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Vánoční čas v Brtnici
První adventní neděle patřila mikulášské na-

dílce a rozsvícení vánočního stromu. Pro ná   v
štěvníky, hlavně pro děti, byl připraven bohatý 
program. V 15 hodin proběhla v kině Pohádka 
z truhličky v podání DS Ampulka z Třebíče.  
O porci dobré zábavy nebyla nouze. O hodinu 
později bylo na náměstí otevřené „peklo“, kam 
čerti odnášeli zlobivé děti. Celé náměstí se na-
plnilo nedočkavými návštěvníky, kam ve svém 
kočáru přijel Mikuláš se svými andílky, pronesl 
krátkou řeč a svátostně rozsvítil vánoční stro-
mek. Poté se děti seřadily do fronty a Mikuláš  
s anděly je obdarovali sladkostmi.  

Po celou dobu adventní jste mohli navštívit vá-
noční výstavu ve Valdštejnském domě, kde bylo 
možné si zakoupit ručně vyráběné výrobky.

Druhá adventní neděle patřila opět dětem.  
Na zámku se uskutečnil první ročník Čertovin  
a v kině jste se mohli těšit na pohádku Hodiná-
řův učeň. Zimní odpoledne probíhalo i v Hoffma
nnově domě na mezigenerační dílně inspirované 
Vánocemi, ročním obdobím zimy a také secesí, 
jejíž byl Josef Hoffmann představitelem.

V sobotu 14. prosince nechyběl ani koncert  
s country kapelou Dostavník a o týden později 
proběhly Vánoce s Vysočankou, kde členové ka-
pely křtili své nové vánoční CD v „Bílém…“ 

V pondělí 16. prosince město Brtnice pokřti-
lo novou knihu autorů Zdeňka Jaroše a Ondřeje 
Stránského „Město Brtnice a přilehlé obce – vy-
brané nemovité památky a zajímavosti“, která 
mezi Vámi, občany, má veliký úspěch.

Vánoční atmosféru jsme načerpali 23. prosin-
ce pod rozsvíceným stromem, kde nechyběl ani 
betlém od pana Musila. Koledy zazpíval brtnic-
ký chrámový sbor pod vedením Jiřího a Radka 
Vorlíčkových. Byla zde také možnost napálení 
betlémského světla. 

Poslední den v roce se občané z Brtnice  
a os tatních vesnic vydali na tradiční výšlap na 
Aleje, občané Příseky zase na Katovu horu. Ti 
rychlejší stihli i silvestrovské představení diva-
delního sboru Bezchibi – hru „We are the talents“ 
se silvestrovským překvapením. Rok 2019 byl 
zakončen jak jinak než tradičním ohňostrojem 
nad náměstím.

Pavla Rymešová

Mikulášská 
nadílka

Vánoční 
výstava

Křest knihy

Zpívání pod  
vánočním stromem
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Společenská  
kronika

Přistěhovaní:  
Brtnice:  Pavla Nováková 
Příseka:  Jana Nykodýmová 

Úmrtí:  
Brtnice:  Stanislav Nováček 
  František Hos 
Střížov:  Petr Kabátek 

Vítání občánků: 
Tobiáš Karásek 
Štěpán Vyskočil 

  
Prosíme občany, aby v případě, že ne-
chtějí být zveřejněni ve společenské 
kronice Brtnického zpravodaje, tuto in-
formaci sdělili na Městský úřad v Brtni-
ci, kancelář matriky (tel: 567 571 719). 
Děkujeme.

Matriční úřad Brtnice

Evidence obyvatel
V roce 2019 se v našem městě a je

ho místních částech narodilo celkem  
39 dětí.

• Z toho 15 dívek a 24 chlapců. 
• Nejčastější jméno u chlapců bylo: 

Tobiáš (3x)
• U děvčat jsou jména natolik růz-

norodá, že ani jedno není stejné.

Minulý rok bylo na katastru města 
Brtnice uzavřeno 24 sňatků.

V roce 2019 nás navždy opustilo  
39 našich občanů, kterým bychom tímto 
chtěli věnovat tichou vzpomínku.

Matriční úřad města Brtnice

Vodní srážky  
Brtnice rok 2019

Počet obyvatel

Upozornění
Upozorňujeme občany, 

že od 1. 1. 2020 se zvýšily ceny  
a změnila se pravidla pronáj
mu kina, SKC, klášterní za-
hrady a Hoffmannovy stodoly.
Více na www.brtnice.cz.

Děkujeme občanům
za dobrovolné příspěky 

na tvorbu  Brtnického zpravodaje.

Náklady na jedno číslo činí 19,22 Kč.

Číslo účtu pro zaslání příspěvku: 
1466062339/0800

variabilní symbol: 99999

Zprávy z města
V současné době bylo předáno stave-

niště na akci „ Nezbytné úpravy Jestřeb-
ského potoka po havarijním poškození“. 
Dokončení stavby je plánováno do 31. 5. 
2020.

V březnu 2020 bude zahájena stavba 
víceúčelové budovy v Dolním Smrč-
ném, která by měla by být dokončena do 
konce letošního roku. 

 V dalším měsíci dojde k výstavbě zá-
zemí pro hasičský areál v obci Příseka.

Technická skupina města v současné 
době provádí stavební úpravy nájemních 
bytů a opravu kanalizace v DPS.

Pro technickou skupinu bude v jarních 
měsících zakoupena mulčovací sekačka. 

Městský úřad

V letošním roce oslaví 
Brtnice 20 let od povýšení 

na město. 

Při této příležitosti proběhnou 
v sobotu 16. května 2020 

městské slavnosti  
na brtnickém náměstí.



Brtnický zpravodaj 3

Únor 2020 Z Brtnice

Brtnický jízdní řád autobusů.
Začátek tohoto jízdního řádu se počí-

tá do doby, kdy ještě neexistoval inter-
netový informační systém zvaný IDOS  
a cestující veřejnost měla někdy problém 
se vyznat v jízdních řádech několika do-
pravců s různou dobou platnosti těchto 
řádů. Mnohé byly často zničeny zása-
hem vandalů a domoci se opětovného 
vylepení ze stran dopravců byl nadlid-

ský úkol. Proto vznikl „Brtnický jízdní 
řád autobusů“, jako služba městského 
úřadu občanům Brtnice, který svou kon-
cepcí nabídl kompletní přehled všech 
autobusových spojů, které projíždí přes 
Brtnici. Tuto službu poskytujeme i nyní, 
v době, kdy většina lidí má přístup na 
internet a potřebný spoj si najdou v te-
lefonu. Ale i přesto si myslíme, že takto 

koncipovaný a tištěný jízdní řád pomůže 
velké skupině našich občanů a návštěv-
níků Brtnice najít potřebný spoj bez po-
užití dalších zařízení a služeb. 

Během let, kdy sestavuji tento jízdní 
řád, jsem uložil pár čísel do přehledné 
statistické tabulky, kde můžeme porov-
nat počet dopravců, linek a jednotlivých 
spojů v různých letech.

 Z této statistiky se dají získat další za-
jímavá čísla, jako například: Autobusy  
v pracovní den projíždějí Brtnicí od 4:32 
hodin do 23:00 což je 1 108 minut a bě-
hem této doby projede Brtnicí 73 auto-
busů. Průměrně tedy každou 15. minutu 
projede přes náměstí autobus.

V současné době jsou dopravci povi-
nni zveřejnit na internetovém portále 
IDOS a na zastávkách nový jízdní řád 
15 dní před začátkem jeho platnosti. 
Většina dopravců to splní, ale někte-

ří ho zveřejní i 3 dny před. Dopravci 
v průběhu roku provádí změny, které 
spočívají v nepatrných minutových po-
sunech, ale i rušení některých spojů. 
Reagovat na nepatrné změny není jed-
noduché, protože tisknout a oznamovat 
rozhlasem vydání nového jízdního řádu, 
kde nastaly minutové posuny by bylo  
i zmatečné. Velké změny se vždy sna-
žím provést co nejrychleji a zabezpečit 
tak, aby na webovém portále města Brt-
nice a na městském úřadě byl v tištěné 

podobě aktuální jízdní řád co nejdříve. 
Vyvěšení těchto změn ve vývěsce na ná-
městí na domě bývalé Snahy provádím 
posléze. 

Na závěr mého krátkého psaní bych 
vás chtěl požádat o shovívavost při hod-
nocení kompletnosti tohoto řádu a budu 
rád, když případné nedostatky a chyby 
oznámíte na sekretariátu městského úřa-
du, abych je co nejdříve opravil.

Pavel Rubeš

Pokračování na další straně.

      Pracovní den Sobota Neděle - svátky 
Rok Počet dopravců Počet linek Počet spojů Počet spojů Počet spojů 
2011 4 8 81 15 16 
2012 5 9 83 13 20 
2013 4 8 84 19 19 
2014 3 7 74 16 18 
2015 3 7 76 15 19 
2016 3 7 75 15 19 
2017 3 7 72 12 18 
2018 3 7 72 22 27 
2019 3 7 72 23 25 
2020 3 7 73 22 24 
 

Přehled místních poplatků na rok 2019
Poplatek za psa 
(dle vyhlášky města Brtnice č. 1/2019) je splatný nejpozději do 15. února 2020. 
Poplatníkem je držitel psa. Tím je pro účely poplatku osoba, která je přihlášena nebo má sídlo na území ČR.
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Povinnost k přiznání/odhlášení poplatku je do 15 dnů od vzniku/zániku po-
platkové povinnosti. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
Sazby poplatků za psy:
Brtnice byty:                  550 Kč za prvního psa, 800 Kč za druhého a dalšího psa 
Brtnice rodinné domy:                   300 Kč za prvního psa, 500 Kč za druhého a dalšího psa
přilehlé vesnice:                  200 Kč za prvního psa, 400 Kč za druhého a dalšího psa
důchodce (od 65 let, důchod* jediný zdroj příjmu):       100 Kč za prvního psa, 300 Kč za druhého a dalšího psa
osvobození od poplatku:
• osoby nevidomé, závislé na pomoci jiné fyzické osoby, osoby provádějící výcvik psů určených jako doprovod těchto osob, 

osoby provozující útulek pro zvířata, nebo osoby, kterým stanoví držení psa zvláštní předpis, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P
• po dobu 2 let – osoba, která přijala od MěÚ Brtnice ztraceného nebo opuštěného psa
úleva na poplatku:
• úleva se poskytuje držiteli, který dosáhne v roce 2020 věku 65 let na celý rok stejně jako držiteli nad 65 let, dále držiteli*, 

který je poživatel invalidního, starobního, vdovského či vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo 
poživatel sirotčího důchodu. 

Nárok na osvobození nebo úlevu musí poplatník doložit.
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Odečty vodoměrů budou probíhat letos již od poloviny března a v průběhu dubna.
Žádáme občany a majitele rekreačních nemovitostí, aby zpřístupnili vodoměrné šachty a umožnili pracovníkům 
vodárny přístup k vodoměrům! 

Pokračování z předchozí strany.

Pokračování na další straně.

Použité jedlé tuky a oleje: 
Od letošního roku mají obce povinnost zajistit po celý rok místa, kam je lidé můžou odkládat jako další druh tříděného odpadu. 
Společnost Esko–T rozhodla jít vyzkoušenou „rakouskou“ cestou. Žádné PET lahve plné nevábného obsahu v dalších kontejne-
rech. Nový způsob shromažďování má název Eskoil a jde o pětilitrové žluté plastové nádoby, které jsou umístěné ve sběrných 
dvorech.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 
(dle vyhlášky č. 1/2018), roční sazba pro rok 2020 je 576 Kč.
Poplatek platí stejnou sazbou:
a)     každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt (vztahuje se i na cizince s trvalým nebo přechodným pobytem),  
       splatnost je nejpozději do 31. března 2020. V případě, kdy poplatková povinnost za domácnost převyšuje částku   
        576 Kč, je možné poplatek hradit ve dvou stejných splátkách s termíny splatnosti do 31. března a 31. srpna 2020.
b)     fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu (chatu, dům nebo byt), ve které není hlášena žádná fyzická osoba,  
        splatnost poplatku je do 31. 5. 2020.
Od poplatku se osvobozují poplatníci dle čl. 6, odst. 1):
• fyzické osoby, které jsou umístěny v dětských domovech, výchovných ústavech, domovech pro osoby se zdravotním 

postižením nebo domovech pro seniory apod.
dle čl.6 odst 2)
• každé třetí a další dítě ve věku do 18 let, žijící s rodiči ve společné domácnosti
• fyzické osoby po dobu vazby a výkonu trestu odnětí svobody
• poplatníci prokazatelně se zdržující celoročně mimo ČR
Sleva ve výši 50% se poskytuje poplatníkům dle čl. 6, odst. 3):
• fyzické osobě, která je studentem a je ubytována mimo město Brtnice do věku 26 let, a to do konce kalendářního roku,  

ve kterém dosáhnou tohoto věku
• fyzické osobě prokazatelně pracující nepřetržitě minimálně 6 měsíců v zahraničí
• fyzické osobě nevidomé, bezmocné a osobě s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P, podle 

zvláštního právního předpisu
Nárok na osvobození nebo úlevu musí poplatník doložit příslušným potvrzením nejpozději do 15. 2. 2020 na Městském úřadě  
v Brtnici nebo na email: pokladna@brtnice.cz, tel: 567 571 721.

