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na okraj
Novinky pro řidiče v roce
2018
Jak jsem slibovala, vážení čtenáři,
ještě jednou se vracím k tématu dopravy. Chci Vás upozornit na skutečnost,
že již probíhající rok 2018 přináší našim řidičům příznivé novinky a změny.
Už od ledna mohou bez poplatků jezdit na dalších pěti úsecích dálnic. Tyto
části dálnic tvoří obchvaty měst, nebo
se jedná o úseky, přes které vede silnice 1. třídy. Bez poplatku bude nově dalších 41 km dálničních úseků.
Ministerstvo dopravy tak navazuje na své rozhodnutí z minulých
let, kdy ze zpoplatnění vyjmulo 145 km dálnic, které vedly nedaleko
měst.
Nová povinnost naopak čekala rovněž od ledna stanice měření
emisí, které jsou povinny pořizovat fotodokumentaci měřených vozidel. Stanice budou muset být připojeny do Centrálního informačního systému ministerstva dopravy. Zde budou obrazový záznam
a výsledky měření ukládat. Stejný systém funguje od ledna 2016
na Stanicích technické kontroly. Nový způsob zaznamenávání měření emisí by měl zabránit podvodům s kontrolami.
Od ledna 2018 se budou na nových autech intenzivněji objevovat
tabulky registračních značek, které budou opatřené hologramem.
Autodestruktivní holograﬁcká známka je nový ochranný prvek,
jenž nahradil ten předchozí, který byl prováděn laserem do ochranné reﬂexní fólie. Podobné známky používají i další státy EU.
V polovině roku dojde k aktualizaci otázek v aplikaci eTesty, která se používá při závěrečné zkoušce z předpisů o provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích. V rámci této aktualizace
dojde k doplnění nebo výmazu vybraných otázek.
Od 1. července pak bude možné požádat o řidičský průkaz
(o jeho vydání nebo výměnu) mimo své trvalé bydliště na jakémkoli úřadu s rozšířenou působností. Dalším zjednodušením pro
řidiče bude to, že od 1. července nebudou muset nosit na úřad
fotograﬁi. Úředníci budou pořizovat již známou fotograﬁi digitální.
Na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností bude také možné požádat o vydání mezinárodního řidičského průkazu, o výpis
z evidenční karty řidiče, výpis z bodového systému, ale také vzdát
se řidičského oprávnění. Tato nová zlepšení potěší všechny řidiče.
Ing. Jana Špačková, tajemnice MěÚ
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Rekonstrukce náměstí Míru. Foto: Vlastimil Smetana
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Redakce nezodpovídá za obsahovou stránku článků.
Foto na titulní straně Pavel Čírtek: Rekonstrukce začaly
(náměstí, velký sál Besedy, šatna a infocentrum Besedy).
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město informuje

město informuje
Z jednání Rady města Moravské Budějovice
Rada města na své 83. schůzi dne 23. 1. 2018 mj.:
Qschválila Program prevence kriminality
města Moravské Budějovice na rok 2018
– bezpečnostní analýza
Qschválila podání žádosti o dotaci na dílčí
projekt „Moravské Budějovice – Asistent
prevence kriminality 2018-2020“ v rámci Programu prevence kriminality MVČR
na rok 2018 ve výši 890 000 Kč s minimální 10% spoluúčastí města Moravské Budějovice
Qschválila podání žádosti o dotaci na dílčí
projekt „Moravské Budějovice – #nealko2“ v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 ve výši
181 607 Kč s účastí zapsaného ústavu
Střed, z.ú. Třebíč ve výši 19 377 Kč a spoluúčastí města Moravské Budějovice
ve výši 8 000 Kč. V případě získání dota-

Co Vás zajímá…
Q Rozběhl se nám měsíc únor a s ním započala i dlouho očekávaná rekonstrukce
náměstí Míru. Všechny práce zahájili
pracovníci ﬁrmy STRABAG a všechny
dopravní trasy připravila ﬁrma Vyznač,
s. r. o. Je třeba konstatovat, že každá rekonstrukce, kterých jsme v našem městě
realizovali v průběhu celého volebního
období nepřeberně, si musela tzv. „sednout“. Není možné rozviřovat hysterie
a naprosto plánovitě šířit paniku s tím,
že hned první den není všechno podle
představ každého jednotlivce. To prostě nejde… je třeba vyčkat, až se situace znormalizuje a všichni si zvykneme
na bohužel další řadu nutných omezení… zachovejme patřičnou slušnost i důstojnost při jednáních, všichni se určitě
snaží zejména o to, aby negativní dopad
na občany města byl co nejmenší. Všichni doufáme, že nejen občané přijmou
nutná omezení, ale také doufáme v to, že
ﬁrmy, které budou rekonstrukce realizovat, budou pracovat čistě a ohleduplně
v rámci možností. Pevně věříme, že výsledek rekonstrukce nás všechny velmi
mile překvapí.
Q Z dalších informací, které Vás jistě právem zajímají, uvádíme, že rada města
souhlasila s podáním žádosti o dotaci
z Programu prevence kriminality na delší
časový úsek než 1 rok. Dotační program
počítá opět s podporou pozice preventivy a s technickou podporou kamerového
systému.
Q Rada města odložila rozhodnutí o zprostředkování výdeje občanských průkazů
na pověřeném úřadě v Jemnici.
Q Rada města dále vzala na vědomí dopis
z Krajského pracoviště Českého statistického úřadu o šetření životních podmínek v ČR 2018, které proběhne v termínu
od 3. 2. 2018 do 27. 5. 2018.
Q Rada města se dále zabývala možnostmi úprav FAOM rozdělením na dvě samostatné kapitoly, které by zahrnovaly
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ce bude dílčí projekt zajištěn jako služba
od zapsaného ústavu Střed, z.ú., Třebíč
a realizován pobočkou v Moravských Budějovicích
Qschválila předložit žádost o příspěvek
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci Pravidel pro ﬁnancování
výstavby, modernizace a opravy místních
komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou pro rok
2018 na akci „Rekonstrukce mostu ul. Havlíčkova, Moravské Budějovice“
Qprojednala žádost zhotovitele stavby „Rekonstrukce TI v centru města Moravské
Budějovice – nám. Míru, ul. 1. máje, ul.
Sokolská, ul. Dobrovského“ o povolení
změny pracovní doby na stavbě a povo-

podporu sportovních organizací a spolků, které se účastní pravidelných soutěží
a dále standardní podporu jednorázových aktivit obyvatel města (nikoliv individuální sportování), jak jsme praktikovali
doposud. Členové rady se shodli na tom,
že pokud budou realizovány změny
v rámci podpory aktivit a sportu, nechť se
tak stane až od nového volebního období.
Q Rada města vyslovila souhlas s přijetím
daru ve výši 300 000,- Kč od Spolku rodičů na ZŠ TGM na dobudování odborné
učebny v prostorách školy.
Q Rada města rozhodla o použití státní
ﬁnanční podpory z Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón a zvolila
variantu použití prostředků na zahájení
výměny oken budovy zámku a úpravu
městských koníren…
Q Rada města schválila vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Technický dozor stavebníka – Rekonstrukce
MKS Beseda“. Město uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele výše uvedené
akce, na základě výzvy obdrželo celkem
6 nabídek, osloveno bylo 6 dodavatelů a 1 dodavatel si vyžádal zaslání zadávací dokumentace. Vítězem VŘ se
na základě nejnižší nabídkové ceny stal
Ing. Miroslav Bém.
Q Realizační tým projektu MAP II podal
žádost o podporu projektové výzvy
č._02_17_047 a v průběhu následujících
týdnů bude očekávat informace o přijatelnosti žádosti poskytovatelem dotace…
Q Rada města vyslovila souhlas s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. 2000022 o podmínkách ukládání odpadů na skládku
TKO Petrůvky a svozu, využívání tříděných odpadů, uzavřené mezi společností
ESKO-T, s.r.o. Třebíč a městem Moravské
Budějovice, zároveň souhlasila s navýšením ceny za odvoz odpadů, jejichž původcem je město Moravské Budějovice.
Q Rada města dále schválila vítěze veřej-

REKONSTRUKCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V CENTRU MĚSTA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
– nám. Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

lení úplné uzavírky nám. Míru a schválila
prodloužení pracovní doby dle návrhu
zhotovitele – Po-Pá: 6:00-20:00, So-Ne:
7:00-17:00
Qschválila dopravní opatření s úplnou uzavírkou silnice II/152 na nám. Míru od 12.
2. 2018 do 20. 5. 2018
Qvzala na vědomí Zprávu Policie ČR o stavu bezpečnosti a veřejného pořádku
v územní působnosti města Moravské
Budějovice a integrovaných obcí za r.
2017
Qvzala na vědomí informace o konání zápisu dětí do MŠ Moravské Budějovice pro
školní rok 2017/2018 ve dnech 2. 5. - 4. 5.
2018 a termínu konání zasedání zastupitelstva města dne 5. 3. 2018
Zpracovala: Marie Růžičková,
MěÚ Mor. Budějovice

ných zakázek malého rozsahu na dodavatele projekčních prací „Oprava bazénu
ZŠ Havlíčkova“ a „Oprava bazénu MŠ Fišerova“. Obě práce zajistí ARTPROJEKT
Jihlava, s.r.o.
Q Rada města schválila dodatek č. 16 závazku linkové veřejné služby v osobní dopravě s ﬁrmou BK Bus, s.r.o. ke smlouvě
č. 6/2005 ze dne 27. 12. 2004.
Q Rada města vzala na vědomí informace
z jednání dozorčí rady TSMB za období
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
Q Rada města projednala žádost pana Josefa Pištěka na umístění laviček u stánkového prodeje zmrzliny na ulici Kollárova a vyslovila souhlas s umístěním jedné
lavičky před stánkem pana Pištěka.
Q Rada města projednala žádost nemocnice Třebíč o poskytnutí ﬁnančního daru
pro příspěvkovou organizaci Nemocnice
Třebíč a vyslovila souhlas s poskytnutím
20 000 Kč za město Moravské Budějovice.
Q Rada města vzala na vědomí informace z jednání komise výstavby a rozvoje
města.
Q Rada města vzala na vědomí závěry
veřejnoprávní kontroly příspěvkové organizace města ZŠ TGM Moravské Budějovice a závěry činnosti České školní
inspekce na této škole s tím, že ČŠI hodnotí školu jako zařízení, které si udržuje
vysoký standard poskytovaného vzdělávání ve všech sledovaných oblastech.
Q Rada města vzala na vědomí informace
z dopisu České asociace odpadového
hospodářství, ve kterém je město informováno o možných rizicích navýšení
nákladů za odpadové hospodářství obcí.
Proto upozorňujeme obyvatele města
na nutnost zvýšení kvality separovaných
odpadů a daleko důslednějšímu třídění,
abychom se připravovali na dobu, kdy
bude v ČR zakázáno skládkování…
Q Rada města navrhla členy za zřizovatele do školských rad ve školách, jichž je
město zřizovatelem, a uložila ředitelům

Stručný popis návrhu stavby,
její funkce, význam a umístění
Projekt řeší opravu stávajících chodníků a rekonstrukci technické infrastruktury
v centru města Moravské Budějovice, v rozsahu ulic náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského.
Oprava chodníků a rekonstrukce technické infrastruktury budou probíhat u těchto
silnic:
– II/152 – v rozsahu od křižovatky s ulicí
Purcnerova, přes náměstí Míru, ulicí 1.
máje až po křižovatku s ulicí Palackého
– místní komunikace okolo parkoviště
na náměstí Míru
– místní komunikace vedená ze SZ rohu náměstí Míru směrem k ulici Sokolské
– účelová komunikace (chodník pro pěší)
v ulici Dobrovského
Oprava chodníků bude spočívat ve výměně všech povrchů chodníků a chodníkových
obrub včetně bezbariérových úprav u všech
stávajících přechodů pro chodce v dané
lokalitě, stávajícího místa pro přecházení
a bezbariérových úprav u vjezdů do přilehlých nemovitostí.
Rekonstrukce technické infrastruktury
zahrnuje úpravy popřípadě přeložky jednotlivých inženýrských sítí v rozsahu pouze
řešených ploch (kanalizační řady, vodovodní
řady, kanalizační přípojky, venkovní kanalizaci, vodovodní přípojky, veřejné osvětlení,
telefonní rozvody).
Součástí stavby jsou i úpravy stávající zeleně a okrasných ploch a výměna městského mobiliáře v řešené lokalitě.
Související akcí, která bude probíhat souběžně ve stejném období v dané lokalitě, jsou
pokládky HDPE trubek rozšíření optické sítě.
škol zajistit řádné volby do školských
rad v souladu s platným volebním řádem do 30. 4. 2018.
Q Pro integrované obce je zajímavá informace v oblasti přijetí dotací na „Opravy hasičských zbrojnic“ v Jackově
a ve Vraníně.
Q Rada města projednala situaci kolem připravované legislativy ke GDPR
a rozhodla se využít nabídky Sdružení
místních samospráv (SMS) na zajištění
tohoto legislativního nařízení.
Q Rada města schválila koncept městské
kroniky za rok 2017, jak jej předložil kronikář města pan Lubomír Janoušek.
Q Rada města dále potvrdila navržené
přísedící okresního soudu v Třebíči
na další funkční období.
Q Rada města dále delegovala do bytové komise města zástupce Sociálního
odboru MěÚ Moravské Budějovice
PhDr. Marii Březinovou jako odbornou
poradkyni ze sociální oblasti s hlasem
poradním a s právem udělení slova, pokud o to požádá.
Za radu města
Bc. Jana Kiesewetterová
a PhDr. Zdeněk Janderka

