize západ pro 1.–5. ročník. Děvčata i chlapci – ﬂorbalisti skončili ve všech
krajských soutěžích do 5. místa, což je jistě
velký úspěch. Za dosaženými výsledky stojí
spojené úsilí hráčů i hráček a jejich trenérů
Aleše Hanáka, Jiřího Šenkýře, Dominika
Březiny, Pavlíny Inderkové a Vojty Vlčka.

A trénovat můžete i o prázdninách.
Ve dnech 29. srpna – 1. září se koná VELKÝ PRÁZDNINOVÝ KEMP. Povedou ho
nejúspěšnější ﬂorbalisté jako Jiří Bauer,
reprezentant ČR (FBC Ostrava) a Pavlína Bačová, reprezentantka ČR (Bulldogs
Brno). Dalšími trenéry budou Jan Hanák
(TJ Sokol Královské Vinohrady), Romana
Bačová a Veronika Šplíchalová (Bulldogs
Brno). Pokud budete někdo chtít informace
o chystaném kempu, obraťte se na trenéra
Aleše Hanáka (tel. 724 781 149).
Aleš Hanák, trenér JeMoBu

Skautky letěly na Mars
Od pátku 31. května do neděle 2. června
se družina Rosniček zúčastnila krajského
kola Svojsíkova závodu, kde reprezentovala
naše skautské středisko. Příroda Balinské-

ho údolí u Velkého Meziříčí, letní počasí
a velmi dobře zorganizovaný závod nabídly
opravdu hodnotný zážitek.
Veškerý program byl motivovaný expedicí na Mars. Již před cestou na soutěž si
družina chystala prezentaci své kosmické
posádky a dvou pokrmů vhodných ke konzumaci ve stavu beztíže. Nutno dodat, že
velmi úspěšně. Svojí prezentací zahajovaly páteční program. Nakonec v této části
závodu získaly druhý nejvyšší počet bodů
ze všech jedenácti účastníků. Ještě v noci
následoval doprovodný motivační program opravdový odlet na planetu Mars, se kterým
si pořadatelé ukázkově vyhráli. Družina se
svým doprovodem se přesunula do blízkého lesa, kde dostali její členové „skafandry“
a přesunuli se do připraveného modulu.
Uprostřed lesa elektronikou prošpikovaná
dřevená bouda, promítání letu dataprojektorem a přistání včetně záběrů z několika kamer, mezi kterými si pilot letu mohl přepínat.
Doprovod družiny musel vystoupit na povrch a umístit vysílač. Z povrchu Marsu se
s modulem několikrát spojil vysílačkou, ale
nakonec „přišla“ písečná bouře a donutila
pilota k odletu s modulem bez vysazeného člena – doprovodu. Tím byl stanoven cíl
závodu – na Mars se dostat znovu a onoho
nešťastníka zachránit.
V sobotu ráno jednotlivé družiny vstávaly již podle předem daného harmonogramu
a svého času startu. Rosničky startovaly
hned jako první v 8 hodin. Čekala je náročná cesta s krosnami na zádech po deseti
zastaveních s rozličnými úkoly. V cíli bylo
nutné být ve 14 hodin. Na začátku cesty
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potkaly družiny „novináře“, který je pověřil několika úkoly – vše bylo nutné nafotit
a na závěr fotky zpracovat na počítači v cíli
závodu. Hned jako první byla nejvíce body
hodnocená zdravověda. Písečná
bouře rozmetala laboratoř a došlo
k zavalení jedné osoby a jejímu
bezvědomí, poleptání kyselinou
a řezným ranám na rukou. Po cestě následovala signalizace semaforovou abecedou, diskuze nad
tématem podle rozličného souboru
zdrojů informací a jejich kvality,
tvorba jídelníčku na kosmickou
cestu v závislosti na hmotnosti,
době trvanlivosti potravin a jejich
výživové hodnotě na požadovanou
délku cesty. Pátým úkolem bylo stvořit podle
obrázku „lunární modul“ z kartonu a obstát
s ním v nárazových testech a odolnosti proti
vodě. Opravdovou výzvou byla cesta jednoho člena ve stavu beztíže, kdy jej nesou
nejvýše tři členové posádky a předávají si
jej skrze obruče, větší a menší tak, aby se
obručí nedotknul. Poté přišla na řadu stavba
vesmírného praku podle předlohy a snaha
jeho pomocí treﬁt vymezený prostor balónkem. Při cestě k další zastávce družinu
dokončení na str. 26