Jaké jsou možnosti úhrady poplatků:
1. hotově na pokladně Městského úřadu v Brtnici
2. složenkou (pokud si o ni zažádáte) nebo převodem (platební podmínky zašleme i prostřednictvím emailu  

pokladna@brtnice.cz nebo nahlásíme telefonicky na tel.: 567 571 721) 

3. platbou SIPA  – pokud máte zřízeno, stačí pouze nahlásit SPOJOVACÍ ČÍSLO. Tento způsob výběru poplatku platí za-
tím pouze pro poplatek za odpady a vodné a stočné. Pokud platíte poplatek za komunální odpad za více osob nebo nemo-
vitostí bude tato částka rozložena na 2 poloviny (1. polovina v březnu, 2. polovina v srpnu). Pokud jste plátcem pouze za 
1 osobu nebo nemovitost, bude částka 576 Kč zahrnuta do březnového SIPA. Výhodou tohoto způsobu výběru poplatku 
je např. oproti platbě složenkou její finanční a administrativní nenáročnost. Částka poplatku se každoročně automaticky 
strhne v platbě SIPA. Občané se již o tuto platbu nemusí starat. Máte-li zájem o tento způsob platby, stačí zavolat na 
tel.: 567 571 721, nebo napsat na e-mail: pokladna@brtnice.cz a nahlásit spojovací číslo.

Nájemné z pozemků je splatné vždy do konce února příslušného kalendářního roku.
ctidenní svoz popelnic bude probíhat i letos od konce dubna do konce září. Termíny svozů budou zveřejněny pro
Cena vodného a stočného se k 1. 1. 2019 nemění. Aktuální cenu vodného a stočného uvádí tabulka:
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Náklady na svoz odpadu můžeme částečně ovlivnit každý z nás především důsledným tříděním odpadu. Protože byla ukonče-
na dotace na svoz bioodpadu, došlo k nárůstu dalších nákladů. Kompostujte proto doma na svém pozemku! Náklady na směsný 
komunální odpad můžeme snížit také přistavováním pouze plných popelnic k odvozu (hradíme sazbu za výsyp nádoby). Popel-
nice ale musí obsahovat pouze odpad, který již dále nelze vytřídit! 

Upozorňujeme, že budou probíhat namátkové kontroly přistavených popelnic. Špatné třídění může být považováno za přestu-
pek dle zák. č. 200/1900 Sb. §46 – porušení vyhlášky města Brtnice č. 4/2015 o systému třídění odpadu.

Lucie Tomková

Přehled nákladů na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění komunálních  
odpadů za roky 2016 – 2019:   

Pokračování z předchozí strany.
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Náklady na odpady a třídění
Přehled nákladů na odvoz a likvidaci odpadů za rok 2019:

• Netříděný odpad (popelnice, kontejnery)    1.463.653,51 Kč
• Objemný odpad – dotřídění + uložení na skládku      627.717,56 Kč
• Tříděný odpad (papír, sklo, plast, kov)           543.017,31 Kč
• Bioodpad – kontejnery, nádoby, sběrný dvůr         233.886,23 Kč
• Nebezpečný odpad, suť – sběrný dvůr                                          237.089,70 Kč
• Sběrný dvůr – prodej železa, bonusy, příspěvky      112.043.18 Kč
• Odvoz a likvidace ostatního odpadu ze sběrné dvora      475.627,60 Kč

NÁKLADY CELKEM:          3.468.948,73 Kč
Náklady na 1 poplatníka:                                                          816,00 Kč
VYBRÁNO OD POPLATNÍKŮ za rok 2018:          2.430.720,00 Kč
ROZDÍL DOPLÁCENÝ Z ROZPOČTU MĚSTA:                      1.012.269,71 Kč 

„Každý, kdo má evidenční kartu na sběrný dvůr, si zdarma vyzvedne prázdnou nádobu, kterou po naplnění vrátí na který-
koli sběrný dvůr a vezme si opět prázdnou,“ vysvětlil jednatel EskoT Pavel Gregor. Systém funguje od prosince a první zájemci 
si už žluté barely vyzvedli.

Co do nádob patří? Domácí použité tuky ze smažení na pánvi, tedy i sádlo, plus obsah fritézy. Dále se tam může lít tuk  
z nakládaných potravin, jako jsou rybičky, sýry či zelenina. Důležité je, aby byl obsah čistý, bez kousků jídla či strouhanky. 
Nejlepší je lít tuk přes sítko.

Proč je vhodnější vždycky jednou za čas prohodit barel než dávat tuk do PET lahve? Protože sběr do PET lahví by vytvářel 
další odpad, který dál nelze recyklovat, nelze ho totiž bezezbytku vymýt.

Odebrané tuky slouží dál. Lze z nich vyrobit přídavek do nafty jako biopalivo, dále se uplatní v chemickém či gumárenském 
průmyslu i při výrobě některých hmot nahrazujících ropné produkty. V dřevařském průmyslu je využívají všude tam, kde je 
vyžadován vysoce ekologicky šetrný výrobek.

Řízený sběr použitých potravinářských tuků a olejů je důležitý hlavně kvůli kanalizaci. Vylévání tuku ze smažení do dřezu 
nebo do záchodu způsobuje zanášení trubek, i když se na rozpuštění použije saponát a horká voda. Na čističce pak tuky nad-
nášejí aktivní kal.              Lucie Tomková
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Schválený rozpočet města Brtnice na rok 2020

Zpracovala: Jana Růžičková

Čtrnáctidenní svoz popelnic bude probíhat i letos od konce dubna do konce září. Termíny svozů budou 
zveřejněny prostřednictvím místního rozhlasu, v dubnovém vydání Brtnického zpravodaje a na strán-
kách města Brtnice.
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Soutěž o nejkrásnější vánoční stromeček
V pátek 29. listopadu zdobili žáci Mateřské a základní školy 

vánoční stromečky na náměstí. Každá třída si vybrala svůj 
stromeček a dala se do zdobení. Ozdoby si sami žáci vyráběli 
ve škole, proto jim zdobení šlo od ruky. Ani letos nechybě-
ly originální nápady, od přírodních materiálů, šišek, využití 
bavlny až po ozdoby z částí oblečení. O nejkrásnějších stro-
mečcích se hlasovalo na webových stránkách města Brtnice 
nebo osobně na Informačním centru Brtnice.

Oceněny byly v kategorii mateřské školy Kočičky, vítězem 
základní školy se stala 4. třída. Cenu kulturní komise získaly 
Kačenky z Mateřské školy. Všem zúčastněným třídám děku-
jeme a budeme se těšit na další ročník.

Rymešová Pavla

Únor 2020 Z Brtnice
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Silvestrovský výšlap na Aleje

Tradičního VII. Silvestrovského výš-
lapu na Aleje se poslední den loňského 
roku zúčastnilo (dle sčítacích archů) cel-
kem 2 726 návštěvníků. Ani Brtničtí se 
nenechali zahanbit a v půl desáté ráno se 
od radnice vydalo několik desítek turis-
tů směrem na Jestřebí a dále k zámeč-
ku Aleje. Během cesty se “špalír“ po-
chodujících rozrostl o další jednotlivce  
a sku pinky dobře naladěných nadšenců. 
V Je střebí, po prohlídce kapličky s bet-

lémem, kterou nám každoročně zpřístup-
ňuje pan Piša, jsme společně s  občany 
Jestřebí pokračovali směrem k cíli naší 
cesty. Zde nás již očekávaly stovky tu-
ristů, kteří přišli po některé ze sedmi 
alejí ze svých rodných obcí. Po Zelené 
aleji dorazilo k zámečku 70 občanů, po 
Kněžické 621, Opatovské 371, Tabulní 
348, Brtničské 186, Brtnické 426 a Sto-
nařovské 704. Letošní organizaci po-
chodu a občerstvení měli v gesci hasiči 

ze Stonařova a Otína. Jako každoroč-
ně to neměli jednoduché, obsloužit tak 
velký počet příchozích v krátkém čase. 
Všichni jsme měli poslední možnost  
v roce 2019 pozdravit se, potřást si rukou 
a také si popřát vše nejlepší do nadchá-
zejícího roku. Díky příjemnému počasí 
se výšlap opět vydařil a spokojeně jsme 
se vraceli do svých domovů, připravit se 
na silvestrovskou noc.

Miroslava Švaříčková, starostka

Sbírka hraček pro děti z Trojlístků a předávání dárečků
Město Brtnice i letos uspořádalo sbírku hraček pro děti  

z Trojlístku, centra pro děti a rodinu v Kamenici nad Lipou. Sbír-
ka probíhala do 17. prosince a vybralo se na krásné dárky, které 
si děti přály. Nechyběla hasičská či nákladní auta a ani sanitka. 
Letošním největším přáním dětí byly chytré dětské IPhony. 

Ve středu 18. prosince se zástupci města v čele s paní starost-

kou a zástupci hasičů vypravili za dětmi z Trojlístku předat dá-
rečky. Navštívili malé děti, batolátka i děti předškolního věku. 
Školáčci byli v tu dobu ve škole.

Fotografie z návštěvy a následné rozbalování dárečků můžete 
nalézt na webových stánkách města Brtnice. Děkujeme všem, 
kteří se do sbírky zapojili.   Rymešová Pavla

Betlémské světlo 2019
Vánoce i Nový rok jsou za námi... V loňském roce, jako již tradičně, svítilo BS samozřejmě v kostele, pod vánočním stromem 

a letos poprvé také v pečovatelských domech, aby si naši starouškové mohli také připálit svoji vánoční svíci. Pod vánočním 
stromem jsem zažila velké a milé překvapení – po ohlášení, že jsem již stará babička a že mě bolí kolena a že hledám mého ná-
hradníka, který by vozil BS z Okříšek do Brtnice, za mnou přišla holčička s maminkou, že by v letošním roce BS ráda přivezla. 
A tak v letošním roce dojde k výměně generací a máme pro letošní rok první BRTNICKÉ DÍTĚ SVĚTLA a tím je Barborka 
Šťávová z Brtnice. Barborko, už dnes se těšíme na Tvé světýlko.                   Jaroslava Zelená
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Letos na jaře se dožije devadesáti roků malíř a sochař 
FRANTIŠEK MERTL – známý pod uměleckým jménem 
FRANTA. Náleží k malé skupině českých malířů, kteří se vý-
razně prosadili na světové výtvarné scéně.

Narodil se 16. března 1930 v Třebíči. Jeho maminka Ludmi-
la Tůnová byla rodačka z Brtnice, kde se svými dvěma syny 
žila v době druhé světové války, v letech 19401946. Otec Bo-
humil Mertl byl v té době v emigraci, v západním odboji. Oba 
synové se do Brtnice i po létech stále vraceli, mladší Miloš 
se zde v důchodovém věku usadil trvale. V jedné z publika-
cí František Mertl na svůj brtnický pobyt vzpomíná: „ Měl 
jsem většinou štěstí na učitele. Už když jsem byl malý kluk 
– za války v Brtnici – všiml si ve škole učitel kreslení, že mě 
ten předmět zajímá a začal se mi hodně věnovat. Jmenoval se 
Alois Toufar a byl to výjimečný člověk.“

Po válce se celá rodina odstěhovala do Olomouce, následně 
pak do Brna. Ještě v Olomouci otec rozhodl, že oba synové 
budou studovat na tamním Slovanském gymnáziu. František 
však po dvou letech gymnázia studia přerušil a začal pracovat 
u reklamní agentury jako grafik. Po roce byl přijat na Školu 
uměleckých řemesel (ŠUŘ) v Brně. Po maturitě v roce 1952 se 
rozhodoval mezi studiem architektury, či se dál věnovat ma-
lování. Zvítězila malba. Udělal úspěšné přijímací zkoušku na 
Akademii výtvarných umění v Praze. Studoval v ateliéru pro-
fesora Holého, kde byli jeho spolužáci Jan Koblasa, Theodor 
Pištěk, Karel Nepraš, Bedřich Dlouhý.

V roce 1956, dík profesoru Holému, odjel František Mer-
tl na studijní pobyt do Itálie na Akademii výtvarných umění  
v Perugii. Tam se poprvé setkal s budoucí manželkou Jacque
linou, která studovala na tamní univerzitě. Již tehdy uvažo-
val o emigraci. Ale vrátil se do Prahy, aby nezpůsobil potíže 
profesoru Holému. Od svého návratu byl však neustále v hle-
dáčku STB. V následujícím roce přijela Jacquelina za Fran-
tiškem do Česko slovenska. Ani ona však neušla pozornosti  
a značné šikaně ze strany STB. V roce 1958 pořádala pražská 
akademie zájezd do NDR. Krátkou zastávku v Berlíně využil 
František k tomu, že se připojil ke skupině dělníků, se kterou 
se mu podařilo přejít hranici na západ. Jak vzpomíná, „byla 
to ruleta, dělníky někdy kontrolovali, někdy ne“. Po pobytech  
v utečeneckých táborech v západním Berlíně a v Norimberku 
se mu podařilo překročit německofrancouzské hranice. Bez 
platných dokladů. Měl však štěstí. Náhodou narazil na úřední-
ka, který znal jeho otce. Bojovali spolu za války u Dunkerque.
Velkou roli pak při legalizaci pobytu sehrála záruka rodičů 
Jacqueline. Jeho emigrace se pochopitelně velice nepříznivě 
odrazila na osudech jeho rodiny na Moravě.

Ve Francii se František Mertl usadil v městečku Vence na 
Azurovém pobřeží, kde žije dosud. Jak přiznává: „Začínat na 
jihu mi připadalo lehčí. Chtěl jsem zůstat svůj, mít klid k práci. 
Malovat.“ Postupně se začal prosazovat na skupinových vý-
stavách. O jeho tvorbu se začali zajímat významní galeristé. 
Dnes se řadí k výtvarníkům, kteří si na mezinárodní scéně 
vydobyli výjimečné postavení. Jeho dílo je  zastoupeno v nej-
významnějších světových galeriích. Opakovaně měl samostat-
né výstavy v Paříži, Londýně, Tokiu, Benátkách, New Yorku,  
ve Washingtonu a mnoha dalších metropolích.