Postup provádění prací
Provádění prací při této stavbě bude rozděleno na etapy, a to z důvodu umožnění
pohybu chodců v centru města. Jednotlivé
etapy na sebe budou navazovat a bude vždy
umožněn bezpečný průchod chodců po jedné straně náměstí a přilehlých ulicích, pouze ulice Dobrovského bude uzavřena celá.
Předpokládaný termín dokončení celé stavby je srpen 2018.
První etapa rekonstrukce bude zahájena
12. 2. 2018 a jsou do ní zahrnuty tyto chodníky – chodník podél radnice v úseku od domu
č.p. 35 na nám. ČSA až po křižovatku ulic
1. máje a Palackého (křižovatka u komerční
banky). Současně bude prováděna rekonstrukce chodníku na protější straně silnice
II/152, která přiléhá k parkovišti na nám. Míru
včetně chodníku, který rozděluje parkoviště.
Dále to bude chodník okolo Památníku věčné slávy a chodník na ulici Dobrovského.
Práce budou prováděny za úplné uzavírky
silnice II/152. Úplná uzavírka silnice II/152
bude za křižovatkou s ulicí Purcnerova,
po křižovatku ul. 1. máje při vjezdu k parkovišti. Průjezd do ulice Purcnerova bude umožněn. Úplná uzavírka bude trvat od 12. 2.
do 20. 5. 2018. Příjezd na parkoviště na nám.
Míru bude umožněn po ulici 1. máje, případ-

Víte, že...
Qčeský a uherský král Vladislav II. Jagellonský Moravským Budějovicím daroval
znak a pečeť 7. března 1498. Ne náhodou, po pěti stech letech a dvou dnech
později, dne 9. března 1998, převzal starosta města z rukou tehdejšího předsedy Parlamentu ČR Ing. Miloše Zemana
schválený návrh a právo užívání nového
praporu a městského znaku. Připomeňme si, že návrh vypracoval významný heraldik, který je i autorem našeho státního
znaku a prezidentské vlajky, válečný veterán, plukovník Jiří Louda (1920–2015).
Qv Prosiměřicích u Znojma dne 15. března 1898 zemřel ve věku 55 let spisovatel
a moravský buditel p. Václav Kosmák?
Byl to významný martínkovský rodák,
který svou rodnou vesnici nadevše miloval. Pod krycím jménem Drnkálov ji často
uváděl ve svých dílech. Pouze dva roky
po vysvěcení, od roku 1866, působil též
v našem městě a získal si mnoho přátel,
neboť byl velmi společenský. Byl skvělým
řečníkem i zpěvákem, a proto byl i později často zván k významným kulturním
a společenským událostem, například
ke svěcení nové školní budovy (v r. 1888)
i k otevření Národního domu (1893).
Qnáš kraj nabízí stipendia na studia pro
budoucí zdravotní sestry ve výši třiceti
tisíc korun na jeden školní rok? Podobná
praxe funguje už rok i v případě ﬁnanční
podpory mediků. Žádosti jsou přijímány
do konce března a musí být doplněny
o budoucí smlouvu s vybranou krajskou

ně po ulici Sokolská. Provoz po této místní
komunikaci (podél parkoviště na nám. Míru
v úseku od budovy Střední školy řemesel
a služeb po budovu České spořitelny) bude
po dobu uzavírky obousměrný, komunikace
bude u budovy České spořitelny zaslepena.
Při rekonstrukci chodníku na ulici Dobrovského bude průchod pro chodce uzavřen
a pohyb chodců bude směřován na ulici Sokolská, nebo bude volný průchod zámeckým
parkem okolo budovy České spořitelny.
Přístup pro pěší k jednotlivým nemovitostem a do prodejen vč. zásobování, které
přiléhají k výše uvedeným chodníkům, bude
umožněn po celou dobu provádění prací.
Odvoz komunálního odpadu po dobu uzavírky bude beze změn.
Po dobu realizace stavby bude ztížený
pohyb chodců a vozidel v prostoru centra
města a žádáme chodce i řidiče o dodržování dopravního značení pro jejich bezpečnost. Omezení jsou nutná pro provádění
prací na rekonstrukci chodníků a věříme, že
budete vstřícní a ohleduplní. Po dokončení
celé stavby se dočkáme zlepšení povrchu
chodníků, zkvalitnění veřejného osvětlení,
městského mobiliáře a zeleně.
O termínech dalšího průběhu prací budeme občany města včas informovat. Všechny

dokončení na str. 4

nemocnicí, kde bude student v budoucnu pracovat. Na Vysočině v nemocnicích
v současné době chybí necelé tři desítky, z toho v třebíčském okrese devět,
zdravotních sester.
Q8. března před pětadvaceti lety byla založena Nadace Domu sv. Antonína, která
usiluje o zkvalitnění a rozšíření charitativních služeb domova důchodců?
Qv Moravských Budějovicích bylo založeno Jednotné zemědělské družstvo
(JZD) 28. března 1953? Do družstva tehdy vstoupilo 21 zemědělců z Heřmanic
a Podolí, kteří společně obhospodařovali
přibližně 200 ha půdy.
Qznámý orientalista a indolog Jan Filipský,
který od roku 1966 pracoval v Orientálním ústavu ČSAV, se narodil 23. března
1943 v Moravských Budějovicích?
Qprvní ﬁlmové představení na širokoúhlém plátně se v našem městě uskutečnilo
v kinosále sokolovny 15. března 1958?
Qv Třebíči, a ne pouze jen mezi třebíčskými zastupiteli, se nyní vede zajímavý
spor o budoucím obchvatu města na silnici I/23 Brno – České Budějovice? Obchvatu nahrává i státem plánovaná budoucí výstavba dalších bloků elektrárny
v Dukovanech. Kritikům se však nelíbí
schválená trasa vedoucí více méně středem města v délce necelých 5 km, kterou zastupitelé schválili už v r. 2005. Argumentují, že se prakticky ani o obchvat
nejedná, a proto požadují jeho vedení
mimo město, kolem Kožichovic, Stříteže,
Starče a až do Krahulova.
vn
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město informuje
dokončení ze str. 3
okolnosti a skutečnosti mající vliv na dopravní, výrobní, uživatelská
či jiná omezení po dobu výstavby vůči dotčeným podnikatelským
i soukromým subjektům budou zajištěny předem ze strany zhotovitele stavby a technického dozoru stavebníka.
Doporučujeme sledovat webové stránky města Moravské Budějovice, kde budeme průběžně zveřejňovat aktuální informace. V současné době tam lze nahlédnout do výkresů – situací chodníků (www.
mbudejovice.cz/ Město a úřad / Městský úřad / Odbory MěÚ / Odbor
strategického rozvoje a investic / Dokumenty / Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice).
Josef Macháček, odbor strategického
rozvoje a investic

Rekonstrukce MKS Beseda Moravské Budějovice
Začátkem letošního roku byla zahájena celková rekonstrukce
MKS Beseda. Nejprve proběhlo velké stěhování, kanceláře redakce
měsíčníku Moravskobudějovicko, kancelář vedení Besedy a turistické informační centrum byly přemístěny do náhradních prostor podnikatelského inkubátoru na náměstí Míru č.p. 25. Půjčovnu kostýmů
naleznete v prostorách vedle Úřadu práce na ul. Husova 375.
Poté došlo k předání staveniště a rekonstrukce byla zahájena.
Na základě výsledku výběrového řízení se dodavatelem prací stala
společnost STABO MB s.r.o. Moravské Budějovice s celkovou cenou
41,935.732 Kč bez DPH a předpokládaným termínem dokončení prací koncem října 2018.
Předmětem rekonstrukce jsou stavební práce spočívající v úpravě stávajícího objektu Besedy. Budova je třípodlažní, přičemž třetí
podlaží bylo v roce 2009 provedeno nově jako půdní vestavba. Objekt je částečně podsklepen. V úrovni 1. NP bude v levé části proveden bezbariérový přístup, stávající infocentrum bude přemístěno
do nové pozice a místo původního infocentra bude zřízena šatna pro
návštěvníky. Prostory bývalé restaurace budou upraveny pro potřeby hudebních a prezentačních akcí. V objektu bude realizován výtah
pro osoby s omezenou schopností pohybu a ze zadní strany objektu
pak nákladní výtah pro potřeby divadelního jeviště. Druhé nadzemní podlaží bude s drobnými dispozičními úpravami provedeno dle
původního rozsahu. Stropy mezi 1. NP a 2. NP budou provedeny
nové. Třetí nadzemní podlaží bude nyní osazeno technologií, tj. budou osazeny vzduchotechnické jednotky a nové kotle pro vytápění
sálů. Ve všech řešených místnostech dojde k přeřešení stávajícího
způsobu a systému vytápění, provedení nových rozvodů vzduchotechniky a rozvodů silnoproudu a slaboproudu. U objektu je nyní
navrženo kompletní zateplení všech fasád kromě historické, do ul.
Purcnerova již opravené čelní fasády. Zároveň bude provedena sanace vlhkostních poruch zdiva.
Josef Macháček, odbor strategického
rozvoje a investic

Podpora sociální práce MěÚ Moravské Budějovice
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000754
Sociální odbor MěÚ
Moravské Budějovice již
od září roku 2016 realizuje
prostřednictvím jednotlivých klíčových aktivit projekt zaměřený na podporu profesního rozvoje zaměstnanců veřejné správy věnujících se rodinné a sociální
problematice s cílem profesionalizace jejich výkonu přímé sociální
práce. Podpora byla zacílena zejména na rozvoj jejich profesních
kompetencí prostřednictvím akreditovaného vzdělávání v oblasti
využití inovativních metod v sociální práci a výkonem odborné supervize, reﬂektující rozsah přímé sociální práce z hlediska kvality
i kvantity.
V druhém období realizace projektu bylo podpořeno celkem 11
sociálních pracovníků MěÚ Moravské Budějovice. V rámci realizace klíčové aktivity Profesního rozvoje zaměstnanců veřejné správy
se uskutečnily 4 akreditované vzdělávací kurzy zaměřené na uplatnění metod přímé sociální práce při řešení nepříznivé sociální situace osob ohrožených sociálním vyloučením. Jednalo se o kurzy:
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Manipulace a konstruktivní sebeobrana, směřující k osvojení si
schopnosti včasného rozpoznání manipulativní komunikace klientů
a účinné obraně vůči ní. Dále kurz Základní vhled do problematiky
míry ohrožení dítěte v rodinách, zaměřený na dovednost strategie
práce s rodinou, komunikaci s dospělými, rozhovory s dětmi a identiﬁkaci ohrožující osoby. Dalším uskutečněným kurzem byl Zákon
o sociálních službách, zaměřený na osvojení si dovednosti multidisciplinární podpory klienta, od přesné identiﬁkace jeho potřeb, přes
poskytnutí včasné intervence až po poskytnutí či zprostředkování
odborné sociální podpory, včetně podpory a pomoci návazné, zajištěné prostřednictvím místně dostupných sociálních služeb a v neposlední řadě kurz Na řešení orientovaný přístup v práci s dětmi
a mládeží, jehož cílem bylo osvojení si metody „kidsskill“ v přímé
sociální práci s dítětem a mládeží. Jedná se o přístup soustředící se
na participované řešení přítomnosti a budoucnosti nikoliv na terapeutické zpracování minulosti. V rámci výkonu odborné supervize
bylo uskutečněno celkem 29 supervizních setkání. Cílem bylo získávání náhledů na přímou práci s klienty prostřednictvím supervizních
funkcí v podobě podpory, vzdělávání a sebeřízení. Sdílená témata
se převážně týkala přístupů ke zjišťování názoru dítěte prostřednictvím technik socioterapie, práce s výstupy při zjištění názoru dítěte
a jejich využití, tématu zodpovědnost rodičů x zodpovědnost sociálního pracovníka v rámci ochrany dítěte.V rámci síťování byl uskutečněn workshop, setkání zástupců veřejné správy a zástupců pomáhajících organizací, neziskového sektoru, s názvem Zefektivnění
spolupráce mezi MěÚ a organizacemi pracujícími s rodinou s účastí
11 osob, zástupců „síťovaných“ institucí neziskového sektoru směřující ke koordinaci, součinnosti a efektivní spolupráci. Tématem bylo
efektivní včasné předávání a sdílení informací a poskytování zpětné
vazby v rámci úzce spolupracující multidisciplinární platformy vytvořené sociálními pracovníky veřejné správy a zástupci úzce spolupracujících regionálních neziskových organizací, Občanské poradny
Třebíč, pracoviště Moravské Budějovice a organizace Střed, Třebíč.
zpracoval: realizační tým projektu

