ZIMA
Včera napadl první sníh, vyjasnilo se večer, v noci svítily hvězdy,
a nyní v časném jitře růžová poupata zory se rozvíjejí pod siným sklem
atmosféry na úbělové, širé misce, nebo na bílé, přečisté dlani, s prsty
zkřehnutím zamodralými.
Chalupy jsou pod příkrovem, podobny ohromným, na poušti
odpočívajícím ptákům Severu, stromy a keře v zahrádkách jsou
popelavými arabeskami v jejich peří, dálkami hvězd mrazivě svítícím.
Lidé vycházejí a s námahou se brodí sněhem, mám z nich dojem
přemocných, černých žab, lezoucích neohrabaně a radostně
v pohádkovém, bílém bahně. Lidé šťastní jako medvědi a zdá se,
a není to klam, že pod každým těžkým krokem urputně zadupávají
nějaký křehký, jen pod sněhem pučící klíček úzkosti. Vidím tajemné
vinaře vrahy z vinice Hospodinovy, líně v prorockém tichu šlapající
ledové hrozny prokletí.

Bohuslav Reynek
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ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Usnesení č. 8 ze zasedání zastupitelstva městyse Budišov ze dne 23. 10. 2019
Upravená verze z důvodů dodržení zákona č. 119/2019 Sb, o zpracování 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 Hanu Klímovou, Mgr. Janu Smrčkovou,
- schvaluje program zasedání zastupitelstva městyse,
- bere na vědomí zápisy z jednání Rady městyse č. 21–25,
- schvaluje záměr prodeje částí pozemků p. č. 3067/3 a p. č. 38/2 v k. ú. Budišov,
- schvaluje prodej části pozemku p. č. 4527/2 v k. ú. Budišov o velikosti 54 m2 za cenu
25 Kč/ m2,
- zadá zpracovat posouzení pozemku p. č. 381/3 v k. ú. Nárameč do příštího zasedání
zastupitelstva,
- odkládá rozhodnutí o koupi pozemku p. č. 381/3 v k. ú. Nárameč na příští zasedání
zastupitelstva,
- ukládá ujasnit s projektantem projekt rybníka Pivovárek, vše co je součástí akce,
zodpovídá p. starosta, Mgr. Smrček, Ing. Boček, p. Jaroš, termín do příštího jednání
zastupitelstva,
- schvaluje složení inventarizačních komisí,
- schvaluje dodatečný souhlas s realizací projektu z Fondu Vysočina v rámci programu
Naše škola 2018, s projektem pod názvem „Jsem tu rád“, na základě kterého bude
navýšena hodnota budovy základní školy, která je ve vlastnictví městyse Budišov.
Finanční prostředky se na tuto akci základní škole nebudou poskytovat,
- ukládá rozeslat všem zastupitelům zpracovaný historický materiál o Budišovu od
p. Sadílka, zodpovídá Ing. Boček, termín do příštího jednání zastupitelstva,
- ukládá nastudovat zákon o ovzduší, jaké máme možnosti reagovat na pálení
nepovolených materiálů. Vyhlásit místním rozhlasem zprávu o zákazu spalování listí
a materiálů znečišťujících ovzduší, zodpovídá: rada městyse, termín neprodleně,
- ukládá upozornit vlastníka lesa na umístění nepovolené sprejerské plochy v prostoru na
Brdcích u tří křížů, zodpovídá p. starosta, termín neprodleně,
- ukládá požádat o pokácení suchých stromů v intravilánu obce. Neprodleně odstranit
padající suchou větev u hřišťátka v zámeckém parku. Havarijní stav, fotodokumentace,
zodpovídá p. starosta, termín neprodleně,
- ukládá nacenit pozemek pod poštovní chatou u Pyšeláku, zodpovídá p. starosta, termín
neprodleně,
- doporučuje zajistit nákup měřičů rychlosti jízdy na silnici směrem od Kojatína,
zodpovídá rada městyse, termín neprodleně.
Petr Piňos, starosta, Ing. Milan Boček, místostarosta
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Usnesení č. 9 ze zasedání zastupitelstva městyse Budišov ze dne 13. 11. 2019
Návrh usnesení
zastupitelstvo městyse:
- určuje ověřovateli zápisu Barboru Mikyskovou a Ing. Romana Vašíčka,
- schvaluje program zasedání zastupitelstva městyse s doplněným bodem diskuze,
- schvaluje rozpočtové úpravy č. 17 ve výši 110 000 Kč,
- bere na vědomí informace a zápis z kontroly Kontrolního výboru.
Petr Piňos, starosta, Ing. Milan Boček, místostarosta
Informace z rady městyse
Rada městyse informuje občany o akcích, které připravila a zajišťovala v období od
minulého vydání zpravodaje do poloviny listopadu.
Probíhají práce na novém chodníku od restaurace Sport k bočnímu vchodu do
kulturního sálu. Realizace dláždění hřbitovních chodníků začne v závislosti na počasí
ještě v letošním roce, dokončení předpokládáme v první polovině příštího roku.
V ZŠ byla dokončena oprava střechy – výměna zbývajících vadných vikýřů. Ve
spolupráci s vedením ZŠ připravuje rada městyse realizaci projektu „Společně za
poznáním“, který umožní vznik nových odborných učeben a rekonstrukci počítačové
učebny a cvičné kuchyně. Cena celé této akce bude cca 9 mil. Kč, vlastní podíl městyse
na financování bude mírně převyšovat částku 1 mil. Kč, zbytek pokryje dotace.
V MŠ bude vybudována v příštím roce další třída tak, aby v ní mohl být zahájen
provoz od nového školního roku. Rada městyse nyní připravuje vlastní realizaci včetně
výběrového řízení na zhotovitele.
Na základě usnesení zastupitelstva ze dne 31. 07. 2019 uskutečnila Ing. Damcová
odbornou prohlídku zámeckého parku. Navrhla, že zpracuje návrh na úpravu stávajícího
stromoví a novou výsadbu dřevin. Pro vytvoření tohoto návrhu připravila a předala rada
městyse Ing. Damcové dostupné podklady.
Rada městyse zajistila podklady pro vykoupení pozemků v Kundelově na úpravu
prostor pro autobusovou čekárnu a kontejnerové stání pro třídění odpadů. Nyní se
zpracovává architektonický návrh, vlastní realizaci akce předpokládáme začátkem
následujícího roku.
Rada pokračuje v přípravách na vybudování nových stavebních míst v Budišově.
Rada městyse předala zhotoviteli staveniště pro realizaci akce Revitalizace rybníka
Pivovárek v zámeckém parku.
V zámku byly dokončeny práce na restaurování maleb v zámecké kapli, připravuje se
instalace osvětlení kaple. Rada městyse zajistila vypracování restaurátorských záměrů na
restaurování sochařské výzdoby a do konce listopadu bude provedeno sejmutí osmi
nejohroženějších soch, u kterých hrozí vážné poškození vlivem zimního období. Rovněž
bude provedena oprava okapů a dešťových svodů, které jsou poškozeny.
Rada městyse připravila na 26. listopad tradiční setkání se seniory v kulturním sále ZŠ
a na 14. prosinec adventní koncert v sale terreně zámku.
Petr Piňos a Ing.Milan Boček
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Práce na restaurování maleb v zámecké kapli
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Návštěva partnerského městyse Okříšek v Radě městyse Budišov
Vážení čtenáři,
předchozí dva roky byly roky velkých výročí. Oslavy vzniku republiky 1918
i znovunabytí svobody 1989 nám připomněly, že bez těchto událostí by patrně náš
zpravodaj nevycházel, nebo by vycházel, ale nikdo by jej nečetl.
I v Budišově jsme měli v loňském a letošním roce pěkná výročí:
1538 Povýšení Budišova na městečko
1798 Založení Mihoukovic, části obce Budišov
1948 První vysílání budišovského místního rozhlasu
1968 Vznik prvních junáckých oddílů v Budišově
1799 Budišovský mlýn dostává jméno Kundelov
1929 Zřízení měšťanské školy v Budišově
1969 Vznik junáckého střediska v Budišově
1999 Založení Ekologického mikroregionu Horácko se sídlem v Budišově
1999 Vyšlo první číslo Budišovského zpravodaje

