ÚSVIT V LISTOPADU

Méně listí, více hvězd
ve stromech se mihotá.
Zmohutněla ratolest
vnitrného života.
Skryté krásy kořeny
dlouze pijí z duše vod.
Usmířen a sevřený,
samoty žal, touhy plod,
bělá se dům zřeknutí
jíní zdmi na výšinách.
Vejíti nás donutí
zimy bič s hvězd uzly v tmách.

Bohuslav Reynek (Setba samot)
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ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Usnesení č. 23 ze zasedání Zastupitelstva městyse Budišov ze dne 7. 6. 2018
Upravená verze z důvodů dodržení zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů.
Vypuštěné údaje a přílohy jsou v plném znění k nahlédnutí oprávněným osobám (občané
Budišova a vlastníci nemovitostí na budišovském katastru) na Úřadě městyse Budišov.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo městyse:
- určuje ověřovateli zápisu Mgr. Zdeňka Smrčka a Ing. Ladislava Dokulila,
- určuje ověřovateli zápisu minulé schůze Mgr. Veroniku Ležákovou a Ing. Radka
Klinera,
- schvaluje program zasedání zastupitelstva městyse
- bere na vědomí zápis z jednání Rady městyse č. 67–71,
- schvaluje prodej pozemku v k. ú. Budišov p. č. 1551/13 o výměře 156 m2 za cenu
25 Kč/m2 . Náklady s prodejem související hradí kupující,
- schvaluje záměr prodeje pozemku v k. ú. Budišov p. č. 3098/2 o výměře 63 m2.
Zhotovení geometrického plánu i smlouvy bude hradit městys. Kupní cena pozemku
25 Kč/m2.
- schvaluje záměr prodeje části pozemku v k. ú. Budišov p. č. 23/2.
- schvaluje záměr prodeje části pozemku v k. ú. Budišov p. č. 3524/28 o výměře 54 m2 ,
p. č. 3524/28 o výměře 36 m2 , p. č. 3524/28 o výměře 51 m2 a část pozemku p. č.
3524/63 o výměře 116 m2. Kupní cena 25 Kč/m2. Náklady s prodejem spojené hradí
kupující.
- schvaluje nákup části pozemku p. č. 3067/17 v k. ú. Budišov o výměře 61 m2,
části pozemku p. č. 3067/18 v k. ú. Budišov o výměře 62 m2,
části pozemku p. č. 3067/19 v k. ú. Budišov o výměře 63 m2,
náklady spojené s převodem hradí městys. Kupní cena 25 Kč/m2,
- schvaluje nákup části pozemku p. č. 3524/18 v k. ú. Budišov o výměře 141 m2,
nákup části pozemku p. č. 3524/21 v k. ú. Budišov o výměře 86 m2,
nákup části pozemku p. č. 3524/22 v k. ú. Budišov o výměře 60 m2,
nákup části pozemku p. č. 3524/49 v k. ú. Budišov o výměře 35 m2,
náklady spojené s převodem hradí městys. Cena 25 Kč/m2,
- schvaluje Smlouvou o zřízení věcného břemene č. : JI 014330047693/002. Jedná se
o „Budišov – Mihoukovice: NN příp. RD Obůrka“, umístění distribuční soustavy – kabel
NN a pilíř NN. Zastupitelé pověřují starostu k podpisu této smlouvy.
- schvaluje
a) předláždění chodníku od křižovatky u bývalé pošty po křižovatku u sv. Václava po
obou stranách. Vybudovat chodník směrem na Mihoukovice, zastupitelstvo pověřuje
další administrací akcí a výběrem nejvhodnější nabídky radu městyse,
b) oprava místního rozhlasu,
c) nové osvětlení – navýšení o částku 103 tis. Kč,
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d) kaple v zámku, dotace Ministerstvo kultury, Kraj Vysočina, spoluúčast městyse 45 tis.
Kč,
e) okna na bytovce č. p. 110. Zastupitelstvo pověřuje další administrací akcí a výběrem
nejvhodnější nabídky radu městyse,
f) okna na zdravotním středisku ze severní strany,
g) řešení havarijní situace na budově mateřské školy, renovace střechy č. p. 306,
zateplení, záruka 10 roků,
h) projekt na topení v ZŠ,
i) nákup komunální techniky – malotraktor na údržbu veřejného prostranství,
Smlouva o poskytnutí dotace od Kraje Vysočina ve výši 127 000 Kč, vlastní podíl
příjemce cca 353 000 Kč,
- schvaluje rozpočtové úpravy č. 6,
- schvaluje pro příští volební období počet zastupitelů 15, rada 5 členů,
- ukládá projednat s nájemci budovy zdravotního střediska, pošty zřízení klimatizace,
zodpovídá rada městyse, termín ihned.
Petr Piňos, starosta, Josef Ondráček, místostarosta

__________

Restaurování kaple
V současné době probíhá restaurování barokních nástěnných maleb na stropě kaple
zámku Budišov. Je to první etapa ze zamýšlené celkové restaurace kaple, jejíž další
součástí by mělo být zrestaurování velkých figurálních scén s biblickými náměty ve
spodních partiích stěn kaple sv. Anny. Restaurátorské práce tak navázaly na předchozí
zpevnění nosné trámové konstrukce stropu, což byla nezbytná podmínka pro zahájení
prací. Vlivem dlouhodobého zatékání byla totiž tato konstrukce vážně poškozena
a následně též byl poničen barokní olejový obraz, který je zavěšen na stropě kaple. Jeho
oprava je plánována na příští rok.
Samotné nástěnné malby tak výrazně poškozeny nebyly, ale v jejích plochách bylo
přítomno množství prasklin a trhlin, ještě z období před injektáží základů zámku.
Restaurátorské práce se v současnosti tedy soustřeďují na vytmelení a retušování těchto
poškození, tak aby se malbám vrátila jejich původní výtvarná celistvost. Ukončení této
etapy je plánováno na konec září.
Jiří Štourač
Poznámka redakce
Restaurování kaple I. etapy se mohlo uskutečnit díky dotaci Ministerstva kultury:
110 000 Kč, Kraje Vysočina: 150 000 Kč, a Městyse Budišov (z vlastních prostředků):
47 000 Kč
Po rozebrání lešení je plánovaná II. etapa s předpokladem další dotace.
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Vnitřek kaple