Převažuje hospodářská trestná činnost
Kybernetická kriminalita je speciﬁcká přesahem přes různé druhy trestné
činnosti
KRAJ VYSOČINA – V loňském roce v Kraji Vysočina výrazně
vzrostl počet případů označovaných jako kybernetická kriminalita.
Loni jsme vyšetřovali 259 trestných činů různého charakteru, které
spojuje skutečnost, že je pachatelé spáchali v kybernetickém prostředí. Ve srovnání s rokem 2016 jde o nárůst o 65 případů, což
vyjádřeno procenty představuje nárůst o 33,51 procenta.
Druhy trestné činnosti páchané v oblasti kybernetické kriminality dokumentované na Krajském ředitelství policie kraje Vysočina.
2016

2017

násilná trestná činnost

9

21

mravnost

16

29

majetková trestná činnost

55

59

ostatní a zbývající trestná činnost

16

28

hospodářská trestná činnost

98

122

celkem

194

259

Dynamický rozvoj informačních technologií s sebou přináší nová
společensky škodlivá jednání a kybernetické (informační) kriminalitě je proto věnována stále větší pozornost. Pojem kybernetická kriminalita je odvozován od pojmu kybernetický prostor. Kybernetická
kriminalita, dříve synonymem označovaná informační kriminalita,
je deﬁnována v Policii České republiky jako trestná činnost, která
je páchána v prostředí informačních a komunikačních technologií,
včetně počítačových sítí, kdy předmětem útoku je samotná oblast
informačních a komunikačních technologií, nebo kdy je páchána
trestná činnost za výrazného využití informačních a komunikačních
technologií, jakožto významného prostředku k jejímu páchání.
„Problematika informační kriminality je speciﬁcká především
přesahem přes různé druhy trestné činnosti. Lze říci, že nadále výrazně převažuje majetková trestná činnost, kde i většina přestupků

Rekordní vítání občánků

Výzva vlastníkům lesů k boji proti kůrovcům
Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí vyzývá všechny vlastníky lesů v obvodu své působnosti
k provádění opakovaných kontrol svého lesního majetku za účelem zjištění výskytu a rozsahu kůrovcem napadených stromů.
Dříví napadené kůrovci je nutno zpracovat a odvézt z lesa
nebo jinak účinně asanovat do 31. března. Blíže viz Doporučená opatření v ochraně lesa (http://eagri.cz/public/web/mze/
lesy/lesnictvi/doporucena-opatreni-v-ochrane-lesa.html).
Způsob zpracování stromů usychajících a napadených kůrovcem je třeba
konzultovat s příslušným
odborným lesním hospodářem, s tímto intenzivně
spolupracovat a dbát jeho
pokynů.
Kontakt na odborného lesního hospodáře obdrží vlastník lesa
na každém obecním úřadu nebo na tel. 568 408 384 (MěÚ M.B.,
OŽP - státní správa lesů).

je pouze dílčím útokem pokračující trestného činu,“ uvedl k této
problematice mjr. Mgr. Martin Vaněček, vedoucí odboru analytiky
a kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina s tím, že tato trestná činnost vedle přesahu liniového zahrnuje
i různou závažnost. U nejzávažnějších deliktů dosahují škody řádů
milionů korun. Jedná se především o trestné činy podvodů při obchodování se zahraničím. V současné době je výrazná problematika využívání kryptolockeru pro páchání trestného činu vydírání.
Speciﬁka lze vysledovat také v oblasti pachatelů a poškozených,
kde jsou silně zastoupeny kategorie nezletilí, mladiství a mladší
dospělí.
V Kraji Vysočina vyšetřovali v loňském roce policisté celkem
5 459 trestných činů, což je ve srovnání s rokem předchozím o 527
případů méně. Meziročně jde o snížení nápadu trestné činnosti
o 8,80 procenta. Loni se podařilo v našem kraji objasnit 3 342 trestných činů a objasněnost tak dosáhla 61,22 procenta. V loňském roce se
policistům dodatečně podařilo objasnit dalších 415 trestných činů.
Jde o případy, které se staly v předchozích letech. Těmito výsledky se Kraj Vysočina řadí dlouhodobě mezi nejbezpečnější regiony v rámci celé České republiky. Pokud bychom porovnali nápad
trestné činnosti dlouhodobě, tak od roku 2013, kdy jsme vyšetřovali 8 761 trestných činů, došlo k poklesu nápadu trestné činnosti
o 37,7 procenta.
Na loňském snížení nápadu trestné činnosti mělo na území našeho kraje, ale také v celé České republice vliv několik faktorů.
Patří mezi ně stabilní ekonomika a s tím související větší pracovní
příležitosti a poptávka po pracovní síle. Nižší počet trestných činů
lze přičíst také skutečnosti, že především někteří recidivisté jsou
v současné době stále ve výkonu trestu.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence
mjr. JUDr. Dana Čírtková, vedoucí oddělení – tisková mluvčí
tel: 974 261 485, mobil: 725 375 094
e-mail: dana.cirtkova@pcr.cz

Vítání občánků má v naší obci dlouholetou tradici. V neděli 4. února 2018 se uskutečnilo v kulturním domě v Jakubově další vítání nově
narozených dětí. V loňském roce se v Jakubově narodilo rekordních
17 dětí. I když se dvě rodiny omluvily, byl sál kulturního domu zcela
zaplněn. Místostarostka obce Hana Dračková nejprve představila
děti a jejich rodiče. Starosta obce Miroslav Kabelka rodičům poblahopřál k narození jejich dětí a tlumočil přání zástupců obce, aby děti
vyrůstaly ve zdraví, radosti a štěstí. Maminky dostaly od obecního
úřadu květinu a tatínkové si odnášeli pro své děti nákladní automobil
Tatra nebo kočárek s panenkou. Program svým pěkným vystoupením obohatily členky z hudebního souboru. Po skončení obřadu se
rodiče i hosté podepsali do pamětní knihy. Na závěr následovalo
společné fotografování do obecní kroniky.
Text a foto: Miroslav Kabelka

Novoroční výšlap
Již podesáté se uskutečnil první den v novém roce 2018 tradiční
Novoroční výšlap do okolí Jakubova. Asi sedm desítek nadšenců
vyrazilo po vánočních svátcích a bujaré silvestrovské noci na šest
kilometrů dlouhou zdravotní procházku. Letos byl cílem výšlapu jeden z nejvyšších vrcholů v okolí obce Holý kopec. Zde byl na polní
cestě připraven oheň na opékání buřtíků, posezení i polní kuchyně
s čajem a punčem. Celá akce byla po návratu ještě zakončena přátelským posezením v bufetu ve SPORTclubu.
Text a foto : Miroslav Kabelka
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Ples SDH Častohostice s půlnočním překvapením

Masopustní průvod
Masopustní průvod obcí v Nových Syrovicích je již tradičně organizován ženami.
V sobotu 4. února dopoledne se u obecního
úřadu sešlo 33 masek, aby se za doprovodu Doubravanky z Kostník vydaly průvodem
po celé obci. U většiny domů již na ně čekali místní, všude bylo připraveno občerstvení ve formě koblihů, cukroví, chlebíčků

a jednohubek, uzeného masa a především
štamprliček něčeho ostřejšího. Odměnou
jim bylo zahrání písničky na přání, zatančení
s maskami nebo si mohli zazpívat společně
s ostatními. K vidění byl lékař, Gejši, Číňané,
medvěd, slepice či školačka a kominíček,
hasiči, karkulka apod. Barevný masopustní
průvod po docela náročném, ale poměrně

krásném ani ne zimním dni konečně dospěl
do místní restaurace, kde zábava pokračovala až do pozdních večerních hodin.
Dana Peřinková

Dobrovolní hasiči ve většině obcí patří
mezi aktivní spolky, zajišťující i kulturní akce.
Jednou z mnoha akcí SDH Častohostice

je tradiční ples. V letošním roce proběhl
13. ledna, a pro mnohé
z nás je 13 nešťastné
číslo, v Častohosticích
se ukázala pozitivně.
K velké návštěvnosti
přispěla určitě i bohatá
tombola, ale i avizované půlnoční překvapení. Překvapení to bylo
i pro pořádající hasiče,
do poslední chvíle nevěděli, co přijde. Místní
ženy si připravily krátké vystoupení pro pobavení všech, ale i pro pobavení sama sebe.

klaun, vojáci, čarodějnice s princeznou, Flinstounovi a jejich vozidlo.
Také občané se zapojili a pro masky nachystali různé dobroty k snědku i pití. K pobavení a rozveselení masek i občanů doprovázela průvod hudba.
Bavili jsme se všichni. Doufáme, že příští
rok se sejdeme ve větším počtu, aby průvod
byl pro občany zábavnější a neutichla tak
jedna z tradic obce.
Michal Cakl

Seniorky v MŠ v Lesonicích

POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY
Se seniorkami jsou děti v Základní škole
a mateřské škole v Lesonicích často v kontaktu. Děti se s nimi setkávají při různých školních akcích, společně výtvarně tvoří.
Nový rok byl výzvou pro novou aktivitu.
Jednou za čtrnáct dní nás navštíví jedna „babička“ a před odpoledním odpočinkem dětem
přečte nebo povypráví pohádku. Děti tak mají
možnost zažít okamžiky, které už dnes nejsou
tak samozřejmé, že babičky čtou pohádky.
A seniorky nadšeně za dětmi přicházejí, protože ne všechny mají doma komu předčítat.
Děkujeme všem seniorkám, které již
ve školce byly, i těm, které teprve oslovíme.
Vždyť všichni víme, že pohádky se nejlépe
poslouchají od babiček.
V. Foralová

Obecní ples
Rok se sešel s rokem a máme tu opět plesovou sezonu. Letošní první ples v Nových
Syrovicích se konal v pátek 19. ledna 2018
a byl to ples obecní. Na jeho organizaci se
spolu se zastupiteli obce podílela i míst-
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ní škola. Nejen výzdobou, ale také
tanečním vystoupením dětí, které zpestřilo tuto akci. V úvodu byli
všichni přivítáni, ale především host,
kterým byla radní Kraje Vysočina,
paní Jana Fialová. Hrála hudební skupina
DRING a poděkování patří
všem sponzorům, kteří přispěli svými
dary do tomboly, a proto se také ples po všech
stránkách vydařil. Svou
zásluhu na tom měli
také návštěvníci, kterých se zde sešlo přes
150 a také díky nim

Text Marie Vláčilová

Obecní zabijačka a košt
slivovice v Lesonicích

Masopustní průvod v Lesonicích
V sobotu 27. 1. 2018 se uskutečnil Masopustní průvod obcí, který patří mezi tradiční
akce obce.
Na lednový termín nepřálo ideální počasí, a tak sluníčko hřálo pouze pár paprsky
a zima se vkrádala účastníkům pod kostýmy. Možná proto byl průvod s malou účastí
masek oproti předchozím ročníkům.
Mezi maskami nechyběl drak Mrak, mírumilovný čert, čertice a čertisko v kočárku,

Že se umí ženy bavit a udělat si zábavu
samy ze sebe, dokázal aplaus všech diváků. Pro velký úspěch bylo celé vystoupení
opakováno.
K tanci a poslechu hrála dačická kapela
Stonožka.