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem doktorům a zdravotním
sestrám okresní nemocnice Třebíč na
oddělení JIP – neurologie. O 5 dnů později doktorce Růžičkové a doktorce Gorušové a zdravotnímu personálu z LDN
v Moravských Budějovicích. Ti všichni
pod vedením pana primáře MUDr. Ahmadiho vzorně pečovali o naši maminku Věru Šplíchalovou v posledních
dnech jejího života. V neposlední řadě
naše upřímné díky směřujeme opět do
LDN v Moravských Budějovicích, kde
na I. a II. poschodí byl dlouhodobě hospitalizován pan Jiří Pelc. U všech již
shora uvedených si vážíme jejich obětavosti a profesionálního přístupu, který
oceňujeme zrovna tak jako záchranáře
dopravní služby Václava Hrdého.
Věra Dufková jménem celé rodiny
a rodiny Šplíchalovy
a jménem rodiny pana Jiřího Pelce.

V oku slza,
v srdci žal,
co milé bylo,
osud vzal…

Blahopřání

Dne 5. 7. 2019 naši rodiče
Josef a Marie Dvořákovi
oslaví 50 let společného života.
Maminko a tatínku, dnes slavíte zlatou
svatbu a pro nás je tato chvíle ideální
příležitostí říci vám, jak moc si vážíme
vašeho manželství a rodiny, kterou jste
pro nás vytvořili.
Děkujeme vám za to a do dalších společných let vám přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a pohody.
Vaše děti Marek, Josef a Jana
s rodinami.
Placená inzerce

Vzpomínky

Dne 13. července
uplyne čtvrtý smutný rok, co nás navždy opustila paní
Dana Volfová z Moravských Budějovic.
S úctou a láskou vzpomínají
manžel a děti s rodinami
a ostatní příbuzní.

Již není mezi námi
a není slyšet známý
hlas,
nám zůstalo jen
věčné vzpomínání
na toho – kdo rád
žil a měl nás
tolik rád.
Dne 15. srpna uplyne 10. smutné výročí, kdy nás navždy opustil drahý manžel,
tatínek, strýc, pan
Karel Čermák
z Moravských Budějovic.
S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka, dcera a příbuzní.
Děkujeme přátelům a známým,
kteří vzpomenou s námi.

Hřbitov je smutná
zahrada,
kde tiše pějí ptáci,
své drahé zde
člověk ukládá
a vzpomínat
se sem vrací.
V lednu 2019
uplynulo 28 roků
od úmrtí pana
Ladislava Šplíchala.
Dne 19. června jsme vzpomněli jeho nedožité 100. výročí od narození při mši svaté v Lukovském kostele.
Těm, kdo vzpomínají s námi, srdečně děkujeme.
Rodina Dufkova z Lukova
a Šplíchalova z Moravských Budějovic.

Vydal ses cestou,
jíž chodí
každý sám,
jen dveře
vzpomínek
jsi nechal dokořán.
Dík za to, čím jsi
nám v životě byl,
za každý den,
jenž jsi pro nás žil.
Dne 23. července tomu bude pět let,
co nás navždy opustil náš drahý manžel,
tatínek a dědeček, pan
Rostislav Kiesewetter
z Moravských Budějovic.
S láskou vzpomíná celá rodina.
Všem, kdo jej znali a vzpomenou s námi,
děkujeme.

Ruku už Ti
nepodáme,
abychom Ti
mohli přát,
jen kytičku Ti
na hrob dáme
a stále budeme
vzpomínat.
Dne 25. července
2019 by se dožil
80. narozenin pan
František Švejda.
S láskou stále vzpomínají
manželka, syn, dcera, vnučky
a pravnučka.

inzerce

Dne 3. 7. 2019
by se dožil 80 let
Ing. arch.
Jiří Novák.
Vzpomíná
manželka,
děti a vnoučata.

Dne 12. července 2019
uplyne čtvrtý rok,
kdy opustil tento svět
pan
Zdeněk Plaček,
varhaník.
Společně na něj
vzpomeneme
při mši sv. v pátek 12. července 2019
v 18:30 v kostele sv. Jiljí v Moravských
Budějovicích. Po mši sv. bude následovat
koncert na jeho památku.
Srdečně zveme
manželka Anna a dcera Renáta.