Zleva Petr Piňos, Jiří Štourač a Jana Pavlíčková
5

Činnost zastupitelstva 2014–2018
Ekonomika
V tomto volebním období hospodařil městys Budišov s vyrovnaným rozpočtem.
Pravidelné úpravy rozpočtu obsahují nepředvídatelné výdaje či příjmy, začlenění
získaných nově vypsaných grantů a vytvoření úspor rozpočtu městyse.
Kontroly hospodaření městyse Budišov s majetkem neshledaly závady. Úvěru
využíval městys prakticky jen pro finanční spoluúčast výstavby kanalizace.
Městys získal dotace na několik akcí:
2015
„Snížení energetické náročnosti ZŠ Budišov“, podpora ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.
2016
„Výměna oken v budově Mateřské školy Budišov“.
„Oprava kapličky v Mihoukovicích“.
„Dětské hřiště v zahradě MŠ Budišov“. Projekt byl podpořen Nadací ČEZ
v grantovém řízení „Oranžové hřiště“.
Přijetí reklamního stanu mikroregionu Horácko do majetku městyse.
2017
Zástupcům městyse se podařilo zajistit prostředky na obnovu historicky hodnotné
výmalby kaple v Budišovském zámku.
Postupně se řeší nesrovnalosti užívání pozemků s jejich vlastnictvím výkupem
pozemků v užívání městyse a prodejem nemovitostí městyse jejich soukromým
uživatelům.
Radní městyse důsledně kontrolují placení nájmů i poplatků za užívání inženýrských
sítí a likvidaci odpadů. V nutných případech zajišťují právní kroky k nápravě nedostatků.
Právo
Pracovníci úřadu městyse se zúčastňují školení o právních předpisech potřebných pro
činnost úřadu i vzdělávacích kurzů pro zkvalitnění práce na úřadě. V nutných
složitých právních případech využívají zástupci městyse odborných právních služeb.
Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o stanovení podmínek
pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků,
včetně tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném
k zajištění veřejného pořádku a Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o době nočního
klidu.
Výstavba
Zastupitelé již v minulém volebním období zařadili do svých důležitých strategických
úkolů zateplení školy a výměnu oken. Ve čtvrtek 15. října proběhla v budišovské škole
slavnostní kolaudace a Den otevřených dveří s prohlídkou školy. Proběhla výměna okapu
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a oprava fasády u školní jídelny, v mateřské škole částečná výměna oken, rekonstrukce
vytápění a výměna vstupních dveří. Ve škole došlo i k vybudování zabezpečení budovy
s kamerovým systémem.
Výměna oken proběhla i na úřadě městyse. Zástupci městyse rozhodli i o výměně
oken v mateřské škole. Ta již brzy bude dokončena a bude pokračovat postupně na všech
budovách ve vlastnictví městyse. Jedná se např. o druhou polovinu domu čp. 356 (lékaři),
bytový dům čp. 110, byt v budově MŠ, hasičskou zbrojnici i s hostincem U Floriánka.
Firma E.ON v roce 2017 až 2018 uložila nadzemní vedení NN do země. Na sloupech,
které se E.ON rozhodl odstranit, bylo umístěno i veřejné osvětlení a místní rozhlas.
Městys zajistil umístění nových sloupů s osvětlením i rozhlasem. V lokalitě ulice pod
školou tak vynikly nové sloupy veřejného osvětlení s doplněním amplionů pro místní
rozhlas. Začátkem září zahájila firma E.ON práce na uložení vedení el. proudu pod
povrch v lokalitě „Pod Škarpou“ podél silnice k Náramči. Zde vznikly další nové sloupy
veřejného osvětlení a rozhlasu. Následně pokračuje umístění nových sloupů u hlavní
silnice mezi prodejnou U Pavlasů a křižovatkou u sv. Václava. Kabely byly uloženy do
výkopu společně s rozvodem vedení NN. Všechny náklady na vybudování nového
osvětlení a rozhlasu byly plně hrazeny z rozpočtu městyse, neboť dotaci na tuto stavbu
nebylo možné získat.
V lokalitě „Pod Škarpou“ byl vybudován dlážděný chodník na severní straně silnice a
u hlavní silnice mezi bývalou poštou a křižovatkou k Hodovu byly po obou stranách
vozovky asfaltové chodníky nahrazeny dlážděnými. Ve výstavbě chodníků (k Rejdůvni,
k zem. družstvu a dalších) plánuje zastupitelstvo pokračovat.
Oprava kapličky v Mihoukovicích zahrnovala celkovou rekonstrukci s výmalbou.
V roce 2017 došlo k opravě části plotu u zámeckého parku, financované z rozpočtu
městyse. K lepšímu vzhledu parku přispěla i bezpečnostní údržba stromů, provedená
odbornou firmou, k čemuž došlo i na budišovském hřbitově a v okolí školy. Návštěvníci
budišovského hřbitova už nebudou klopýtat na rozpadlých schodech u západní brány.
Městys zařídil jejich opravu včetně výměny zábradlí. V říjnu 2017 proběhlo navrácení
sousoší Sv. Rodiny na původní místo a poté i doplnění stříšky podle požadavku
památkářů. Ve spolupráci s budišovskou farností došlo k úpravě a zpevnění plochy před
farou.
Podklady pro výstavbu a plánování dalších akcí získávají pracovníci městyse a
zastupitelé ze zdrojů na veřejných sítích a v nutných případech zadávají projekty
výběrem.
Pokračuje se i v přípravě a schvalování nového Územního plánu Budišov.
Životní prostředí
Zastupitelé podle výsledků referenda občanů o hlubinném úložišti jaderného odpadu
na území městyse připravují ve spolupráci se Zdravým domovem Vysočina kroky
směřující k zastavení činnosti SÚRAO v lokalitě Horka. Zastupitelé nepodpořili
iniciativu „Memorandum zástupců obcí lokality Horka k činnosti skupiny Dialog“, ani
zřízení Informačního centra SÚRAO v naší lokalitě. Zástupci městyse se zúčastnili
několika besed o hlubinném úložišti a vyjádřili na nich nesouhlas občanů městyse
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s vybudováním takového úložiště u naší obce. Každoročně se zúčastnili členové rady
městyse v čele se starostou pochodu na protest proti úložišti. Zastupitelstvo podpořilo
Zdravý domov Vysočina v jeho vyjádření ke správní žalobě podané na Městský soud
v Praze. V souvislosti s postoji starostů obcí lokality Horka k úložišti jaderného odpadu
navštívil 13. června 2016 tuto lokalitu ministr životního prostředí Richard Brabec, jehož
starosta městyse informoval o důrazném nesouhlasu občanů s úložištěm v lokalitě.
Zastupitelstvo schválilo vstup do Platformy proti hlubinnému úložišti. V úterý 6. června
2017 se v Chanovicích v lokalitě Březový potok konalo jednání Platformy proti
hlubinnému úložišti, za Budišov se jej zúčastnil starosta městyse Petr Piňos. V červnu
2018 zástupci městyse výrazně podpořili petici proti úložišti.
V letech 2015, 2016 a 2017 byl městys vyhodnocen na třetím místě v třídění odpadů
ve své kategorii ve svazku Skládka TKO. Provoz sběrného dvora nadále bezproblémově
slouží všem občanům Budišova i okolí, kteří jej v hojné míře využívají.
Městys získal ze Státního fondu životního prostředí a Evropského fondu regionálního
rozvoje dotaci na regeneraci veřejné zeleně v Budišově. První část prací (výsadba stromů
v části zámeckého parku, obnova zeleně na hřbitově, v parku u pomníku padlých a Pod
Hrázkou i zeleň u komunikací) již proběhla a další etapy (zámecký park, přilehlé prostory
a další místa v katastru městyse) budou následovat.
Technické služby Budišov zajišťují užívání splaškové kanalizace, kontrolují výběr
poplatků od uživatelů kanalizace a zajišťují bezproblémový provoz čističky odpadních
vod. Zimní údržba místních komunikací a chodníků probíhá podle možností včas
a v rozsahu všech nemovitostí v majetku městyse. Vodní plochy v majetku městyse jsou
udržovány v řádném stavu.
Zdravotnictví
Zástupci městyse se snaží o udržení lékařské péče v obvodu Budišova. Lékaře končící
praxi nahrazují postupně noví a dosavadním se městys snaží v rámci možností udržet
dostatečně vhodné podmínky pro provozování jejich činnosti.
Informatika
V roce 2017 došlo k obnově a modernizaci internetových stránek městyse Budišov,
které spravuje firma Galileo, s. r. o. Stránky se podle potřeby aktualizují a umožňují
informovat občany o všem dění v městysi včetně výpisů z usnesení zastupitelstev a všech
čísel Budišovského zpravodaje od roku 1999, při respektování zákona na ochranu
osobních údajů. Městys Budišov nadále zasílá občanům zprávy úřadu městyse
prostřednictvím elektronické pošty.
V návaznosti na zmíněnou rekonstrukci obecního rozhlasu městys pořídil novou
rozhlasovou ústřednu a bude pokračovat výměna amplionů ke zkvalitnění poslechu.
Budišovský zpravodaj vycházel nadále v celém volebním období s vysokou úrovní
s informacemi o činnosti rady a zastupitelstva, zprávami a historií s přesahem i do okolí
Budišova.
Vedení městyse Budišova přijalo nabídku Soukromé střední odborné školy a Středního
učiliště Třebíč. Studenti vytvořili dotazník, který zjišťuje názory občanů z různých
oblastí života v obci. Rada a zastupitelstvo tuto iniciativu přivítaly.
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Kultura, školství a sport
Městys finančně i pomocí při akcích významně podporuje místní ochotnický divadelní
soubor, Budišovské ženy a jejich příznivce, hasičské jednotky, chovatele, Junáka,
FC Budišov-Nárameč, myslivecké sdružení a další zájmové organizace v městysi.
Zástupci městyse pravidelně na konci každého roku pokračují s pravidelnými
setkáními s budišovskými seniory vždy s kulturním programem. Setkání jsou seniory
velmi příznivě hodnocena, a to i v tisku.
Městys pořádal vždy na konci prázdnin 2015 a 2017 akci Budišovský zámek jinak,
v roce 2016 ji nahradilo Dovádění s Vysočinou, pořádané Krajem Vysočina za podpory
městyse, v roce 2018 proběhly velké oslavy 480. výročí povýšení Budišova na městečko.
O Vánocích 2015 jsme si připomněli 100. výročí narození budišovského rodáka, letce
(radiotelegrafisty) 311. bombardovací letky RAF npor. Leonharda Smrčka, který
před 75 lety zahynul v Holandsku při návratu z náletu na Brémy (Budišovský zpravodaj
4/2015). Toto výročí jsme si v Budišově připomněli na slavnosti v sobotu 25. června
2016. V květnu 2017 se poprvé vydali zástupci městyse v čele se starostou do Holandska,
kde výročí uctili u památníku v místě dopadu letců vzpomínkou a položením věnců.
V průběhu volebního období došlo několikrát k vítání občánků na úřadě městyse a na
velikost svého obvodu matrika v Budišově zajišťovala poměrně velké množství svateb.
Zástupci městyse pravidelně přejí k významným životním výročím občanů.
Rada městyse pravidelně komunikuje s ředitelem základní školy pro zajištění
bezproblémového provozu školy, k čemuž přispívají i členové rady školy. Městys
poskytuje podporu základní i mateřské škole při pořádání kulturních a sportovních akcí.
Významnou pomoc poskytuje městys i FC Budišov-Nárameč při organizování
sportovních akcí a je přitom sportovcům generálním partnerem. Podporuje místní
dobrovolné hasiče, chovatele, středisko Junáka i ochotníky. Městys podporuje všechny
akce nově vzniklého spolku budišovských maminek s názvem Budík. Budišovským
ženám a jejich příznivcům městys v roce 2015 poskytl materiál na vybudování stánku pro
muzikanty a uhradil náklady na jeho vybudování. V roce 2018 vedení městyse zajistilo
stánek pro občerstvení.
Zastupitelé městyse se podle potřeby schází se zástupci zájmových organizací,
podporují je v jejich práci a poskytují pomoc i budišovské farnosti. Městys přispívá také
na opravy ve farním kostele a spolupracuje s Oblastní charitou Třebíč na jejích akcích
a službách pro naši obec.
Doprava a hospodářství
Zástupci městyse zajišťují opravy a doplnění dopravního značení na místních
komunikacích.
Městys poskytuje dotace provozovatelům autobusové dopravy, aby se občané městyse
mohli dopravit do zaměstnání a škol.
V mezích zákona využívá městys pro své potřeby místních firem v oblasti služeb
a řemesel a pomáhá jim při zajištění jejich provozu.
Rada městyse Budišov
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Účast zastupitelů
V následujícím přehledu je možné zjistit, jak se svou účastí jednotliví členové podíleli
na rozhodování zastupitelstva. Proběhlo 24 jednání Zastupitelstva městyse Budišov
(tj. 6 ročně).
zastupitel
funkce
nepřítomnost
Petr Piňos
starosta
0
Josef Ondráček
místostarosta
0
Ing. Ladislav Dokulil
radní
0
Mgr. Zdeněk Smrček
radní
1
Ing. Milan Boček
zastupitel
1
Hana Klímová
zastupitelka
1
RNDr. Zdeněk Machát
zastupitel
1
Rudolf Matoušek
zastupitel
1
Milan Doležal
radní
2
David Kašpar
zastupitel
2
Helena Zezulová
zastupitelka
2
Pavel Tesař
zastupitel
3
Ing. Radek Kliner
zastupitel
4
Mgr. Veronika Ležáková zastupitelka
4
MVDr. Vladimír Mareček zastupitel
5
__________
Petice lokality Horka proti úložišti
Zástupci obcí lokality Horka odeslali na adresy ministryně průmyslu Marty Novákové
a hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka tuto petici:
My níže podepsaní občané obce Budišov, okolních obcí a občané mající k regionu
Budišovska úzký vztah prostřednictvím této petice žádáme o zastavení veškerých
geologických průzkumných a výzkumných prací v souvislosti s uvažovanou
výstavbou hlubinného úložiště (HÚ) vysoceradioaktivních odpadů v katastrálních
územích obcí Budišov, Nárameč, Hodov, Rudíkov, Oslavička, Vlčatín, Oslavice,
Rohy a Osové, tedy v tzv. lokalitě Horka. Žádáme taktéž o vyřazení lokality Horka
z řízení pro umístění tohoto úložiště.
Jsme si jisti, že:
- výstavbou úložiště vysoceradioaktivních odpadů by byla výrazně negativně ovlivněna
kvalita života občanů celé naší lokality.
- výstavbou a provozem úložiště by byla ohrožena atraktivita a dlouhodobě i obyvatelnost
celého regionu.
Žádáme stát (Českou republiku a její kompetentní organizace), aby hledal jiné způsoby
naložení s vysoceradioaktivními odpady.
Žádáme, aby SÚRAO a jí pověřené organizace nevstupovaly na pozemky v našem
vlastnictví za účelem geologických průzkumů a výzkumů v souvislosti s výstavbou
hlubinného úložiště.

2632 podpisů (563 z Budišova)
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ZPRÁVY
Pouťová chovatelská výstava
Letošní úmorná letní vedra nesvědčila jak lidem, tak zvířatům. O to více je záslužné,
že se budišovské organizaci chovatelů podařilo uskutečnit 11. a 12. srpna 2018 tradiční
výstavu v budišovském areálu.
O tom, že se nejednalo o lehkou záležitost, svědčily i obavy, co se zvířaty ve
venkovních klecích, kde by teplota na slunci mohla dosahovat kolem 40 stupňů.
Uvažovalo se i o tom, že by v krajním případě muselo dojít i ke kropení klecí.
Jak se nakonec ukázalo, sobota chovatelům přála. V noci napršelo kolem tří milimetrů
srážek a hlavně se mírně ochladilo. V neděli se sice po obědě znovu vrátila vedra, ale to
se již blížil konec výstavy, takže vše nakonec šťastně skončilo.
Cestu na výstavu našlo 380 platících návštěvníků, kteří mohli kromě rozličných druhů
králíků a holubů spatřit i kolekci drůbeže. Obohacením byly voliéry s kanárky a
andulkami a v jedné z venkovních klecí mohli návštěvníci spatřit i dva mladé pštrosy.
Zpestřením byla i letos soutěž v kokrhání kohoutů a bohatá tombola.

Ti nejlepší převzali od výboru a starosty obce Petra Piňose poháry. Starosta obce spolu
s poděkováním za uspořádání výstavy vyslovil přání, aby se i v příštím roce chovatelská
výstava stala obohacením budišovské pouti.

11
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Vítězové výstavy
Drůbež
1. místo: Zdrobnělá bojovnice staroanglická – Durda Bohumil
2. místo: Antverpský vousáč křepelčí – Kresan Dušan
3. místo: Araukana – Oulehla Pavel
Králíci
1. místo: Velký stříbřitý – Hanzl Miroslav
2. místo: Angora černá – Dobrovolný Jaromír Ing.
3. místo: Velký světlý stříbřitý – Valíček Josef
Holubi
1. místo: Moravská bagdeta bílá – Štěpánek Karel ml.
2. místo: Kudrnáč modrý bělouš – Novotný Miroslav
3. místo: Staroněmecký racek bílý – Řiháček Pavel
Vítěz v kokrhání kohoutů
Sobota: Zdrobnělá bojovnice staroanglická – Durda Bohumil
Neděle: Ayam cemani – Kresan Dušan
Čestné ceny
Drůbež
Husa pomořanská – Křivý Ladislav
Kachna čárkovaná – Durda Bohumil
Rýnská černá – Novák Martin
Česká slepice – Dobrovolný Jaromír Ing.
Zdrobnělá bojovnice novoanglická – Novák Martin
Holubi
Koburský skřivan bezpruhý – Diviš Josef
Kudrnáč modrý bělouš – Novotný Miroslav
Moravská bagdeta bílá – Štěpánek Karel ml.
Kariér černý – Řiháček Pavel
Norvičský voláč červený – Řiháček Pavel
13