projdeme se pamětí,
naše staré kamarády nehodíme do smetí.
Pohádka je pro děti naprosto nezbytnou
součástí jejich života. Je to kouzelný zdroj
informací, které vedou k poznání skutečnosti a života.
Zdůrazňují dobro a zlo, učí děti spravedlnosti, čestnosti, životním hodnotám.
Pohádka dětem nabízí svět fantazie, který
ke svému životu potřebují.
V rámci týdne pohádek jsme dětem připravily spoustu zajímavých aktivit. Zaměřily jsme se především na klasické pohádky
s tradičními postavami a hrdiny. Děti kreslily pohádky, hrály si s loutkami a maňásky,
cvičily a tančily na melodie z pohádek a vyzkoušely si, jaké to je být hercem.
Zjistily jsme, že se u dětí vytrácí znalost
klasických pohádek, které jsou zastíněné
Spidermany, Iron Many, Batmany a jinými,

ne zcela vhodnými „hrdiny“ a jejich příběhy.
V dnešní přetechnizované době dává mnoho rodičů přednost před čtením pohádkám
na CD, DVD či v televizi. Mnohokrát ani nevědí, na co se jejich děti dívají, co poslouchají. Chybí osobní kontakt a pohlazení,
rozhovory mezi rodičem a dítětem, nenahraditelná atmosféra mluveného slova, naslouchání dospělému.
Vrcholem celého pohádkového týdne bylo
hravé páteční karnevalové dopoledne plné
písniček, her, scének i pohádek, které jsme
si všichni užili.
Velkou pochvalu si zaslouží všechny děti
a jejich rodiče za přípravu krásných kostýmů. Byly jsme opravdu mile překvapeny.
Opět se nám potvrdilo, že nejlepší investicí do dětí je čas, který jim věnujeme.
Za kolektiv MŠ DOMAMIL
Jana ČTVERÁČKOVÁ

Čteme dětem v mateřské škole

mají připravenou pohádku, jindy básničku
nebo vyprávění.
V lednu přišli žáci první třídy do školky
s pohádkou O Červené karkulce. V kos-

Ve škole se snažíme o úzké propojení
mezi žáky ze školy a dětmi ze školky. Setkáme se u různých příležitostí. Jednou
z takových je i čtení v mateřské škole.
Jedná se projekt, který ve škole probíhá
již druhým rokem. Žáci základní školy
přijdou jednou za měsíc předvést krátké představení dětem ve školce. Někdy

Dne 20. 1. 2018 se uskutečnila další
Obecní zabíjačka v hasičské zbrojnici.
Pod vedením zkušených řezníků Michala
a Jardy byl poražen Pepík, z kterého jsme
vyrobili zabíjačkové speciality, na kterých
si pochutnali všichni ti, kteří přišli ochutnat
naše výrobky. Po ukončení zabíjačky proběhl již druhý ročník koštu Lesonické slivovice. Bylo degustováno ze čtrnácti vzorků,
kdy vítězem se stal Jan Zach, na druhém
místě se umístil Miroslav Zadražil a na třetím místě skončil Bohumil Nahodil.
Stanislav Šťáva

týmech zahráli pohádku a nechyběla ani
písnička. Dětem se představení moc líbilo
a herci byli odměněni velikým potleskem.
Renata Čelová
inzerce

bude zisk z plesu spravedlivě rozdělen mezi
školu a naše nejmenší fotbalisty.
Oldřich Svoboda
starosta obce
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ze sportu

ze školství
Mistrovství České republiky je tou
nejprestižnější soutěží v komerčním aerobicu. Druhou pomyslnou příčku důležitosti
zastává soutěž Bohemia Aerobic Tour
(BAT). Pořadatelé BATu organizují celkem
pět postupových závodů, ze kterých máte
možnost postoupit do samotného ﬁnále.
Dalším pravidlem je také to, že pokud se
chcete zúčastnit ﬁnálového kola, musíte
úspěšně absolvovat celkem tři závody
z pěti pořádaných. Naše děvčata vybojovala následující umístění:
1. ZÁVOD – 23. září 2017 (Kutná Hora)

EXIT TOUR nás zaujal, nadchl, bavil!
Ve čtvrtek 8. února 2018 prožili studenti Gymnázia a SOŠ Moravské Budějovice zajímavý a výjimečný den. Škola
využila nabídky spolupráce s projektem EXIT TOUR, což je mezinárodní projekt, který na středních školách v celé
České republice, ale třeba i na Slovensku a v Polsku, uskutečňuje kulturně-vzdělávací programy.
Kromě zajímavých přednášek byla akce
doplněna koncertem americké rockové kapely Divine Attraction. Hudebníci byli skvělí
a přednášky neméně zajímavé. Každá třída
si vybrala dvě témata a zúčastnila se dvou
bloků přednášek. Pokud vás zajímá, jaká
témata studenty zaujala, zde je jejich přehled – Život v závislosti. Kyberšikana. Kdy
je selﬁe trestným činem. O nemoci AIDS,
sexu, lásce a věrnosti. Moc slov. Prostituce
a promiskuita. Přátelství a láska. Rasismus,
neonacismus a xenofobie. Posedlost jídlem.

A jak tuto akci viděli naši studenti? Přečtěte si názor Ivany Vrzáčkové ze třídy 3. A:
Ve čtvrtek 8. února jsme se zúčastnili preventivního programu
EXIT TOUR. Je to projekt, který má
mladé lidi vést k vlastnímu názoru,
kritickému myšlení vůči společnosti
a hlavně k tomu, abychom si vážili
sami sebe a lidí kolem. Měli jsme
na výběr několik přednášek z různých odvětví. Od prostituce přes kyberšikanu až například k rasismu. Naše třída se
zúčastnila dvou přednášek, jedna se týkala
nemoci AIDS a druhá rasismu a xenofobie.
Celá akce začala doprovodným koncertem
americké skupiny Divine Attraction, který
zahájil celé dopoledne. První seminář byl
složený ze životních zkušeností člověka,
který se ve společnosti lidí, převážně dětí,
s touto nemocí pohyboval. Tato přednáška
rozhodně nebyla koncipována jako zastrašování, ba naopak. Bez servítků a přikrášlování nám ukázala, jak úzká hranice je mezi
zdravým člověkem a nákazou, ze které
vede jediná cesta úniku, smrt. Druhý seminář se zaměřoval na rasismus, xenofobii
a předsudky. V první části jsme se zabývali

historickými souvislostmi, konkrétně tedy
přítomností mezilidské nenávisti napříč dějinami, a v druhé části jsme se zaměřili na vliv
reklam a médií na lidské myšlení, což nás
vedlo k tomu, abychom prvně přemýšleli,
než začneme něčemu věřit. Celá akce byla
ukončena závěrečným koncertem kapely.
Z celého projektu jsme si mimo nové poznatky a znalosti odnesli i to, jak důležité je
mít možnost svobodného názoru a myšlení
ve společnosti, ve které žijeme.
Akce byla skvěle zorganizována, vystoupení lektorů, hudebníků i moderátorů lze jen
pochválit, studenti byli nadšení. Těšíme se
na další povedené a úspěšné akce.
Za Gymnázium a SOŠ Moravské
Budějovice Mgr. Blanka Roupcová

BÍLOU STOPOU CHALOUPEK ANEB TEREZÁCI V ZIMĚ NESPÍ

Dřevozpracující výrobní družstvo
v Nových Syrovicích
nás požádalo o pomoc při zdobení vánočního stromečku. Protože máme velmi dobré
zkušenosti a spolupracujeme na zařizování
a vybavování školy, rádi jsme jim vyšli vstříc.
Děti ze školky se zhostily této výzvy s nadšením. Společně jsme pak vytvořili vánoční
atmosféru nejen pro zaměstnance, ale i pro
kolemjdoucí. Děti byly za svoji snahu odměněny vedoucím závodu panem Štěpanovským, kterému tímto za dárečky a pohoštění
moc děkujeme. Už teď se těšíme na příště.
Renata Čelová

Již několik let jsou hybnou silou ochrany
přírody v našem městě děti z ekologického
kroužku Tereza.
Z akcí, které probíhají nejenom v Základní škole T. G. Masaryka v Mor. Budějovicích, připomínáme vánoční zdobení
stromečku pro zvířata na Heřmanských
kopcích a sbírku pro psí útulek v Lukově.
Jak se taková sbírka organizuje? Nejdříve už v listopadu sestavíme pásmo literárních textů – letos na téma Retro Vánoce,
naučíme se je a předvedeme – na vernisáži výstavy ve Znojmě, na besídce s rodiči,
na projektovém dni a zlatou tečkou je „koledování“ po třídách. Na závěr každé akce
poprosíme o malý příspěvek. A výsledek?
Letos jsme vybrali 6 812 Kč, které jsme
odevzdali správci útulku.
A co děláme v kroužku nyní? Zabýváme
se badatelstvím. Mladší děti zkoumají, jak
vyrobit krmítka, a pravidelně pozorují ptáky
na školním dvorku i zahradě. Starší členové Terezy pracují na projektu Dohlednost,
ve kterém zkoumají, jak závisí vzdálenost,
na kterou lze rozeznat objekty na obzoru,
na počasí. S výsledky pozorování sezná-

mí své spolužáky na školní eko-konferenci.
Ostatní děti, zapojené do programu Globe,
upozorní na tuto problematiku na českých
Globe Games, které se letos konají v Humpolci. Dva vybraní zástupci kroužku budou
prezentovat práci i na mezinárodních hrách
v Irsku.
Tento týden se vrátili starší „Terezáci“
z tradiční akce Bílou stopou Chaloupek.
Posledních deset let jezdíme do SEV Chaloupky u Okříšek, abychom se věnovali našim projektům a jezdili na běžkách. Letos
jsme pro nedostatek sněhu nemohli řádit
na lyžích, ale to jsme si vynahradili pobytem v krásné čisté přírodě. A bádali jsme,
jen se z nás kouřilo - jestli je sníh bílý a čistý, jak se zdá na první pohled, kolik vody
obsahuje a co způsobuje na jaře povodně. Celkem neplánovaně jsme i zkoumali,
čí oči na nás poněkud zlověstně planou
z nočního lesa. Když jsme zjistili, že jsou to
divočáci, urychleně jsme se vrátili do útulných stěn Chaloupek. Prostě – užili jsme
si za ty tři dny spoustu legrace a dovezli si
domů spoustu zážitků.
Za kroužek Tereza Jana Hanáková

DĚVČATA Z PROFI AEROBIC TEAMU MB ZNOVU POSTOUPILA NA MČR
Každoročně se po Novém roce pořádají
postupové závody v aerobicu na Mistrovství České republiky SAMC, které se koná
tradičně v květnu v Praze. Naše závodnice (Zuzana Čtveráčková, Aneta Havlíčková, Tereza Chrástová, Tereza Havlíčková
a Adéla Vandasová) se zúčastnily hned
prvního postupového závodu dne 28. ledna 2018 v Českých Budějovicích a obsadily následující místa:
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Zuzana Čtveráčková 3. místo (kategorie 8–10 let)
Aneta Havlíčková 7–15. místo (kategorie 11–13 let)
Tereza Chrástová 3. místo (kategorie 14–16 let)
Tereza Havlíčková 4. místo (kategorie 14–16 let)
Adéla Vandasová 6. místo (kategorie 14–16 let)

Děvčata také soutěžila v pódiových
skladbách s choreograﬁí pod názvem
Zombie, kterou s holkami nacvičila trenérka Vendula Kopečková. Domů si přivezly
krásné 2. místo.