Přejeme Vám, aby byl rok 2020 co nejúspěšnější a nejšťastnější
a aby takové byly i ty další.
S přáním klidných a radostných Vánoc
starosta, rada a zastupitelstvo Budišova i redakce Budišovského zpravodaje
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ZPRÁVY
Úspěch Krajské chovatelské soutěžní výstavy králíků, holubů a drůbeže
v Budišově
Budišovští chovatelé slavili koncem září, přesněji 28.–29. 9. 2019, velký svátek,
konala se zde, v chovatelském areálu ZO ČSCH v Budišově, Krajská soutěžní výstava
králíků, holubů a drůbeže. Výstava byla pořádána jako porovnání výsledků chovatelů
okresu Třebíč, Jihlava, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou a Pelhřimov.
Uspořádání krajské výstavy předcházely obavy, zdali budišovští chovatelé takto
rozsáhlou akci zvládnou. Nakonec se rozhodli, že do toho půjdou. Jak se nakonec
ukázalo, bylo to rozhodnutí šťastné. Za všechno hovoří 580 platících návštěvníků (děti
neplatily).
Výstavě předcházelo nespočet hodin při instalaci venkovních klecí pro králíky
a drůbež, vyklizení vnitřní budovy areálu a instalace klecí pro holuby a drůbež, shánění
posuzovatelů pro tak velké množství zvířat a v neposlední řadě zajišťování krmení a vodu
během celé výstavy.
Výstavu podpořili, vedle kraje Vysočina, Okresní organizace v Třebíči a městyse
Budišov, který převzal záštitu nad výstavou, i podnikatelé a soukromé firmy z širokého
okolí. Jenom díky této podpoře bylo možné tak rozsáhlou výstavu uskutečnit.

Přehled výsledků
Celkové pořadí okresů
1. Havlíčkův Brod, 2. Jihlava, 3. Třebíč, 4. Žďár nad Sázavou, 5. Pelhřimov
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Výsledky výstavy ZO ČSCH Budišov
Expozice králíků
čestná cena: vídeňský modrý – Pavel Vrba, Budišov
čestná cena: burgundský – Jaromír Hort, Kamenná
čestná cena: rhönský – Bohumil Durda, Kněžice
Expozice drůbeže
čestné uznání: česká slepice zlatě kropenatá – Ing. Jaromír Dobrovolný, Rudíkov
čestné uznání: antverpský vousáč křepelčí – Dušan Kresan, Budišov
čestné uznání: zdrobnělá vyandotka žlutá kolumbie – Jaromír Hort, Kamenná
Expozice holubů
čestná cena: moravský pštros modrý bezpruhý – Josef Prudík, Dolní Heřmanice
čestná cena: moravský pštros červený – Pavel Oulehla, Rudíkov
čestná cena: kudrnáč – Miroslav Novotný, Smrk
Kokrhání kohoutů
Sobota: holokrčka černá, Bohumil Durda – kohout zakokrhal 30× za 15 min
Neděle: zdrobnělá staroanglická bojovnice, B. Durda – kohout zakokrhal 22× za 15 min