To, že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání,
stále je v srdci
bolest a tiché
vzpomínání.
Dne 9. srpna
uplynou čtyři
smutné roky,
co nás navždy
opustila paní

Není smrti tam, kde byl život vyplněn
prací, láskou a obětavostí.
Dne 7. 9. 2019 vzpomeneme s bolestí
v srdci na nedožitých 85 let naší milované
maminky
Bohumily Gregorové
a 10. 11. 2019 na nedožitých 90 let našeho
drahého tatínka
Stanislava Gregora z Mor. Budějovic.
Kdo jste je znali,
prosím vzpomeňte s námi. Děkujeme.
Dcery Iva a Alena s rodinami.

Láska
je nesmrtelná.
Dne 27. 7. 2019
uplyne 7 smutných
let, kdy nás opustil
milovaný pan
Jiří Procházka.
S láskou vzpomíná
maminka, bratr Milan a dcera Jituška.

Marie Dvořáková.
S láskou a úctou vzpomíná
manžel, dcery a synové s rodinami.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Čas plyne,
vzpomínky
zůstávají,
bolest v našich
srdcích
je stále stejně
hluboká,
děkujeme za to,
že jsi byl,
za každý den,
který jsi s námi žil.
Jen svíci hořící, jen krásnou kytici
na hrob položíme, tichounce se pomodlíme
na Tebe zavzpomínáme.
Z domova jsi odjížděl, byl jsi veselý,
že na tebe čeká smrt na cestě, jsi netušil.
Dne 24. srpna vzpomeneme 33. výročí
úmrtí, kdy nás po tragické nehodě opustil
náš milovaný syn a bratr pan
Radek Böhm.
Za tichou vzpomínku všem,
kdo ho znali a vzpomenou s námi, děkují
rodiče, bratr Petr s rodinou,
syn Radek a Hana s rodinou,
rodina Čepelákova.

Opustili nás:

V červnu uplynulo 30 roků od úmrtí
našeho tatínka, pana
Eduarda Slavíčka
a 5 roků od úmrtí sestry, paní
Věry Slavíčkové.
Za tichou vzpomínku děkují
syn s rodinou, sestra s rodinou,
bratr s rodinou a sestra s rodinou.

Jaroslava Švihálková
1925
Marie Svobodová
1947
Pavel Stark
1972
František Svoboda
1947
Květoslava Nykrmajerová 1942
Jan Šplíchal
1958
Miroslava Lancmanová 1922
Božena Plačková
1935
Věra Šplíchalová
1925
Helena Vydrová
1927
Emil Klíma
1935
Miloslav Jíra
1949
Helena Tesařová
1950
Martin Kabelka
1968
Karel Kabelka
1942
Božena Dohnalová
1937
Miroslav Fiala
1933
František Nečesal
1934

Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Lukov
Mor. Budějovice
Zvěrkovice
Mor. Budějovice
Štěpkov
Vesce
Lukov
Mor. Budějovice
Dešov
Mor. Budějovice
Nové Syrovice
Jakubov
Jakubov
Láz
Dešov
Krnčice

Zdroj: Pohřební služba Rostislav Musil

červenec–srpen 2019

25

inzerce

různé
Skautky letěly na Mars
dokončení ze str. 24
překvapilo vozidlo „zaparkované“
v hlubokém blátě a telefonát jeho řidiče o pomoc, tak se mu nabídly,
že jej zkusí vytlačit. Díky této všímavosti a ochotě získaly plný počet
bodů za vyřešení krizové situace. Posledním úkolem na trase byla
zásobovací štafeta ve strmém svahu. Pak už jen došly do obce Baliny, kde je ještě čekalo zpracování nafocených snímků. Celkově byly
třetí neúspěšnější v hodnocení těchto deseti stanovišť.
Po obědě byl čas na odpočinek a sdělování zážitků z cesty. Odpoledne bylo ve znamení úkolů pro jednotlivce, každá z členek se
tak vydala plnit dva různé individuální úkoly. I zde si vedly velmi
dobře a obsadily druhé místo. Ovšem během závodu tyto průběžné
výsledky neznaly. A tak se vydaly na poslední část závodu, jímž
bylo „přežití“. Nalezení místa přenocování, výběr místa pro stavbu
stanu, samotná stavba stanů, ohniště a vaření večeře. Ráno pak
úklid stanů a zahlazení místa po ohništi. Gulášová polévka s přidanými párky se povedla a večer ještě stihly hry s družinami, které
přenocovaly v jejich okolí.
Ráno už zůstával poslední úkol a cíl zároveň. Do 10 hodin se dostat na náměstí ve Velkém Meziříčí. Navigace nebyla těžká a s hodinovým náskokem se Rosničky na náměstí dostavily. Poté stihly
ještě zmrzlinu a vyplnit otázky do zpětné vazby akce. Po 10. hodině
proběhl krátký přesun, vypuštění jednoho záchranného člena (modulu) k Marsu a zachránění v pátek ztraceného doprovodu.
Pak už nás čekalo jen napětí a s ním spojené vyhlášení výsledků.
Rosničky obhajovaly vítězství a postup na celostátní kolo. To se nakonec nepodařilo a družina obsadila 3. místo s pouhým půlbodem
ztráty na místo druhé. Při zisku 524,5 bodu opravdu nicotný rozdíl.
Nicméně vítězná domácí velkomeziříčská posádka byla vzdálena
37,5 bodu.
Přesto si holky odvážejí zejména nové zkušenosti, spoustu zážitků, radosti z dílčích úspěchů, ale i drobná zklamání. Předloňský
úspěch zažila jen trojice z osmi členek. Letos tak díky generační
obměně poznávaly, že i jako družina převážně nováčků jsou velmi
blízko krajské špičce a za dva roky se opět může stát postup na republikové ﬁnále jejich reálným cílem.
Jiří Outulný