V naší zemi poprvé představil svoji tvorbu na českofran-
couzských výstavách v Národní galerii (1988) a v Galerii Má-
nes v Praze (1990). Samostatnou výstavu měl u nás až v roce 
1995 v pražském Karolinu. Na tuto výstavu uspořádala Brt-
nice zájezd Společnost profesora Hoffmana. Následovaly pak 
výstavy v Třebíči, Českém Krumlově a v Brně. Rodné Třebíči 
věnoval kolekci třiceti osmi artefaktů, která byla vystavena  
ve stálé expozici otevřené 3. prosince 2014.

Dílo Františka Mertla má mnoho poloh především v oblas-
ti figurální tvorby. Jeho malba i sochy se vyznačují jednodu-
chým a sdělným tvarem. Překypuje životní energií, zachycuje 
zázrak bolestného zrození, ale také motivy zkázy a smrti. Na 
přelomu 70. a 80. let pobýval v Africe. Situace tamních obyva-
tel obohatila jeho inspirační okruh o sociální přesah. Upozor-
ňuje i na odvrácenou stranu společnosti. Člověk v jeho pojetí 
je spjat nejen s civilizací současného světa, ale také s přírodou, 
přírodními zákony.

Osobnost Františka Mertla má četné zastoupení také v lite-
ratuře. V samostatných monografiích, ve výstavních katalo-
zích, v nespočtu recenzí, článků rozhovorů, v rozhlasových  
a televizních pořadech.

Je potěšitelné, že se Mistr stále vrací do míst, kde prožil své 
dětství, ke kořenům své rodiny – do Třebíče a do Brtnice. Jeho 
poslední návštěva Vysočiny se uskutečnila v listopadu loňské-
ho roku, kdy přijal z rukou hejtmana MUDr. Jiřího Běhounka 
Nejvyšší vyznamenání kraje Vysočina, které okomentoval: 
„Musím přiznat, že udělení ceny byl pro mě velký zážitek. 
Původně jsem nechtěl ani přijet, protože tyto oficiální věci ne-
mám rád. Ale nyní jsem rád, že jsem změnil svoje rozhodnutí.“

A závěrem? Popřejme Mistru Františku Mertlovi alias Fran-
tovi k jeho významnému životnímu výročí pevné zdraví, ži-
votní a tvůrčí energii a další návraty na Vysočinu. 

Na základě podkladů zpracoval  
Zdeněk Dryšl

„To, co mě vždycky zajímalo, byl člověk.“
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Novinky v brtnické knihovně:
Sofia Lundberg – Otazník je polovina 
srdce

Vlastimil Vondruška – Mstitel  
z Jenštejna

Petra Dvořáková – Chirurg Stanislav Češka – Případ uprch-
lého biskupa Rodinné povídky

Robin Cook – Šarlatáni Sandra Brown – Zuřivost Zdeněk Volný – Toulky českou  
minulostí – 15. díl

Tři dokupovídky ne-
jsou historickou studií, 
ale živým a čtivým por-
trétem několika temných 
postav: Bohuslava Bušty 
alias „Zwirna“, krejčí-
ho z Vysočiny, který se 
stal agilním konfidentem 

gestapa v Táboře. Oskara „Kariho“ Fel-
kla, předválečného československého 
četníka, posléze příslušníka gestapa na 
Kladně a jednoho ze strůjců vyvraž-
dění a vypálení Lidic a jeho manželky.  
A konečně parašutisty Karla Čurdy, čle-
na paraskupiny OUT DISTANCE, vy-
sazeného do protektorátu na jaře 1942, 
který zradil své kamarády a spolupra-
covníky a z kterého se stal spolupracov-
ník gestapa Karl Jerhot

Život Elin Boalso-
vé se zdá být dokonalý. 
Má úžasného manžela, 
chytrou a krásnou dce-
ru, skvělé bydlení přímo  
v New Yorku, ale pod 
tím se skrývá tajemství. 
Elino tajemství je temné, 

hrozivé a sžírá ji zevnitř, nikdo z jejích 
nejbližších neví, proč před desítkami let 
náhle opustila švédský ostrov Gotland. 
Když jí jednoho dne nečekaně přijde 
dopis od kamaráda z dětství Fredrika, 
minulost se vrací s nečekanou silou. 

Kariéra špičkového 
odborníka na pražské kli-
nice předčasně skončila 
kvůli jednomu karambo-
lu s alkoholem a následky 
teď musí nést nejen on, 
ale i jeho věčně nespo-
kojená žena a dospívající 

děti. Snaha nalézt východisko se však 
podobá spíš jízdě na horské dráze a často 
končí kocovinou. Pomůže mu milovaná 
profese, milenka nebo nová šance vrátit 
se k zajímavé operativě a kariérně růst?

Případ se odehrává  
v ro ce 892, kdy se v Nit-
ranském knížectví chystá 
slavná svatba Mojmíra II., 
syna krále Svatopluka. 
Oddávat má věčný rival 
samotného Metoděje 
biskup Wiching, který 

však náhle a podezřele zmizí. Pátrání 
se ujímá kníže Slavomír s přítelem a po-
mocníkem vladykou Erikem, při čemž 
narazí na dvě vraždy a vyloupenou kos-
telní pokladnici.

Současní renomovaní 
čeští spisovatelé odhalují 
s hloubavým psycholo-
gickým vhledem boles-
ti dnešních rodinných 
a me  zi lidských vztahů. 
Na krátké ploše povídek 
rozkreslí osm českých 

zkušených spisovatelů několik lidských 
životních etap a postojů k životu. Život-
ní příběhy hrdinů a jejich názory jsou 
rozlišné a odhalují vztahy k rodičovství, 
partnerství, k ostatním lidem i kořeny je-
jich postojů.

Noah Rothauser, čers-
tvý šéf rezidentů v Bos-
ton Memorial Hospital, 
má v nové funkci plné 
ruce práce od přípravy 
programů operací až po 
řešení následků úmrtí 
pacientů. Fakultní ne-

mocnice z několika místností udělala 
hybridní operační sály budoucnosti, 
což se zdá jako významný medicínský 
pokrok až do chvíle, kdy během rutinní 
operace přijde o život jinak zdravý muž.

Televizní reportérka 
Kerra Baileyová se roz-
hodla udělat rozhovor 
s majorem Trapperem, 
který se proslavil jako 
hrdina, když před čtvrt-
stoletím vyvedl z trosek 
hotelu v Dallasu hrstku 

lidí po bombovém útoku. V tu chvíli 
ještě netuší, že právě vykročila na cestu 
za dávným zločinem, ani že se pozadím 
této události zabývá i majorův syn John, 
bývalý vyšetřovatel.

Díl se věnuje historii 
české literatury v 19. 
a na počátku 20. sto-
letí. Mapuje její vývoj 
od vzniku první silné 
tvůrčí generace, která se 
mohla opřít o Máchův 
Máj. Toulky zlidšťují 

nedotknutelné modly a vynášejí na po-
vrch řadu opomíjených vztahů a skuteč-
ností, o nichž se dnes raději mlčí.

Miloš Doležal – Čurda z Hlíny

Jiří Adam z Dobroní-
na se na vyjížďce před 
pražskými hradbami set
ká s Václavem Hrzánem  
z Ha  rasova, který nedáv-
no koupil hrad Jenštejn. 
Ten se mu svěří s neur-
čitými obavami. Násle-

dujícího dne je zavražděn jeho bratr,  
a to přímo v budově Královské komo-
ry. Vyšetřením neslýchaného zneuctění 
královského úřadu je pověřen Jiří Adam 
z Dobronína. Zatímco ho pražský pur-
krabí nutí, aby pátral na Pražském hra-
dě, zdá se, že stopy vedou spíše do okolí 
Jenštejna.

Pokračování na další straně.
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Renáta Fučíková – Historie Čechů 
v USA

Jennifer Probstová – Miluj mě kdekoli Peter May – Pekingský rozparo-
vač

Čeští krajané putova-
li do neznámé Ameriky  
v několika vlnách, krátké 
texty a výpravné ilustrace 
nás provázejí zajímavými 
osudy politiků, umělců, 
sportovců a dalších osob-
ností, které našly v Ame-

rice nový domov, i historií Spojených 
států.

Milostný, lehce ero-
tický román pro ženy od 
oblíbené autorky. Opět 
se setkáváme s bratry 
Pierceovými, tentokrát 
sledujeme nejmladšího 
Daltona a jeho slabost 
pro krásnou a nepřístup-

nou barmanku Raven.

Říká si Pekingský roz-
parovač. Jeho oběti jsou 
mladé, krásné a odpor-
ně znetvořené. Veškerá 
pozornost se upírá na 
velitele pekingského od-
dělení závažných zločinů  
Li Jena.

Soňa Plevová

Ohlédnutí v knihovně za rokem 2019
Začátek loňského roku se nesl v du-

chu oprav omítek a elektroinstalace  
v dět ském oddělení knihovny. Naštěs-
tí to nemělo vliv na plánované besedy. 
Těch jsme během roku zvládli více: S Ja-
roslavem Belkou jsme cestovali do Me-
xika, s Filipem Šindelkou a Jirkou Mál-
kem za papežem Františkem do Panamy 
a s farníky podruhé do Santiaga. Jarní 
blok přednášek jsme zakončili s Veroni-
kou Řehákovou povídáním o rodákovi 
Matěji Procházkovi. 

Na podzim jsme objevili krásy Islan-
du s Jeníkem Mrázem, Ománu a Jemenu  
s Jardou Belkou. Podělit se se svými, ne 
vždy veselými zážitky, za námi přijely  
i dvě spisovatelky – cestovatelky: o af-
rické Keni vyprávěla Hana Hindráková 
a o asijských zemích Danka Šárková. 
Beseda Danky Šárkové s dětmi byla od-
ložena z důvodu nemoci. 

Od podzimu jste mohli navštívit  
v knihovně i přednášky Moravské ga-

lerie, které se konají pravidelně každý 
druhý čtvrtek v měsíci a budou pokra-
čovat i v letošním roce. Tématem byly 
umělecké památky v Egyptě, Aténách, 
Istanbulu i Paříži.

S dětmi z MŠ a ZŠ jsme si během roku 
povídali 22 x. Témata byla různá – se-
známení s knihovnou a projektem pro 
prvňáčky, besedy se spisovatelkou Pav-
lou Teplou Janákovou o jejích knihách, 
setkání s družinou a knihou Ema a lesní 
zvířátka až po vánoční povídání. Tradič-
ně slavnostní bylo opět pasování žáčků 
1. třídy na čtenáře koncem května.

Na podzim proběhl v knihovně Kurz 
paměti pro seniory s názvem „Nenech-
te mozek zlenivět“ pod vedením Jany 
Vejsadové. Šesti pravidelných setkání se 
zúčastnilo 18 zájemců.

Z dotačních titulů jsme se přihlásili  
k projektu MK ČR na podporu nákupu 
nekomerčních titulů české literatury  
s názvem Česká knihovna, kde jsme zís-

kali 34 knih v hodnotě 6 810, Kč.
Knihovny v přidružených obcích opět 

zásoboval Útvar regionálních služeb  
z jihlavské knihovny. Do šesti knihoven 
kolegyně přivezly na výměnu 18 soubo-
rů se 753 svazky. V Dolním Smrčném 
po demolici budovy půjčuje paní Čer-
máková v omezeném provozu knihy  
z vý měnných souborů po domluvě doma.  
V Panské Lhotě, ve Střížově a v Pří-
mělkově půjčují knihovnice knihy a ča-
sopisy 1x týdně v AKS TritiusREKS,  
v Jestřebí a v Přísece 1x za měsíc. 

Děkuji knihovnicím za jejich zájem  
a čas věnovat se knihovně a čtenářům  
a také těm, kteří nám během roku při-
spěli knižními dary a časopisy, a těším 
se opět na setkávání v knihovně. 

Informace, novinky a online katalog 
pro vyhledávání knih najdete na strán-
kách www.knihovnabrtnice.cz

 Soňa Plevová

Knihovny v číslech

Pokračování z předchozí strany.

Z knihovnyÚnor 2020
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146 298 Kč v Tříkrálové sbírce
Rekordy při této podpoře Charity pa-

daly každoročně, stejně tomu bylo i le-
tos. 30 skupinek, z toho 17 pro Brtnici. 
O pár tisícovek větší výtěžek než loni. 
Proto smíme mít z celé akce ještě větší 
radost, než jsme měli za těch pár před-
chozích let. 

A kam získané prostředky poputují? 
Je třeba mít přehled. Většina zůstane  
v našem regionu, využije ji Oblastní 
Charita Jihlava. A k čemu? Pro Centrum 
sociálních služeb Mahenka pro osobní 
asistenci v Dačicích. A taky pro podpo-
ru terénních služeb, zvláště ve venkov-
ských oblastech.

Děkujeme všem štědrým dárcům – za 
penízky do pokladničky i za dobroty pro 
koledníky. Ještě větší díky pro koled-
níky i vedoucí, kteří trpělivě obcházeli 
celé město, neúnavně se podepisovali na 
dveře a svým zpěvem rozdávali radost. 
Za rok tedy zase!

o. Petr Balát

 
 

Výsledky dle obcí 
 
 

 2020 2019 2018 

Brtnice 73 257 69 010 Kč 63 902 Kč 

Střížov 20 838 21 850 Kč 19 038 Kč 

Příseka 12 101 14 220 Kč 11 609 Kč 

P. Lhota 13 913 12 782 Kč 11 495 Kč 

Jestřebí 6 585 6 484 Kč   5 325 Kč 

Přímělkov 7 266 6 122 Kč   5 000 Kč 

Uhřínovice 4 839 5 110 Kč   4 042 Kč 

D. Smrčné 5 252 3 291 Kč   3 085 Kč 

Komárovice 2 247 3 075 Kč   2 700 Kč 

Celkem 146 298 141 944 Kč 126 196 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 

Římská oslava Sametové revoluce
30. výročí svržení komunistické to-

tality se slavilo nejenom v České re-
publice, ale také v Římě. Několik tisíc 
českých poutníků si tam připomnělo 
prohlášení Anežky České za svatou  
12. 11. 1989. Tato událost jenom o pět 
dnů předcházela Sametovou revoluci  
u nás. Anežka určitě pomohla, ať už vě-
říte v nebeský vliv nové světice, nebo to 
považujete jen za vliv obrovské euforie  

z této světové události.
Z Brtnice do Říma se v listopadu 2019 

vydala skupinka deseti poutníků. Proži-
li jsme bohoslužby v hlavních chrámech 
Věčného města, audienci s papežem  
i koncerty. Dojímalo nás slyšet tady češ-
tinu, cítili jsme pohnutí při vzpomín-
kách na velký zázrak osvobození v roce 
1989. 