V neděli po obědě se uskutečnilo předávání pohárů. Předávali je: radní Kraje Vysočina
Martin Hyský, budišovský starosta Petr Piňos a zástupci OO ČSCH Třebíč.
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Nakonec patří poděkování všem budišovským pořadatelům a všem, kdo se na
uspořádání a průběhu výstavy účastnili. Je až neuvěřitelné, jak nevelký počet chovatelů
zvládl tento nelehký úkol. Bylo to možné jenom díky nezměrnému úsilí a obětavosti.
Jejich přáním nakonec bylo, abych jejich řady posílili především mladí a oni jim mohli
předávat svoje letité zkušenosti.
Okresní soutěžní výstava králíků, holubů a drůbeže se v příštím roce uskuteční
tradičně o srpnové budišovské pouti.
Dušan Kresan
Dýňobraní 2019 – 20. ročník
Letošní ročník budišovského Dýňobraní začínal u sochy sv. Václava, odkud vyšel
průvod s různými „dopravními prostředky“ v čele s historickým trakařem. Na všech
vozidlech jste měli možnost vidět různé plody podzimu, kde dominovaly dýně.

Průvod prošel okolo výstavek dýní, letos jich bylo 43. Na parketě nás uvítal Drahoslav
Menčík, který celou akci vtipně moderoval. Dýňobraní slavnostně zahájili pan starosta
Petr Piňos a radní Kraje Vysočina pan Martin Hyský. Poté následoval program ve stylu
„Budišovské drby, aneb zprávy trochu jinak.“. Po zprávách proběhla vystoupení, kde chci
poděkovat hlavně nejmenším, kteří nám pomáhají zachovávat tradice v Budišově. Během
vystoupení probíhaly soutěže pro děti, zajištěné DDM Třebíč. Dále mohli diváci vidět
prezentaci fotografií všech uplynulých ročníků. Tradičně proběhla soutěž o nejlepší
výstavku a v tomto roce se k potěšení nás všech se umístilo pět výstavek na prvních třech
příčkách. Absolutním vítězem se staly děti z MŠ Budišov. Zakončením této kulaté
výroční akce byla tombola pro dospělé.
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Děkujeme všem za podporu a účast, zároveň se těšíme na další ročníky!
Za svaz žen Jarmila Ujčíková ml.

Průvod světlušek přilákal rekordní počet dětí
Druhou listopadovou sobotu uspořádal spolek Budík už 4. ročník průvodu světlušek.
Letos nám přálo počasí (i když to tak dopoledne nevypadalo), dalo se proto očekávat, že
účast bude vysoká. Před pátou hodinou se pomalu začaly scházet děti s nejrůznějšími
lucerničkami a lampiony. A jakmile se průvod rozešel, vypadlo to, že snad ani nemá
konce. Po projití tradiční trasy, která začala u hlavní brány zámeckého parku a končila na
myslivecké chatě na Věteráku, čekala na všechny příchozí děti odměna. Nově byly
součástí balíčku pro každé dítě lístky do tomboly, samozřejmě přichystané tak, aby každé
z nich nějakou výhru dostalo. Rozdáno bylo celkem 93 medailí a balíčků, což je zatím
absolutní rekord. Máme radost, že je tato akce oblíbená a každý rok přiláká kromě stálých
účastníků i nové tváře.
Dále pořadatelé přichystali sladké i slané občerstvení, kdy největší úspěch sklidily
úžasné makronky od paní Šárky Havlíčkové. Děti si také mohly vyrobit pohyblivý
obrázek nebo splnit některý z dalších úkolů (např. omalovánky, vybarvování podle čísel,
osmisměrka). Záleželo jen na nich, jakou aktivitu si vybraly.
Příští rok nás čeká půlkulatý 5. ročník, to bychom tu stovku dětí mohli překročit, co
myslíte?
za spolek Budík Martina Vašíčková, foto Eva Klinerová
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Setkání k uctění památky armádního generála Ludvíka Svobody
Hroznatín 23. 11. 2019 – 11:30

foto Stanislav Bačák
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Setkání zástupců městyse se seniory 26. listopadu 2019
Po sotva půl hodiny dokončeném chodníku mohlo přijít na setkání více než
70 budišovských seniorů. Tradičně jim zahráli a zazpívali žáci základní školy a k tanci
zahrála kapela v počtu jednoho člena. Stačilo.

Ladislav Dokulil
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Výstava
na úřadě městyse
Natálie Ležáková (LeNa)
Portréty hvězd
Vernisáž v obřadní síni
Úřadu městyse Budišov
1. prosince 2019
ve 14 hodin
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Rozsvícení vánočního stromu

foto Ladislav Dokulil

__________

Vánoce v Budišově a Pyšelu
Budišov
Út 24. 12.
St 25. 12.
Čt 26. 12.

Vigilie Narození Páně
Slavnost Narození Páně
Svátek sv. Štěpána
Živý betlém

22.00
9.00
9.00

So 28. 12.
Ne 29. 12.