-VPHYêKUDGQČþHVNi¿UPDNWHUiMHQDWUKXYtFHMDNOHWDSRVWXSQČVHUR]URVWODQDFFD]DPČVWQDQFĤ
=DEêYiPH VH ]SUDFRYiQtP SOHFKĤ VYDĜRYiQtP RKUDĖRYiQtP ODNRYiQtP D WR YãH ]D SRPRFt PRGHUQtFK
WHFKQRORJLt9]KOHGHPNQXWQpPXSOiQRYiQtGDOãtKRUR]ãLĜRYiQtQDãLFKNDSDFLWDOHLY\XåLWtURERWĤSRWĜHEXMHPHGRVYpKRNROHNWLYXSĜLMPRXW

O tom, že nedodržování elementárních pravidel silničního
provozu se nevyplácí, se v Moravských Budějovicích přesvědčila řidička Fordu Mondeo. Se svým vozem projela v protisměru jednosměrnou Janáčkovou ulicí, při výjezdu na hlavní silnici
při odbočování vpravo na náměstí Čs. armády nezvládla řízení
a u přechodu pro chodce zdemolovala sloup veřejného osvětlení.
Foto: MP
inzerce
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Tel.: 568 408 511; Mob.: 724 922 499
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různé
Konec úspěšné sezóny
Dnem 14. června jsme uzavřeli pomyslné
dveře za závodní sezónou 2018/2019, která
byla pro náš Proﬁ aerobic team MB více než
úspěšná. K pěti našim stálým závodnicím se
loni v září přidalo dalších čtrnáct nadějných
malých slečen, které dlouho neotálely, a už
v listopadu se většina z nich s chutí vrhla
na závodní plochu.
Za letošní sezónu se nám podařilo nasbírat
celkem 53 medailí, jejichž nositelkami jsou:
Terezka Chrástová (17 medailí), Terezka Havlíčková (10), Anetka Havlíčková (4), Miuška
Molina (4), Vendula Kopečková (3), Zuzanka
Čtveráčková (2), Nelinka Křivanová (2), Michalka Jenerálová (2), Skladba Myšičky
(1). Jednu medaili se podařilo
získat Barunce Křivanové,
Terezce Bulíčkové, Nelince
Kopečkové, Soﬁnce Poláčkové, Viktorce Dufkové, Sabince Molině, Adélce Vandasové a Janě Chvátalové.
Aerobikové závody jednotlivců SAMC se konají napříč
celou Českou republikou
a dají se pomyslně rozdělit
na závody vyšší a nižší třídy.
Mezi nejprestižnější soutěž
bezesporu patří Mistrovství
České republiky SAMC, kam se v letošním
roce podařilo kvaliﬁkovat Barunce a Nelince Křivanovým, Viktorce Dufkové, Zuzan-