Pro mě osobně bylo oslovující, s jakou 

energií se papež věnoval lidem. Na závěr 
několikahodinové audience mohl odjet 
autem a zaslouženě odpočívat. Přesto 
ještě trpělivě podával ruce poutníkům. 
Na několik minut vložil ruku na paní, 
která ho o něco prosila – udělal si čas 
na to, aby jí požehnal. Velký příklad pro 
mě, ale i pro nás ostatní, abychom měli 
čas pro druhé. (Na fotce papeže z pravé 
strany obdivně pozoruji.) Někteří z nás 

Pokračování na další straně
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si s papežem podali ruku, což je zážitek 
na celý život.

K římské pouti jsme pak přidali i ná-
vštěvu Prahy 16. listopadu. Slavnostní 
mše v katedrále a následná demonstrace 
na Letné prohloubily římský zážitek.

A jaký vzkaz nám tato tři místa po-
sílají? Tři výzvy, tři rukavičky hozené 
(nejen) Brtnici začněme Římem: vý-
zva k evropanství, k evropským hod-
notám. Silně jsme tam vnímali antické  
a křesťanské kořeny naší civilizace. Ne-
nechejme se koupit nějakými despocie-
mi, neohněme před nimi hřbet.  Druhá 
rukavička, hozená současnosti, je praž-
ská katedrála. Jako by nám sv. Anežka 
vzkazovala usilovat o vyšší hodnoty. 
Chrám a v něm zaznívající chorál zve-
dají náš zrak vzhůru, abychom nebyli 
zahleděni jen do všedních starostí.

A třetí rukavička, třetí impuls: ze 
setkání statisícové občanské iniciativy 
jsme si odnesli výzvu k aktivitě, k vzá-

jemnému dialogu, ke slušnosti.
Ke třiceti letům od "Sametu" si tedy 

přejme věrnost kořenům Evropy, snahu 
o přesah nad běžné starosti a také ochotu 

k aktivitě pro druhé. Pak se můžou dít 
zázraky jako v souvislosti se sv. Anež-
kou!     

o. Petr Balát

Pokračování z předchozí strany

Za paní Táňou Fischerovou
O Vánocích nás za-

stihla smutná zpráva – 
zemřela paní Táňa Fis-
cherová. Před několika 
lety byla paní Táňa, spo-
lu s Alfrédem Strejčkem, 
naším hostem v Brtnici, 
bylo to 28. října. A tím 
začal písemný kontakt  
s touto jemnou, moud-
rou a všeobjímající že-
nou. Ještě v létě 2019 
mně napsala: „Ano, 
Boží soudy melou, je-
nom je to někdy náročné 
na ně čekat, zvláště když 
rozsah špatných činů po-
litiků je tak velký. Jsem ráda, že lidé už nejsou laxní, je to 
velká naděje...“ 

Paní Táňo, za vše děkujeme, za Vaše občanské postoje, za 
příkladnou péči o postiženého syna – zůstáváte navždy v na-
šich srdcích!

Jaroslava Zelená

Štědrost
Konec roku bývá kromě tradičních rituálů, spousty návštěv 

a dalších akcí charakteristický také zvýšenou solidaritou pro-
jevující se například ve formě dobrovolnictví, pomocí v nouzi 
nebo štědrostí. 

Možná je zajímavé si připomenout, že nejštědřejší občané žijí 
ve státech, ve kterých poměrně často dochází k přírodním ka-
tastrofám a to v podstatě bez ohledu na to, zda se jedná o země 
bohaté či chudé. Mezi ty nejštědřejší patří například obyvatelé 
Barmy nebo Austrálie. 

Když jsem se nedávno zúčastnil tzv. Tříkrálové snídaně, 
která je tradiční součástí tříkrálové sbírky v Senátu, byly kro-
mě tradiční návštěvy Tří králů její součástí i vystoupení hostů 
a debata o významu sbírek a darů pro společnost, organizace 
i jednotlivce.

Přestože v Česku na tom se štědrostí a velkorysostí nejsme 
úplně nejlépe, může nás těšit, že se situace postupně zlepšuje. 
Co se týká naší „tříkrálové“ debaty v Senátu, dovolím si zmí-
nit pouze dvě věci, o kterých si myslím, že určitě stojí za to si 
je na začátku roku připomenout. 

Tou první bylo sdělení či upozornění, že možnost dávat – být 
štědrý  není věcí automatickou a že ne každý si může štědrost 
ve stejné míře dovolit. A že tedy možnost být štědrým je dar, 
který bychom měli využívat a že dárce tím, že daruje, může 
získat více než obdarovaný. 

Tím druhým sdělením nebo připomenutím bylo, že sbírky a 
štědrost narušují lhostejnost. A že právě narůstající lhostejnost 
je jednou z nemocí současné společnosti.

Na závěr tedy díky všem, kteří můžete a potřebným pomá-
háte a je jedno, zda slovem, darem nebo jiným způsobem.

Miloš Vystrčil, senátor

I v letošním roce se uskuteční Velikonoční výsta-
va (15. 3. – 9. 4) ve Valdštejsnkém domě.
Zájemci o vystavení svých výrobků se mohou 
hlásit na tel.: 607 245 055, 727 978 049.
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Fotbal – muži 
Jako každý rok proběhlo tradiční (již 

sedmé) Silvestrovské derby mezi  příz-
nivci „SPARTA – SLAVIA“. 

V duelu zvítězila Sparta 10:7 a stano-
vila tak stav  zápasů na 4:3 ve prospěch 
Slavie. 

Muži se schází 2x týdně. Pravidelně 
každý pátek na trénincích v tělocvičně 
ZŠ Brtnice, jednou týdně chodí také na 
výběhy.  

Od začátku roku začala zimní příprava 
na jarní sezónu. Její začátek 2019/2020 
startuje na konci března. 

Pevně věříme, že oddíl na ni bude do-
statečně připravený a podaří se mu od-
lepit ze dna tabulky, kam určitě nepatří, 
a mužstvo se výsledky posune do polo-
viny tabulky.

Oddíl ledního hokeje
Dovolte mi pár informací o průběhu 

hokejové sezóny „O pohár města Telče“, 
kterého se účastní oddíl HC Sokol Brt-
nice.

Máme za sebou deset utkání základní 
části, ve kterých se nám podařilo získat 
18 bodů za šest vítězství a čtyři prohry 
se skóre 68:49. 

Momentálně nám patří 5. místo  
a máme před sebou nadstavbu, kde týmy 
na 1. až 5. místě sehrají každý s každým 
tři utkání o pozici pro semifinále.

Do semifinále postoupí týmy na 1. až 
4. místě. Našimi soupeři o postup do se-

mifinále budou týmy: HC Třeštice, HC 
Dlouhá Brtnice, HC Telč a HC Borovná.

Naším cílem a motivací je alespoň si 
zopakovat loňské finále. Musím ale kon-
statovat, že mezi týmy bojujícími o se-
mifinále patříme k outsiderům. Na dru-
hou stranu, ani loni nám nikdo nevěřil, 
že se vůbec do play off dostaneme.

A tak jsme si řekli: „HLAVY VZHŮ-
RU A S CHUTÍ DO BOJE!!!“

Reprezentujeme přece naši sokolskou 
jednotu a naše město.

Za team HC Sokol Brtnice 
vedoucí oddílu

Tenis
Tenisový oddíl uspořádal pod zášti-

tou stavební firmy Frolda Aleš a dalších 
sponzorů vánoční turnaj čtyřher, který 
se konal 21. 12. 2019 v hale Vilánec. 
Vítězem se stala dvojce Vítů/Chylík,  
ve finále jim sekundovali Kousal/Pysk, 
na třetím místě Vlček/Tuna. 

Oddíl tenisu trénuje dvakrát týdně  
v  hale Vilánec. 

Šipkařský turnaj
V listopadu jsme uspořádali turnaj  

TJ Sokol v šipkách, kterého se zúčastni-
lo 20 hráčů a hráček.

28. 12. jsme se zúčastnili turnaje  
v šipkách a stolním tenise v Radoníně, 
odkud jsme přivezli dvě druhá a jedno 
třetí místo.

Turnaj – stolní 
tenis

27. 12. byl v pinponkárně TJ SOKOL 
sehrán turnaj ve stolním tenise. Zú-
častnilo se deset hráčů školního věku  
i dospělí.
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Mažoretky Pomněnky Brtnice   
Mažoretky Pomněnky Brtnice se pilně 

připravují na soutěžní sezónu 2020. 
Společně dokončujeme sestavy a začí-

náme pilovat. A protože se soutěžní sezó-
na rychle blíží, udělaly jsme si 30. 11. 2019 
celodenní soustředění, kterého se aktivně 
zúčastnily hlavně oddíly kadetek a dětí. 
Pro zpestření programu holkám ukázaly 
novou sestavu naše mažoretky z oddílu 
juniorek a přijela za námi i Miluška Jor-
dánová se svým sólem. Musíme holky po-
chválit, odvedly kus práce, zacvičily jsme 
si, ukázaly jsme sestavy rodičům a odchá-
zely jsme příjemně unavené domů.

V sobotu 21. 12. 2019 jsme měly vánoč-
ní trénink plný her, dárečků a vánoční at-
mosféry.

Tímto bychom chtěly poděkovat paní Čtveráčkové a všem maminkám za veškerou pomoc, kterou dostáváme. Opravdu si toho 
vážíme. 

Za Pomněnky Brtnice TÝM TRENÉREK (Aneta Vlčková, Amálie Běhanová, Aneta Zelená a Denisa Radová)

Plánované akce
TJ Sokol Brtnice jako každoročně i letos bude pořádat 

maškarní merendy. Tentokrát se organizace ujme oddíl ma-
žoretek Pomněnek.

Letos jsme si zvolili téma Pomáda, ale vítáme úplně 
všechny masky, které zavítají 15. 2. 2020 na Maškarní 
merendu. Hudební doprovod bude opět zajišťovat skupina 
NOUZOVÉ VOLÁNÍ. Program začíná ve 20:00.

Dětská maškarní merenda se uskuteční  16. 2. od 14:00 
ve Společenskokulturním centru v Brtnici. Nebude chy-
bět ani každoroční vystoupení všech oddílů mažoretek  
a tombola.

Věříme, že se nám letos akce vydaří a budeme moci při-
spět Honzovi Plevovi, který nám s pořádáním sokolských 
akcí často pomáhal. 

  Jana Čtveráčková

Mažoretky
7. ročník soutěže „O medvěda Brtníka“ se uskuteční v tě-

locvičně ZŠ a MŠ Brtnice  v sobotu 28. března  2020 od 8.00.

Valná hromada 2020

Dne 20. 3. 2020 (pátek) v 19.00 se v restauraci  
Na Hřišti uskuteční volební valná hromada členů TJ Sokol.

Hlavním bodem programu VH bude zpráva o činnosti 
jednoty, zpráva o hospodaření jednoty za rok 2019, plán 
činnosti a rozpočet na rok 2020.

Výbor jednoty zve všechny své členy.

Více informací naleznete na webu www.tjsokolbrtnice.cz

Za TJ Sokol Brtnice Jozef Šabla, starosta

Díky kněžickým sokolkám jsme si poslechli sokolskou píseň 
Lví silou, vzletem sokolím, a také státní hymnu ČR. Z Brtnice 
se zúčastnilo 11 osob.

Sokolský výstup  
na Mařenku
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Vánoce s Vysočankou na Vysočině
Jubilejní 20. ročník hudebního pořa-

du dechové hudby Vysočanka z Brtnice  
u Jihlavy „Vánoce s Vysočankou“, po-
těšil stovky příznivců v předvánočním 
shonu, když tentokrát zavítala a vy-
stoupila na těchto místech  na Vysočině 
– Luka nad Jihlavou, Budkov, Jihlava, 
Pavlov a na závěr pak doma v Brtnici. 
Tento pořad vymyslel před dvaceti roky 
ředitel zdejšího kina pan Doležal. A prá-
vě na něho vzpomněla při zahájení to-
hoto vystoupení v Brtnici v neděli dne  
22. 12. 2019 moderátorská dvojice zpě-
vačka Sylva Maršová a bubeník Vladi-
mír Špejtek. Zde také přivítali účastní-
ky a mezi nimi hosty, starostku města 
Brtnice Miroslavu Švaříčkovou, faráře 
zdejší farnosti Petra Baláta, hudebního 
skladatele Ladislava Prudíka s chotí Ire-
nou, textaře z Vysočiny Jaroslava Hájka 
a také vysloužilé muzikanty Vysočanky.

První část koncertu zahájila Vysočan-
ka v tradičních oblecích a s písničkami 
přítomných autorů i dalších českých 
skladatelů. 

Po přestávce pak v tmavých oblecích 
vánoční písně, koledy a pastorely. Tuto 
část zahájil svým vystoupením 10letý syn 
kapelníka Jiřího Vorlíčka ml. Honzík, 
který zazpíval několik písníček sám, pak 

s ostatními zpěváky, Sylvou Maršovou, 
Marcelou Láníkovou, Josefem Smolíkem 
a Jiřím Chládkem. Zahrál si také s kape-
lou jako sólista na trumpetu s trum petistou 
Milošem Skálou a se svým otcem tenoris-
tou a kapelníkem Jiřím Vorlíčkem ml.