Aneta Havlíčková
Tereza Chrástová
Tereza Havlíčková
Adéla Vandasová

7. místo (kategorie 9–10 let)
1. místo (kategorie 11–13 let)
2. místo (kategorie 11–13 let)
2. místo (kategorie 14–18 let)

2. ZÁVOD – 8. říjen 2017 (Hradec Králové)
Aneta Havlíčková
Tereza Chrástová
Tereza Havlíčková
Adéla Vandasová

5. místo (kategorie 9–10 let)
1. místo (kategorie 11–13 let)
2. místo (kategorie 11–13 let)
3. místo (kategorie 14–18 let)

3. ZÁVOD – 21. říjen 2017 (Poděbrady)
Aneta Havlíčková

Tereza Chrástová
Tereza Havlíčková
Adéla Vandasová

1. místo (kategorie 11–13 let)
4. místo (kategorie 11–13 let)
4. místo (kategorie 14–18 let)

4. ZÁVOD – 18. listopad 2017 (Jičín)
Tereza Chrástová
Tereza Havlíčková

1. místo (kategorie 11–13 let)
2. místo (kategorie 11–13 let)

5. ZÁVOD – 2. prosinec 2017 (Náchod)
Aneta Havlíčková
Tereza Chrástová
Tereza Havlíčková

1. místo (kategorie 9–10 let)
1. místo (kategorie 11–13 let)
3. místo (kategorie 11–13 let)

FINÁLE SOUTĚŽE BAT – 14. leden 2018
(Nové Město nad Metují)
Tereza Chrástová
Tereza Havlíčková
Adéla Vandasová

1. místo (kategorie 11-13 let)
3. místo (kategorie 11-13 let)
3. místo (kategorie 14-18 let)

Podrobnější informace o nás naleznete
zde:
http://vendulakopeckov.wixsite.com/proﬁaerobicteammb
trenérka Vendula Kopečková

7. místo (kategorie 9–10 let)

Novinky ze skautské klubovny
Skautů je téměř dvakrát více
než před deseti lety
Na začátku každého nového kalendářního roku probíhá registrace k největší výchovné organizaci v České republice Junáku – českému skautu, z. s., kde se v loňském
roce registrovalo přes 57 000 skautů a skautek. Celá registrace probíhá od nejmenších
jednotek – středisek, přes okresy, kraje až

Co plánuje Sokol v březnu?
Můžete se s námi vydat na 2 turistické výlety:
V sobotu 10. 3. pojedeme vlakem
na Sadek.
V sobotu 24. 3. půjdeme
na Grázlovu stezku.
Informace o výletech najdete na našich
stránkách a nástěnkách.
Ve čtvrtek 15. 3. máme Valnou hromadu – setkají se na ni všichni trenéři a vedoucí. Povíme si, co se podařilo/nepodařilo
v roce 2017 a poradíme se o plánech na nejbližší měsíce.
V sobotu 17. 3. si můžete přijít zacvičit
na Jarní koktejl pohybu. Ve čtvrtek 22. 3.
budeme držet palce našemu týmu na gymnastických závodech.
Aktuality ze sokolovny hledejte na našem
webu a facebooku.
Jan Švaříček

k Junáku jako celku.
V našem středisku Moravská Orlice
se nás letošní rok
registrovalo
134
skautů a skautek
v sedmi oddílech.
Z tohoto čísla jsme
velice potěšeni, protože i u nás se stále
potvrzuje zvyšující
se zájem o skauting.
Pro srovnání v roce
2008 jsme měli 71
členů, v roce 2005 Střediskové foto z vánoční besídky
nás bylo 95. Nejpočetnějším oddílem, který ve středisku máme,
První výprava v roce 2018
je 1. smečka vlčat Sirius (kluci 7-11 let) s 26
Během 16. a 17. ledna 2018 se skauti z 5.
registrovanými členy a vedoucími. Věříme, oddílu Hvězda vydali vstříc dobrodružství
že se nám i nadále bude dařit vychovávat jejich první výpravy v novém roce. Událost
mladé lidi, kteří budou aktivně rozvíjet ne- byla zaměřená hlavně na zkrášlování klujen sebe, ale i své okolí. Více o naší činnosti bovny, zlepšení celkového kolektivu a nea jednotlivých oddílech se dozvíte na našich smíme zapomenout ani na výlet do zasněwebových stránkách www.orlicemb.cz.
ženého okolí Moravských Budějovic.
Text: Petr Rokoský
První den měli chlapci spíše klidný proFoto: Lukáš Brhlík
gram, jakožto pár skautských her, tvoření
dokončení na str. 10

Základní škola M. Budějovice, Havlíčkova ul. 933
Základní škola TGM M. Budějovice, nám. Svobody 903

Zápis dětí do 1. ročníku
Ředitelství obou základních škol v M. Budějovicích oznamují, že zápis dětí narozených od 01. 09. 2011 do 31. 08. 2012 a těch, které měly v minulosti odklad začátku
povinné školní docházky, se bude konat
v pátek 6. dubna 2018 od 14:00 do 17:00 hod. a
v sobotu 7. dubna 2018 od 9:00 do 11:00 hodin.
K zápisu se dostaví děti se svým zákonným zástupcem.
S sebou přinesou doklad o rodném čísle dítěte a vyplněný zápisní list pro žáka 1. třídy.
Těšíme se na shledanou.
Mgr. Miloš Březina,
ředitel ZŠ TGM

František Dostál,
ředitel ZŠ Havlíčkova ul.
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z kultury

ze společnosti
Hasiči hodnotili svou práci
za uplynulý rok

Dalajláma, Havlová, Hejma a Ovčáček
budou hosty populární talk-show Shoes Jana Krause –
parodie na známou show

Lednová výprava

dokončení ze str. 9
destiček se jmény a večer deskových her. Druhý den ale nebyl tak
milosrdný a přinesl krátký terénní výšlap přes krajinu pokrytou bílou
peřinou, práci s GPS a orientací v zimní krajině. Někteří také nasbírali cenné zkušenosti v tom, jak se do zimy obléci. Výprava byla
zakončena vydatným obědem, který připravili starší členové oddílu,
kteří se už také podílejí na přípravě programu.
Text: Aleš Cech; Foto: Petr Rokoský

Budějovičtí vytrvalci jsou na špici TBP

Společné foto medailistů

TŘEBÍČ (stlba). Velice skromně, leč výrazně úspěšně, si počínala nepočetná skupina vytrvalců z Moravských Budějovic v celoroční
soutěži Třebíčského běžeckého poháru. Konkrétně se jedná o třináct
závodů v terénu, na dráze či na silnici pro registrované i rekreační běžce. Do poháru (TBP) se započítává osm nejlepších výsledků
v každé věkové kategorii, oceňovány jsou kategorie dorostu, žen,
hlavní kategorie mužů a veteráni. Pátý ročník TBP za rok 2017 byl
vyhodnocen v pátek 12. ledna 2018 v klubovně stadionu TJ Spartak
Třebíč a mezi jinými se „medailově“ prosadila i Moravskobudějovická ekipa. Anežka Kotrbová byla nejlepší mezi dorostenkami, Lenka
Jičínská obsadila v kategorii žen nad 35 let čtvrté místo. Její manžel
Petr Jičínský skončil v kategorii nad 40 let ještě o příčku výš, tedy
třetí. Všichni jmenovaní jsou členy Orla M.B. Cenné kovy si z Třebíče
odvezli i dva veteráni nad 70 let a členové Klubu důchodců M.B. –
stříbro si vybojoval Jaroslav Černý a bronz Jiří Vídeňský. Sluší se ještě připomenout, že manželé Jičínští absolvovali
všechny závody počítané do TBP. Všem uvedeným běžcům samozřejmě
gratulujeme.
Kromě startů na Třebíčsku bývají borci z M.B.
vidět také na závodech
okresu Znojmo a prosazují se i tam.
Ladislav Bastl,
Znojmo
Budějovičtí vytrvalci
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Přestěhované turistické informační centrum
Pohled na předsednický stůl.

V neděli 21. ledna 2018 se konalo od devíti hodin ve společenské
místnosti bývalého HZS Moravské Budějovice jednání hodnoticí valné hromady okrsku číslo 24 Moravské Budějovice.
Hodnoticí valnou hromadu zahájil a posléze ji také řídil náměstek
starosty okrsku Karel Štěpánek st. V úvodu přivítal všechny přítomné, mezi nimiž byl Bohumír Benáček, člen VV OSH a vedoucí zasloužilých hasičů a funkcionářů okresu Třebíč, Jan Kocáb, místostarosta města Moravské Budějovice dále přivítal starostky a starosty
obcí začleněných do okrsku č. 24, zasloužilé hasiče, zástupce tisku
a další. Poté všichni přítomní uctili minutou ticha památku zesnulých
hasičů okrsku v minulém roce.
Po seznámení a schválení programu, zvolení příslušných komisí
se ujal slova předseda okrsku č. 24 Moravské Budějovice Ing. Drahoslav Bastl.
Ve zprávě o činnosti okrsku č. 24 nejprve konstatoval, že v okrsku
je k 31. 12. 2017 celkem 11 sborů s 610 členy. Oproti loňskému roku je
přírůstek o dva členy. Dále
zhodnotil práci výboru, který provedl šest výjezdních
zasedání. Konstatoval také,
že dne 18. března 2017 proběhlo v Klučově shromáždění představitelů sborů
dobrovolných hasičů okresu Třebíč a 22. září 2017
setkání zasloužilých hasičů
a funkcionářů v Koutech.
Pohled na část delegátů a hostů.
Zvláštní pozornost pak
věnoval zhodnocení okrsku
za rok 2017, a to dle jednotlivých měsíců. Pozornost věnoval brigádnické
činnosti jak ve prospěch
sboru, tak i ve prospěch
příslušné obce. Připomněl
konání hasičských plesů,
masopustů, divadel, přednášek, tříkrálových sbírek,
dětských karnevalů i škole- Předávání ocenění
ní funkcionářů. Věnoval se
také vlastnímu poslání sborů, soutěžím a sportovní činnosti. Na závěr se zabýval dalšími aktivitami SDH.
Po zprávách o hospodaření okrsku a očekávaných změnách vystoupil v diskuzi Bohumír Benáček, Jan Kocáb a další. Došlo také
k vyhodnocení soutěže Dne otevřených dveří. V diskuzi byly podány
informace směřující k podpoře a informovanosti členské základny
sborů. Jednání uzavřel Ing. Drahoslav Bastl, který poděkoval aktivním členům za práci a všem popřál pevné zdraví v roce 2018.
Na úplný závěr bylo podáno občerstvení.
Text: Vlastimil Smetana
Foto: František Hruška

Začátkem nového roku 2018 bylo turistické informační centrum,
společně s kancelářemi městského kulturního střediska, přestěhováno do prostor podnikatelského inkubátoru v Moravských Budějovicích. Informační centrum je již zcela zabydlené a nabízí všechny dosavadní služby, jimiž
jsou především poskytování
propagačních materiálů, rezervace a prodej vstupenek,
veřejný internet a další. V dohledné době se návštěvníci
informačního centra mohou
těšit na nové propagační
materiály či turistické známky vyrobené k výročí 100 let
samostatné Československé republiky. Na letní sezónu 2018 také
plánujeme vyrobit nové pohledy! Navštívit nás můžete na adrese
Náměstí Míru 25.
Text: Kamila Brzobohatá
Foto: Pavel Čírtek

Na sobotu 14. dubna MKS Beseda pozvala do Moravských Budějovic do kinosálu v TJ Sokol Divadlo Zaseto s jeho zábavnou hrou
SHOES JANA KRAUSE. Začátek představení je ve 20 hodin. Pořádnou dávku humoru a nadsázky, všem známou červenou sedačku
a samozřejmě svébytného moderátora, který má pozvanou čtveřici
„známých“ hostů, nabídne parodie na známou televizní show.
„Inscenace Shoes Jana Krause vznikala postupným, přirozeným
způsobem. Postupně se ke mně dostávaly první rekvizity typu košile
Ondřeje Hejmy či tibetské roucho a také jsem si začínal více všímat
podoby některých našich členů s českými osobnostmi. Až z toho
vznikla zajímavá čtveřice Hejma, Havlová, Dalajláma a Ovčáček.
Jde čistě o parodii na veřejnosti známou večerní talk-show a naším
cílem jednoduše je, aby se diváci během celého večera bavili,“ vysvětluje scénárista a producent Divadla Zaseto Martin Procházka.
V inscenaci uvidíte Ondřeje Hejmu a Dalajlámu v podání Martina
Procházky, dále Hanu Kostrhúnovou v roli Dagmar Havlové, Ondřeje
Cimpla jako Jiřího Ovčáčka a Lenu Ondráčkovou jako překladatelku
z tibetštiny. Zodpovídat se budou Jindřichu Kopáčkovi coby moderátorovi Janu Krausovi. Vstupenky na představení jsou k zakoupení
v turistickém informačním centru (nám. Míru 25 – podnikatelský inkubátor). Tak neváhejte a přijďte se pobavit nad moderním a současným humorem, divadlo se totiž záměrně nevyhýbá kontroverzním tématům.
Text: Mgr. Nikola Šťastná