ce Čtveráčkové, Anetce
a Terezce Havlíčkovým,
Terezce Chrástová a Adélce Vandasové. Nejlepšího
výsledku dosáhla Terka
Chrástová, která se umístila na 13. místě. Jako trenérky jsme jely holky podpořit
a upřímně musím podotknout, že jsme Terezku neviděly nikdy cvičit lépe. Technické provedení, výraz, ﬂexibilita i fyzická
výdrž byly zvládnuty na výbornou, proto jsme
neměly pochyb o tom, že Terezka bude stát na bedně
vítězů. Odborná porota rozhodla jinak, ač nám to bylo
líto, rozhodnutí jsme plně
respektovali a výhru všem
šťastlivcům přáli, protože o to
ve sportu přeci jde.
Na MČR proběhlo vyhodnocení prvního ročníku Ligy
SAMC, což je hned po zmiňovaném mistrovství nejnáročnější soutěž v aerobiku.
Z jednotlivých závodů se sčítaly body a Terezka Chrástová nenašla jedinou přemožitelku a odvážela si domů
zlatou medaili (1. místo) na krku.
Koho tedy letos prohlásíme nejlepší závodnicí našeho klubu? Nemůže to být opět

NA ZÁŘÍ PŘIPRAVUJEME:

9.–28. 9. Výstava Františka Šindeláře –
zámecké konírny
11.–15. 9. Horákův Horácký festival MKS Beseda, velký sál
Patnáctý ročník festivalu nejen ochotnických divadel.
11. 9. Přednáška na téma Alzheimerova
nemoc, strašidlo dnešní doby – MKS
Beseda, sál Budivoj.

6. 9. Festival obcí Moravskobudějovického mikroregionu – zámecké nádvoří
Zahraje kapela Genetic, ochutnávka regionálních piv a limonád.
7. 9. Jiřinkové slavnosti Lysá nad Labem
Zájezd na výstavu pořádá Svaz postižených civilizačními chorobami Moravské Budějovice. Cena 400,- Kč, přihlášky + platba 22. 8. od 15 hodin, salonek
Bílý dům.

Kulturní přehled
MIKROREGIONU
Častohostice
Obec Častohostice zve milovníky vína13. 7.
2019 na 5. ročník Ochutnávky vín v Častohosticích. Vína z vinařství Šabata. Začátek
od 15 hod., od 16 hod. hraje cimbálová kapela Sylván. Občerstvení: sýry, maso na grilu zajištěno.

Častohostice
SDH Častohostice pořádá 20. 7. 2019 taneční zábavu se skupinou REFLEXY, předkapela
THE FEET. Začátek od 20.30 hod. Akce: alko
+ nealko nápoje vše za 30 ,- Kč. Zábava se
koná v areálu za Prokešovou stodolou.

Radkovice u Budče
Country stodola XI
Letošní ročník se bude konat 9.-10. 8.
2019 se začátky od 19.00 hod. v obecní
stodole Radkovice u Budče. K tanci i poslechu nám zahrají v pátek Piknik - revival
Michala Tučného a Kořeni vod Kořena,
v sobotu vystoupí Duha Band a Tuláci.
Samozřejmostí je bohaté občerstvení.
Rezervace možná na tel. 702 177 166.
Na všechny se těší Myslivecký spolek
Radkovice u Budče.

Moravské Budějovice
Svaz postižených civilizačními chorobami
Moravské Budějovice pořádá 29. 8. Akci
Pro ptáčky. Od 13 hodin na letišti výroba
krmítek.

V případě nedoručení zpravodaje v Moravských Budějovicích si ho můžete vyzvednout v Turistickém
informačním centru, Purcnerova ul. 62, nebo se obraťte na doručovatelku tel: 775 686 678.
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nikdo jiný než právě Terezka Chrástová. Nejen, že jen výjimečně stojí na závodech mimo
bednu vítězů, tak je svým pokorným a laskavým přístupem vzorem pro všechny ostatní
členy klubu. Terezce za všechno děkujeme
a přejeme jí, ať se daří i nadále.
Samozřejmě doufáme, že zapálení do aerobiku a sportu obecně vydrží i všem ostatním našim svěřencům. Ty také chceme pochválit, protože na každém tréninku makají
na 110 % a jde vidět, že mají touhu se neustále zlepšovat. Také věříme, že i nově příchozí budoucí aerobičky naleznou v tomto
krásném sportu zalíbení a rozšíří se tak počet závodnic, které budou reprezentovat náš
klub i město Moravské Budějovice. Přihlášky
na novou sezónu 2019/2020 můžete zasílat
na email: proﬁaerobicteammb@seznam.cz
Více informací o nás naleznete na facebookové stránce Proﬁ aerobic team MB.
Vendula Kopečková, trenérka

SUDOKU
o ceny
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Vylosovaný výherce získává dvě vstupenky
na Večer s cimbálovou muzikou, konaný 2. 8.
2019 na zámeckém nádvoří.
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, 19. 7. 2019.
Vítěze budeme informovat telefonicky.
Výherci z minulého čísla paní Natálii Poláčkové
z Moravských Budějovic gratulujeme.
Ceny do sudoku věnovala MKS Beseda Moravské Budějovice.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PŘEHLED ČERVENEC/SRPEN 2019
Předprodej vstupenek:
Turistické informační centrum, Purcnerova 62 (MKS Beseda), tel.: 603 207 511

www.besedamb.cz

Předprodej vstupenek končí ve 12 hodin v den akce (o víkendu je turistické informační centrum otevřeno pouze o letních prázdninách).