Součástí tohoto koncertu v Brtnici byl 
křest druhého vánočního CD s 18 vá-
nočními písněmi a koledami s názvem  
„V bílém“. Tohoto křtu se zúčastnili uve-
dení hosté a také kapelník s bratrem Rad-
kem, uměleckým vedoucím Vysočanky, 
který toto natočil s podporou města.

Kapelník Jiří Vorlíček ml. pak v zá-
věru poděkoval a předal drobné dárky 
moderátorům, popřál všem hodně úspě-
chů a zdraví v novém roce, poděkoval 
též všem sponzorům, městu, farnosti  
a ostatním, kteří jim pomáhají a příz-
nivcům, kteří chodí na jejich vystoupení  
a tímto je rovněž podporují. 

Závěrečná směs písniček pak zakon-
čila tento jubilejní rok pořadu „Vánoce  
s Vysočankou“.

Karel Novotný, misionář DH

Projektový den na 2. stupni
Ve čtvrtek před vánočními prázdni-

nami se u nás ve škole konal projektový 
den. Žáci se rozdělili do různých dílen 
a přinesli si případně potřebné pomůc-
ky. Dvě dílny probíhaly šest hodin, další 
dvě dílny trvaly tři hodiny a tři dílny dvě 
hodiny. U kratších dílen se žáci postupně 
během dne vystřídali.

Pan učitel Válka měl dílnu, která se za-
měřovala na kritické myšlení. Diskutova-
li o tom, co to vůbec kritické myšlení je, 
sledovali videa, snažili se pokládat různé 
otázky. V kruhu pracovali s kartičkami, 
na kterých byly popsány příběhy. Žáci se 
měli zamyslet nad tím, zda jsou pravdi-
vé. Přišli na to, že člověk se musí dívat na 
věci z různých úhlů pohledů.

U pana učitele Peše žáci vyráběli Tan-
gram. To je hlavolam, který rozvíjí prosto-
rovou představivost. Z barevného papíru si 
každý vystříhal různé tvary (trojúhelníč-
ky, čtverečky), ze kterých skládali např. 
koně, psa, holubičku, dům apod. 

Paní učitelka Skovajsová se jako každý 
rok ujala pečení. Letos si pro nás připra-
vila cukroví s názvem Ořechová kolečka 
s marmeládou. Každá skupina dostala 
recept, podle kterého měli péct. V prv-
ní části jsme upekli kolečka a taky si na 
nich pochutnali. Byly velice dobré a moc 
se povedly. V další části jsme na velký 
papír napsali recept, přimalovali obrázky 
a odevzdali paní učitelce.

S paní učitelkou Pešovou jsme si poví-
dali o Africe a Austrálii. Hráli jsme také 
AZkvíz.

Paní učitelka Pišová se věnovala také 
kritickému myšlení. Nejprve jsme se ba-
vili o tom, co to jsou dezinformace a kde 
se s nimi můžeme setkat. Zhlédli jsme 
také video o fake news. Na základě webo-
vých stránek jsme pak následně připravili 
prezentaci na toto téma.

S panem učitelem Valentou jsme si vy-
zkoušeli, jak se měří pH. Také jsme vyrá-
běli termosky a porovnávali, jak rychle 

chladne tekutina jen v obyčejné nádobě  
a jak rychle v termosce.

Během projektového dne jsme si mohli 
vyzkoušet věci, se kterými se při běžné 
výuce nesetkáme. Byl to zajímavý den.

Žáci 9. A
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Zpráva o činnosti SDH Brtnice za rok 2019

rok 2019 máme již za sebou a tak mi dovolte malé ohlédnutí 
za tímto uplynulým rokem, ve kterém jsme oslavili 145 let od 
vzniku našeho sboru, což jsme si v dubnu připomněli při slav-
nostní schůzi k tomuto výročí. 

Ve složení naší členské základny se proti konci loňského 
roku příliš nezměnilo. Bohužel nás v říjnu opustil náš nej-
starší člen pan Karel Nahodil, který by 23. prosince oslavil 
krásné sté narozeniny. Ke konci roku máme celkem 64 členů.  
Do 18 let věku máme 22 dětí a dorostenců, z toho je 8 chlapců 
a 14 dívek. V kategorii nad 18 let má náš sbor pouze 13 žen  
a 29 mužů. Z tohoto počtu dospělých je 8 členů již v důcho-
dovém věku. 

Ani v loňském roce jsme nezůstali pozadu při organizová-
ní brigádnické činnosti. Nemálo brigádnických hodin se od-
pracovalo při údržbě vnitřních prostor hasičárny a techniky.  
V letních měsících je prováděno sečení travnatých ploch 
cvičného hřiště a také přilehlých ploch v součinnosti s míst-
ním Sokolem. Spolupráce mezi hasiči a Sokolem je na velmi 
vysoké úrovni a doufáme, že to tak zůstane i v budoucnosti.  
V červnu jsme poprvé ustoupili od pořádání pohárové soutěže 
O pohár starostky města Brtnice. Vlastní přípravy a organiza-
ce této soutěže zabíraly mnoho hodin a v konečném účtování 
snaha členů vycházela vniveč z důvodu malého počtu zúčast-
něných družstev. Také nám byla ze strany Okresního sdružení 
odebrána soutěž v požárním útoku dětí. I loni jsme uspořádali 
dětskou soutěž v běhu na 60 metrů s překážkami. Tuto soutěž 
nám pomohli organizovat i rodiče. Rovněž je průběžně pro-
váděna i běžná činnost v rámci působení výjezdové jednotky 
 čištění, sušení a úklid hadic, úklid vozidel, apod. Celkově 
bylo odpracováno dospělými členy 1105 hodin, na kterých se 
vystřídalo 285 členů. Ani naši nejmenší nezůstávali pozadu  
v pracovní činnosti. Prováděli úklid s dospělými kolem trav-
naté plochy našeho sportovního areálu. Při této činnosti od-
pracovali 90 hodin a vystřídalo se na ní 28 dětí. 

Také v minulém roce jsme podpořili kulturní dění ve měs-
tě. Začátkem března byl uspořádán brtnický masopustní rej 
masek. Opět jsme prošli městem za doprovodu harmoniky  
a bubnu. Akce byla zase velmi kladně hodnocena a ve spoustě 
domácností se už na nás čeká a máme tam připraveno bohaté 
občerstvení, za což velmi děkujeme. Koncem dubna jsme spo-
luorganizovali průvod čarodějnic z náměstí na místní sokolské 
hřiště, kde byl zabezpečen prostor pro ohňostroj, a zapálili 
jsme oheň. V červnu jsme pomohli s organizací dětského dne 
na hřišti. Také jako v letech předchozích, tak i loni jsme do-
provodili církevní průvod k morovému sloupu u židovského 
hřbitova o brtnické pouti. Rovněž se podařilo zajistit členy, 
kteří zabezpečili občerstvení při naší tradiční pouti, což bylo 
ze strany veřejnosti pochváleno. Na začátku listopadu jsme 
zajistili bezpečnost průvodu sv. Martina, další listopadovou 
akcí byl turnaj v šipkách. V  prosinci jsme pomáhali městu při 
organizaci mikulášské nadílky na náměstí v Brtnici, o týden 
později byla pro naše nejmenší zorganizována mikulášská na-
dílka v zasedací místnosti naší hasičárny. Stejně jako každý 
rok, plníme přání dětem z dětského domova v Kamenici nad 

Lipou zakoupením několika vánočních dárků. Všechny dárky 
tam společně se zástupci města vezeme a v přátelské atmosféře 
strávíme s dětmi několik hodin v prostorách dětského domova. 
Na kulturních akcích se vystřídalo 112 členů a strávili zde 715 
hodin. 

Dále bych se rád zmínil o výjezdové jednotce sboru. S ra-
dostí musím konstatovat, že se daří začlenit mladou krev do 
výjezdové činnosti a v současné době jednotka čítá 16 členů. 
Nadále přetrvává problém s obsazením postu řidiče zásahové 
CAS. Za minulý rok jsme vyřešili 21 událostí.  Požárů bylo 
10 – 4 v Brtnici, 6 mimo Brtnici, 10 technických pomocí, kte-
ré byly letos zaměřeny převážně, jako v minulých letech, na 
likvidaci padlých stromů a větví na komunikace. 1x jsme pro-
vedli likvidaci ohniště po pálení klestu u Panské Lhoty. Řešili 
jsme několik požárů sazí v komíně nejen v Brtnici, ale také 
v Puklicích, několik požárů bylo po pálení klestu v okolních 
lesích. I v roce 2019 se podařilo zajistit dovybavení členů vý-
jezdové jednotky přes vyhlášené dotační granty. Tímto bych 
rád poděkoval paní starostce Miroslavě Švaříčkové za pomoc 
při vyplnění a podání dotace.

Nyní mi dovolte se zmínit o činnosti našich sportovních 
kolektivů. Družstvo mládeže se účastní soutěží především na 
okresní úrovni. Soutěžní družstvo mužů se letos zúčastnilo 
okrskové soutěže, kterou vyhráli. Dále se zúčastnili soutěže 
v Malém u příležitosti výročí vzniku jejich SDH. V základ-
ním kole obsadili 3. místo, ve finále o sele byli první. Soutěž-
ní družstvo žen v letošním roce nevykázalo činnost žádnou.  
V červenci proběhla soutěž o nejsilnějšího hasiče na mezi-
národní úrovni v prostorách areálu letního kina v Jihlavě  
a této soutěže se jako jednotlivec zúčastnil František Nikodem.  
V nabité mezinárodní konkurenci se rozhodně neztratil  
a umístěním v první dvacítce rozhodně nezklamal. Fandovi 
patří velký dík za vzornou reprezentaci sboru.

Informace o práci výboru SDH byla podána na 12 výbo-
rových schůzích, ze kterých je zpracováno 12 zápisů. Členo-
vé výboru se scházejí pravidelně každé první pondělí nového 
měsíce. Ani letos nebyla účast na výborových schůzích sto-
procentní nejen z pracovních důvodů, ale i z důvodů osobních 
nebo zdravotních. Členové výboru letos jednomyslně schválili 
příspěvek na veřejných sbírkách, a to pro rodinu Filovu z Ko-
márovic 5 000 Kč a především pro našeho člena Jendu Plevu, 
kterého potkala nemilá událost v podobě těžkého úrazu. Tady 
jsme přispěli 10 000 Kč na zajištění jeho nových životních 
potřeb. Jendovi přejeme brzké uzdravení a rádi ho zase mezi 
námi uvidíme.

Dovolte mi, abych všem poděkoval za odvedenou práci, kte-
rá byla pro sbor v tomto roce vykonána, rovněž veliký dík pa-
tří vedení města Brtnice za zajištění podmínek pro naši práci. 
Rád bych Vám všem v roce 2020 popřál pevné zdraví, hodně 
štěstí, rodinnou a životní pohodu.

 

Jiří Šetek, velitel SDH

Dámy a pánové, 
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Setkání seniorů v Brtnici
Dne 23. 11. 2019 se v Společensko-

kulturním centru v Brtnici uskutečni-
lo již tradiční setkání seniorů z Brtnice  
a Komárovic. 

Pořadatelem akce bylo město Brtnice 
a organizačně se akce ujali zaměstnanci 
Odboru sociálních služeb města Brtnice. 
Setkání zahájila starostka p. Miroslava 
Švaříčková, která informovala účastní-
ky o činnosti městského úřadu a akcích, 
jež se podařilo v uplynulém roce úspěš-
ně realizovat. Nastínila též priority dal-
šího rozvoje Brtnice a vyzvala účastní-

ky k aktivní spolupráci při zvelebování 
města.

Vedoucí Odboru sociálních služeb  
p. Ilona Válková seznámila seniory s mož
nostmi, které nabízí Pečovatelská služba 
a Centrum denních služeb Brtnice, in-
formovala účastníky o aktivitách, které 
odbor sociálních služeb v uplynulém ob-
dobí připravil pro své uživatele a závěrem 
poděkovala zaměstnancům pečovatelské 
služby za vykonanou práci a ocenila na-
sazení, s  jakým se každodenně podílejí 
na zvyšování kvality života seniorů.

Místostarosta Brtnice p. Jan Přibyl 
informoval účastníky o investičních 
akcích v Brtnici i ve spádových obcích, 
pohovořil o způsobu řešení kůrovcové 
kalamity, která zasáhla i lesní porosty 
v majetku města Brtnice a závěrem po-
přál všem účastníkům příjemné zážitky  
a dobrou zábavu.

Kulturní program zahájily svým vy-
stoupením děti z MŠ Brtnice pod vede-
ním p. učitelek Čechové a Kružíkové. 
Předvedly taneční pásmo z muzikálu 
„Pomáda“ a všichni diváci  ocenili vel-
kým potleskem nejen tanec, ale také 
zdařilé kostýmy a rekvizity.

Dalším bodem kulturního progra-
mu bylo vystoupení jihlavské skupiny 
HOTCH – POTCH.

Tanečníci ve věkovém rozmezí 6 – 12 let 
předvedli tematická vystoupení s použitím 
různých tanečních stylů a hudebních žánrů. 

Hudební produkci k tanci a poslechu 
zajišťovalo uskupení Triomix, známé  
i jako někdejší kapela Otíňanka pod ve-
dením kapelníka Františka Pertlíka. Ta-
neční parket byl zaplněný do pozdních 
večerních hodin a bezmála 80 účastníků 
setkání si na rozloučenou společně za-
zpívalo několik lidových písní.