Karel Pavlíček

Slavnost po 10 letech
Prolog
Celý srpen v Budišově v podstatě nepršelo. Až poslední víkend se podle předpovědí
očekával po oba dva dny déšť a ochlazení. Nicméně přípravy na slavnost 480. výročí
povýšení Budišova na městečko, která navázala na slavné oslavy před 10 lety a letos
nahradila tradiční Budišovský zámek jinak, proběhly v sobotu 25. srpna 2018 ve velkém
stylu. Zámek, nádvoří a zámecký park se proměnily v jedno velké jeviště.
Zahájení
Celé dění uvedl starosta Budišova Petr Piňos. Připomněl význam povýšení obce na
městečko v roce 1538 (od r. 2006 máme titul městys) a nastínil další průběh oslav.
Mezitím na nádvoří čile probíhala činnost prodejců různého zboží a samozřejmě bohaté
občerstvení.
Zámecký park
V parku ukazovali své umění kováři, probíhaly hry pro děti organizované spolkem
Budík včetně vyjížděk na koních a hrátek nenásilným způsobem zpřístupňujících
ekologické snažení obcí a organizací k tomu určených. Esko-t zde provozovalo hry pro
děti s ekologickou náplní. V domku zahradníka prezentoval již podruhé, a opět úspěšně,
své fotografie Stanislav Bačák na výstavě Budišov včera a dnes, doplněné kresbami
Natálie Ležákové.
Zámek
V interiéru budišovského zámku probíhaly speciální prohlídky, kdy průvodkyně
ukázala zájemcům salu terrenu, antický i rybářský sál a další prostory zámku, kde se
běžně neprovádí. Nabídla i nahlédnutí do renovované kaple.
Koncert
Ve zmíněné již sale terreně se uskutečnil koncert smyčcového orchestru Cantorum
z Náměště nad Oslavou s dvojím vynikajícím pěveckým sólem vedoucí souboru Julie
Raitmajerové.
Ukázky dravců
V parku již podruhé předvedli pracovníci jihlavské ZOO ukázky výcviku dravých
ptáků a opět s velkým diváckým zájmem a úspěchem.
Skupina Meandr
Po dřívějším úspěchu celé odpoledne a večer provázela folkovou, country i jinou
hudbou (i na přání) skupina Meandr, pojmenovaná tak podle zákrutu řeky Jihlavy
u Mohelna, a opět úspěšně.
Ohňová show
Po setmění (již začínalo drobně pršet) také podruhé vystoupila Skupina historického
šermu Albion z Tasovic s fascinující ohňovou show, a opět s neskonalým (i dostatečně
hlasitým) ohlasem diváků. Komentáře netřeba, s deštěm to nakonec nebylo tak zlé, pršelo
sice vytrvale, ale drobně a s přestávkami, takže pod přístřešky (ale i mimo ně) nebylo
větších problémů a bohatá účast trvala až do pozdních hodin.
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Slavnost po 10 letech – den druhý
Mše svatá
Druhý den oslav 26. srpna proběhla přestavba zámeckého nádvoří o 90 stupňů
a v nedělním projasněném dopoledni oslavil budišovské výročí P. Jiří Polach slavnostní
mší svatou, slouženou opravdu v netradičním prostředí.
Divadlo
Nedělní odpoledne začalo představením trojice hereček souboru MALÉhRY z Divadla
Bolka Polívky v Brně s názvem Ježibaby a ženichové. Hra v kulturním sále u školy
určená pro děti měla u nich ohromný úspěch. Výkon hereček Barbory Seidlové, Daniely
a Nikoly Zbytovských uchvátil i přítomné dospělé. Ve hře o touze dvou mladých (pokud
mohou být ježibaby mladé) čarodějnic vyčarovat si ženicha, a tím zneklidňujících svou
matku, si zahráli i diváci. Našemu starostovi neušlo, že v Budišově hrála divadlo
princezna Zubejda.
Módní přehlídka
Další osvědčené a dříve již úspěšné představení na nádvoří zámku bylo dílem butiku
ROSE-M a svatebního salonu Donna z Třebíče. Moderovala radní Kraje Vysočina Jana
Fialová. Vycházkové, společenské a svatební šaty se jistě líbily všem přítomným dámám,
pánům zase modelky, mezi kterými si tentokrát jistě všichni našli svou oblíbenou.
Nicméně všechny předvedly perfektní výkon, včetně modela a dětí.
Epilog
Závěr oslav proběhl v nedělní podvečer prostřednictvím dechovkového vystoupení
kvarteta muzikantů, kteří si říkají Veselá čtyřka, na parketu Pod Hrázkou, kde se všichni
mohli občerstvit u nového stánku s občerstvením, letos nahrazujícím dosavadní
nevzhlednou maringotku.
Předpovědi meteorologů na sobotu a neděli se (k nelibosti zahrádkářů) nesplnily
(v Budišově neprší), takže celé oslavy si s ničím nezadaly s těmi před desíti lety.
Organizátoři vsadili na osvědčené a již dříve uvedené akce, které měly opět velký úspěch,
ale i byly zde nové atrakce. Podle odhadu se zúčastnilo na 700 občanů Budišova a okolí.
Za perfektně zvládnutou akci patří všem organizátorům dík a pro pořadatele příštích
podobných akcí velký závazek.

Sponzory celé akce byli: Městys Budišov, Kraj Vysočina, Moravské zemské muzeum
Brno, ZD Budišov, Horácko – ekologický region, Skupina ČEZ, Quantum, s. r. o.,
Zámečnictví Jiří Klíma, Tanatech, s. r. o., Zahradnictví Ing. Ladislav Molnár, Esko-t,
s. r. o.
Ladislav Dokulil,
foto autor a Stanislav Bačák
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Z HISTORIE
Došlo poštou
Ahoj Karle,
narazil jsem náhodou na zahraniční aukci na obraz Budišova. Nevím, zda je znám, já
ho v životě neviděl. Je to akvarel od Fridricha Julia Postla z roku 1835 o velikosti
44.5×67 cm. (17.5×26.4 in.).
Originální název díla je „Ansicht von Budischau von der Ostseite“.

Když jsem následně věděl, co hledám, podařilo se mi najít další aukci, kde byly sytější
barvy.
Mgr. Josef Voborný
Pozdrav z Berlína
…Mám krásné vzpomínky na starou poštu v Budišově, chodila jsem tam s tržbou
z krámu od babičky a taky telefonovat mamince do Brna. Obdivovala jsem vždy paní
Zelinkovou, jak hbitě zastrkovala různé šňůry do všech možných dírek a na kůži
vypolstrované dveře do telefonní kabiny. Byly to krásné časy, lidi spolu více
komunikovali - to je alespoň můj dojem.
Čím je člověk starší, tím raději na ty časy vzpomíná a jsem za to vděčna, ty
vzpomínky člověka obohatí na celý život a nedá se to s ničím srovnat nebo nahradit…
Míla Gail
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Z KULTURY
Výročí
Před 140 lety, přesněji 20. srpna 1878, se v Tasově narodil český kněz, básník
a spisovatel Jakub Deml (zemřel 2. února 1961). Jako vzpomínku na toto výročí
otiskujeme několik textů z jeho knihy Moji přátelé.
VLČÍ MÁKU, vidím město orientální, jest obklíčeno vysokou zdí. Slunce v plném květu
na nebi i na zemi. Podél městských hradeb – viď, kosti vybělené sluncem svaté jsou? –
jde dívka, ruce napřažené, obličej obrácený k nebi.
Kam jdeš?
Do Města.
Ale tudy se nejde do města.
Pane, já nevidím.
Bolí tě, že nevidíš?
Pane, já nevím.
Tedy jsi dosud nemilovala?
Očima ne, pane.
A jak se ti to stalo?
Když jsem byla maličká, zírala jsem do ohně.
A pamatuješ, jaké jest nebe a jaká jest země za krásného dne anebo za jasné, čisté noci?
Pane, já jsem byla maličká.
Vidělas Smrt?
Jen jsem ji slyšela.
A nebojíš se jí?
Neumru, když mne viděly Jeho oči.
Čí oči?
Třeba vaše, pane, já nevím, nevidím.
V tom jsme si podobni.
Tak? i vy pane?
Baže, dcero; vidím sice lilie polní, něhu dalekých obzorů, bílá města, širý úsměv moře,
radostné strnutí palem, let orlů na horách, hluboký pohled blankytu, ale to vše, to vše
velmi se podobá vidění tvému, a ve spaní jsme si zcela podobni…
Nu, a jaký by tedy byl rozdíl podstatný?
Já, doufám, věřím.
Abyste více viděl?
Abych mohl více milovati.
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MATEŘIDOUŠKO, nevidím tě, tolik jsi se ztratila ve svém okolí, ale jako bys jenom
voněla ze šatů léta, přítelkyně pasáčků – moje myšlenka není o nic méně ztracená a já
nevěděl, že tě budu někdy zváti Sestrou!
Vítám tě, sestro CHARPO, ti, kdož nerozumějí bolesti mé, myslí, že nemluvím jedině
k tobě, tuto chvíli. Klasy nad tebe se vypínají, ale bez nás nebylo by utěšeného pohledu
do stébel a pěkně se neseme na hlavách ženců a svědčí nám u polních křížů nad
klekátkem.
BLATOUCHU, příteli včel, služebnic oltáře, bez tebe bych nerozuměl Proroctví, jež dí:
Máslo a med jísti bude, aby uměl zavrhnouti zlé a vyvoliti dobré. Na místech, která
nevysychají, když všichni tvoji bratři a sestry hynou žízní, blyskotá kalich tvůj hlubokým
leskem zlata jako kalich mešní o Božím těle, a člověk se chvěje, že tvoje poupata každým
okamžikem mohou rozpuknout a že se při tom stane veliké zjevení Krásy.
PŘESLIČKO, vzpomene si někdo ještě na nás, až budou všechny stromy tak malé jak ty?
Oh, jak tě miluji, sestřičko, neboť jsi mi poslední svědkyní věků, kdy ještě nebylo lidí.
LEKNÍNE, Tvůrce asi věděl, že by labuť zhynula tesknotou, kdyby neměla příkladu v tvé
kráse.
PAMPELIŠKO, konečně, kterak užitečněji stráviti život? Dobýt co nejvíce světla a
zachytit co nejvíce rosy!
JEČMENI, a tobě copánky rostou do nebe!
JABLONI, čím více kdo dává, tím ztracenější. Útěchu však přece jednu máš: že každý
jednotlivý tvůj plod obsahuje všechnu moudrost a všechnu sladkost duše tvé, takže i dítě,
ani nevědouc, požívá s tvým ovocem nevyslovitelné slávy daru, která nemůže býti bez
užitku pro jeho srdce.
Tasovská ptačí pítka
K připomenutí 140. výročí narození kněze a
spisovatele Jakuba Demla uspořádala organizace
Aliterra/Slepíši, na zahradě staré tasovské školy,
výstavu pítek pro ptáky a zahradních objektů.
Vystaveny
byly
práce
nevidomých
a slabozrakých absolventů tasovského ateliéru,
kteří za použití Axmanovy techniky modelování
vytvářejí různé vázy, mísy, ale i další práce na
téma hudba, voda, hold vínu apod.
Mnoho výrobků díky přírodnímu materiálu
(šamotová hlína) již zdobí nejednu zahradu
a stávají se jejím oživením a přirozenou součástí.
Většinu těchto originálních prací lze v dílně
Axmanových zakoupit a udělat radost nejenom
sobě, ale zároveň finančně podpořit bohulibou
činnost přinášející nevidomým možnost realizovat
svoje představy a ve svém budoucím životě nabyté
zkušenosti uplatnit.
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Tereza Axmanová interpretuje vidění nevidomých

Karel Pavlíček

__________

Dávno kdysi:
Cestu lemovaly javory a lípy,
šuměl proud mízy.
Zarazili jsme se. Neschopni slova jsme stáli.
Pak ale kdosi zavolal: rozběhli jsme se
a na všechno jsme zapomněli.
Pavel Kolmačka
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Z BUDIŠOVA A OKOLÍ
Základní škola Budišov
Ani jsme se nenadáli a to, na co se těší jak děti, tak rodiče, doba sladkého nicnedělání,
odpočinku a sluníčka je tu. Konec našeho školního roku byl jako vždy nabitý různými
akcemi, a tak bychom se rádi podělili o to, co jsme ještě všechno během posledních dnů
prožili.
Pokračoval projekt Pokusné ověřování a v rámci něj měly všechny děti možnost
navštívit různá zajímavá místa naší země. O některých jste se dozvěděli už v minulém
čísle zpravodaje. Během května a června ještě navštívili mladší žáci MZM, Technické
muzeum a Památník Leoše Janáčka v Brně a žáci 8. a 9. ročníku byli v Terezíně. A zde je
krátké seznámení s tím, co nás tam potkalo.
MZM – Analfabeta Negramotná
Dne 18. 5. 2018 navštívili žáci 2. B projekt dětského muzea Analfabeta Negramotná.
Děti byly hravou formou seznámeny s literární tvorbou českých i světových autorů.
Během programu plnily úkoly, které souvisely s jednotlivými žánry, poslouchaly ukázky
z knih a na závěr si mohly vyzkoušet interaktivní prvky, didaktické pomůcky
a stylizované scénky z jednotlivých bloků.
MZM Brno
V pátek 18. května 2018 se žáci 3. třídy zúčastnili exkurze do Moravského zemského
muzea v Brně. Prošli a prohlédli si sbírky minerálů. Soustředěně a se zájmem poslouchali
názorný a poutavý výklad paní průvodkyně. Dozvěděli se mnoho zajímavého. Každý
dostal na památku ametyst.
Památník Leoše Janáčka – 1. třída
Dne 18.května navštívili naši prvňáčci v rámci exkurzí z projektu Paměťové instituce
Památník Leoše Janáčka v Brně.
Děti si prohlédly dům, ve kterém žil a tvořil známý český hudební skladatel. Hlavním
tématem této exkurze bylo dílo Říkadla, která doplnil ilustracemi Josef Lada. Děti si je
poslechly, doprovodily se různými hudebními nástroji, zazpívaly si a vyzkoušely mnohé
další aktivity, které se jim moc líbily. Poté se prvňáci přidali k dětem z 2. a 3.třídy, ti
navštívili programy Analfabeta Negramotná a Kamínky v Moravském zemském muzeu
a všichni společně zakončili výlet dobrým obědem ve Velké Bíteši.
Technické muzeum Brno
V úterý 5. června 2018 navštívili žáci 3. třídy Technické muzeum v Brně. Pan
průvodce je seznámil s uličkou řemesel. Vyprávěl jim o životě, jaký byl před sto léty. Jak
to vypadalo v hodinářství, v ordinaci zubního lékaře, v kadeřnickém salónu, v obchodě
a další zajímavosti z té doby.
Technické muzeum Brno – 1.–3. třída
V úterý 5. června navštívily děti z 1., 2. A, 2. B a 3. třídy Technické muzeum v Brně.
Zúčastnily se programů v technické herně, v uličce řemesel nebo v salonu hudby. Každá
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třída měla jeden program a dále volnou prohlídku, takže děti viděly i další expozice,
např. výstavu motocyklů, automobilů, letadel a dalších strojů. Exkurze se dětem moc
líbila.