21. 6. - 15. 9.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

ZÁMECKÉ NÁDVOŘÍ

Beatles ve fraku,

Výstava prací žáků ZUŠ

ZUŠ Mor. Budějovice a Městská knihovna vás srdečně zvou
na výstavu prací žáků výtvarného oboru. Výstava probíhá od
21. 6. do 15. 9. 2019 v prostorách knihovny a je přístupná
během otevírací doby knihovny. Vstup zdarma.

So 27. 7.

So 17. 8.

HASIČSKÝ AREÁL LETIŠTĚ

aneb Filharmonici hrají Beatles
Koncert mladých profesionálních hudebníků se vztahem nejenom ke klasické hudbě, ale i k žánrům, které nejsou obvykle se smyčcovým kvartetem spojovány. Díky spolupráci s
talentovanými aranžéry jsou tedy na jeho repertoáru skladby
různých žánrů. Začátek ve 20 hodin. Vstupné v předprodeji
200,- Kč, na místě 250,- Kč.
Pá 23. 8.

ZÁMECKÉ NÁDVOŘÍ

Kramář tak trochu jinak,

4. minicountry festival

Značkovací železo

Pořádá SDH Moravské Budějovice ve spolupráci s MKS Beseda. Hrají skupiny Tuláci a Nazdar. Během večera až do
setmění vyjížďky v bryčce s koňmi. Občerstvení zajištěno.
Začátek v 18 hodin. Vstupné 100,- Kč.
Více info na www.sdhmb.cz

aneb Jak Vysočina vládla Vídni
Koncert připomínající slavné hudební osobnosti pocházející
z regionu Vysočiny, které dosáhly ve své době významného
postavení a obliby v císařské Vídni. Účinkují: Komorní orchestr Filharmonie G. Mahlera, Jiří Jakeš - dirigent, Vladimír
Holeš - průvodní slovo. Začátek ve 20 hodin. Vstupné v předprodeji 150,- Kč, na místě 200,- Kč.

Pá 2. 8.

Ne 25. 8.

ZÁMECKÉ NÁDVOŘÍ

Večer s cimbálovou muzikou

ZÁMECKÉ NÁDVOŘÍ

Slavné nejen filmové melodie

a ochutnávkou vín
Vinařský spolek Moravské Budějovice a MKS Beseda vás srdečně zvou na prázdninové posezení s cimbálovou muzikou.
Kvalitní víno a občerstvení zajištěno. Zámecké konírny od 17
hodin. Vstupné 60,- Kč.

Velkolepý koncert nejoblíbenějších melodií ze slavných filmů
v originálních úpravách šéfdirigenta Jiřího Jakeše. Filharmonie G. Mahlera již deset let slaví velké úspěchy s těmito
koncerty a během té doby si získala mnoho nadšených návštěvníků. Účinkují: Filharmonie G. Mahlera, Jiří Jakeš - dirigent, Vladimír Holeš - průvodní slovo. Začátek ve 20 hodin.
Vstupné v předprodeji 250,- Kč, na místě 300,- Kč.

Pá 16. 8.

Pá 30. 8.

ZÁMECKÉ NÁDVOŘÍ

Vašo Patejdl s kapelou

Hity od Elánu po Fontánu. Koncert jednoho z nejvýznamnějších představitelů naší scény pop music od osmdesátých let.
Začátek ve 21 hodin. Vstupné v předprodeji 390,- Kč, na místě 490,- Kč.

AREÁL LETNÍHO KINA

Loučení s prázdninami

MKS Beseda Vás zve na tradiční konco-prázdninový večírek.
Vystoupí: Jack-Off, Iron Soul, The Feet Big Band, Tady nikdo
není, Mainstream Boys. Zastřešená scéna i bar. Začátek v 18
hodin. Vstupné 50,- Kč.

změna programu vyhrazena

sponzor kulturního přehledu MKS Beseda Moravské Budějovice

Placená inzerce