Ilona Válková,  
vedoucí odboru sociálních služeb 

Sbližování generací
 V pátek 20. 12. 2019 se v Domě s pečovatelskou službou Na Podmoklí 724 usku-

tečnilo vánoční setkání seniorů s žáky 4. třídy ZŠ v Brtnici. Děti pod vedením  
p. učitelky Věry Mančíkové si pro obyvatele připravily pásmo koled a vánočních 
písní. Kromě zpěvu předvedly i hru na zobcovou flétnu, jako doprovodný nástroj 
posloužila také tahací harmonika či kytara. Senioři se aktivně zapojili do programu 
a sami sdělovali, kterou koledu by si rádi s dětmi zazpívali. Po společném notování 
žáci navštívili každého seniora, popřáli klidné vánoční svátky a věnovali vlastno-
ručně vyrobené přáníčko. V příjemné atmosféře adventního času se tak nenásilnou 
formou sblížily dvě generace a užily si společné chvíle radostného očekávání Vánoc. 
V budoucnu bychom tato společná setkávání rádi opakovali a podpořili tím kvalitu 
vzájemných vztahů, pocit sounáležitosti a vzájemného respektu.  

Ilona Válková, vedoucí odboru sociálních služeb

Poděkování
Děkujeme panu Tomáši Homovi a jeho synovi Jiřímu za navození příjemné vánoční atmosféry při 
hraní a zpívání koled a vánočních písní. 

Obyvatelé Domu s pečovatelskou službou, Tyršovo náměstí 28, Brtnice.
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Vánoční ladění 2019 v Komárovicích
Na 23. 11. 2019 připadla poslední, ale 

nejvoňavější akce roku  Vánoční ladě-
ní. Stromeček na návsi byl připraven ke 
zdobení a malých pomocníků bylo dost. 
Když jsme se shodli, že je stromeček 
hezky ozdobený, nastal čas na přesun 
do klubu, kde vonělo cukroví a svařené 
víno. Paní Klímová tam připravila vý-
stavu všech výrobků, které jsme měli 
vyrábět. Prohlédli jsme si je a o to víc se 
těšili na jejich tvoření. Usadili jsme se ke 
stolům a začali jsme s výrobou betlém-
ků. Na čtvrtkách byly vytištěné všech-

ny potřebné postavičky včetně chléva  
a Ježíška v jesličkách. Starší děti vystři-
hovaly a lepily samy, menším jsme po-
máhali. Postupně se na stole objevoval 
jeden betlém vedle druhého. Sněhuláci 
k zimě patří, proto jsme si je vyrobili 
alespoň z polystyrenu. Na stole byly při-
praveny kuličky, očička, čepičky a dal-
ší nezbytnosti k jejich výrobě. Čepičky 
byly v mnoha barevných kombinacích  
a každý si mohl vybrat podle svého vku-
su. Po setmění jsme na chvíli přerušili 
tvoření a šli rozsvítit stromeček. Potěši-

li jsme si jím oko, děti si u něj 
zapálily prskavky a zase jsme se 
vrátili k tvorbě. Dalším bodem 
Ladění byla výroba svícínků  
a plátěných tašek. Pro menší 
děti byly připravené malé taš-

ky, pro dospělé a větší děti tašky velké. 
Zdobili jsme si je barevnými razítky tak, 
aby byly originální a líbily se nám. Ma-
teriálu bylo dost a každý si mohl vyrobit 
všeho, kolik chtěl.  Hlad jsme průběžně 
zaháněli cukrovím, které paní Klímová 
napekla speciálně pro tuto akci a tak 
jsme se nerušeni mohli oddávat tvoření 
do večerních hodin. Večer jsme si všich-
ni posbírali své výtvory a vydali se k do-
movům s příjemným naladěním na při-
cházející vánoční svátky. Závěrem chci 
poděkovat Majdě Klímové, která věno-
vala přípravě tohoto odpoledne několik 
týdnů. A do příprav zapojila i svoji dceru 
a manžela. Děkujeme za obětavou práci 
pro Kulturní spolek a všechen čas jemu, 
potažmo nám všem, věnovaný.   

Jana Stránská

Silvestrovská vycházka v Přísece
Před silvestrovským 

večerem v Přísece pro
běhla již tradiční odpole-
dní vycházka, tentokrát 
už 7. ročník. Počasí nám 
k výšlapu přes Rezkův 
vršek a Katovu horu sice 
moc nepřálo, slunko se  
schovalo a stra šil vítr, ale 
i tak se akce  zúčastni-
lo přes 70 lidí z Příseky  
i okolí. Na Katově hoře 
jsme se ohřáli u ohýnku 
čajem a svařákem a ko-
chali se krásným výhle-
dem do okolí.

Za Kulturní klub Příseka Roman Vlach
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Předvánoční čas 
V čase předvánočním v Panské Lhotě třikrát vystoupila 

místní schola. Vystoupení bylo i napotřetí zábavné a originál-
ní. Na začátku doby adventní osadní výbor nachystal rozsví-
cení stromu na návsi. Zde samozřejmě schola chybět nemohla.

O několik dní později následovalo tradiční vystoupení s 
punčem v kulturním domě, které pomohl zajistit kulturní klub 
s osadním výborem.

Trojici vystoupení završil koncert na Štěpána v kostele  
sv. Antonína, se kterým byla spojena sbírka na Honzíka Plevu. 
Děkujeme všem za příspěvky a přejeme Honzovi i jeho rodině 
mnoho sil.

Děkujeme návštěvníkům za účast na těchto akcích. Děku-
jeme celé schole a především manželům Karafiátovým. Také 
děkujeme Radkovi Šťávovi za zvuk, Tomášovi Plachému za 
světlo a zvuk, Zdeňkovi Kourkovi za špalky, Lídě Pyskové 
za punč. A za osadní výbor Panské Lhoty děkuji všem nápo-
mocným lidem, kterým není dění v naší obci lhostejné a jsou 
ochotni investovat svůj volný čas obecním akcím a záležitos-
tem. Všem občanům přeji do nového roku mnoho zdraví a vzá-
jemného pochopení. 

A také přejeme občanům Panské Lhoty, aby jim bylo i nadá-
le do zpěvu a bavilo je zpívat a hrát.  

Stanislav Šťáva

Představení výzkumu archeologické základny
Systematický archeologický výzkum 

hradní lokality Rokštejn patří mezi 
nejznámější výzkumné cíle vědecko-
výzkumné stanice Ústavu archeologie 
a muzeologie Masarykovy univerzity 
s detašovaným pracovištěm v Panské 
Lhotě. Tento základní výzkum postup-
ně přerostl v prospekci antropogenních 
reliktů, tedy pozůstatků lidské aktivity, 
na území bývalého brtnického panství. 
To se postupně vyvíjelo od počátku  
13. století, kdy bylo původní centrum 
ve Střížově, a zároveň přeměňovalo 
přírodní krajinu na krajinu kulturně-
historickou. Studovaná oblast byla ko-
lonizována nejdříve od konce 12. století, 
a při spojení archeologických, historic-
kých a kartografických pramenů, včetně 
3D skenování terénu, lze získat velmi 
pozoruhodný odraz vývoje regionu.  
Na panství RokštejnBrtnice lze pozo-
rovat zánik 33 vesnických sídel v prů-
běhu 13. až počátku 16. století, jejichž 

základní ekonomikou bylo zemědělství, 
případně zemědělství v kombinaci s těž-
bou zlata či stříbra (například zaniklé 
Dašovice). Dalším prvkem krajiny jsou 
zaniklá opevněná sídla, která jsou buď 
samostatně stojící v krajině jako hrádky 
Přímělkov nebo Radonín, či ve vazbě na 
sídla (Stonařov). 

Další fází výzkumu je vznik samotné 
zemědělské krajiny, vyměřování parcel 
jednotlivých usedlostí a jejich zeměděl-
ského zázemí a formování katastrů ves-
nic. Druhou významnou složkou v regio-
nu je výrazně viditelná těžba nerostného 
bohatství, ve které dominují zlato a stří-
bro. Kolonizace oblasti je spojená v prv-
ní polovině 13. století s rý žováním zlata 
a následně s hlubinnou těžbou stříbra.  
K dokladům ekonomických aktivit ná-
leží i vodohospodářská díla, mezi kte-
ré patří rozsáhlé budování rybničních 
soustav na tocích a přítocích Brtnice  
a Jihlávky. Pokračování na další straně.
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Z Panské lhoty, Z uhřínoVicÚnor 2020

Důchodci si na  
setkání zazpívali 

V sobotu 30. listopadu proběhlo  
v Uhřínovicích tradiční setkání důchod-
ců. Nejstarší obyvatelé vesnice ale jen 
neseděli u piva a nenadávali na počasí, 
naopak. V kulturním domě bylo v brz-
kém odpoledni hodně veselo. 

Více než deseti účastníkům srazu 
přišel zahrát harmonikář doprovázený 
hráčem na vozembouch. Senioři si tak 
u připraveného občerstvení od srdce 
zazpívali a zasmáli se. A právě takový 
přístup přece utužuje zdraví a prodlužu-
je život. 

Martina Valenta

Čerti přišli  
v Uhřínovicích zkrátka

S prázdným pytlem odcházeli čerti z letošního mikulášské-
ho procesí Uhřínovicemi. To proto, že máme v obci jen samé 
hodné děti. Nejvíce práce tak měl s poslechem připravených 
básniček sám Mikuláš a s rozdáváním dárečků jeho dva pů-
vabní andělé. To ale neznamená, že omladina není pod dohle-
dem. I příští rok do naší vesnice rohatí dorazí, je tak potřeba 
mít se na pozoru a sekat latinu až do prosince. 

Martina Valenta

Pingpong v Uhřínovicích má nového krále
Neúčast favorita, vítěze mnoha uply-

nulých vánočních turnajů ve stolním te-
nise, naplnila adrenalinem letošní ping
pongové klání. O titul se 27. prosince 
popralo celkem 14 závodníků, mezi nimi 
i dvě ženy. Na zbrusu novém herním sto-
le, který pro obec zakoupili dobrovolní 
hasiči, se nakonec ze všech nejvíce daři-
lo přespolnímu Tomáši Křivánkovi. Do-
mácí, uhřínovické, nejlépe reprezento-
val druhý Karel Kumbár. A doma zůstal 
i bronz, který si vypinkal Josef Drnek. 
Všichni účastníci si odnesli krásné ceny 
a  početné pole fanoušků zase kvalitní  
a napínavé sportovní zážitky.  

Martina Valenta

Na sklonku roku pořádají uhřínovičtí nadšenci pravidel-
ně výšlap do některé z okolních vesnic. Letošním cílem se  
29. prosince staly Brodce u Kněžic. Na pochod, dlouhý něco 
málo přes 8 kilometrů, se vydalo 38 statečných a všichni do-
razili na zasloužený oběd do restaurace U Pařilů. Cestou se 
povídalo a v rámci zahřívání nechybělo ani tradiční sousedské 
ochutnávání nového ročníku pálenek. I proto využilo procesí 
k návratu linkový autobus. Počasí letos pochodu znovu přálo  
a už teď se jeho účastníci těší na další ročník 2020. 

Martina Valenta

Závěrečný výšlap změnil cíl

V rámci mapování kulturně historic-
ké krajiny se ze základního výzkumu 
přešlo i do fáze aplikovaného výzku-
mu, kdy terénní identifikace pomáhají 
ochránit historické památky, popřípadě 
umožňují i jejich opětovné využití např. 

u vodních nadrží či rybníků, které tak 
napomáhají vypořádat se se změnou 
klimatu. Identifikace památek, které se 
dochovaly díky znovuzalesnění krajiny 
a změnám ekonomického využití regio-
nu během raného novověku, je potřebná, 

neboť současný vývoj a změna lesního 
hospodaření a využívání těžké techniky 
dokáže zlikvidovat stopy po zaniklém 
osídlení a lidských aktivitách.

Za kolektiv VVS Panská Lhota  
Jana Mazáčková

Pokračování z předchozí strany.
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Setkání seniorů ve Střížově
Jako je každoroční podzimní tradicí v okolních obcích, tak i ve Střížově  

v neděli 26. 11. 2019 ještě předtím, než jsme se naladili na Vánoce, proběhlo 
tradiční setkání seniorů. V kulturním domě se sešli v hojném počtu senioři ze 
Střížova. Nejprve se vzpomínalo na ty, kteří nás v roce 2019 opustili. Uctili 
jsme je minutou ticha. Poté následovalo krátké slovo předsedy osadního vý-
boru. Také nás přišly rozveselit děti z MŠ ve Střížově a hudební i recitační 
vystoupení si pod vedením Terezky Málkové připravily i starší děti školou 
povinné. Součástí programu byl i proslov paní starostky, která za námi vážila 
cestu z Brtnice. Popřála nám krásné svátky, ale hlavně sdělila, co se v roce 
2019 povedlo, na čem se stále pracuje a na co se můžeme v budoucnu těšit.  
V odpoledních hodinách bylo připraveno občerstvení. K hudbě a tanci hrála 
kapela Triomix. Pevně doufáme, že se všichni zúčastnění bavili a jsme moc 
rádi, že si našli chvilku na toto milé setkání.

IvKa

Zahájení adventu
V neděli 1. 12. byla první adventní neděle a do kostela sv. 

Jana Křtitele ve Střížově jsme pozvali Mikuláše. Netrpělivě 
jsme čekali a těšili se. Pan farář nám během toho čekání řekl 
něco o svatém Mikuláši a jeho životě. A najednou tam byl! 
Ve dveřích stál velký, bělovlasý muž a tři andělé. Šli k nám! 
Mikuláš je klidný, hodný pán a tak se nejdříve sám představil 
a potom si pozval děti dopředu, aby se od nich něco dozvě-
děl. Někdy to byly pěkně záludné otázky, ale děti věděly nebo 

jim někdo ze starších napověděl. Měly připravené básničky, 
písničky a někteří i modlitbičku. Odměnou jim byl balíček 
dobrot. Za Mikulášem do kostela sv. Jana Křtitele ve Střížově 
přišlo bezmála 35 dětí. 