Svátek sv. Rodiny, obnova manželského slibu
Koncert duchovní hudby (Marian & ÚLETY)
Út 31. 12.
Poděkování za uplynulý rok
St 1. 1. 2020 Slavnost Matky Boží, Panny Marie

18.00
8.00
16.00
18.30
9.00

Pyšel
20.30
10.30
10.30
16.00
10.00
17.00
10.30

R. D. Mgr. Jiří Polach, farář
http://www.budisov.farnost.cz
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Z HISTORIE
Pozn. red.: V Budišovském zpravodaji 3/2009 jsme otiskli vcelku podrobnou historii
(autorů Aloise Bačáka a Ladislava Dokulila) toho, co se dělo v Budišově a okolí během
tzv. Sametové revoluce v roce 1989. Všechna čísla našeho časopisu jsou na webových
stránkách městyse – a je tam přirozeně i zmíněné číslo. V dnešním zpravodaji přinášíme
doplnění a rozšíření jak časové, tak místní.
www.mestysbudisov.cz/udalosti/budisovsky-zpravodaj
Sametová ještě po deseti letech
Před deseti lety jsme s Aloisem Bačákem (který nám bohužel už nic nedoplní)
uveřejnili ve zpravodaji historii z konce roku 1989. Protože můžeme v souvislosti s tímto
i dalšími výročími sledovat vytváření zkreslených, a často i nepravdivých, informací
o této historii (při poslechu kterých by Lojza určitě vyletěl z kůže), rozhodl jsem se
(i k uctění Lojzovy památky) doplnit dění popsané v čísle 3/2009 o další informace
v průběhu celé historie, kterou si pamatuji, a v místech, kde jsem tehdy byl. Aby to vše
bylo co nejvíce autentické, napsal jsem jen to málo, co si pamatuji. Nemám přitom žádné
politické úmysly (ostatně politiku jsme si v našem zpravodaji zakázali), takže popisuji
události tak, jak se staly.
Éra budování socialismu
Začít bych měl již tou budovatelskou euforií v padesátých letech. To jsem se zrovna
narodil – a nechtěl bych zde (jako někdo dále zmíněný) tvrdit, že dobře vím, co se dělo
v mých čtyřech letech. Naši rodiče a později učitelé se snažili nás před pravdou o této
době co nejvíce uchránit, takže já jsem o politiku neměl moc zájem. Oficiální propaganda
byla nudná a o té neoficiální historii se nám nikdo moc nešířil, takže jako děti jsme
celkem v ten socialismus tak nějak věřili. Pamatuji si, že jsem na základní škole (ZDŠ
Hanělova, zvaná Masaryčka) napsal na téma „můj vzor“ o Juliu Fučíkovi, za což jsem od
Ladislava Nováka, který tam tehdy učil, obdržel jedničku (asi proto, že jsem tam jako
jeden z mála neměl pravopisných chyb).
Trochu zmatek do našich hlav vnesl (z minulého čísla trochu známý) profesor Ali
Šilhavý, který nás na školní výlet střední školy SVVŠ Třebíč (dnes gymnázium) ještě
před rokem 1968 zavedl na Mohelenskou step za legendárním malířem
a nekompromisním strážcem stepi Bobešem Sv., který tvrdil, že se jmenuje Svoboda, ale
protože u nás žádná svoboda není, podepisuje se zkratkou, jeho řeč byla prošpikována
výrazy „ten rošťák Marx“ a „ten lump Lenin“ a stěžoval si na to, že ho občas bolí noha –
a vždycky levá, ta komunistická.1)
Éra reformních snah
Rok 1968 mě zastihl na školním lyžařském výcviku v Beskydech. Byl zrovna
legendární Leden a všichni profesoři často i místo jídla viseli na obrazovce televizoru
v klubovně, což nás žáky nechávalo chladným, protože jsme nechápali, co se děje. Sice
jsme později sledovali volbu prezidenta a tipovali jsme (opět s naším třídním profesorem
Šilhavým), jak to asi dopadne. Byla jakási zdánlivá relativní svoboda, i náboženství mělo
zdánlivě víc prostoru, sportovci a zpěváci se objevovali v západních televizích, takže my
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mladí jsme neměli žádné pochyby, že se vše obrací k lepšímu. Nového vůdce komunistů
Alexandra Dubčeka národ zbožňoval a prezidentem se stal gen. Ludvík Svoboda
z Hroznatína, který měl v naší třídě spoluobčana. To vše nás utvrzovalo v tom, že se
vlastně nic zlého neděje – a řeči malíře Bobeše jsme považovali za překonané.
To vše se o 180 stupňů mělo změnit ze dne na den, vlastně z noci na den.
Éra „normalizace“
21. srpen dnes máme jako významný den s názvem „Památný den obětí invaze
a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy“ – navzdory nedávným veřejným
prohlášením jistého <píp>, který v jeho tehdejších čtyřech letech bezpečně vnímal, že
k žádné sovětské okupaci nedošlo a ti zastřelení okupačními vojáky byli jen oběťmi
dopravních nehod. Jistě, nehod zaviněných okupanty bylo nepochybně hodně, ale již v té
době jsme mohli sledovat zprávy o českých i jiných občanech, skutečně zastřelených
okupačními vojáky. Ze 122 dokumentovaných zemřelých v souvislosti s invazí zemřelo
na následky střelby okupantů na čtyři desítky obětí.2) Media mohla ještě nějakou dobu
informovat pravdivě, pokud jste zrovna neposlouchali rádio „Feltafa“. 3) Politbyro ÚV
KSČ 21. srpna 1968 označilo v prohlášení „Všemu lidu Československé socialistické