Seiferos
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Páteční ráno (8. 6.) bylo pro všechny milovníky přírody příjemným zážitkem, protože
nás navštívila nezisková organizace a záchranná stanice Seiferos. Slovní doprovod byl
velice zajímavý a dravci i sovy se nám ukázali v celé své nádheře. Tato akce byla
zorganizována ke Dni dětí (třebaže s týdenním zpožděním) a hrazena z výtěžku za sběr
papíru.
Dopravní hřiště
V pondělí 11. června 2018 se zúčastnili žáci 4. třídy jarního výcviku na dopravním
hřišti DDM při ZŠ Bartuškova v Třebíči. Akci předcházela důkladná příprava během
vyučování: teoreticky jsme řešili různé dopravní situace, poznávali dopravní značky
a napsali mnoho zkušebních testů. Své znalosti jsme si vyzkoušeli i prakticky
na improvizovaném dopravním hřišti na kurtech u školy: odbočování vlevo, objíždění
překážky, přednost zprava, kruhový objezd – to byla asi největší úskalí celého výcviku.
O tom, že se většina dětí poctivě připravovala, svědčí úspěšnost 63%: 15 žáků získalo
Průkaz cyklisty, na který jsou právem pyšní.
Motivační program na SŠ Pozďatín

Žáci 8. třídy navštívili SŠ zemědělskou v Pozďatíně. Škola zahájila výuku 1. září
2017. Je to škola rodinného typu s maximálním počtem 25 žáků v každém ročníku. Nová
škola je situována v krásném venkovském prostředí v okolí bývalé hájenky u obce
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Pozďatín v okrese Třebíč. Lokalita je dobře dostupná ze širokého regionu díky
vlakovému i autobusovému spojení, zastávky jsou přímo u školy. Svoz z obtížněji
dostupných míst je zajišťován školním autobusem. Právě unikátní propojení přírody
a areálu školy zajišťuje všechny požadavky na moderní vzdělávání zemědělského oboru.
Úřad práce a židovské město Třebíč
Správně zvolit své budoucí povolání, či prozatím ten správný studijní obor na střední
škole, je nelehký úkol každého jedince ukončujícího studium na základní škole. Tuto
důležitou životní volbu se na naší škole snažíme žákům usnadnit např. vzdělávacím
programem nazvaným „Volba povolání“, který pro nás každoročně připravuje Úřad práce
v Třebíči. Návštěva ÚP žákům osmých tříd poskytla reálný náhled na možnosti volby
a navedla je k postupu, jak vybrat správný studijní směr pro svou budoucnost.
Ročníkové práce – 9. třída
Jako jejich předchůdci, měli i letošní žáci 9. třídy za celoroční úkol vytvořit své
ročníkové práce, které na konci školního roku prezentovali nejen svým spolužákům ale
také veřejnosti.
Práce byly povedené, porotci z řad učitelů měli těžký úkol vybrat postupujících deset.
Zda vybrali dobře a jak se dětem jejich práce povedly, jste mohli posoudit sami
na veřejné prezentaci prací.
Setkání škol v Žarošicích
V Žarošicích u Kyjova se letos už po čtvrté uskutečnilo setkání vybraných žáků škol
z Mikulova, Budišova a místních Žarošic.
Cílem pro 12 žáků každé školy bylo bojovat o body převážně ve sportovních
soutěžích. Všichni však k jednotlivým kláním přistupovali v duchu fair play a s tím,
že není důležité vyhrát, ale především porovnat své dovednosti a zkušenosti s novými
sporty. Naši zástupci patřili věkem mezi nejmladší, ale přesto nechali za sebou dobrý
dojem. Zvítězili jsme v disciplínách: koštýř, podlézání laťky a skok přes švihadlo.
V ostatních jsme byli zdatnými soupeři a někdy nám chybělo i trochu štěstíčka.
Poděkování za vzornou reprezentaci patří: Tereze a Simoně Teplovým, Adéle
Hajdukové, Kláře Mezlíkové, Natálii Tiché, Kláře Dobrovolné, Adamu Šubertovi,
Stanislavu Coufalovi, Filipu Matouškovi, Petru Vostalovi, Lukáši Votavovi, Adamu
Filovi.
Během tří dnů tak vznikala nová přátelství, která mohou být dále utužována v dalších
létech. Příští školní rok vyjedou naši zástupci do Mikulova.
Posezení s kytarami
V pátek 22. 6. 2018 se uskutečnil již 3. ročník posezení s kytarou na školní zahradě.
Kytaristé z řad žáků zahráli mnoho trampských i populárních písní a přítomní si s nimi
rádi zazpívali. Kromě toho byl také čas na opékání špekáčků a různé hry. Odvážnější
z dětí si na školní zahradě postavili stany a strávili v nich dobrodružnou noc. Ráno
po snídani si rozveselené nocležníky odváželi spokojení rodiče. I přes mírné zhoršení
počasí se akce vydařila.
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Terezín – žáci 8. a 9. třídy
25. června jsme se v rámci projektu „Pokusné ověřování“ zúčastnili exkurze do
Terezína.
V úvodní přednášce jsme se dozvěděli cenné informace o historii tohoto města
(založení Josefem II.), o jeho nechvalně proslulé úloze ve druhé světové válce (židovské
ghetto, koncentrační tábor, odkud byli Židé transportování do vyhlazovacích táborů
na východě), o důvodech, proč si nacisté vybrali právě Terezín (takřka nedobytné město,
napojení na železniční trať, blízko hranic s Německem, blízko Prahy), připomněli jsme si
důležité mezníky v jeho historii a získali pro mnohé z nás novou informaci o „revizní“
návštěvě Červeného kříže v Terezíně (nacisté vystavěli kolonádu, dávali na odiv péči
o nemocné v sanatoriu, na počest se konala sportovní utkání) a tvorbě propagandistického
filmu, který nacisté točili v roce 1944 a prostřednictvím něhož chtěli ukázat, jak
se vlastně Židům v ghettu „dobře“ žilo.
V druhé části jsme si prošli muzeum a prohlédli si transportní listiny Židů (mimo jiné
i seznam transportovaných Židů z Třebíče), seznámili se s kulturním děním v táboře
(časopis Vedem, opera Brundibár), navštívili jsme ženské ubikace; těžko si představit,
že v této místnosti s jedním záchodem o rozměrech cca 4×5 m muselo žít asi 60 žen
pohromadě (o chvilce klidu o samotě se jim mohlo jen zdát). Prošli jsme si celé město
včetně židovské modlitebny (když se tam Židé dostali, byl to pro ně do slova do písmene
svátek).
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Naše putování terezínským ghettem jsme završili v kolumbáriu, kde byl původně
v dřevěných, poté v papírových urnách uchováván popel zemřelých Židů (ač židovské
náboženství zpopelnění nepřipouští, místo pro takové množství hrobů zemřelých Židů
zkrátka v ghettu nebylo), v márnici s pohřebním vozem, rakvemi a pitevnou
a v krematoriu (spalovně mrtvých židovských těl). Ačkoli víme, že v Terezíně nebyly
plynové komory (i když jejich výstavba byla v plánu), zanechala v nás spalovna hluboký
dojem, stejně tak i hroby židů v jejím bezprostředním okolí, jež dekorují podle
židovských zvyklostí namísto květin kamínky.
Poté jsme se autobusem přesunuli do Malé pevnosti ve tvaru pěticípé hvězdy, kde nás
přivítalo heslo obvyklé u vstupu do většiny koncentračních táborů „Arbeit macht frei“.
Sloužila jako vězení (v cele 1 zde byl vězněn Gavrilo Pricip, který spáchal v roce
1914 atentát na Františka Ferdinanda d’Este), v době druhé světové války určené
pro příslušníky odboje. Obhlédli jsme cely, samotky atd. Dokonce i legraci jsme zažili,
a to při průchodu úzkou 500metrovou chodbou v opevnění. Na závěr jsme si vyfotili
hřbitov v okolí Malé pevnosti, nastoupili jsme do autobusu a vyrazili na cestu směr
domov. Sice by se mohlo zdát, že nás celodenní prohlídka unavila a záplava informací
zahltila, avšak opak byl pravdou – ani cestou zpátky jsme „nezavřeli pusu“, takže nám
cesta rychle uběhla.

Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku
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Projekt Edugard – školní zahradničení
Ekologické centrum Chaloupky na Vysočině, Lipka v Brně, spolek Přírodní zahrada a
rakouský partner Natur im Garten vyhlásili ke konci roku 2017 projekt Edugard – Pěstuj,
zkoumej, vyprávěj, který je zaměřen na školní zahrady.
Přihlásili jsme do soutěže 6. třídu – šesťáci zpracovali v angličtině časopis o zahradě
a video o mravencích a děvčata z deváté třídy - tvorba vyvýšeného, bylinkového záhonu
a návrh školních záhonů. V soutěži jsme získali 1. místo a obě skupiny za odměnu
pojedou na podzim na jednodenní exkurzi do rakouského Tullnu – město s ekologicky
vedenou zahradní plochou s šedesáti ukázkovými zahradami a dobrodružným přírodním
hřištěm. Komise oba výstupy z projektu ohodnotila maximálním počtem bodů, o to větší
je naše radost z výhry.
Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku
Den před koncem školního roku se s našimi žáky devátého ročníku rozloučil
slavnostně i pan starosta na místním obecním úřadě. Popřál jim mnoho štěstí a úspěchů
do života a každý žák si na památku odnesl drobný upomínkový předmět.
Za ZŠ kolektiv učitelů
Zpátky do lavic
Návrat do školních lavic po nezvykle slunečném, teplém a suchém létě může být pro
mnohé příjemnou a vítanou změnou. Osm týdnů uteklo jako voda a opět nastává doba
pravidelné docházky do školy. Rodiče a prarodiče se těší, až to jejich potomkům konečně
začne a oni si trochu vydechnou. Děti to však cítí jinak a školní povinnosti berou jako
něco nesmyslného a zcela zbytečného. Jen čas však ukáže, zda se tyto mladé bytosti
mýlily.
Škola, to je pro každého spojení s učením, známkami, vysvědčením, učiteli, úspěchy
i neúspěchy, poznámkami, problémy s chováním atd. Každý má jiný hodnotový žebříček
a to, co je u někoho samozřejmé, je pro druhého nepochopitelné nebo nerealizovatelné.
Tak jak posuzují školní prostředí žáci, tak je posuzují i zákonní zástupci a ostatní
veřejnost. Někdy nás v našem úsudku může ovlivnit nespokojený spolužák, rodič, soused
či televize. Fámy, které takto vznikají, šíří negativní atmosféru, která pak působí na celé
okolí.
Při hodnocení posledního roku se mi vybaví jedno rčení: „Vždy je lepší hledat chybu
v druhém než v sobě samém.“ Mám-li pocit, že se děje nespravedlnost vůči mně, tak
hledám pomoc i u orgánů, které jsou k tomu zřízeny. V tomto případě u České školní
inspekce či Policie. Ano, s tím plně souhlasím, ale proč to řešit formou anonymů? Možná
proto, že výše uvedené rčení je oprávněné.
Pro vysvětlení musím dodat, že práce jak ředitele školy, tak celého pedagogického
sboru je na velmi kvalitní úrovni, což potvrdily i nečekané kontroly.
Během uplynulého školního roku jsme všichni o rok zestárli a stejně i naše školička.
Nechci se zmiňovat, co všechno by si ona naše „Alma mater“ zasloužila. Každý, kdo
do ní zavítal v poslední době, postřehl vizuální změny a posun k lepšímu. Výměna oken a
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zateplený plášť budovy, výmalba, nový nábytek, šatny, dílny, osvětlení, zabezpečení,
kamerový systém atd. jsou jen letmým výčtem činností, které se nám v posledních letech
podařilo zrealizovat. Toto je však jen pozlátko, které skrývá i negativní část budovy. Pod
povrchem tiká časovaná bomba ve formě starých rozvodů tepla, odpadů a nad tím vším
už značně nekvalitní čepice.
Ptám se: „Jak z toho ven?“
Vše je vázáno na značné finanční prostředky, které v obecním rozpočtu prozatím
nejsou. Dotační titul z IROP na částečnou modernizaci naší školy nevyšel z důvodu
nedostatečné sumy peněz na modernizaci základních škol v ČR, a tak nezbývá než dál
hledat možné zdroje či cesty, jak situaci řešit.
Zřizovatel má nelehkou úlohu, jak se se situací v budoucnu vyrovnat. Věřím, že
politická situace bude po volbách budišovskému školství více nakloněna a budou
podporovány aktivity na obnovu školních budov.
Za svoji osobu mohu slíbit, že se v pokračujícím funkčním období pokusím zajistit
součinnost se zastupiteli a budu pokračovat v nastavené modernizaci školy a jejího okolí.
Do nastávajícího školního roku bych chtěl popřát všem žákům pevnou vůli a chuť ke
vzdělávání, důslednou kontrolu ze strany rodičů a pochopení v případě neúspěchu.
Učitelům radost ze své práce a spravedlivý přístup nejen k žákům, ale i k sobě samým.
Škole osvíceného zřizovatele.
Mgr. Milan Procházka, ředitel školy