Žalman & Spol. u nás oslaví 50 let na scéně
MKS Beseda vás všechny srdečně zve na koncert české folkové legendy Pavla
Žalmana Lohonky, který svými texty a svým hlasem těší už několik generací a je
jedním z těch, kteří ovlivnili dnešní podobu české folkové scény. Koncert proběhne
8. března ve 20 hodin. Jelikož máme kulturní dům v rekonstrukci, na akci vás zveme
do kinosálu sokolovny.
Žalman téměř půl století brázdí vody české hudební scény. Proto se kapela Žalman & Spol. rozhodla toto působení a úspěch oslavit a téměř celý rok se připravovala na toto turné.
Kapela Žalman & Spol. vznikla v roce 1982 a v různých sestavách koncertuje
do současnosti a neustále přichází s novými písněmi. Poslední změna sestavy byla
v roce 2017. Vedle Petra Novotného, který po Žalmanově boku stojí téměř 25 let,
a zpěvačky Michaely Hálkové stanul kytarista Petr Havrda.
V dnešní hektické době se těšíme, že si připomeneme tuto prověřenou muziku
a uslyšíme hity jako například Kdyby tady byla taková panenka… Vstupenky jsou již
v prodeji v turistickém informačním centru (nám. Míru 25 – podnikatelský inkubátor)
Text: Mgr. Nikola Šťastná

inzerce

DĚNÍ V DOMOVĚ SV. ANEŽKY ve Velkém Újezdě
Začátek nového roku jsme zahájili opravdu vesele. Na harmoniku
nám přišla zahrát a zazpívat paní Blažena Bastlová spolu s paní Alenou Gráfovou. Našim klientům připomněly řadu známých a krásných
lidových písní. V pátek 5. ledna prošel naším domovem tříkrálový
průvod. Klienty potěšil, měli možnost přispět na sbírku Oblastní charity Třebíč. Ke konci ledna se konal turnaj v Člověče, nezlob se. Klienti se dobře bavili,
hráli čestně a s chutí.
Na výherce čekala
zasloužená odměna.
V sobotu 27. ledna
pořádali hasiči z Kojatic tradiční ples,
kterého se naši klienti každoročně rádi
účastní. Dobře se
bavili a tančili. Velkou
radost jim udělaly výhry z bohaté tomboly.
Na začátku února
proběhlo u nás v domově již poněkolikáté setkání se zvířátky ze záchranné stanice IKAROS. Dozvěděli jsme se, že záchranná stanice
slaví letos už 20 let od svého založení. Pan Hořák si pro naše klienty
i tentokrát připravil pestrou nabídku zvířat, jako je agama vousatá,
ježek ušatý a nebo sýček obecný. Nejvíce naše klienty okouzlila
fretka a morče, které si mohli pochovat. Již teď se těšíme na další
zajímavé setkáni.
Ilona Nováková
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LINET daroval Domácímu hospici sv. Zdislavy 5 speciálních lůžek
Společnost LINET dnes předala Domácímu hospici sv. Zdislavy jako dar pět
polohovacích lůžek. Klienti hospice si je
budou moci zapůjčit, lůžka tak poslouží
k zajištění péče o nevyléčitelně nemocné,
o něž se starají jejich blízcí s pracovníky hospice v domácím prostředí. Lůžka
od Zdeňka Grimma, ředitele obchodu
LINETu pro ČR, převzala Eva Vráblová,
vedoucí hospice a celého Střediska sv.
Zdislavy Oblastní charity Třebíč.
„Podpoře paliativní péče se věnujeme
v LINETu dlouhodobě, nejen tím, že naše

lůžka a matrace umožňují kvalitní péči,
ale i v oblasti sponzoringu a charity. Jsme

rádi, že tímto darem poskytneme komfort
nevyléčitelně nemocným a usnadníme
péči rodině i ošetřujícím týmům,“ uvedl
Zdeněk Grimm.
Domácí hospic sv. Zdislavy poskytuje
služby klientům 7 dnů v týdnu, 24 hodin
denně, a to v celém spektru multidisciplinárního týmu. Ten vedle pečovatelek,
zdravotních sester a lékařů zahrnuje i sociální pracovníky, spirituální a terapeutickou péči. V loňském roce Domácí hospic
sv. Zdislavy tzv. doprovodil 150 pacientů.
Oblastní charita Třebíč

Zelený čtvrtek
– v letošním roce připadá
na 29. března.
V křesťanském kalendáři je Zelený čtvrtek
čtvrtkem před Velikonocemi součást Svatého týdne a velikonočního tridua.
Evangelická bohoslužba Zeleného čtvrtka
je bohoslužbou Poslední večeře. V katolickém pojetí k ní přistupuje církevní tradice
svěcení olejů v biskupských chrámech (olej
křestní, biřmovací, při nemoci a posledním
pomazání), kolem roku 1200 přijala církev
do své soustavy svěcení vajec. Z Kristova
příkladu se k Zelenému čtvrtku váže hostina a středověký obřad umývání nohou starcům. Zelený čtvrtek je den milosrdenství
a obdarovávání.
Na Zelený čtvrtek má zvláštní postavení
volba pokrmů i forma jejich požívání, neboť
je to den postní, den nejdelšího (čtyřicetidenního) i nejpřísnějšího půstu v roce, který
vyvrcholí na Velký pátek.

Strava Pašijového týdne je proto skromná,
prostá masa teplokrevných zvířat a živočišných tuků.
S připomínkou zelených pokrmů se
na Zelený čtvrtek konzumovalo zelí a hrách,
zvláštní význam měly zelené první jarní
byliny, z nichž se vařily polévky. Zvláštní
význam si uchoval také med jako starý prostředek lidového léčení a obřadní pokrm velkých svátků. V českých zemích všeobecně
a dodnes místy doma pečené jidáše jsou
obřadní velikonoční pečivo z kynutého těsta
mnoha rozlišných tvarů (bochánky, preclíky,
podkovy, točenice, v některých krajích pletené jako napodobení Jidášova osudového
provazu).
Naposledy před Velikonocemi při Gloria
večerní mše zazní zvony („odlétají do Říma“).
Zvuk zvonů až do Gloria Veliké noci nahrazují různé klapačky a řehtačky. Velikonoční
hrkání se rozvíjí v prostředí venkova i malé-

ho města, a v některých krajích přijalo motiv honění Jidáše. Tento obyčej má v tradici
19. a 20. století více variant.
Jedna z nich, považovaná
za starší formu, spočívá
ve skutečném honění
maskovaného chlapce
– Jidáše. Jidáš rychle
vybíhá z kostela na hřbitov, na náměstí, do polí.
Při jeho dopadení mu
ostatní chlapci intenzivně hrkají a klepou
kolem hlavy a pokřikují
popěvky o nevěrném
Jidášovi a nevěrných
židech.
Z historických materiálů převzal
Vlastimil Smetana

Revitalizace vodních biotopů v k.ú. Lovčovice
Obec o realizaci tohoto záměru požádala
již v roce 2011, ale až po provedených pozemkových úpravách v roce 2016 se podařilo urovnat majetkové poměry a doložit chy-

bějící podklady. Na konci loňského roku byly
vodní plochy v Lovčovicích zkolaudovány.
Dokumentaci skutečného provedení stavby
vypracoval Ing. Zdeněk Hejtman z Dačic.

Obnova spodní nádrže:
Hráz nádrže je homogenní sypaná. Koruna hráze má šířku 4 m, maximální výšku
2,81 m a délku v koruně 108 m. Objem vody
při normální hladině je 2470 m3, plocha
1900 m2. Maximální objem nádrže 3 507
m3. Plochalitorální zóny je 285 m2. Návodní líc je opevněn záhozem z lomového kamene v tloušťce 30 cm. Opevnění hráze je
provedeno od koruny hráze až ke dnu, kde
je stabilizováno patkou proti samovolnému
sesunutí. Vzdušný líc hráze je ohumusován
a oset travním semenem. Jako spodní výpusť a současně k regulaci úrovně hladiny
je vybudován uzavřený železobetonový požerák. Na něj navazuje obetonované potrubí
DN 300 o celkové délce 24 m. K manipulaci
s hladinou v nádrži slouží dvojitá dlužová
stěna. V levém zavázání nádrže je navržen
čelní nehrazený bezpečnostní přeliv.
Obnova horní nádrže:
Hráz nádrže je navržena jako homogenní
sypaná. Koruna hráze o šíři 4 m a maximální
výšce 4,72 m je dlouhá 66 m. Objem vody při
normální hladině 3124 m3. Maximální plocha
vody dosahuje 2 200 m2, maximální objem
4 325 m3. Plocha litorální zóny 330 m2. Jako
spodní výpusť a současně k regulaci úrovně
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hladiny v nádrži funguje uzavřený železobetonový požerák. Na požerák navazuje
obetonované potrubí DN
300 o celkové délce 22,5 m
ukončené výústním čelem,
vpředu nátokovým objektem
osazeným česlemi. K manipulaci s hladinou v nádrži
slouží dvojitá dlužová stěna.
V levém zavázání nádrže
je navržen čelní nehrazený
bezpečnostní přeliv.
Revitalizační opatření:
Základním opatřením je
zrušení stávajícího zatrubnění a vybudování nového
mělkého meandrujícího koryta. Celková délka úpravy
činí 132 m. Dalším prvkem
revitalizačního opatření je zbudování mokřadu mezi navrženými nádržemi, doplněnými
o dvě neprůtočné zemní a jednu průtočnou
tůni. Maximální hloubka tůní je zvolena
150 cm. Celková plocha tůní má 850 m2.

Protierozní opatření:
Byla zatravněna část pozemku. Přitékající voda je v průlehu zčásti zasakována, z části
odváděna pod obnovované
nádrže, aby bylo zamezeno
jejich zanášení. Proti zanášení je navržena i sedimentační
tůň na přítoku do horní nádrže.
Hráz tůně má šířku koruny 2 m,
výšku 2,5 m a délku 18 m. Plocha při normální hladině dosahuje 130 m2 a objem vody 82,5
m3. Celková plocha zatravnění
je 2,25 ha. Celková délka průlehů je 410 m.
Odkaz na leteckou mapu:
h t t p s: //m a p y. c z / l e t e c k a - 2 015? x =15 . 5 2 9 8 4 97&y =48.9875184&z=18
Přístupová komunikace:
Pro přístup k obnoveným nádržím byla zbudována nová polní cesta o šířce 2 m, která je
napojena na stávající zpevněnou polní cestu.
Celková délka nové komunikace je 108 m.

Odbor životního prostředí
/v příštím čísle vodní nádrž Bouňovec –
Třebelovice/

tí, pílí hlohy (věřím, že proti svému přesvědčení). Befel je befel, je třeba ho vykonat,
i když s ním třeba nesouhlasíme. Na schůzce se mluvilo o inventuře zeleně a ploch
k ozelenění. Tu by měl udělat zahradník TS,
na to není potřeba ﬁrma. Potom by se sešla skupina zahradník + okrašlovací spolek
+ zástupce životního prostředí a navrhli by
postupy, řešení. Zahradník by byl odpovědný za realizaci samozřejmě s vedením TS.
Když si sami něco navrhneme a myšlenku
uskutečníme – zrealizujeme, více si toho
vážíme, těší nás to. Architekta nechme jako
poradce, zapojme i občany. Příklad aktivního zapojení občanů uvedla ing. Škodová.
U Ziganových probíhá výstavba rodinných
domků, bude tam pěkné bydlení. Doufám, že
vysadí také nějaké stromy. Při výstavbě silnic, parkovacích míst zůstaly nevydlážděné
ostrůvky vhodné k vysázení stromů. Místo
stromů byly pokryty oblázky, budou to bezúdržbové plochy. Pejsci už začali s údržbou,
s hnojením organickým hnojivem, vítr nafouká prach a semena plevelů. Časem to bude
biopleveliště, strom by byl ideální, okolo
kousek trávníku. Když chodím do zahrádky,
tak se občas zastavím a koukám, jak jsou

na Hloužkově ulici po obou stranách nastavěna auta, připomínají mi srovnané sardinky. Chybí mi nějaký ostrůvek se stromem
mezi auty.
Ing. Římovský před lety, při pohledu
na rozsáhlé lány polí okolo města, nazval
krajinu kulturní stepí. Jak nazvat kvanta aut
ve městě? Loni se v ČR prodalo 600 000 aut.
Přežije zeleň ve městech?
Okraj silnice od železničního mostu k Litohoři je vysypán oblázky, žádná zelená plocha, několik keříků. Připomíná mi to vádí –
vyschlé koryto řeky v poušti, kolem kterého
proudí nepřetržitý tok aut. Narůstající množství aut nikdo nezastaví, nesmí jim však
padnout za oběť zeleň ve městě, je nutné,
aby si našla mezi nimi místo.
V době rozkvětu zahrádkářství jsme pořádali ve velkém sále Besedy výstavy květin.
Aranžmá květin Ing. Marka přitahovala návštěvníky. Jeden z návštěvníků města tehdy napsal: Výstava květin začíná již na náměstí. Náměstí bylo tehdy plné květin. Jak
to vypadalo loni? Na budově radnice pěkně
kvetoucí muškáty, na náměstí v nádobách
neduživé květiny + plevel. Bez komentáře.
Ivan Fryčera