republiky“ okupaci za „akt odporující nejen všem zásadám vztahů mezi socialistickými
státy, ale i za popření základních norem mezinárodního práva“, což jsme několikrát mohli
slyšet z ještě svobodného oficiálního rozhlasu na vlastní uši. Dodnes si to pamatuji,
třebaže ne tak doslova.4) Den poté odsoudil okupaci i mimořádný, tzv. Vysočanský,
14. sjezd KSČ, o tom jsme také dobře slyšeli.
V onu „škaredou“ středu jsem pracoval jako brigádník v Závodech Gustava Klimenta
v Borovině. Pamatuji si, jak ti, kteří dojížděli do zaměstnání, dávno před koncem
pracovní doby hojně odjížděli domů, protože čekali válku s Ruskem a doma měli děti.
My, kteří jsme okupací nesouhlasili, jsme začali nosit trikolóru s černým smutečním
pruhem. Žádné střety s vojáky jsem osobně nezažil, ale byl jsem svědkem mnoha
nesouhlasných projevů občanů. Ještě dva roky po okupaci jste nemohli sehnat v obchodě
ani bufetu ruské vejce.5) Stalo se, že zákazník v borovinské samoobsluze zakoupil láhev
ruské vodky a hned po zaplacení ji přede všemi rozbil se slovy: „Ani tu vodku vod těch
hajzlů nechcu!“. Národem milovaný herec Jaroslav Vojta se o jednom svém známém
(v parafrázi na Haška, který to ve Švejkovi napsal o Němci) vyjádřil: „Byl to Rus, ale
moc hodnej člověk“. Na silvestra 1968 jsme mohli v televizi i rozhlasu sledovat mnoho
výstupů, které později byly buď přímo zakázané, nebo uváděné ve změněné podobě.
Zazněla i píseň Dobře míněná rada (Běž domů, Ivane), která později s názvem
Nezapomeň tu klobouk vévodila žebříčkům v „Ačku“ Melodie, než bylo zakázáno. A my
si dnes znovu s Karlem Krylem musíme připomínat tím krásným slovanským jazykem,
který nám na tom jazyku dnes opět hořkne:
Никогда не забудeм!
Normalizace pod řízením velezrádců národa (Biľak, Indra, Kolder a další) poté
postupně udusila všechny touhy po svobodě. Jeden z takových zrádců (už si nepamatuji,
který) tehdy odmítl usednout do vládního vozidla, „dokud tam bude viset ten hadr“ –
míněna československá vlaječka, která tehdy pro TAKOVÉ představitele státu moc
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neznamenala. A Rusáci tady zůstali – až do doby, kdy je Michael Kocáb 27. června 1991
vyhnal.6)
Éra protestů
Zahájil to Jan Palach v lednu 1969 (upřesnit snad netřeba). V té době jsem ještě
nestudoval v Praze, ale v lednu 1970 už jsem tam byl a Palachovo výročí se mezi
studenty velmi připomínalo, arciť jen tajně a neoficiálně, nikomu se nechtělo hned
v prvním ročníku skončit se studiem.
Ještě v dubnu 1971 jsem na strahovských kolejích v Praze byl mezi stovkami studentů
svědkem hromadného pálení sovětské vlajky po vyhraném utkání ČSSR – SSSR (5:2,
které navázalo na dvě slavná vítězství z roku 1969 s výsledky 2:0 a 4:3). A mě to málem
stálo studium, když jeden náš spolužák a „kamarád“ nenápadně zjišťoval, kdo při tom
byl, a když jsme to nepopřeli, chtěl to přes SSM nahlásit. Na výboru té organizace však
měli více rozumu.
Moje první volby jsem absolvoval v listopadu 1971 též na strahovských kolejích. Mezi
zde ubytovanými studenty byl o ně takový zájem, že za jakousi plentou se nás, navzdory
pokynům, tísnilo hned několik, a co jsem viděl, všichni jsme škrtali. Podle hovorů po
volbách škrtala valná většina ubytovaných studentů. Přesto okrsek, do kterého patřily
koleje na Strahově, měl za výsledek hlasování valnou většinu pro kandidáty Národní
fronty.
Protesty pak vyvrcholily prohlášením Charty 77. Někteří občané ji odsuzovali, ačkoliv
text nebyl nikde zveřejněn a její šíření se trestalo. Kdo ale chtěl, dověděl se jak o obsahu
prohlášení, tak o signatářích, a také o oběti represí profesoru Janu Patočkovi (Hlas
Ameriky, Svobodná Evropa, rakouská televize a samizdaty – nepovolené tiskoviny o to
více se šířící mezi lidem). Jiní ji podepsali – a pak nesli následky.
Další protesty přišly v roce 1987 na Velehradě (BZ 3/2009). Bylo nás tam pár
z budišovské farnosti, i když žádný autobus tehdy vypravit nebylo možné. Zato jsem se
na žádné pouti necítil bezpečněji, po celou cestu od parkoviště lemovaly silnici hlídky
VB v stejnokrojích a na záchodě hlídali mnohametrový dřevěný žlábek také dva
příslušníci (jestli byly na dámském WC nějaké příslušnice, nevím). Ministr Klusák nás
tehdy vlídně přivítal na „mírovém shromáždění“, za což byl odměněn
několikaminutovým pískotem. Podrobnosti lze nalézt ve zmíněném zpravodaji.
Při 20. výročí sovětské okupace v srpnu 1988 byly v Praze mohutné demonstrace,
které státní moc (jak jinak) tvrdě potlačila.
Na Moravě (a asi i jinde) proběhla v tom roce největší protestní podpisová akce
Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů v ČSSR (Moravská výzva), kterou
organizoval Augustin Navrátil, oficiálně prohlášený za nesvéprávného, protože na víc se