Na čem budou sedat vlaštovky?
Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud. Na stránkách obecní
kroniky ozdobným písmem je psáno: 29. ledna 1926. Ten den pro zdejší lidi znamenal po
noci ráno. Tak nějak neuměle cituji slova pana Svěráka z jeho písně „ Elektrický valčík“.
Asi to hned nebylo všude, ale lid budišovský zahodil louče, petrolejky a svíčky, a začalo
se elektricky svítit. Pak i vařit na elektrických sporácích, pořizovala se rádia, vysavače,
cirkulárky, mlátičky, přímotopy, ventilátory, televizory, počítače. A celá ta elektrika se
vedla bůhví odkud do trafačky a pak do domácností dráty, které nejdříve nesly dřevěné, a
potom betonové sloupy. No a ty teď zmizí a ten životodárný, ale i nebezpečný proud se
povede pod zemí. Holt pokrok se nezastaví. Dodnes si pamatuji každodenní večerní
scénku, kdy děda řekl babičce: „Mamo, ružni“. A když babička otočila vypínačem
a v kuchyni se rozsvítila docela slabá žárovka, děda obdivně dodal: „Lidi, to je světlo!“
Dráty teď zmizí. Ale na čem se budou srocovat budišovské vlaštovky, než odletí do
Afriky? Kde si o té cestě budou povídat a my je budeme poslouchat, to jejich švitoření?
A závidět jim, že uletí té kruté zimě na Horácku.
No, asi budou sedat tam, kde kdysi dávno, před 92 roky, sedávali jejich předkové…
Tak jsem zvědav za rok, kde to bude. A taky kolik jich tam bude… letos ty dráty jsou
jimi docela řídce obsazeny.
Ing. Rostislav Tesař
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Doba dřevěná
Věřím, že všichni čtenáři Budišovského zpravodaje starší 12 let dovedou se znalostmi
z dějepisu ze Základní školy vyjmenovat, jak se lidstvo postupně vyvíjelo. Připomeňme
si to. Začalo to dobou kamennou, pokračovali jsme dobou bronzovou, a dále železnou.
Pak nastoupilo století páry, které přešlo plynule do éry elektrické. No a také máme dobu
plastovou, a teď ještě atomovou a informační. Je nám samozřejmě jasné, že to zabralo
miliony roků. Krajina i lidé se měnili, byli inteligentnější, méně odolní vůči vlivům
počasí, jsou vyšší a tlustší a také dobře živení. Dožívají se stále vyššího věku a prožívají
stejné problémy a stresy, jako jejich předchůdci.
No a teď tady máme „Dobu dřevěnou“. Jsem přesvědčen, že BZ 3/2018 bude první
světové informační médium, který tento výraz uvede. Co to ale znamená?
Všude kolem nás, za budišovskými domy, v zahradách i polích, jsou vidět narovnané
metry a metry štíp dřeva z nemocných okolních lesů. Viděl jsem hromady klád na pokraji
lesa. Co to způsobilo? Smrk ztepilý (latinsky Picea abies) je až 50 metrů vysoký, přímě
rostoucí a stále zelený jehličnatý strom. Teď se to ale mění. Díky kůrovci, neboli
lýkožroutu smrkovému a suchu se naše stálezelené lesy přebarvují do barvy rezavé. Hrdý
statný smrk teď vypadá schlíple, jako chlap, když se mu to nepodaří. A není to jediný
strom z lesa, jsou toho už stovky kusů. Stromy umírají vstoje a my jim neumíme zatím
pomoct. Les se zdá „průhledný“, jak stromy ubývají. Zbudou tam rozsáhlé paseky
s jahodami a maliním. Chybí voda, nejen modrá (pitná), ale hlavně zelená (v půdě) a šedá
(splašková). Byť jehličnany méně odpařují vodu, než jejich listnatí kamarádi, stejně
podléhají zkáze. A ten malý brouček kůroveček je životaschopný a schopný všeho. Zničí
strom a jde na další. Životní pouť stromu trvá třeba sto let, ta mrcha lýkožroutská žije
krátce, ale je mocná v té devastaci. Jsou silnější než lidé, kteří si neví rady.
Budeme mít spoustu palivového dřeva. Budeme mít doma ještě rozzářený vánoční
smrček? Budou mít šikovné budišovské ženské dost větví na věnce na dušičky? Nebo
stavbaři na krovy nových domů? Dřevo teď slouží i jako dekorace Budišova, jak o tom
svědčí vyzdobená špice pozemku u vlakového přejezdu.
Teď se musí co nejrychleji napadené dřevo dostat z lesů pryč. Já tedy doufám, a věřím,
že ta „Doba dřevěná“ nebude trvat dlouho a naše lesy se z té kalamity zotaví. A snad se
toho zeleného lesa ještě dočkám…
Ing. Rostislav Tesař
Velkomeziříčský masakr, dnes
7. a 8. května 1945, jen pár hodin před koncem války, bylo ve Velkém Meziříčí
mučeno a pozabíjeno německými vojáky na 60 místních obyvatel. Událost připomíná
pomník na náměstí a několik pomníčků ve městě a blízkém okolí. Při návštěvě města se
u pomníku vždycky zastavím. Letos jsem byl překvapen, když jsem pomník našel
zastrčený mezi pódiem a nějakou kovovou bednou a navíc za lesem dopravních značek.
V jaké době to žijeme? Na jedné straně si připomínáme Němce, kteří zemřeli při odsunu
po konci druhé světové války, připomínáme to široce medializovaným pochodem z Brna
do Pohořelic za podpory nejvyšších míst v kraji, a na druhé straně nejsme schopni se
slušně postarat o pomník mrtvým Čechům, kteří zemřeli ve stejném konfliktu? Jsme už
tak otupělí, že si neuvědomujeme rozměr této tragédie? Nebo je to pro nás už tak
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vzdálená historie jako mrtví na Moravském poli? Není to tím, že se o téhle tragédii mlčí,
zatím co jiné se nám stále připomínají? Překáží starý památník nové době? Co tak jej
přesunout na jiné důstojné místo, aby svou existencí nerušil „kulturní léto“ na náměstí?

Karel Sutorý
Hvězdoňovice – kámen se třemi křížky
Poprvé jsem se s křížovými kameny a monolitickými kamennými kříži setkal v roce
1996, nebo 1997. Tyto dva roky jsem se o dovolené, jako vandrák, potuloval po Českém
lese a Krušných horách. Zde je koncentrace těchto kamenných památek v naší republice
největší.
Už si nevzpomínám, jestli to bylo v roce 2006, nebo později, když jsem na turistickém
ukazateli, u vlakové zastávky v Hvězdoňovicích, četl tento zajímavý text: ,,Křížový
kámen leží na kraji lesa, západně od obce. Podle pověsti jsou na něm vyryty tři kříže
(zřetelné jsou pouze dva). Pověst vypráví, že v roce 1866 se jej pokusili snést tři pruští
vojáci z kopce Na hradiskách do Hvězdoňovic. Brzy však padli vyčerpáním a zemřeli.
Podle pověsti se tak stalo uprostřed louky. Zdá se tedy, že dnešní stanoviště kamene není
původní.“
Toto byla snad první zmínka o památných kamenech na Třebíčsku, které jsem si
všimnul. Nerad se sázím, ale troufnu si tvrdit, že podle této informace kámen nenajdete.
Mě se ho podařilo až při třetí výpravě.
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Jedná se o velký, neopracovaný rulový kámen, na kterém jsou vytesány tři menší
křížky. Kámen do Aše nahlásil, v roce 2002, pan Miroslav Svoboda z Brna. Tato
kamenná památka je vedená pod číslem 2015.

Zapátral jsem trochu v historii. Jako první o kamenu píše Jan Dokulil ve své knize
Naším krajem, na str. 91–92. Kniha vyšla v roce 1936. Tato publikace, ve zkrácené verzi,
byla vydaná ještě v roce 1991. Pověst je na str. 114.
Památník nešťastné sázky
Asi 2 km od Hvězdoňovic směrem k Markvarticím na pastvisku je veliký kámen, na
kterém jsou vytesány tři křížky. Je to památník nešťastné sázky tří pruských vojáků.
Pověst vypravuje: Když v roce 1866 táhli Prajzi naším krajem, jeden jejich oddíl táhl přes
Hvězdoňovice, kde se ubytoval. Navečer vyslali Prajzi svoje hlídky, aby prozkoumaly
kraj směrem k Markvarticím. Jedna z hlídek přišla až na lesnatý vrch, který svým
temenem patří do Markvartic. Říká se tam ,,Na hradiskách“. Ještě dnes je tam možno
pozorovati staré valy. Na svahu vrchu je dubový les, zvaný Doupnice. Na okraji
Doupnice stál veliký balvan, který zde byl někým postaven v dávných dobách na
památku nějakého neštěstí. Prušácká vojenská hlídka ubírala se tudy nazpět do
Hvězdoňovic a u kamene se zastavila ke krátkému odpočinku. Po chvíli vojáci počali se
mezi sebou příti, kolik kdo z nich unese. Mezi nimi byli zvláště tři siláci. Tito, aby
přesvědčili svoje druhy o své síle, vsadili se s nimi, že kámen vyzvednou a donesou až do
Hvězdoňovic. I stalo se. Avšak kámen do Hvězdoňovic nedonesli, nýbrž jenom asi 500 m
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daleko doprostřed pastviska. Tam se všichni tři svalili s kamenem k zemi a zůstali mrtví.
Jejich druhové jim na místě tom vykopali společný hrob a na něj přivalili nešťastný
kámen. Do kamene vytesali tři křížky na památku svým kamarádům.
Podle udání starých pamětníků kámen prý se pomalu do země propadává. Tuto pověst
zpracoval ve své knize ,,Pověsti Třebíčska“, na str. 83–84, pan Miroslav Hedbávný.
Kniha vyšla v roce 1995. Pověst má název ,,Osudný kámen“. Několik krátkých článků
vyšlo v regionálních novinách.
Zajímavou akcí pro veřejnost, především pro děti a mládež, byla soutěž, kterou v roce
2002 připravil Sokol Třebíč. Měla název ,,Příběhy psané do kamene“. Soutěžící měli za
úkol postupně navštívit osm památných kamenů a odpovědět na zadanou otázku.
K tomuto kamenu otázka zněla: ,,Kolik je křížků na kamenu“? Líbila se mně odpověď
šestiletého Pepy Adamce z Telče.
,,Tak nevím, proč sou na kameni dva křižky, kdyz ty vojacy byly tři?“
Když se kámen očistil od hlíny, ten třetí křížek je nyní vidět dobře.
Nechci bořit mýty, pověst může mít reálný základ, ale je to skutečně jen pověst. Když
si člověk vezme mapu, ví, kde se kámen nachází, a porovnává povídání, zjistí nelogické
informace.
Není to tak dlouho, když na jedné vernisáži za mnou přišla známá a velice rozhořčeně
si postěžovala: ,,Pane Nožičko, představte si, že i v Hvězdoňovicích, nebo
v Pokojovicích, kde máme chalupu, jsou vandalové! Ten kámen se třemi křížky je
pomalován červenou barvou.“ Byla dost překvapená, když zjistila, že se usmívám.
Pravděpodobně jsem se ujistil v tom, že se jedná o kámen, který vymezuje nějaké
hranice, nebo pozemek.
Po roce 1989 geodeti vyměřují a dávají do pořádku majetky vlastníků. A používají ke
značení červenou barvu.
24. 1. 2017 Emanuel Nožička
30× slovní rébus
Dnes se pokusíme uhodnout názvy sídel do vzdálenosti 7 km od Budišova (srovnáno
podle abecedy):
Procitnov
Náro, udělej kozu
Frk
Spodní pivonice
Nestarý kravičkov
Bez ostychu
Listnatý les
Celebrace
Onen noční pták bez a
Vrhov
Hýkavce malý bob
Osten s voltampérem
Návštěvníka železo
Centrované
Matušky železo
Vína bobulovín
Sekyrov
Koupací místo
Celá ze šutrů
Jistě železo
Voloďu veleb
Draslík, obruba, vložit a cer Pan Ypsilon kráčel
Samý malý lupus
Konec boxu, zajmutín
Řízeních lidově vezmi
Lasicovitých nechytání
Čertovy ozdoby
Mně hlahol silněji
Červená železo
Řešení příště
Ladislav Dokulil
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Z FARNOSTI
Poutní deník – Mariazell 9. 6. 2018
Pod duchovním vedením otce Jiřího Polacha se před šestou hodinou ranní vydalo
110 poutníků z Budišova a Pyšela do Mariazell. Toto město leží v rakouské spolkové
zemi Štýrsko. K necelým dvěma tisícům obyvatel ročně přibývá přes milion poutníků
a návštěvníků. Mariazell je nejslavnějším mariánskou svatyní ve střední Evropě.
Na toto poutní místo se vypravili budišovští a pyšelští farníci spolu s dětmi, které letos
přistoupily k prvnímu svatému přijímání. Jejich mottem bylo, že všichni jsme spojení
v Pánu Ježíši. A toto místo je opravdu spojením tří národů – rakouských, slovanských
a maďarských. Zajímavostí je, že na tomto krásném poutním místě, v mariazellské
bazilice, přistoupila k prvnímu svatému přijímání císařovna Marie Terezie.