Zeleň ve městě
Když jsem se před léty nastěhoval do rodinného domu na Tyršově ulici, na protější
straně kvetlo každý rok stromořadí hlohů.
Koruny obalené červenými květy byly nádherné. Terazky rozhodl, zavelel a nechal
popílit vzrostlé koruny hlohů (psal jsem
o tom ve zpravodaji). Od té doby jsou hlohy pravidelně po několika letech píleny, už
nikdy nevykvetly. Rány po velkých větvích
se nezacelily, stromy začaly prosychat
a odumírat. Letos zbylé pahýly stromů byly
obrostlé slabounkými větvemi, doufal jsem,
že se na nich objeví nějaký květ. TS však
opět zahájily pílení stromů. Šel jsem se zeptat na odbor životního prostředí, jestli si
objednali řez hlohů. Životní prostředí objednává každoročně celkovou údržbu zeleně,
provádění jednotlivých úkonů, řez stromů
prý neurčují. Pracovník mi odpověděl, TS
provádí údržbu stromů, odpověděl jsem mu,
že provádí likvidaci stromů. Duch Terazkyho
je v TS zřejmě hluboce zakořeněn. Popílené,
odumírající pahýly zbylých stromů to má být
okrasa města? Spíš svědčí o necitlivém přístupu ke stromům. Proti našemu domu bylo
vysázeno 5 nových hlohů. Loni bylo velké
sucho, tak jsem je 2x vydatně zalil. Jsem
ochoten se písemně zavázat, že je budu
i letos zalévat, ale jen pod podmínkou, že
nebudou, až dorostou, píleny naholo. Hlohy
je možné a účelné od mládí tvarovat, stromy
krásně pokvetou. Lípy proti supermarketu
jsou od vysázení tvarovány. Hlohy vysázené
na náměstí loni už kvetly, je na čase je začít
tvarovat. Nebo Terazky čeká s motorovou
pilou až vyrostou?
Jan Švaříček svolal do sokolovny zájemce o problematiku zeleně ve městě, byl tam
zahradní architekt, zahradník. Utvořil se
okrašlovací spolek, což je záslužný čin, který, doufám, změní přístup k zeleni ve městě.
Problém vidím takto. V TS je zaměstnán
zahradník, který však kosí trávu, zametá lis-

XXII. ročník Ochutnávky jihomoravských vín
V sobotu dne 17. března 2018 se v Zámeckých konírnách a na zámeckém nádvoří
v Moravských Budějovicích uskuteční tradiční Ochutnávka jihomoravských vín. Zveme
vás na přehlídku kvalitních vín. Budete mít jedinečnou možnost porovnat vzorky v jednotlivých odrůdách z celé Moravské vinařské oblasti. K poslechu zahraje cimbálová muzika
Sylván. Občerstvení zajištěno. Těšíme se na vaši návštěvu.
Časový harmonogram akce:
10.00 h
začátek
14.00 h
slavnostní zahájení ochutnávky, předání diplomů oceněným vinařům
15.00–21.00 h
cimbálová muzika Sylván
23.00 h
ukončení
Srdečně zvou Vinařský spolek Moravské Budějovice a MKS Beseda, pořadatelé akce.
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vzpomínky

ze společnosti
Kamenné kříže
Každému se může občas stát, že v přírodě nebo i ve svém nejbližším okolí uvidí
omšelý a hrubě otesaný kámen, který je
zasazen v terénu a na něm je vytesán kříž
a jiné znaky. Kdo jej vztyčil? A proč? Takové kameny se vyskytují u cest, domů a také
je lze spatřit v lesích. Tyto kamenné objekty
se objevují na našem území již ve 14. až 16.
století. Můžeme se s nimi setkat i v Německu, Lužici, na Slovensku, v Polsku, ve Skandinávii, ale i jinde.
Obvykle všechny tyto kameny označujeme jako smírčí kříže nebo smírčí kameny,
ale kameny jsou různého původu. Kromě
vlastních smírčích křížů, jsou k nim často
řazeny hraniční kameny, dále pamětní kříže
a kameny na památku tragických událostí.
V minulosti šlo někdy doslova o náhrobní
kameny, když byly pod nimi uloženy tělesné
ostatky zemřelého násilnou, ale i jinou smrtí. Dále to byly celní a mýtné kameny, které
upozorňovaly na povinnost celních poplatků
a mýta. Přísežné kameny, které souvisely
s hrdelním právem. Na takových kamenech
jsou často vytesány symboly meče, dýky,
oštěpu, šípu nebo sekery, aby varovaly před
křivou přísahou. Často stávaly na veřejných
prostranstvích a skládala se u nich přísaha.
Pouze na některých kamenech je text a letopočet.
Zvláště ve starší literatuře nacházíme pro
křížové kameny výraz, který je označuje jako
kameny cyrilometodějské.1 Pisatelé se odvolávají na misi Cyrila a Metoděje, ale tato domněnka nebude asi správná, neboť některé
takto označené kameny jsou prokazatelně
mladšího původu. Původ těchto drobných
památek je často nejasný a jejich určení je
velmi obtížné a často také nemožné. K řadě
kamenů se vztahují pověsti a legendy, které
jsou vesměs mladšího data a nejsou ničím
podloženy.
Smírčí kříže a kameny byly výsledkem
mimosoudního vyrovnání v případě zabití ve rvačce, při souboji a podobně. Pokud
došlo k dohodě mezi nejbližšími pozůstalými
oběti a pachatelem, byla sepsána tzv. smírčí
smlouva. Součástí smlouvy bylo zaplacení
pozůstalým odškodného v penězích nebo
částečně například ve vosku, plátně a podobně. Pachatel musel vlastnoručně vytesat
z kamene kříž nebo ho vytesat do kamenné desky a vztyčit v místech, kde k tragické
události došlo. Po třicetileté válce se změnily zákony a takové mimosoudní vyrovnání už
nebylo možné.
Jeden takový smírčí kámen se nachází
též na území Moravských Budějovic. Celkem snadno jej můžeme najít v parku před
gymnáziem. Když se vydáme z ulice Tyršovy po chodníku, vedoucímu k budově gymnázia a vstoupíme do parku, tak asi v polovině trasy je zasazen do trávníku na levé
straně od chodníku. Jedná se o křížový kámen, žulovou desku, do níž je positivně vytesán latinský kříž a dole vlevo pod břevnem
je sekera. Kámen vyčnívá nad zemí 77 cm,
jeho šířka je 85 cm a síla kamene je 22 až
26 cm. Společnost pro výzkum kamenných
křížů v Aši jej ve svém centrálním registru
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eviduje takto: Moravské Budějovice – 0824.
Tento kámen byl jeden z prvních památných kamenů, které z moravskobudějovického okresu zaevidoval a zapsal ve své práci
Alte Steinkreuze und Kreuzsteine in Mähren
Alois Franz. V roce 1893 svou práci poslal
do Vídně, popisuje a vyobrazuje v ní 43 památných kamenů na Moravě, mezi nimiž je
i moravskobudějovický pod číslem 25. Píše,
že stojí 100 metrů před hřbitovem na znojemské silnici, vzdálen asi 20 m od cesty.
Stejné údaje uvádí i MUDr. Leopold Fritz,
významný jihlavský vlastenec, jemuž se
podařilo tužkou nakreslit celkem 95 křížů.
Jeho kresby byly vystaveny v roce 1895
na Národopisné výstavě československé
v Praze. Josef František Svoboda upřesňuje
v roce 1937, že kámen stál u bývalé polní
cesty, která odbočovala za kaplí sv. Jana
Nepomuckého. Tato polní cesta směřovala
od Moravských Budějovic, přes pole a trať
v Pidlusích do městského lesa Ochoz. František Jech ve druhém dílu Pamětní knihy
města píše, že v červnu 1933 byl správcem
muzea, tedy jím samým, kámen konzervován a přeložen do parku před gymnáziem.2
Tento památný kámen je veden jako nemovitá kulturní památka, doklad pozdně
středověkého, nebo ranně novověkého
trestního práva. František Jech zapsal pověst, která se vztahuje k tomuto památnému
kameni a Emil Jenerál ji publikoval v knize
Pověsti a vypravování z Moravskobudějovicka, vydané v roce 1996. „Několik řeznických tovaryšů se vychloubalo svou sílou.
Došlo k sázce, kdo přenese velký kámen
z jedné meze na druhou. Jeden z řezníků
se při soutěži tak přepjal a schvátil, že padl
i s kamenem mrtev na zem. Na tom místě,
kde padl, mu kamarádi na památku zasadili
kámen.“3
Počet těchto památek byl v minulosti podstatně vyšší než dnes a od poloviny
19. století je zaznamenán jejich podstatný
úbytek. Dodnes jsou poškozovány a ničeny z neznalosti a jsou vystaveny přirozenému chátrání. V letech 1892 až 1896 se
věnoval soupisu těchto drobných památek
majitel zámku v Mirošově na Jihlavsku, Vilém Richlý. V jihlavském Muzeu Vysočiny je
uložena jeho knížečka, do níž sám barevně
namaloval a krátce popsal 31 obrázků křížů.
V doprovodném textu píše: „Kříže jsou skoro
vesměs na hlavách velmi poškozené, buď
vlivem povětrnosti, nejčastěji však hrubou
rukou lidskou, vždyť si jich málokdo dnes
povšimne…“4
V již zmíněných Jenerálových pověstech
je popsán ještě jeden kámen, který se nacházel na katastru Moravských Budějovic.
Kámen byl vysoký asi 70 centimetrů. Byl
na něm vytesán positivní latinský kříž. Pod
jedním příčným břevnem byl vytesán nůž
a pod druhým vocilka, jako řeznické symboly. Stál na rozhranní katastru Moravských
Budějovic a Blatnice, v trati u Ochozu, v blízkosti studánky zvané U Belky. Jan Roupec
z Blatnice v roce 1972 vyprávěl, že dle podání starých pamětníků se tudy vracel nějaký řezník z obchodní cesty, a tady, co ten

památník stál, byl lupiči zavražděn. Na památníku nebyl žádný nápis ani letopočet. Při
technické úpravě pozemku byl s posbíranými kameny odvezen do Blatnice. Vypravěč
říkal, že zde jej poznal. Památný kámen pak
skončil v základech nově budované porodny
prasat v Blatnici, což bylo někdy v šedesátých letech 20. století. Takový konec potkal
jednu drobnou památku, díky lidské nevšímavosti a lhostejnosti.5

dokončení na str. 16

ZMĚNY V RUBRICE ZE SPOLEČNOSTI
– BLAHOPŘÁNÍ – NOVÝ ZÁKON GDPR
Obecné nařízení na ochranu osobních
údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat
na světě. Nařízení míří na ﬁrmy, instituce
i jednotlivce, kteří zacházejí s osobními
údaji zaměstnanců, zákazníků, klientů
či dodavatelů, a to napříč segmenty a odvětvími. GDPR začne v celé EU platit jednotně od 25. května 2018. V Česku tak nahradí současnou právní úpravu ochrany
osobních údajů v podobě směrnice 95/46/
ES a související zákon č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů. Tato úprava se
dotkne i vás jako inzerentů ve zpravodaji.
Týkat se bude rubriky ze společnosti –
Blahopřání. K jeho uveřejnění nyní s sebou budete muset mít souhlas dotyčné
osoby. Nebude to již pro oslavence žádné
překvapení, avšak doufáme, že chápete
situaci s novou úpravou zákona, při jejímž
nedodržování nám hrozí vysoké pokuty.
Děkujeme za pochopení.
Redakce MKS Beseda

Opustili nás:
Marie Čermáková
Ladislav Dokulil
Marie Tržilová
Drahomíra
Niederhafnerová
Olga Valentová
Květoslava Krátká
Jan Částek
Marie Vodičková
Jarmila Zajíčková
Jan Sigmund
Bohumír Přibyl
Jan Virgl
Milada Moltašová
MUDr. Josef Pařenica
Jaromíra Cejpková
Jiří Benda

1954
1925
1944

Mor. Budějovice
Domamil
Martínkov

1922
1937
1927
1940
1936
1933
1934
1946
1942
1929
1941
1924
1953

Mor. Budějovice
Domamil
Mor. Budějovice
Vícenice
Komárovice
Mor. Budějovice
Dědice
Mor. Budějovice
Dešov
Dešov
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice

Dne 27. 3. 2018
uplyne 10 let,
kdy nás navždy
opustil pan
Bohumil Chalupa
z Jackova.
S láskou a úctou
vzpomínají
a nikdy
nezapomenou
manželka Anna a dcery Vladimíra, Ivana
a Alena s rodinami.

Nejvíc nám
chybí ten,
koho jsme měli
a už nikdy mít
nebudeme.
Dne 6. března 2018
vzpomeneme
druhé smutné
výročí úmrtí pana
Františka Švejdy.
S láskou vzpomíná manželka, syn, dcera,
vnučky a pravnučka.