státní moc nezmohla. Nám se to tak nezdálo, takže i v Budišově se houfně podepisovalo.
Pamatuji si, že se sbíraly podpisy třeba před farou (i jinde), a nebylo snad věřícího, který
by to nepodepsal. Přesné podklady chybí, udává se, že výzvu podepsalo až přes půl
milionu občanů.
Éra boje za svobodu
Opět to zahájil Jan Palach, resp. dvacáté výročí jeho oběti.
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Tzv. Palachův týden v lednu 1989 všichni mohli sledovat v televizi (jen si to trošku
přizpůsobit, asi tak o 180 stupňů). Více jsme se o střetu demonstrantů s Veřejnou
bezpečností a Lidovými milicemi dozvěděli např. na Hlasu Ameriky, který přece jen
nebyl tolik rušený jako Svobodná Evropa. Také ORF nešlo nijak rušit. Zatčení Václava
Havla a jeho březnové uvěznění odstartovalo další dění, které vyvrcholilo v červnu 1989
podpisováním prohlášení Několik vět z 29. června, které kromě téměř všech veřejně
činných občanů podepisovalo i mnoho obyčejných lidí („dělníci, rolníci i pracující
inteligence“). Na Hlasu Ameriky každý večer Ivan Medek vždy četl jména signatářů,
kterých tehdy celkem bylo odhadem až 40 000. Nejdříve ty známé, v čele s legendární
paní Zagorovou, ale později i ostatní. Pamatuji se, jak jsem s obavami čekal, jestli mě
i s několika mými spolupracovníky také přečte. Tehdy to i k nám do práce někdo přinesl,
takže všem by bylo jasné, o koho šlo.7) Naštěstí Listopad přišel včas.
No, ale ani pak to nebylo jednoduché. V Praze po prvotním naštvání národa onen
týden po 17. listopadu vládlo bezmezné nadšení, v Budišově v sobotu 18. listopadu téměř
nikdo zprvu nevěděl, o co jde. Když jsme však sledovali ve stále více svobodné televizi
úterní shromáždění v Praze na Václavském náměstí, viděli ty statisíce a na obrazovce se
objevili Brabec s Galatíkovou, kteří byli očividně s národem, bylo nám jasné, že to asi
fakt prasklo. Milionové shromáždění na Letné, jehož se nakonec zúčastnil celý autobus
Budišovských, kteří původně přijeli „jen“ na oslavu svatořečení Anežky České, bylo pro
všechny zúčastněné s ničím nesrovnatelným zážitkem. Dodnes mi zní v uších
reprodukovaný hlas Františka kardinála Tomáška, kterého jsme neviděli (do katedrály
jsme se nedostali): „V této důležité hodině zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi
jsem já i katolická církev na straně NÁRODA!“, stejně jako reprodukovaný hlas Josefa
Kemra na Letné, kterého jsme neviděli (byli jsme stovky metrů daleko, tolik tam bylo
lidí): „Ve jménu Ježíše Krista – ďábel musí být navždy smeten z povrchu země!“. No,
chvíli to asi ještě potrvá, ale na 25. listopad 1989 v Praze nikdy nezapomenu.
V Třebíči se to také pomalu rozjíždělo, ale ještě nebylo vše jasné. Pamatuji si, že jsem
se tehdy domlouval s JUDr. Kroupou, který byl velmi činný v Občanském fóru, aby mě
případně zastupoval, kdybych měl kvůli svým aktivitám nějaké potíže. Slíbil to.
V pondělí 27. listopadu byla generální stávka. Pamatuji si, že se mi podařilo
v zaměstnání ukořistit československou vlajku a vyvěsit ji na budovu střediska. Byl to
nepopsatelný pocit: Dole po ulicích proudily davy lidí ke shromáždění na (ještě)
Gottwaldovo náměstí v Třebíči – a já jsem jim zamával naší vlajkou.
Pořád ještě nebylo rozhodnuto. V Budišově se toho zatím moc nedělo, ale po založení
zdejšího Občanského fóra 10. prosince se přece jen ledy hnuly. Na shromáždění OF
v Budišově 28. prosince byl zvolen hlavním mluvčím Antonín Jaroš, který potom veškeré
další změny řídil.
Druhého dne, 29. prosince 1989, byl VŠEMI (i komunistickými) poslanci Národního
shromáždění zvolen prezidentem Československé socialistické republiky Václav Havel,
který přislíbil, že nás dovede ke svobodným volbám, což se v červnu 1990 opravdu stalo,
a pak už se „vláda věcí jeho lidu navrátila“8).
Dění v Praze a Budišově je podrobně i s dokumenty popsáno ve zmíněném čísle
zpravodaje.
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Éra svobody
Objevilo se hodně nadšenců, kteří byli ochotni bez prospěchu pro sebe pracovat na
vytváření svobodné demokratické společnosti, i když někdy se třeba kandidáti do voleb
za Občanské fórum těžko sháněli. Objevilo se hodně nadšenců, kteří byli ochotni
pracovat na vytváření prospěchu pro sebe bez ohledu na svobodu a demokracii, ti už se
shánět nemuseli. Ti pak, bohužel, ve společnosti převládli, takže jsme tam, kde jsme.
Ale tady končí zaměření tohoto časopisu, dnešní politickou situaci komentovat nechci,
jen bych v kontextu toho, co všechno se dnes u nás i ve světě děje, zakončil slovy mého
výše zmíněného dětského vzoru, která bez ohledu na jeho politické názory budou vždy
věčná: „Lidé, měl jsem vás rád, BDĚTE!“
Ladislav Dokulil
1