Cesta do Mariazell trvala více jak čtyři hodiny. Výletníky přivítaly nádherné výhledy
na alpské vrcholky. Ihned po příjezdu poutníci vykročili z parkoviště směrem k bazilice.
V prostorách za bazilikou, ve Pfarrsaal (farním sále), se slavila bohoslužba sloužená
o. Jiřím. Poté následoval poutní jarmark – právě zde byla jedinečná příležitost zakoupit si
zcela originální suvenýry z Mariazell, jaké nikdo jiný z tohoto poutního místa dovézt
nemohl, neboť se na výrobě upomínkových předmětů podíleli sami poutníci.
Následoval volný program dle vlastního výběru. Jistě každý poutník zavítal se svými
prosbami a modlitbami do baziliky. První dojem z chrámového prostoru byl veliký.
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Velkolepost a krása baroka člověka ohromí. Do oken prolínaly sluneční paprsky a tak
barokní krása získala na intenzitě. Zvláštní dojem zanechal pohled na proslulou sošku
Panny Marie, ke které poutníci směřují své prosby o přímluvy u nebeského Otce.

Někteří poutníci navštívili i další zajímavá sakrální místa v okolí baziliky – např. kapli
U svaté studny (Brunnenkapelle), jenž ukrývá pramen vody, o němž se povídá, že jeho
voda má léčivé účiny na oční neduhy. Dále byla příležitost navštívit kapli sv. Michala
a jeskyni světel. Kromě toho bylo možno se vydat na křížovou cestu s Kalvárií
(Kalvarienberg) čítající cca 30 minut chůze do kopce.
Vyrazit do hor za zábavou a poznáním umožnila lanovka do Bürgeralpe. Zde se
návštěvníci ocitli v kouzelném horském světě plném atrakcí a poznávání zpracování
dřeva. Bylo možné vyzkoušet si plavení dříví, navštívit muzeum lesnictví, projet se
vláčkem okolo jezer, přejet na voru jezírko a dozvědět se mnoho zajímavého
o zpracování dřeva. Anebo jen tak pohopsávat po prolézačkách, lehnout si do houpacích
sítí a relaxovat, a to vše s výhledem na krásné hory. Dalším zajímavým zastavením byla
výrobna perníků. Tradičním výrobkem v Mariazell je perník od rodiny Pirkerových. Zde
bylo možné nahlédnout přímo pod ruce pekařů, jak pečou perníčky, a rovnou je
i ochutnat a vyzkoušet si, jak se pracuje s těstem. Tady bylo také krásné místo
k odpočinku – usadit se na lavičku a vychutnat si pohled z terasy přímo na hory. Pokud
poutníci dostali chuť na kávu, zákusek či vynikající zmrzlinu, mohli navštívit cukrárnu
Pirker, kde bylo půvabné místo k posezení.
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O půl čtvrté se všichni dostavili na místo odjezdu. S pohledem na krásné alpské
vrcholy se poutníci rozloučili s Mariazell a plni zážitků se vydali zpět do svých domovů.
A ještě něco z historie poutního místa Mariazell:
Podle tradice bylo poutní místo Mariazel založeno 21. 12. 1157. Legenda vypráví
o vzniku poutního místa takto: Opat Otker z benediktinského kláštera Svatého
Lambrechta vyslal v roce 1157 mnicha jménem Magnus do okolí dnešního Mariazell,
které klášteru náleželo. Zde měl mnich Magnus pečovat o duchovní život tamních
obyvatel. S dovolením opata si na svou cestu vzal sošku Panny Marie z lipového dřeva.
Večer 21. 12. 1157 mu cestu zatarasil skalní blok. Magnus se obrátil s modlitbou k Panně
Marii, na jejíž přímluvu se skála rozestoupila a on mohl pokračovat v cestě. Když dorazil
k cíli, postavil sošku Madony na pařez a vybudoval si celu (německy Zelle), která mu
sloužila zároveň jako kaple i jako přístřeší. „Maria v cele“ dala místu název a stala se
vyhledávaným cílem poutníků.
Pověst o zázračných vyslyšených modlitbách přilákala brzy poutníky z mnoha zemí a
kolem roku 1200 nechal hrabě Jindřich Vladislav zbudovat první kostel „Mater Gentium
Slavorum“ jako dík za uzdravení z jedné těžké nemoci. Uherský král Ludvík Velký dal
v roce 1370 postavit dodnes zachovanou kapli jako poděkování za vítězství nad nepřáteli
křesťanské víry na východě.
Kolem poloviny tisíciletí je již Mariazell známé jako mezinárodní poutní místo.
Poutníci přicházeli na toto mariánské poutní místo ve Štýrsku z Bavorska, Čech
a Moravy, Francie, Itálie, Chorvatska, Polska, Německa a Švýcarska. Největší počet
poutníků přicházel především z Rakouska a Maďarska.
Nový rozkvět zaznamenává Mariazell v době baroka a stává se jakýmsi centrálním
poutním místem Podunajské monarchie. Gotický chrám, který do té doby sloužil věřícím,
již nestačí přívalu poutníků, a tak opat Benedikt Pierin provedl v letech 1644–1683
velkou a honosnou barokní přestavbu. Z této doby pochází dnešní podoba poutní
baziliky.
Bazilika, stojící uprostřed nádherné horské krajiny, bývala v 17. století ještě kostelem,
jenž byl dílem známého italského stavitele Domenica Sciassia. Císař Karel VI. dal městu
jako děkovný dar hlavní oltář, který byl postaven podle plánu Johanna Bernharda
Fischera z Erlachu v roce 1692 (posvěcen v roce 1704). Oltář pro milostnou sochu navrhl
jeho syn Joseph Emanuel Fischer. Na něm je umístěna trůnící Madona s Ježíškem
posazeným na klíně. Socha vznikla patrně před rokem 1300. Kostel byl povýšen na
baziliku v roce 1907.
V roce 1948 bylo Mariazell povýšeno na město. V posledních letech dochází
k obnovování tradice pěších poutí do Mariazell i z Česka. Důkazem toho je jedna
z třebíčských farností, která každoročně v červnu pěší pouť pořádá.
Blanka Trnková
Další farní den v Budišově
V pořadí již osmý farní den v Budišově proběhl 16. června 2018 jako jindy s běžným
programem (fotbal, hry, trampolína, skákací hrad, tombola apod.). A přece něco bylo
navíc: dva roky rekonstrukce místností fary zanechaly na této kulturní památce své stopy.
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Při tomto farním dnu nám dobrovolnice zprostředkovaly komentovanou (ne, přímo
hranou) prohlídku renovovaných prostor fary (jen do sklepa a na půdu nás nevzaly).
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Půdorys 1. podlaží podle zaměření firmou Geoding z Třebíče
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Dříve…

…a nyní
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Z fary je dnes úplně jiná budova, což je důsledkem úsilí našeho pana faráře P. Jiřího
Polacha. Všemu tomu předcházel stavebně historický průzkum PhDr. Pavla Borského,
CSc., který na podkladě geodetického zaměření půdorysu a řezů jednotlivých podlaží
zjišťoval stavební historii farní budovy (fara je kulturní památkou od r. 2012 a úpravy
v budově jsou možné se souhlasem památkářů).
První zmínka o faře v Budišově pochází z roku 1401. V roce 1662 již stála patrně
(snad částečně) dřevěná budova fary, která byla do roku 1732 přestavěna. Po r. 1780 byla
fara již zděná. Roku 1850 fara i s kostelem vyhořela (od roku 1829 měla budova fary
pojištění proti ohni) a celá byla následně obnovena. Opravy fary proběhly ještě v roce
1938 a úpravy interiéru roku 2016–2017. Podle doporučení PhDr. Borského došlo
odstranění novodobé příčky, která porušila klenbu místnosti, a všechny místnosti prošly
důkladnou renovací.
Zájemce o podrobnější historii farnosti můžeme odkázat na farní kroniku, kroniku
obce i výsledky historického průzkumu. Tyto zdroje však nejsou veřejně přístupné, takže
je možné použít další literaturu, která se dá částečně ještě koupit, nalézt na internetu,
nebo vypůjčit od budišovských vlastníků této literatury. Nějaké zmínky a články byly
otištěny i v našem zpravodaji. Něco málo lze najít i na stránkách městyse v sekci historie.
To vše je pro čtenáře poměrně nesnadné. Existuje ale ještě jedna možnost. Bakalářská
práce budišovské farnice Blanky Trnkové obsahuje nejen přehled výše zmíněné literatury
a zdrojů, ale lze ji bez nadsázky označit za první ucelené zpracování části historie
budišovské farnosti (alespoň já jsem nikde podobné nenašel). Přestože se zabývá historií
farnosti v první polovině minulého století, je v něm obsažena stručná historie farnosti
i v minulých staletích.
A co je ze všeho nejlepší, práci Bc. Blanky Trnkové (Dějiny farnosti Budišov
u Třebíče v 1. polovině 20. století) lze nalézt (v PDF) na Síti sítí:
https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/100148
Ladislav Dokulil

Pyšel – oslava 230. výročí posvěcení kostela sv. Barbory
V Pyšele si připomněli 230. výročí posvěcení kostela 1. července dopolední mší
svatou. Kostel sv. Barbory v Pyšele byl postaven v roce 1788 s přispěním mecenáše
hraběte Karla Haugwitze a posvěcen 1. července 1788 biskupem Janem Křtitelem
Lachenbauerem.
Jeho oltář byl v té době zasvěcen sv. Barboře. O životě svaté Barbory je toho známo
velmi málo. Žila snad v Nikomedii v rodině bohatého obchodníka někdy mezi 2. a 4. stol.
Její otec byl velkým nepřítelem křesťanů, když zjistil, že jeho dcera touží být křesťankou,
uvěznil ji ve věži a později nechal mučit a popravit. Barbora je uznávanou světicí a patří
mezi Čtrnáct svatých pomocníků v nouzi.
Součástí oslav byl odpolední program na návsi s dechovou hudbou a bohatým
pohoštěním, na němž se podílely i pyšelské ženy.
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Zájemci si mohli prohlédnout starý tiskařský lis, který byl postaven před pyšelskou
tvrzí. Dva lektoři během své přednášky seznamovali všechny posluchače s objevem
a historií knihtisku. V Evropě je knihtisk neodmyslitelně spojen se jménem Johanna
Gutenberga na přelomu let 1447/1448. Mezi nejznámější tisky u nás lze zařadit Bibli
kralickou tištěnou v roce 1613.
Během poutavého výkladu s názornými ukázkami výroby liter, rytí do voskových
destiček, psaní husím brkem na pulpitu (psací stojan, u kterého přepisovali mniši knihy
v klášterních písárnách zvaných skriptoria), lektoři vytiskli každému zájemci pamětní list
s patronkou kostela sv. Barborou od A. Dürera.