Po skončení programu v kostele jsme se všichni přesunuli 
k jednotě. Tam silní hoši z mužské sekce SDH Střížov při-
pravili vánoční strom a ozdobili ho. Všechno bylo nachystané 
– čaje a svařená vína na vypití, dobroty na snědení, mikrofó-
ny na vystoupení našich dětí a stromek čekal na rozsvícení. 
Po úvodním slovu našeho předsedy osadního výboru Radka 
Šťávy jsme si poslechli pásmo dětí ze školky. Paní učitelky  
s nimi nacvičily koledy a říkanky a vystoupení vedly zkuše-
né maminky. Poté se přidaly děti ze základní školy a pod ve-
dením Terezky Málkové zazpívaly pět koled, z nichž některé 
jsou opravdu velmi staré a krásné. Lidé zpívali s nimi a začalo 
se smrákat. To jsme potřebovali! A protože celé odpoledne 
se točilo hlavně kolem dětí, tak i děti odpočítaly rozsvícení 
vánočního stromu. Střížovské hasičky zajistily občerstvení  
a během celé akce se nezastavily.

Myslím, že je velmi důležité, aby se děti i dospělí potkávali! 
Všem, kdo se podíleli na přípravě a organizaci, ze srdce děku-
jeme, že nám to umožnili. Tak ať nám stromek svítí nejenom 
ve vsi, ale také ve vašich srdcích.       

 PeTi

Vánoční tvoření dětí ve Střížově
V pátek 13. 12. 2019 byl kreativní den. 

Děti ze základní školy už měly za se-
bou Vánoční jarmark, který každoročně 
chystají v ZŠ Puklice. Děti i rodiče mo-
hou vyrobit prakticky cokoliv s vánoční 
tématikou a potom na jarmarku prodat.  
Ve Střížově je to ale jinak. Tvoření probíhá 
za podpory města Brtnice a vede ho zkuše-
ná kreativní tvůrkyně Jarka Šimková. Le-
tos si pro děti připravila výrobu vánočních 
svícínků. Při vyrábění bylo využito skle-
nic ve střední velikosti, například z Nutely. 
Děti pomocí tekutého lepidla a dlouhého 

štětce natřely vnitřní stranu sklenice. Do-
vnitř potom nasypaly sůl a na všechny 
natřené stěny se sůl nalepila. Dozdobení 
sklenice pak bylo čistě na fantazii nebo ob-
líbenosti barev jednotlivých umělců. Jarce 
je po ruce vždy její snacha Eva Rambous-
ková, která dětem napekla výborné měkké 
perníčky. Ty potom děti nadšeně zdobily 
a jedly. Děkujeme všem, kteří se na akci 
podíleli. A hlavně dětem, kterých přišlo 
skoro 40, za jejich hojnou účast. Svícínky 
zdobily nejeden stůl přes celé Vánoce.

PeTi
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Tříkrálová sbírka
Letos už podvacáté! Je mi velkou ctí, 

že už několikátým rokem mohu aktivně 
pomáhat při Tříkrálové sbírce. Vánoční 
svátky byly už pomalu za námi a my, 
kdo chodíme, už jsme začali oprašovat 
kostýmy, přidělávat koruny a nové pláš-
tě. Letos se ve Střížově konala Tříkrá-

lová sbírka už v sobotu 4. ledna. Ráno 
jsme se všichni sešli u jednoty a rozdělili 
se do čtyř skupin. V nich jsme pak ve 
složení jeden vedoucí a tři králové obe-
šli obec. Děti se těšily, co si vykoledují 
za dobroty a o to nadšeněji zpívaly! Já 
měla partičku s opravdu statečnými 

koledníky a věřte, že tomu 
nejmenšímu byly teprve ne-
dávno tři roky. A jak jsme 
letos pomáhali? Hlavně srd-
cem! Ty, kteří otevřeli, jsme 
potěšili a obdarovali je vlast-
ně jen samotnou návštěvou. 
Letos půjde výtěžek ze 
sbírky na opravu budovy 
Mahenka pro Bárku, na ná-
kup terénního automobilu  
a posílení a zkvalitnění te-
rénních služeb hlavně ve 
vesnických oblastech. 

A protože se naskytla 
možnost pro 5 z nás jet do 
Brna na koncert pro Tříkrá-

lovou sbírku, který v přímém přeno-
su odvysílala Česká televize, neváhali 
jsme. Tentokrát jsem se čtyřmi králi vy-
razila do Luk nad Jihlavou. Odtud nás 
dovezl autobus společně s ostatními až 
před budovu Městského divadla v Brně. 
Koncert se konal v krásném prostředí 
za perfektní a profesionální organiza-
ce. Všichni měli na hlavě koruny a ty 
"běžné" papírové byly k vidění praktic-
ky všude, ale koledníci jsou vynalézaví  
a jedna skupinka měla i háčkované ko-
runy! Během koncertu se střídali jed-
notliví interpreti a my jsme si to všichni 
moc užívali. Po koncertu byla autogra-
miáda a potom jsme už jeli domů zpět 
do teplých postýlek, protože kolední-
ky čekala ráno po dlouhých vánočních 
prázdninách opět škola. Rozdávejte ra-
dost a přijímejte ji také pouhým setká-
ním s vašimi blízkými nebo také s těmi, 
které neznáte, potěšíte se navzájem.  
A nezapomeňte na koledníky!

PeTi

Ze střížoVaÚnor 2020

Vánoční koncert s besídkou
Advent je časem dobrých skutků, sbírek, darování něčeho ze 

sebe. Klidná nálada nás všechny obstoupí. Už loni, když jsme 
obnovili Vánoční koncert v kostele sv. Jana Křtitele ve Stří-
žově, jsme výtěžek z něj věnovali na budoucí opravu střechy  
a věže. Byl to takový začátek, i když o opravách se mluvilo 
už dříve. Věřím, že koncert v roce 2018 byl tak trochu spouš-
těčem následujících událostí. V roce 2019 se podařilo zajistit 
potřebná povolení a výhledově v tom letošním roce 2020 by 
měla začít první fáze samotné opravy. 

Termín na letošní Vánoční koncert připadl na neděli  
22. 12. 2019. Víte, letošní rok byl pro nás, obyvatele Střížova, 
nelehký a dost často i smutný, a tak naším cílem bylo rozdá-
vat radost! Radost, že spolu můžeme zpívat a být. Písně Stří-
žovské scholy byly proloženy recitací a hrou na klávesy. Té-
matika příchodu Ježíška byla v každé písni. V hledišti se ale 
také spalo. Děti muzikantů uklidnily tóny hned první písně a 
ukolébáni vlnami melodií zavřely očka. Nám zpěvákům to ale 
nevadilo, naopak nás to moc těšilo. Věříme, že vlna pohody se 
přenesla také do publika. Děkuji moc Honzovi Málkovi, který 
zajistil techniku a aranže jednotlivých písní. 

Dlouholetou tradicí je také Vánoční besídka dětí. Ta pro-
běhla v neděli 29. 12. 2019. V předchozích letech bylo možné 
vidět divadelní představení. Letos jsme besídku pojali trochu 
jinak a poprosili také rodiče, aby pomohli. Někteří se zapojili 
i hrou na různé hudební nástroje, jiní pomohli dětem nacvi-
čit básničku nebo písničku. Nejprve se představili ti maličcí, 
kteří povykládali a potom v doprovodu Radka Šťávy zazpí-
vali písničku Půlnoční od Václava Neckáře. Následovala vy-
stoupení větších dětí. Recitaci střídala hra na hudební nástroje 

nebo zpěv. Závěrem k nám přilétla Tichá noc z Komárovic  
a jednotlivá vystoupení byla u konce. Děti ještě zazpívaly méně 
známé koledy, to abychom trochu oprášili naše vzpomínky, 
někdy i vzpomínky babiček. Na závěr jsme si všichni zazpívali 
V půlnoční hodinu. Tématicky se sešeřilo a přilétli i andílci  
s lucerničkami.

Během Vánočního koncertu i Besídky dětí se podařilo na 
opravu kostela vybrat 16 000 Kč. Děkujeme všem, kdo se po-
dílel na organizaci, všem, kdo přišel a přispěl, ale hlavně dě-
tem, které krásně vystupovaly a rozehřály srdce. Máme se na 
co těšit i v příštích letech a to my se tedy těšíme! 

PeTi
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Únor 2020Z JestřeBí, Z malého

Vánoční dění v Jestřebí
Po vánočních svátcích se v našem kulturním domě konal již 

tradiční turnaj ve stolním tenisu. Účastní se ho nejen dospělí, 
ale i děti. Ty jsou rozděleny do dvou kategorií – mladší a starší. 
Mladších dětí se do soutěže zapojilo celkem šest – suverénně 
a bez jediné porážky vyhrála Eliška Pišová, na druhém místě 
se umístil Jára Piša a třetí místo obsadila Julie Nestrojilová. 

Starších dětí se zúčastnilo sedm – první místo obsadil Zdeněk 
Necid, druhé Tomáš Vala a na třetím místě domácí David Čer-
mák. Na všechny sportovce čekala drobná odměna.

Dospělí zápolili v jedné kategorii. Vítězem se stal Matěj 
Vrzal, na druhém místě ho následoval jeho otec Milan Vrzal  
a třetí místo obsadil Josef Piša ml. Všem gratulujeme!

Poslední den roku jsme se opět vypravili na výšlap na Ale-
je. Sraz jsme měli u kapličky v 10.30 h. V tu dobu přichází 
také výprava z Brtnice a po společné fotce už se vyráží na po-
chod. Tentokrát připadla organizace na Stonařov. Počasí nám 
přálo, bylo krásně slunečno a všichni si pochod krásně užili.

Na Nový rok se řada občanů Jestřebí shromáždila na plác-
ku u Šťávovy zahrady, aby zhlédli pěkně zblízka ohňostroj, 
který připravuje Jan Šťáva. Světelná podívaná trvala zhruba 
deset minut a byla opravdu podařená. 

V neděli 5. ledna proběhla u nás ve vsi Tříkrálová sbírka. 
Přesná suma bude zveřejněna ve zpravodaji spolu s ostatními 
částkami z dalších přidružených obcí. Všem, kteří přispěli na 
dobrou věc, děkujeme.

Do nového roku přejeme našim spoluobčanům vše nejlepší, 
hlavně zdraví, štěstí a spokojenost. Těšíme se na naše další 
společné akce. Mezi ty největší v nadcházejícím roce bude 
bezesporu patřit setkání rodáků, které plánujeme na 6. červ-
na. 

Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojují do dění v obci  
a kteří se podílejí na přípravách různých akcí nejen pro děti, 
ale i pro celou vesnici. 

Jitka Pišová

Pozvánka: Sraz rodáků v Malém
Osadní výbor a SDH Malé si Vás  

i Vaše příbuzné a známé, kteří zde mají 
své kořeny, dovoluje pozvat na setkání 

rodáků obce Malé. Akce se bude konat  
v termínu pouti v sobotu 20. června 2020. 

Aby se sešlo co nejvíce Malováků, 

Prosíme Vás o předání kontaktů na or-
ganizátory všem členům svých rodin, 
ale i známým, které již životní běh zavál 

do různých koutů naší země.

Pokud se budete chtít zúčastnit, 
předejte svůj kontakt na adresy:
Hana Tesařová Roušarová,  
Malé č. 20, Brtnice 588 32,  
Tel.: 720 419 308, e mail:  
rousarova8@ seznam.cz
Jan Kubín, Malé č. 13, Brtni-
ce 588 32, Tel.: 723 204 321,  
email: 13.kubin@centrum.cz

PROGRAM:
• Začátek akce – společný oběd
• Mše svatá u křížku na návsi ve  
 14 hodin
• Společná fotografie
• Posezení s hudbou a povídání  
 s rodáky

Těšíme se na setkání s Vámi
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Kalendář kulturních a sportovních akcí na rok 2020
Leden
1. 1.        Novoroční ohňostroj – Jestřebí
4. 1.        Šipkařský ples – SKC Brtnice
4.–5. 1.        Tříkrálová sbírka – Brtnice a přilehlé obce
10. 1.        Lednové setkáníčko – hasičárna Dolní Smrčné
11. 1.        Hasičský ples – KD Panská Lhota
12. 1.        Komedie „Postel pro anděla“ – kino Brtnice
18. 1.        Hasičský ples – KD Příseka
24. 1.        Hasičský ples – KD Střížov
25. 1.        DS Bezchibi – derniéra hry „Amant“ – kino Brtnice
26. 1.        Promítání „Yesterday“ – kino Brtnice
28. 1.        Mše u sochy Tomáše Akvinského
31. 1.        Školní ples – Brtnice
31. 1.        Hasičský ples – KD Přímělkov

Únor
1. 2.        Na Hromnice o hodinu… – hasičárna Dolní Smrčné
8. 2.        Masopustní průvod – Přímělkov
11. 2.        Výtvarné rodinné odpoledne: S láskou tvá/tvůj 
       – Muzeum Josefa Hoffmanna Brtnice
13. 2.        S uměním kolem světa: Jeruzalém, posvátné místo  
       – knihovna Brtnice
15. 2.        Masopustní průvod – Střížov
15. 2.        Masopustní průvod – Panská Lhota
15. 2.        Maškarní merenda pro dospělé – SKC Brtnice
16. 2.        Dětská merenda – SKC Brtnice
16. 2.        Dětský karneval – KD Střížov
20. 2.        Cestovatelská přednáška o Japonsku – knihovna Brtnice
21. 2.        Dětská merenda – KD Uhřínovice
21. 2.        Sportovní ples – KD Střížov
22. 2.        Masopustní průvod – Brtnice
22. 2.        Masopustní průvod – Příseka
22. 2.         Masopustní průvod, taneční zábava – Uhřínovice
22. 2.        Masopustní průvod, dětská merenda, maškarní zábava 
       – Jestřebí
22. 2.        Masopustní průvod – Panská Lhota
22. 2.        Masopustní veselení – na vsi, v hasičárně D. Smrčné
23. 2.        Promítání „Lví král“ a „Nabarvené ptáče“ – kino Brtnice
29. 2.        Myslivecký ples – SKC Brtnice
29. 2.        Masopustní průvod – Komárovice 
Bez data       Masopustní průvod – Malé