) Malíř Bobeš se skutečně jmenoval Josef Svoboda (1885–1974), používal pseudonym
Bobeš Sv., aby se odlišil od malířů stejného jména.
http://abart-full.artarchiv.cz/osoby.php?Fvazba=heslo&IDosoby=22120
2
) Vojenské řešení Pražského jara 1968, Povolný, Daniel, Ministerstvo obrany ČR, Praha,
2010; příloha č. 6
www.mocr.army.cz/assets/multimedia-a-knihovna/publikace/vojenskahistorie/21-prazske-jaro_iidil_internet.pdf
3
) Rádio Vltava byla pirátská stanice, zřízená okupanty v srpnu 1968 v NDR, která
vysílala to, co jsme poté dalších 20 let museli poslouchat z oficiálních medií (my jsme
stejně pak poslouchali rádia Svobodná Evropa a Hlas Ameriky).
https://vltava.rozhlas.cz/spatna-cestina-a-anonymni-hlasatele-vysilackavltava-sirila-v-srpnu-1968-bludy-5958683
4
) viz Ústav pro studium totalitních režimů
www.ustrcr.cz/uvod/srpen-1968/srpen-1968-chronologie
5
) Tzv. ruské vejce, tj. obložené vejce s majonézou, se tehdy nahrazovalo výrazy pražské,
obložené, Henri vejce apod. Odkdy už bylo vejce zase ruské, si už nepamatuji.
6
) viz Informační centrum vlády
https://icv.vlada.cz/cz/tema/20--vyroci-odchodu-sovetskych-vojsk-aukonceni-vojenske-okupace-ceskoslovenska--85082/tmplid-560/
7
) V té době byl oblíbený vtip: Nemysli! Když myslíš, tak nemluv, když mluvíš, tak nepiš,
když píšeš, tak nepodepisuj, když podepíšeš, tak se nediv!
8
) Modlitba pro Martu, Petr Rada 1968
P. S.: Při oslavách 30. výročí nabytí svobody jsem zaslechl z „bedny“ takový „názor“,
jestli snad Palachova oběť nebyla zbytečná, když měla tak slabý ohlas, a cože je to za
nadávku pravdoláskař, vzniklou na téma slavné Havlovy věty z Melantrichu v roce 1989.
K tomu mohu říci, že jako (doufám) křesťan si vážím pravdy i lásky a ke svému výše
zmíněnému dětskému vzoru přiřazuji ještě Palacha a Havla, bez kterých bychom žádnou
svobodu neoslavovali. Myslím, že budu vždy spíše pravdoláskař, než rektální alpinista.
L. D.
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Z BUDIŠOVA A OKOLÍ
Základní škola Budišov
Prvním příspěvkem z letošního roku bychom se chtěli vrátit k uplynulým prázdninám,
kdy proběhl na škole příměstský tábor. Další příspěvky se už budou věnovat novému
školnímu roku 2019/2020, který začal v pondělí 2. září. Zahájení proběhlo letos kvůli
nepříznivému počasí ve třídách.
Příměstský tábor 2019
I tento rok mohli rodiče o prázdninách využít příměstský tábor, který probíhal
v prostorách naší školy. Pro děti byl připraven plnohodnotný program napříč různými
pohybovými, společenskými i kreativními aktivitami. Dále na děti čekaly animační
aktivity, hry, nová přátelství a spousta zábavy!