Několik dní před samotnou oslavou se paní starostce narodila dcera, dali jí jméno
Barbora.
Karel Pavlíček,
foto autor a Stanislav Bačák
__________
Devátý
Nemůžu dál
Ležím si přes cestu.
Irena Dousková
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SPORT
Rozpis fotbalových zápasů – muži A – podzim 2018
Kolo
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.

Termín
neděle 12.8.
sobota 18.8
neděle 26.8.
neděle 2.9.
sobota 8.9.
neděle 16.9.
neděle 23.9.
neděle 30.9.
neděle 7.10.
neděle 14.10.
sobota 20.10.
neděle 28.10.
neděle 4.11.

Místo
doma
venku
doma
venku
venku
doma
venku
doma
venku
doma
venku
doma
venku

Soupeř
Sokol Šebkovice
FC Žďas Žďár nad Sázavou B
SFK Vrchovina B
FK Jaroměřice nad Rok.
1.FC Jemnicko
FK Radešínská Svratka
HFK Třebíč B
Sokol Želetava
FC Rapotice
SK Nové Syrovice
SFK Dukovany
TJ Moravec
SK Kouty

Zač.
16.30
16.30
16.30
16.00
16.00
16.00
15.30
15.30
15.00
15.00
14.30
14.30
14.00

Odjezd
14.30
14.30
14.00
14.15
13.30
12.45
12.30

Sportovci blahopřejí

V těchto dnech oslavil Josef Cabejšek významné životní jubileum. Jeho jméno je
nerozlučně spjato s budišovským fotbalem, byl hráčem, posléze trenérem a v současné
době je asistentem trenéra. Zažil pády i vzestupy mužstva, a co je hlavní, zůstal
budišovskému fotbalu věrný i přes to, že již dlouhodobě žije mimo Budišov.
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Rok 1964–1966, Josef Cabejšek, stojící šestý zleva

Rok 1986, 25. 5. Josef Cabejšek, stojící šestý zleva

Hráči, funkcionáři a všichni příznivci fotbalu přejí Josefovi vše nejlepší do dalších let
a děkují mu za vše, co pro budišovský fotbal vykonal.
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Budišovští fotbalisté v Hartvíkovicích
Externího překážkového závodu WILSONKA RACE v autocampu Hartvíkovice na
9 km s 25 překážkami se dne 8. září zúčastnili i dva budišovští fotbalisté Matěj Sedláček
a Tomáš Nováček. Mezi 600 účastníky se neztratili a dosáhli vynikajícího výsledku,
Matěj Sedláček skončil na 21. a Tomáš Nováček na 55. místě.
Redakce zpravodaje jim touto cestou blahopřeje.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Diamantová svatba
V těchto dnech oslavili 60 let společného života manželé Alena a Antonín Jarošovi.
Ano si řekli 16. 8. 1958 v Jihlavě.

Za vše dobré děkují a do dalších let vše dobré přejí
synové Petr a Boris
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POČASÍ
Odposlechnuto z Českého rozhlasu Brno
Nejnižší a nejvyšší teploty v Budišově u Třebíče v průběhu let
15. prosince 1933 byla naměřena nejnižší teplota –22,50 C
23. dubna 1938 nejnižší teplota –6 °C
22. února 1940 nejnižší teplota –24,5 °C
24. února 1942 nejnižší teplota –31,8 °C
21. srpna 1943 nejvyšší teplota +31,7 °C
Alena Rybníčková
Měsíční úhrn srážek
červen
červenec
srpen

71,7 mm
21,8 mm
16,6 mm

Proč v Budišově neprší II
Před rokem (BZ 3/2017) jsme si stěžovali na extrémní sucho v Budišově. Neustále si
na něco stěžujeme. Letos si stěžujeme na extrémní sucho v Budišově.
Od dubna do meteorologického začátku léta 1. června (ten tvořil výjimku s 36 mm za
den) toho moc nenapršelo (91,3 mm), v červnu (i s tím lijákem prvního) a červenci
(93,5 mm) to nebylo o moc lepší. Nezmokli jsme, zato jsme se v červenci mohli dívat na
bouřky, kterých se potloukalo kolem městyse nemálo (obr. z 27. 7. ve 20 hodin).

mapa: ČHMÚ, Blitzortung.org, Openlayers, Opencyclemap.org, MapQuest
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Vylepšil to srpen?
1. jsme se mohli směle dívat na duhu, aniž nám káplo na hlavu – 0 mm.
2. jsme se mohli podívat na bouřky, aniž nám káplo na hlavu (obr.) – 0 mm.
3. jsme mohli hledět na oblohu celkem bez mráčku, aniž nám káplo na hlavu – 0 mm.
4. jsme se mohli v dálce podívat, jak vypadá déšť, aniž nám káplo na hlavu – 0 mm.
5. jsme zblízka viděli mraky a těm, kteří to stihli, káply i dvě kapky na hlavu – 0,0 mm.
6. jsme pozorovali nadějné chmýří na obloze, aniž nám káplo na hlavu – 0 mm.
7. jsme viděli miniobláčky a slyšeli o bouřkách, aniž nám káplo na hlavu – 0 mm.
8. jsme při bouřce viděli dvojitou duhu a někomu na hlavu padlo pár kapek – 0,0 mm.
9. jsme zažili téměř jasnou oblohu, aniž nám káplo na hlavu – 0 mm.
10. jsme čekali déšť, nakonec nám večer tu hlavu umyli, ale jen trochu – 3,0 mm.
11. jsme si užili příjemného počasí, aniž nám káplo na hlavu – 0 mm.
12. jsme zhlédli vysokou oblačnost, aniž nám káplo na hlavu – 0 mm.
13. jsme přes den měli jasno a v noci se zatáhlo, aniž nám káplo na hlavu – 0 mm.
14. jsme zažili konečně skoro zataženou oblohu, aniž nám káplo na hlavu – 0 mm.
15. jsme si užili polojasné oblohy, aniž nám káplo na hlavu – 0 mm.
16. jsme si užili polojasné oblohy, aniž nám káplo na hlavu – 0 mm.
17. jsme si užili skoro jasné oblohy, aniž nám káplo na hlavu – 0 mm.
18. jsme viděli mraky u přehrady, dálnice i Jihlavy, aniž nám káplo na hlavu – 0 mm.
19. jsme měli větrné polojasno, aniž nám káplo na hlavu – 0 mm
20. jsme pozorovali nadějné mraky, aniž nám káplo na hlavu – 0 mm.
21. jsme měli téměř jasnou oblohu, aniž nám káplo na hlavu – 0 mm.
22. jsme měli polojasno, aniž nám káplo na hlavu – 0 mm.
23. jsme hleděli na bouřkové mraky a blesky, aniž nám káplo na hlavu – 0 mm.
24. jsme konečně dvakrát zažili něco jako déšť, trochu nám umyli hlavu – 5,1 mm.
25. jsme se strachovali o počasí na oslavy, ale jen večer myli hlavu, a mírně – 1,7 mm.
26. jsme se nestrachovali, bylo příjemné polojasno, aniž nám káplo na hlavu – 0 mm.
27. jsme měli ráno chladno, ale jasnou oblohu, aniž nám káplo na hlavu – 0 mm.
28. jsme zažili polojasno, aniž nám káplo na hlavu – 0 mm.
29. jsme zírali na téměř jasnou oblohu, aniž nám káplo na hlavu – 0 mm.
30. jsme měli skoro zataženo a večer nám trochu myli hlavu – 1,3 mm.
31. jsme pozorovali malé obláčky na jasné obloze, aniž nám káplo na hlavu,
množství srážek 5,5 mm je z měření 1. září od 5 do 7 hodin.
Pozn.: Srážky se v meteorologii za každý den odečítají v 7 hodin následujícího dne.
Shrnuto, za celý měsíc drobně pršelo jen čtyři dny (!) a co množstvím 16,6 mm srpen
vylepšil, to vám raději neřekneme. Ale hned na začátku (meteorologického) podzimu
1. až 3. září pršelo víc! Že by září? Uvidíme v příštím čísle.
Dešťové mraky se mistrně vyhýbaly Budišovu, přestože v okolí občas něco pustily.
„XXL“ teploty a „zero“ srážky tak v letošním létě opět vládly. Meteorologové nás
uklidnili, že v tomto roce není nejhůř. Další roky se mají teploty i sucho zvyšovat…
Sledujeme počasí v Budišově a měříme srážky, ale neodpovídáme za jejich množství
(vis maior). A na otázku v nadpisu podruhé již položenou asi taky neodpovíme.
Ladislav Dokulil,
meteorologické údaje Karel Pavlíček
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Zde si asi bude třeba vysvětlit různé způsoby nahlížení na roční období:
1. Astronomické jaro začíná v době jarní rovnodennosti okolo 20. března, léto při
nejvyšší zdánlivé výšce (kulminaci) Slunce nad obzorem okolo 21. června, podzim při
podzimní rovnodennosti okolo 23. září, zima při nejnižší zdánlivé výšce Slunce nad
obzorem okolo 21. prosince. Výhoda tkví v tom, že jednotlivá roční období (pokud
počítáme i hodiny) mají v blízkých letech po sobě vždy přibližně stejnou délku a jsou i
v průběhu roku délkou navzájem podobné (v astronomii není nic úplně pravidelné).
Nevýhodou jsou začátky uprostřed měsíců, navíc leckdy v nestejné dny. Také se
astronomický rok neshoduje s občanským rokem, i když mnoho lidí už svůj pracovní rok
končí zároveň se začátkem zimy před Vánocemi.
2. Meteorologické jaro začíná 1. března, léto je od června do srpna, podzim od září do
listopadu, zima od prosince do února následujícího roku. Výhodou je skutečnost, že
takové roční období zahrnuje celé měsíce, takže se lépe počítají průměry za roční období
i za rok. Nevýhodou je nestejná délka zimy v různých letech (únor) i ročních obdobích
vůči sobě (90/91 – 92 – 92 – 91 dní), takže se nedá přesně porovnávat. Meteorologický
rok s občanským už vůbec ztotožnit nelze, takže chybí i jeho definice.
3. Skutečné jaro, léto, podzim a zima začíná, kdy chce. Výhoda není žádná, nevýhod
je spousta. Letos například zima proběhla v prosinci až březnu, léto od dubna do srpna
(zatím). Jaro nebylo – a kdoví, jak to bude s podzimem.
Litry schované v milimetrech
V poslední době kdosi velmi chytrý vymyslel ke srozumitelné jednotce měření srážek
v mm další jednotku. Od té doby slyšíme z medií, kolik napršelo litrů na každý metr
čtvereční. Tato zcela zbytečná, nepohodlná a těžko představitelná jednotka se shoduje
s množstvím napršených milimetrů, takže je její používání naprostou záhadou. Výšku
v mm vidí kdekdo v odměrce na své zahradě. Běžný stůl na zahradě může mít přibližně
metr čtvereční. Nikdy jsem z něj neviděl téci nějaké litry vody (zvláště v tomto období).
Takže vězte, že letos od dubna do srpna napršelo celkem 201,4 litrů na m2, aby si nikdo
neuměl představit, kolik to je. Pěkné počasí přeje
Ladislav Dokulil
A nakonec hádanka
(záměnka s výpustkou), tentokrát pro angličtináře:
Slavný song Jimmie Rodgerse (a poté i Jima Reevese a Johnnyho Cashe):
WAITING FOR A TRAIN
Činnost zahrádkářů v Budišově během celého srpna 2018 (zaměňuje se člen a vypouští se
písmeno):
??????? ??? ??? ????
Těm, kteří jazykem anglickým příliš nevládnou, se omlouvám, příště bude řešení i
s překladem.
Ladislav Dokulil
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Dva týdny po uzávěrce
Ani září…
LD
__________

Oprava
V Budišovském zpravodaji 2/2018 na str. 36 došlo u popisu fotografie Třída 9. B, rok
1968 k vynechání:
Stojící, třetí řada, zleva: Ludvík Machát, Ludvík Jura, Alois Vala, Bohumil Kupa,
Miroslav Rohovský, Milan Rejtar, Jaroslav Průša, Josef Mezlík a Jiří Musil.

Omlouváme se.
__________

Broušení nástrojů – Josef Mikulášek

Provádím broušení kuchyňských a řeznických nožů, masomlýnků,
nůžek, seker, zahradnických a klempířských nůžek, dlát,
nožů do ručních hoblíků, hoblovek,
broušení pilových kotoučů z nástrojové oceli do průměru 600 mm,
nožů do rotačních sekaček a křovinořezů,
broušení pořízů a vrtáků.

Moje adresa:
Josef Mikulášek
Rozkoš 90, 594 01 Velké Meziříčí
Telefonní číslo: 704 377 945
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Budišovský zpravodaj
vychází již od roku 1999. 7. května 2019 uplyne 20 let od vydání 1. čísla.