Březen
6. 3.        Čtení z kroniky, ohlédnutí za rokem 2019 – hasičárna D. Smrčné
7. 3.        Městský ples – SKC Brtnice
7. 3.        MDŽ Přímělkov – hospoda Nad Přejezdem 
7. 3.        Dětská maškarní merenda – Příseka
12. 3.         S uměním kolem světa: Řím, Perla Itálie – knihovna Brtnice
15. 3. – 9. 4. Velikonoční výstava – Valdštejsnký dům Brtnice
17. 3.        Výtvarné rodinné odpoledne: Klepání jara – Muzeum 
       Josefa Hoffmanna Brtnice
19. 3.        Beseda s Jaroslavem Belkou: Výchorní Indonésie 
        – knihovna Brtnice
22. 3.        Dětská merenda – KD Panská Lhota
22. 3.        Křížová cesta u Rosic – Farnost Brtnice
28. 3.        O pohár medvěda Brtníka – tělocvična ZŠ Brtnice
28. 3.        DS Bezchibi „Muž sedmi sester“ – kino Brtnice
29. 3.        Křížová cesta u Střížova – Farnost Brtnice
Bez data       Dětský karneval – KD Přímělkov
Bez data       Vítání jara – ZŠ a MŠ Brtnice

Duben
1. 4.        DS Bezchibi „Muž sedmi sester“ – kino Brtnice
3. 4.        Těšení na jaro a Velikonoce – Dolní Smrčné u Čermáků
3. 4.        Velikonoční tvoření – Střížov

7. 4.        Velikonoční tvoření pro děti a seniory – Muzeum Josefa 
               Hoffmanna Brtnice
9. 4.        S uměním kolem světa: Londýn, město věčných romantiků 
               – knihovna Brtnice
9. 4.        Akce „Čistá Vysočina“
9.–11. 4.        Velikonoční hrkání – Jestřebí
10. 4.        Velkopáteční křížová cesta – Stonařov (Farnost Brtnice)
19. 4.         Brány památek dokořán – Památky horního města Brtnice
25. 4.        Šipkařský turnaj – SKC Brtnice
25. 4.        Pirnitz Fest – klášterní zahrada Brtnice
26. 4.        Den Země na Chaloupkách
30. 4.        Čarodějnice a lampionový průvod – Brtnice
30. 4.        Čarodějnice – hřiště Dolní Smrčné
30. 4.        Pálení čarodějnic – Komárovice, Příseka
30. 4.        Stavění máje – Uhřínovice
30. 4.        Stavění máje a pálení čarodějnic – Jestřebí, Panská Lhota
30. 4.        Stavění máje a pálení čarodějnic – Střížov
30. 4.        Tradiční pálení čarodějnic – Přímělkov
Bez data       Turnaj ve stolním tenise (ml. a st. žáci) – TJ Sokol Brtnice

Květen
5. 5.        Mše svatá za hasiče – kaple sv. Floriána Brtnice
8. 5.        Oslava Dne vítězství – Brtnice
8. 5.        Okrskové závody – Střížov
9. 5.        Turnaj v malé kopané – Jestřebí
10. 5.        Hasičské závody „Putovní Ježek“ – Panská Lhota
14. 5.       S uměním kolem světa: Vídeň políbená Klimtem 
                – knihovna Brtnice
16. 5.        Městské slavnosti Brtnice – 20. let od povýšení na město
16. 5.        Diskotéka – Příseka
17. 5.        Otevření sezóny a vernisáž výstavy – Muzeum a zahrada  
       Hoffmannova domu Brtnice
23. 5.        Sraz rodáků – Střížov
23. 5.        Cesta pohádkovým lesem – Brtnice
23. 5.        Branný den v zámeckém parku – Zámek Brtnice
28. 5.        Pasování prvňáčků na čtenáře – kino Brtnice
29. 5.        Kácení máje, dětský den – Panská Lhota
29. 5.        Dětský den – Příseka
31. 5.        Dětský den – Uhřínovice
Bez data       Turnaj ve fotbale – přípravka – TJ Sokol Brtnice
Bez data       Koncert dechové hudby – Panská Lhota

Červen
1. 6.        Dětský den – TJ Sokol Brtnice
5 .6.        Noc kostelů – Brtnice
6. 6.        Sraz rodáků – Jestřebí
6. 6.        Dětský den – Malé
7. 6.        Dětský den a kácení máje – Jestřebí
7. 6.        Nejsvatější Trojice – pouť do Černých lesů, Brtnice
7. 6.        Okresní liga Mladých hasičů – SDH Příseka
11. 6.        S uměním kolem světa: New York známý a neznámý 
                 – knihovna Brtnice
12. 6.        Předpouťové posezení – hřiště Panská Lhota
13. 6.        Pouťová zábava – KD Panská Lhota
13. 6.        Třebíč open liga – Mezinárodní fotbalový turnaj pro mládež
        – TJ Sokol Brtnice
14. 6.        Pouťový fotbal – Panská Lhota
14. 6.        Boží Tělo – Střížov, Brtnice, Panská Lhota (pouť)
16. 6.        Letní tvoření pro děti a seniory – Muzeum a zahrada Josefa
         Hoffmanna Brtnice
19. 6.        Žákovský koncert – kino Brtnice
20. 6.       Rybářské závody pro děti i dospělé na zámeckém rybníku
       – Spolek brtnických rybárů
20. 6.        Pouťové posezení – 100 let hospody Nad Přejezdem 
       Přímělkov
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20. 6.       Tour de Komárovice
20. 6.        Sraz rodáků – Malé
21. 6.        Pouť Střížov
24. 6.        Akce „Po škole“ – ZŠ Brtnice
26. 6.        Mše svatá na Rokštejně
Bez data       Dětský den – Střížov
Bez data       Fotbalový turnaj – TJ Sokol Brtnice
Bez data       Volejbalový turnaj – TJ Sokol Brtnice
Bez data       Sedánek pro dámy – hřiště Dolní Smrčné

Červenec
11. 7.        Jezdecký den – Brtnice
11. 7.        Taneční zábava s Kalybrem – klášterní zahrada Brtnice
12.–17. 7.      Kovářský tábor pro tatínky a syny na Chaloupkách
18.–19. 7.      Pouťové oslavy – Příseka
19.–24. 7.      Kovářský tábor pro starší kluky na Chaloupkách
19. 7.        Pouť Příseka
20.–24. 7.      Letní  výtvarný kurz pro děti I. – Muzeum a zahrada Josefa 
         Hoffmanna Brtnice
Bez data       Den pro Dolní Smrčné – hřiště Dolní Smrčné
Bez data       Tenisový turnaj čtyřher – TJ Sokol Brtnice

Srpen
15. 8.        Dřevorubecké závody – klášterní zahrada Brtnice
16. 8.        Dechové pouťové odpoledne (Bojané) – Uhřínovice
22. 8.        Pouťové odpoledne, pouťová zábava – Jestřebí
23. 8.        Pouťová mše svatá, pouťový nohejbal – Jestřebí
24.–26. 8.     Letní výtvarný kurz pro děti II. – Muzeum a zahrada Josefa 
        Hoffmanna Brtnice
28.–30. 8.        Pouť Brtnice
28. 8.        Country zábava Dostaník – Hoffmannova stodola Brtnice
28. 8.        Pouťová zábava Kalybr – klášterní zahrada Brtnice
29. 8.        BRTFEST – klášterní zahrada Brtnice
29. 8.        Pouťová zábava Nouzový volání – klášterní zahrada Brtnice
29. 8.        Konec prázdnin, dětský den – hřiště u KD Přímělkov
30. 8.        Historický morový průvod – Brtnice
30. 8.        Dechové odpoledne s Vysočanou – klášterní zahrada Brtnice
Bez data      Nohejbalový turnaj – hřiště Dolní Smrčné
Bez data      Tenisový turnaj – hřiště Dolní Smrčné
Bez data      Čtecí a notičkové léto pro děti – Dolní Smrčné

Září
1.–30. 9.        Dny evropského dědictví – Brtnice
4. 9.        Mše svatá na Rokštejně
8. 9.        Podzimní tvoření pro děti a seniory – Muzeum a zahrada   
       Josefa Hoffmanna Brtnice
13. 9.        Dětské hasičské závody – Panská Lhota
19. 9.        Pohádka na zámku Brtnice
19. 9.        Volejbalový turnaj – TJ Sokol Brtnice
19. 9.        Divadelní festival DS Bezchibi – Hoffmannova stodola
        Brtnice
20. 9.        Ovčí den na Chaloupkách
28. 9.        Den pro starou Brtnici
Bez data       Noc sokoloven – TJ Sokol Brtnice
Bez data       Sportovní odpoledne – Komárovice
Bez data       Tenisový turnaj dvouher – TJ Sokol Brtnice
Bez data       Sportovní den – Střížov
Bez data       Rybí hody – Příseka 

Říjen
2. 10.        Mše svatá u kaple sv. Františka – nad Šimánkovým rybníkem
4. 10.        Pouť Dolní Smrčné
8. 10.        Památný den Sokolstva – TJ Sokol Brtnice
10. 10.        Drakiáda – Brtnice
11. 10.        Drakiáda – Jestřebí
11. 10.        Drakiáda – Panská Lhota

28. 10.        Oslavy vzniku ČSR – Brtnice
29.–30. 10.   Podzimní workshop pro děti – Muzeum a zahrada Josefa  
       Hoffmanna Brtnice
31. 10.        Dětská Halloween párty – Příseka
Bez data       Drakiáda – Komárovice
Bez data       Drakiáda – Střížov
Bez data       Drakiáda – Příseka
Bez data       Zájezd za poznáním – Uhřínovice

Listopad
7. 11.        Halloween na zámku Brtnice
7. 11.        Zábava se skupinou Kalybr – SKC Brtnice
10. 11.        Výtvarné rodinné odpoledne – Muzeum Josefa Hoffmanna
        Brtnice
11. 11.        Příjezd sv. Martina – Brtnice
14. 11.        Svatomartinská jedenáctka – Uhřínovice
14. 11.        Halloween na zámku Brtnice
14. 11.        Setkání důchodců – SKC Brtnice
15. 11.        Setkání důchodců – KD Panská Lhota
17. 11.        Den boje za svobodu a demokracii Brtnice
21. 11.        Oslava 30 let od vzniku kapely Fontána – SKC Brtnice
21. 11.        Setkání důchodců – Dolní Smrčné
22. 11.        Vánoční ladění – Komárovice
22. 11. – 30. 12. Vánoční výstava – Valdštejnský dům Brtnice
27. 11.        Zdobení vánočních stromečků – Brtnice
27. 11.        Slavnostní rozsvícení vánočního stromu – Dolní Smrčné
28. 11.        Rozsvícení vánočního stromu – Panská Lhota
28. 11.        Rozsvícení vánočního stromu – Přímělkov 
29. 11.        Rozsvícení vánočního stromu a andělský průvod MŠ 
       – Brtnice
29. 11.        Setkání důchodců – Jestřebí
29. 11.        Rozsvícení vánočního stromu – Jestřebí
29. 11.        Adventní neděle s rozsvícením vánočního stromu – Příseka
Bez data       Setkání důchodců – Střížov
Bez data       Turnaj ve stolním tenise ¬  TJ Sokol Brtnice
Bez data       Turnaj v šipkách – Brtnice
Bez data       Setkání důchodců – Přímělkov

Prosinec
4. 12.        Adventní punčový podvečer – hasičárna Dolní Smrčné
4. 12.        Čertoviny na zámku Brtnice
5. 12.        Mikulášská nadílka – Uhřínovice
5. 12.        Mikulášská nadílka – Přímělkov
5. 12.        Mikuláš – Příseka, Panská Lhota
6. 12.        Mikulášská nadílka – Brtnice
8. 12.        Zimní tvoření pro děti a seniory – Muzeum Josefa
        Hoffmanna Brtnice
11. 12.        Adventní punčový podvečer  – hasičárna Dolní Smrčné
12. 12.        Vánoční besídka (Schola) – KD Panská Lhota
18. 12.        Adventní punčový podvečer  – hasičárna Dolní Smrčné
20. 12.          Vánoce s Vysočankou – kino Brtnice
23. 12.        Zpívání pod vánočním stromem – náměstí Brtnice
26. 12.        Vánoční koncert (Schola) – kostel Panská Lhota 
26. 12.        Turnaj ve stolním tenise – Jestřebí
28. 12.        Výroční schůze – SDH Uhřínovice
30. 12.        Povánoční pochod – Uhřínovice
31. 12.        Výšlap na Aleje – 8. ročník
31. 12.        Silvestrovský ohňostroj – Brtnice 
31. 12.        Silvestrovské představení DS Bezchibi – kino Brtnice
31. 12.         Silvestrovský odpolední čajíček – hasičárna Dolní Smrčné
Bez data       Vánoční koncert Dostaník – kino Brtnice
Bez data       Vánoční tvoření – Střížov
Bez data       Rozsvícení vánočního stromku – Střížov
Bez data       Vánoční besídka dětí – kostel sv. Jana Křtitele Střížov
Bez data       Vánoční trhy – ZŠ Brtnice
Bez data       Adventní zpívání pro děti – Dolní Smrčné u Čermáků
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Uzávěrka příštího čísla je 10. března 2020!
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