Pracoval vždy
do únavy,
klidu sobě
nedopřál,
za vše dobré,
co vykonal,
tichý spánek
buď mu přán.
Dne 31. března
2018 si připomeneme 5. smutné
výročí, co nás navždy opustil pan
Ladislav Roupec z Vícenic.
S úctou a s láskou vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.

Tajemství života
příroda skrývá,
z náručí rodičů
vzala nám syna.
Spi sladce, tiše,
mladý svůj sen,
na Tebe, Martinku,
vždy s láskou
vzpomenem.
31. ledna to bylo 16 let, co nás opustil náš
drahý syn Martinek Zadražil,
22. března by oslavil 23. narozeniny.
S láskou vzpomínají
maminka, sourozenci Martina, Petr, Miroslav s rodinou, Iva s rodinou a Jitka s rodinou.

I přesto, že čas tak neuvěřitelně letí,
ve vzpomínkách nám navždy zůstanou
naši rodiče
Jiřina a Ladislav Bémovi z Martínkova.
Od úmrtí naši maminky uplyne v březnu
již 18 let a od úmrtí tatínka 10 let.
S láskou na ně stále vzpomínají
dcery Blanka a Jiřina s rodinami.

Dotlouklo srdce
tvé znavené,
uhasl oka svit,
budiž Ti,
drahý tatínku,
za všechno
vřelý dík.
Dne
13. března uplyne
11 let od chvíle,
co nás navždy opustil pan
Jan Bartuněk ze Zvěrkovic.
S láskou a úctou stále vzpomínáme.
Dcera Dáša s rodinou, vnoučata
a pravnoučata.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 20. 2. 2018
uběhlo 5 let,
co odešel
na poslední vandr
náš strýc, bratr
a švagr
Jan Achrer.
Kdo jste ho znali
„BRUNÍKA“,
vzpomeňte.

Navždy se oči
zavřely
a srdce přestalo bít,
krutá nemoc
zvítězila,
musel jsi odejít.
Dne 13. března
2018 vzpomeneme
druhé smutné výročí, kdy nás náhle
opustil náš drahý
tatínek, bratr, dědeček, strýc a známý, pan
Jaroslav Jenerál
z Moravských Budějovic.
S láskou a úctou stále vzpomínají a nikdy
nezapomenou
děti Zuzana s rodinou, Jaroslav, Miroslava
a Terezka, sestra Marta s rodinou
a vnoučata.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Těžké je každé
loučení,
když drahý
z očí schází,
než však
to poslední,
když zpátky
nepřichází.
Tu zůstanou jen
vzpomínky,
mnohdy i slza spadne.
Láska však k Tobě, tatínku,
nám nikdy neuvadne.
Dne 3. března by oslavil náš milovaný
tatínek, pan
Miroslav Zadražil
62. narozeniny a 21. dubna to bude smutný 1 rok, co nás navždy opustil.
S láskou vzpomínají
manželka, děti Martina, Petr, Miroslav
s rodinou, Iva s rodinou a Jitka s rodinou.

Veselý a plný života
jsi byl,
když jsi nás
náhle opustil.
Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout
nedovolí.
Těžko se s tebou
loučilo,

Kdo znal,
vzpomene,
kdo měl rád,
nikdy nezapomene.
Dne 27. března
uplyne 10 let
ode dne, kdy nás
navždy opustila
naše milovaná
manželka, maminka, babička a prababička, paní Marie Nečesalová z Krnčic.
S úctou a láskou vzpomínají
manžel a dcera Marie s rodinou.

těžké je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě stále budeme mít.
Dne 18. března 2018 vzpomeneme již
sedmé smutné výročí, kdy nás náhle
opustil náš drahý tatínek, dědeček, pradědeček, strýc a známý pan
Jaroslav Jenerál
z Moravských Budějovic.
S láskou a úctou stále vzpomínají a nikdy
nezapomenou
dcera Marta s rodinou, vnoučata a pravnoučata.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi,
děkujeme.
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ze společnosti
Mnohé z nich však nenávratně zmizely.7
Muzeum v Aši vydalo v roce 2001 nové
vydání této publikace, rozšířené o 277
nových kamenů a v roce 2007 ještě doplněk s dalšímu 300 kameny. Před koncem
roku 2010 vydal kolektiv autorů jakýsi
katalog křížových kamenů na Třebíčsku.
I v této knize je evidováno několik kamenů, které jsou nenávratně ztracené.8
Zloději či vandalové budou stále mezi
námi, pokud budeme lhostejní a neteční
ke svému okolí. Pokud si nebudeme vážit i těchto drobných památek.

byl sem snad přenesen od cesty, která vede
z Bohušic do Lukova, nebo to byl hraniční
kámen mezi dvěmi panstvími.
Z Českomoravské vrchoviny začaly počátkem devadesátých let 20. stol. ve větší
míře nenávratně mizet historické pamětní
kameny. Staly se módním artiklem chalupářů, ale také překupníků, kteří je spolu
s dalšími památkami stále vyvážejí do zahraničí. Některé kameny se ztratily spolu se
zaniklými cestami, při rozorávání mezí, nebo
zarostly lesem. Jiné však byly prokazatelně
ukradeny. Takový osud potkal i křížový kámen, který byl popsán naposled, tedy ten,
jenž stával několik stovek let u silnice z Moravských Budějovic do Jaroměřic nad Rokytnou, poblíž křižovatky na Lukov. Koncem
dubna 2009 byl u kamene viděn muž, který
si jej prohlíží a poblíž stálo jeho terénní auto
s valníkem. V noci z 30. dubna na 1. května
2009 kámen někdo ukradl. Snad jej někdo
odvezl do Krnčic. Zde stopa končí.
V závěru roku 1997 byla vydána publikace s názvem Kamenné kříže Čech a Moravy,
v níž je evidováno na 1 500 těchto památek.

Kulturní přehled MIKROREGIONU
23. - 25. 3. Lesonice

17. 3. Martínkov
Tělocvičná jednota Sokol Martínkov pořádá X. Martínkovský košt pálenek, který
se uskuteční s bohatým programem W Tokolovně v Martínkově v sobotu 17. března 2018 od 14 hod. 4běr vzorků: Vinařství
Simandl, nám. ČSA 33, Moravské Budějovice ve dnech 5. – 8. 3. 2018, 9 – 18 hod.
Klubovna Sokolovny Martínkov 3. a 4. 3.
2018 15 – 18 hod., 5. až 8. 3. 2018 18 – 19
hod. Srdečně zvou pořadatelé.

19. 3. Moravské Budějovice
Zahrádkáři v Moravských Budějovicích
pořádají výroční členskou schůzi v Bílém domě. 19. BŘEZNA V 18 HODIN. Občerstvení zajištěno. Vydáme nové členské legitimace, přijďte všichni.

Lesonické seniorky pořádají v prostorách Muzea lidových kapel, nacházející se v pravém křídle zámku v Lesonicích Velikonoční výstavu. Výstava
bude otevřena: čtvrtek 22. 3. 9 - 11
hod. a 14 - 17 hod., pátek 23. 3. 9 - 11
hod. a 14 - 17 hod., sobota 24. 3. 9 - 17
hod., neděle 25. 3. 9 - 17.hod. Budou
zde vystaveny velikonoční dekorace,
vajíčka zdobená různými technikami,
velikonoční pečivo, háčkované hračky,
šité hračky, košíky, výrobky ze včelího
vosku, med, keramika, výrobky z kukuřičného šustí, výrobky dětí ZŠ a MŠ.
Některé výrobky budou k zakoupení.
Srdečně zveme.

Upozorňujeme přispěvatele, že uzávěrka zpravodaje je pravidelně

vždy už 10. den v měsíci!
V případě nedoručení zpravodaje v Moravských Budějovicích si ho můžete vyzvednout v Turistickém
informačním centru, nám. Míru 25 (podnikatelský inkubátor), nebo se obraťte na doručovatelku tel:
775 686 678.
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Poznámky
BOHUSLAVICKÝ, Z.: Podyjí, roč. I.
1923/24, číslo 7 – 8, s. 102,
JECH, F.: Pamětní kniha města Moravských Budějovic II., s. 400
JENERÁL, E.: Pověsti a vypravování
z Moravskobudějovicka, s. 73, Arca JiMfa
Třebíč, 1996
Deník Rovnost, 13. 5. 1998
JENERÁL, E.: c.d., s. 74
ČAPEK, F.: Baba na silnici z Jaroměřic
nad Rokytnou do Mor. Budějovic, Od Horácka k Podyjí, V. roč. 1928, s. 35 a 36
URFUS, V., VÍT, J., WIESNER, S.: Kamenné kříže Čech a Moravy, Argo 1997
DVOŘÁKOVÁ, M., HORKÝ, J., KOČÍ, L.,
NOŽIČKA, E.: Kamenné památky na Třebíčsku
Vypracoval: František Vlk
Foto: Vlastimil Smetana

ŽALMAN & SPOL.

50 let B7G9®Bę

PAVEL LOHONKA

8. 3.

čtvrtek
2018

ve 20 hodin

Moravské Budějovice

sokolovna - kinosál

Žalman & Spol. 2018
Na hudební sezonu 2018 se skupina Žalman & Spol. připravovala prakticky celý předcházející rok. Po nedávných oslavách životního jubilea Pavla
Lohonky se kapela chystá v roce 2018 připomenout skutečnost, že Žalman už 50 let brázdí vodami české folkové scény, přičemž těší publikum svým
hlasem a zejména stále novými svěžími texty. Rok 2018, vedle oslav 50 let na scéně, přinese fanouškům také nové řadové dvojalbum a zpěvník.
Nejdůležitější je však uvedení dokončovaného celovečerního filmu Naslouchám tichu země do kin a později i na televizní obrazovky.
Vstupné v předprodeji 220,- Kč, na místě 260,- Kč. Předprodej v TIC Moravské Budějovice, nám. Míru 25 (podnikatelský inkubátor), tel. 603 207 511.
Změna programu vyhrazena.
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o ceny
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Vylosovaný výherce získává vstupenku na XXII.
ročník Ochutnávky jihomoravských vín, konanou 17. 3. 2018.
Správně vyplněné SUDOKU (stačí opsat
výsledné číslo ve zvýrazněném řádku)
se svým kontaktem doručte do Turistického informačního centra v Mor. Budějovicích, nám. Míru 25 (podnikatelský
inkubátor) a to nejpozději do 12. hodin, 14.
3. 2018.
Vítěze budeme informovat telefonicky.
Výherci z minulého čísla paní Janě Němcové z Moravských Budějovic gratulujeme.
Ceny do sudoku věnovala MKS Beseda Moravské Budějovice.

14. 4.

Změna programu vyhrazena.

dokončení ze str. 14
Zastavme se ještě chvíli u dalších památných kamenů, které stojí nebo stály
na katastru obce Lukov. Dva kameny se
nachází mezi Moravskými Budějovicemi
a Lukovem. Jsou zasazeny vlevo od silnice, v mezi za strouhou. První z nich
má rozměry 78 x 82 x 15 cm a je na něm
vytesán positivní latinský kříž a je před
zahradou Kemzova domu. Asi 90 m
od něj, směrem k Lukovu, několik metrů
za zahradou Kuchtova domu, stojí druhý kámen o rozměrech 54 x 72 x 15 cm
a je na něm vytesán positivní řecký kříž.
K oběma se vztahuje stejná pověst, tedy
mají připomínat smrt dvou znepřátelených
soků.
A konečně třetí kámen na katastru Lukova
byl zakopán na mezi za strouhou u silnice
z Moravských Budějovic do Jaroměřic nad
Rokytnou, poblíž křižovatky na Lukov. Kámen byl nahoře zaoblený a hodně zvětralý.
Jeho rozměry byly 68 x 60 x 17 cm. Vytesány
na něm byly horizontálně trojice křížků nahoře a trojice křížků dole, mezi nimi bylo pole
s dvouřádkovým gotickým nápisem. Kámen
okopal v sedmdesátých letech Emil Jenerál a celý jej poměřil. Později jej okopal Jan
Albrecht a našel nápis ANNO DOMINI. Kámen popsal v časopise Od Horácka k Podyjí
v roce 1928 student z Jaroměřic nad Rokytnou Ferdinand Čapek včetně pověsti, která
se k němu vztahuje.6
Ke kamenu se vztahuje pověst, v níž
se říká, že při cestě z lukovské školy šlo
do Blatnice sedm až dvanáct dětí a v těchto místech je zastihla silná sněhová bouře,
kde pak děti zmrzly. Rodiče umrzlých dětí
nechaly na jejich památku vytesat a vztyčit
kámen. Pravda bude asi trochu jiná. Kámen

sobota
2018 ve 20 hodin
Moravské Budějovice, sokolovna - kinosál

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