Pro ty, kteří nemají přístup na internet, zde otiskujeme ukázky z čísla

1/1999
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

68

Milí čtenáři, vážení spoluobčané,
první číslo Budišovského zpravodaje, které právě držíte v rukou, vzniklo
v posledních třech týdnech měsíce dubna a doputovat by k Vám mělo v květnu. Úvahy
o vydávání listu takovéhoto typu v naší obci se patrně rodily nezávisle na sobě ve více
hlavách. Motivací byla snaha navázat na úctyhodnou tradici před lety u nás
vycházejícího Budišovského okénka, udržet krok s jinými (v mnoha obcích, městech a
městských částech obecní noviny mají už dlouho) a v neposlední řadě přání napomáhat
rozkvětu obce a pestrosti společenského života v ní tím, že budeme informovat pokud
možno o všech aktivitách hodných zaznamenání a otevírat diskusi o problémech, které
občany naší obce trápí. Události nabraly rychlejšího spádu po zasedání obecního
zastupitelstva dne 1. 4. 1999, kdy podporu pro úmysl vydávat obecní zpravodaj získaly
konkrétní osoby.
Redakce sama o sobě prohlašuje toto:
Není reprezentantem názorů žádné politické strany ani zájmové skupiny.
Uvědomuje si, že dění v obci se neomezuje jen na práci námi zvolených zástupců, ale že
významnou roli by v něm měly hrát také škola, farnost, podnikatelské aktivity, sportovní a
společenské organizace, kulturní, zdravotní a jiné služby. Váží si bohatého kulturního
dědictví naší obce, množství historických a přírodních památek v ní a jejím okolí a chce
upozorňovat na jejich stav.
Bylo by málo říci, že vítáme ohlasy a náměty čtenářů. Pokud má náš zpravodaj
přežít a nezakrnět, jsme na reakcích, ohlasech a příspěvcích svých spoluobčanů přímo
závislí. Vyzýváme tedy všechny, kdo v Budišově vykonávají nějakou zajímavou činnost a
chtějí o sobě dát vědět, vyzýváme všechny, kdo chodí naší obcí s očima otevřenýma a
chtějí se o svá pozorování a názory podělit, aby své příspěvky svěřili kterékoliv osobě
z naší redakce nebo redakční schránce na vnitřní vývěsce obecního úřadu. Přijímáme jak
hotové články, tak náměty, které do podoby článku sami zpracujeme.
V tuto chvíli ještě není zcela jasné, jakým způsobem a za jakou cenu budeme náš
zpravodaj rozšiřovat. Jisté je, že první číslo by mělo dorazit do všech budišovských
domácností zdarma. Těšíme se na shledanou.
redakce
Dobrý den
Pozdravení, které denně slýcháme, míjíme-li se se známým či neznámým člověkem.
Slýcháme je, ale stále méně. Zvláště děti považují mnohdy pozdrav za jev překonaný či
archaický.
Zajímavé je, že daleko namáhavější je nepozdravit. Musíme přitom odvrátit zrak a
najednou pozorovat něco veledůležitého kolem nás.
Oč snazší je pozdravit, usmát se a to hezké předat nejen tomu, koho rádi vidíme, ale
i tomu neznámému kráčejícímu proti nám.
Příjemný pocit z pozdravu může mít oslovený i ten, kdo jej vyslovil.
Všem, kdo čtou tyto řádky – dobrý den.
Karel Pavlíček
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Budišovský zámek
Začátkem května se otevírají pro veřejnost zoologické sbírky v zámeckém
depozitáři v Budišově. Vedle expozice ptáků, savců, ryb a obojživelníků zde lze od
loňského roku spatřit ryby, ptáky a savce z regionu dunajské delty. Otevřeno je od
1. května do 30. září. V úterý – pátek 8 – 13 hod., v sobotu a neděli 9 – 12 hod., 14 – 17
hod.. Základní vstupné je 30 Kč, poloviční 15 Kč.
Návštěvu zámku lze spojit s procházkou v nově vyčištěném a prořezaném
zámeckém parku. Otevřely se zde nové pohledy na vrchní rybníček u sfing, terasy v okolí
bývalého skleníku a další zákoutí. V půli dubna zde došlo k výsadbě nových lip, javorů a
dubů. Jedná se o alej od sfing k sousoší faunů a druhá část výsadby ke konci hlavní aleje,
směřující od zámku směrem ke schodišti, jehož spodní část tvoří již zmíněné sfingy. Do
konce května krásu parku zvýrazňuje i plicník lékařský. Tato léčivá bylina místy tvoří
modrofialové koberce pokrývající park.
Parket Pod Hrázkou
V srpnu 1998 došlo po pouťové zábavě k rozhodnutí zbudovat v místech pod
Pekařským rybníkem, zvaných Pod Hrázkou, stálý betonový taneční parket. První
výkopové práce byly zahájeny po schválení na obecním úřadě koncem srpna. Následoval
odvoz zeminy.
Začátkem září byl navezen kámen do vykopané jámy a zabetonovány obrubníky
tvořící obvod parketu. Samotné betonování probíhalo od 17. do 19. září. Ke zpevnění
betonové plochy se použilo drátěných armatur a kvůli dilataci byly části plochy rozděleny
skleněnými pásky. Hladkost parketu byla docílena závěrečným broušením celé plochy.
Největší zásluhu na zdárném průběhu celé akce, která proběhla v rekordně krátkém
čase, měli budišovští hasiči, Svaz žen a jejich přátelé.
Slavnostního otevření koncem září se zúčastnilo asi sto lidí. Přestřižením pásky
starostkou obce se otevřela nová kapitola tohoto kouzelného místa.
Větší množství lidí se na tomto parketu ocitlo již mrazivého 5. prosince. Asi 250
rodičů s dětmi zde přišlo přivítat příjezd Mikuláše s andělem a čerty v kočáře taženém
koňmi. Po jejich příjezdu byly ze dvou obrovských košů dětem rozdány dárky.
Koncem března 1999 se objevily v rozích parketu kovové trubky, na jejichž konci
byly usazeny skleněné koule chránící žárovky určené k osvětlení parketu a okolí.
Poprvé se parket rozzářil 30. dubna 1999 při „Sletu čarodějnic“. Po příjezdu asi
dvaceti děv na kolech bylo velké množství lidí svědkem volby nejškaredější čarodějnice.
Následovala dražba částí oděvů věnovaných jednotlivými čarodějnicemi. Velmi zdařilý
večer byl ukončen veselicí, jejímž vrcholem bylo symbolické upálení čarodějnic.
Srážky za první čtvrtletí roku 1999
Leden:
13, 2 mm
Únor:
49, 5 mm
Březen:
27, 0 mm
Duben:
32, 4 mm
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KULTURA
Knihovní koutek
V době televize, videa, počítačových sítí a stále se zrychlujícího životního tempa se
čtení knih pomalu stává menšinovým životním stylem. Nechceme o jeho výhodách
přesvědčovat přesvědčené, necítíme se být dealery ani manažery, ale spíše strážci
majáku, který sice ukazuje cestu, ale najít si ji musí každý sám. Nemůžeme soupeřit o
přízeň publika s mnohem agresivnějšími médii, ale přesto si na jejich adresu dovolíme
jednu poznámku: Zatímco u knihy máme jistotu, že si ji budeme moci otevřít ještě po
desetiletích, všechny naše kazety a diskety budou ve stejné době k nepotřebě, protože
tyto nosiče informací a přístroje k jejich vyvolání změní svou podobu hned několikrát.
Následujících několik sdělení je tedy určeno těm, kteří čtou a mimo jiné vědí, že
sytit hlad po knize z veřejných zdrojů je levnější a dobrodružnější než si literaturu
kupovat.
Fond obecní knihovny se nachází v přízemí budovy obecního úřadu a čítá kolem
5 000 svazků od knih pro děti přes literaturu krásnou až k naučné. Zájemcům je přístupný
každý čtvrtek od tří do šesti hodin s výjimkou svátků a školních prázdnin (zkušenost nám
ukázala, že v letních měsících se návštěvnost blíží nule). V prvním čtvrtletí roku 1999
navštívilo knihovnu 61 čtenářů, to je asi pět a půl osoby na výpůjční den. V tomto období
bylo do knihovny zařazeno dvacet nových knih. Bohužel můžeme nakupovat jen
nepatrný zlomek ze zajímavých novinek na knižním trhu (finanční možnosti jsou takové,
že nám více než několik desítek knih ročně nedovolí), ale snažíme se, aby náš výběr byl
vyvážený, a budeme vděční za náměty a připomínky čtenářů. V knihovně je také možno
si vypůjčit čtyři druhy časopisů.
Na závěr kousnutí do kyselého jablka. Po jisté době velmi volné vypůjční politiky
budeme muset trochu přitvrdit ohledně dodržování výpůjčních lhůt. Pro období do léta
jsme si stanovili cíl získat zpět ty knihy, které už jsou vypůjčeny po dobu delší než jeden
rok. Na tuto dobu také vyhlašujeme amnestii pro všechny opozdilce. Od podzimu
bychom se rádi drželi zásady, že výpůjční doba se měří na měsíce (jeden až dva, po
dohodě s knihovníkem možno i déle), nikoliv však na roky. Od září tedy hodláme
využívat pravomoci obecním úřadem nám propůjčené a dlužníky pokutovat. Doufáme, že
jsme touto tvrdou řečí případné návštěvníky nezastrašili a srdečně se na ně těšíme.
Jiří Horák
Známý muzikál v Budišově
O tom, že možnosti kulturního využití v Budišově jsou značně omezené, není
zajisté pochyb. Budeme-li pozorní, můžeme kolem sebe slyšet pesimistické komentáře
týkající se kulturní situace v Budišově nejen ze strany mladé a střední generace, ale
rovněž od zástupců generace starší. Naši pamětníci rádi vzpomínají na nejrůznější
kulturní aktivity zaštiťované Sokolem či Orlem a marně si kladou otázku, kam se vytratil
duch vzájemné sounáležitosti v obci? Pesimisté zařadí Budišov do kategorie těch vesnic,
v nichž „dávají lišky dobrou noc“ a kde se celý rok nic neděje. Optimisté seberou
všechnu odvahu a pokusí se bilancovat. S radostí zjistí, že se kulturní ledy prolamují.
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Zmiňme např. chvályhodné a hojně navštěvované akce Svazu žen ( Mikulášská nadílka,
maškarní průvod…) a ZŠ ( besídka ke Dni matek…)
Pokud Vás ovšem tento výčet nenaplňuje radostí, vězte, že Vaší pozornosti se
nabízí pozoruhodný počin. Již nyní si v diáři zatrhněte 23. 5. 1999. V 16.30 hod. budeme
mít možnost zhlédnout v sále ZŠ ochotnické, leč velmi zdařilé provedení legendárního
muzikálu A. L. Webbera a T. Rice JESUS CHRIST SUPERSTAR. Umělecký vedoucí
souboru Spojené farnosti L. Strašák uvádí: „Naším cílem nejsou ovšem naprosto
bezchybné výkony, ale spíš snaha udělat Vám radost a povznést Vás nad obyčejné
starosti všedního dne“. Mnozí z Vás rádi vzpomínají na loňské úspěšné představení
muzikálu Pastýř Vojtěch a budou s autorem těchto slov zajisté souhlasit.
Pokud tedy chcete alespoň na chvíli vyjít z každodenního stereotypu, neváhejte a
přijďte svou účastí podpořit mladé ochotníky z Rosicka. Věřte, že nebudete litovat!
Markéta Dosbabová
Den matek
Ředitelství ZŠ Budišov si Vás dovoluje pozvat na oslavu Dne matek, která se
uskuteční 9. května 1999 ve 14 hodin v sále školy. Již od 13 hodin si můžete prohlédnout
v prostorách školy výtvarné práce žáků. Na Vaši návštěvu se těší pedagogové a žáci.
Koncert barokní hudby
Sbor chrámových hudebníků MUSICA ANIMATA Třebíč a Budišov (Budíkovice,
Okříšky, Stařeč, Nárameč, Kundelov a Kojatín) za doprovodu komorního orchestru,
v němž hrají hudebníci z Třebíče, Náměště nad Oslavou, Přibyslavic, Studence a Rapotic,
si Vás dovoluje pozvat na koncert barokní hudby. Koncert se uskuteční dne 27. června
1999 v 15.00 hod. v areálu budišovského zámku.
Rocková skupina Morava v Budišově
Tělovýchovná jednota Sokol Budišov pořádá ve dnech 18. 6. a 13. 8. 1999 na hřišti
za školou taneční zábavy. K tanci a poslechu hraje známá rocková kapela Morava.
Začátky ve 20. hod. TJ Sokol Budišov Vás všechny srdečně zve.
——————————
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