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020
Žáky přivítal ve svých třídách pan ředitel Milan Procházka a pan starosta Petr Piňos.
Úspěšný školní rok popřáli nejen prvňáčkům, ale všem žákům naší školy a také
deváťákům, které čeká v druhém pololetí důležitý krok, správně se rozhodnout, na které
škole budou pokračovat ve studiu.
Nejvíce se do školy určitě těšili naši noví žáci, malí prvňáčci. V letošním roce
nastoupilo do prvních tříd 31 dětí.
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Zahájení školního roku

Běh naděje
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Běh naděje
Ve středu 11. 9. proběhl v zámeckém parku Běh naděje.
Běh naděje je sportovně humanitární akce inspirovaná Během Terryho Foxe a má dva
hlavní cíle: získat prostředky na výzkum rakoviny, iniciovat solidaritu zdravých
s nemocnými a současně apelovat na zdravý životní styl a prevenci onemocnění.
Účastníci běhu přispěli finančním příspěvkem, za který obdrželi barevnou stužku –
symbol boje proti rakovině.
Za příspěvek všem děkujeme a věříme v podporu i v příštím roce.
Doprovodný program připravili žáci 9. třídy formou sportovních disciplín.
Školní kolo v přespolním běhu
Ve středu 18. 9. se uskutečnilo za krásného počasí v zámeckém parku školní kolo
v přespolním běhu.
Soutěž byla pořádaná pro dvě věkové kategorie, 6.–7. ročník a 8.–9. ročník (chlapci
a dívky zvlášť). Napětí před startem bylo veliké, ale dosažené časy nakonec velmi dobré.
Nakonec vyhráli všichni, kteří v pořádku doběhli do cíle a zúčastnili se tohoto našeho
závodu. V kategorii mladších dívek doběhla do cíle jako první Nela Bednářová z třídy
6. A a z chlapců Michael Tichý také z 6. A. V kategorii starších dívek doběhla jako první
Simona Teplá z 8. třídy a z chlapců Stanislav Coufal z 9. třídy. Nejlepších pět chlapců
a pět nejlepších dívek v každé kategorii postoupilo reprezentovat naši školu v okresním
finále, které pořádala naše škola ve středu 2. 10.
Dopravní hřiště
V pondělí 23. září se žáci 4. B vypravili na dopravní hřiště, které provozuje DDM
Třebíč při ZŠ Bartuškova.
Nejprve se účastnili teoretické části v učebně a poté si nabyté vědomosti vyzkoušeli
prakticky při jízdě na kolech. Snažili se dodržovat dopravní předpisy a orientovat se
správně na silnici. Koncem školního roku čeká žáky ještě jedna návštěva hřiště, a pokud
budou chtít získat Průkaz cyklisty, musí zvládnout testy i jízdu podle předpisů
bezchybně.
Přespolní běh - okresní kolo
Ve středu 2. října organizovala naše škola okresní kolo v přespolním běhu.
Do Budišova přijelo a na start v zámeckém parku se postupně ve čtyřech kategoriích
postavilo 270 žáků. Dařilo se i zástupcům naší školy. Po velmi dobrém výkonu
v kategorii III. obsadila děvčata ve složení Nela Bednářová, Tereza Coufalová, Kristýna
Toufarová, Ema Skálová a Simona Horká 3. místo. Chlapci se umístili na 10. místě.
V kategorii IV. byla naše děvčata opět na 3. místě ve složení: Simona Teplá, Klára
Mezlíková, Tereza Teplá, Natálie Tichá a Zuzana Prachařová. Chlapci doběhli na
8. místě.
Poděkování patří všem za příkladnou reprezentaci školy. Dále patří poděkování žákům
8. a 9. třídy a učitelům, bez kterých by se závod nemohl uskutečnit.
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Přespolní běh

Ekolamp – Úsporné žárovky
Malá sběrná nádoba v naší ZŠ.
Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných nádob, aby nezamořily životní
prostředí.
Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu místo ve specializované sběrné nádobě,
představují ekologickou hrozbu. Obsahují totiž malé množství toxické rtuti. Ročně tak na
skládkách zbytečně skončí 75 kilogramů toxické rtuti. Pokud by se toto množství dostalo
do přírody, mohlo by znečistit vodu v objemu 238 Máchových jezer.
„Úsporky“ do koše na směsný odpad nepatří.
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do koše. V domácnostech
však „wolframky“ postupně nahrazují úsporné zdroje: zejména malé kompaktní či
lineární zářivky. Ty obsahují velmi malé množství toxické rtuti. Vydrží mnoho let
a spotřebují o 25–90 % méně elektřiny než klasické žárovky. Když doslouží, nesmí se
vyhodit do koše, ale odevzdat k odborné recyklaci, kterou zajišťuje nezisková společnost
EKOLAMP. EKOLAMP zpětně odebírá a recykluje nejen světelné zdroje, ale
i průmyslová svítidla.
Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat, střepy zamést a odvézt do
sběrného dvora.
Základní škola Budišov má malou sběrnou nádobu umístěnou v prostoru hlavního
vchodu do školy, pravidelně jsme chváleni za vzorné třídění a osvětu.
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Ecobat - Třídění baterií
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V naší škole třídíme baterie, chráníme tím přírodu.
Víte, co všechno se dá vyrobit z použitých baterií? Je toho hodně, protože ze 100 kg
baterií získáme recyklací 65 kg kovonosných surovin. Nejvíce zinku, oceli a manganu,
a dále také nikl, olovo, kadmium, kobalt, měď, a dokonce v malém množství i stříbro.
Tyto kovy mají využití například ve stavebnictví, ale dají se z nich vyrobit třeba nové
popelnice nebo také zinkové krémy a mastičky proti miminkovským opruzeninám,
sklokeramické desky, hudební nástroje, hračky nebo šperky.
Baterie poctivě sbíráme i u nás v Základní škole Budišov. V minulém školním roce
2018/2019 jsme v rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět vytřídili 231 kg
použitých baterií, což představuje 150 kg kovonosných surovin. Tato sběrová čísla nás
řadí mezi nejaktivnější školy v republice. Od neziskové společnosti ECOBAT, která
zajišťuje sběr a recyklaci baterií v České republice, jsme za naši činnost obdrželi
Děkovný list.
A proč je recyklace baterií tak důležitá? Důvod je jasný – jde nám o ochranu životního
prostředí. Pokud bychom baterie hodili do běžného odpadkového koše, putovaly by odtud
do popelnice a pak na skládku. A protože baterie obsahují škodlivé látky, včetně těžkých
kovů, v přírodě by znečišťovaly ovzduší, půdu a vodu. Když však baterie odevzdáte u nás
ve škole nebo s nimi ujdete pár desítek metrů k jinému nejbližšímu sběrnému místu,
umožníte, aby byly předány k recyklaci. A to je to nejlepší, co pro použité baterie můžete
udělat. Dáte jim šanci na nový život – aby z nich mohly vzniknout nové produkty.
Bez třídění a recyklace bychom všechny již zmíněné kovy museli získat těžbou
nerostných surovin. Jejich zdroje jsou omezené a každá úspora má velký smysl.
Především proto bychom měli vždy dávat přednost opakovanému využití věcí před
jednorázovou spotřebou. A to platí obecně, nejen pro baterie. Myslete na to, když
například budete zvažovat, zda si koupíte pití do kelímku na jedno použití, v PET lahvi či
zabalíte svačinu do igelitového sáčku, nebo dáte přednost opakovaně využitelným
obalům. Ukazujte každý den, že NEJSTE LÍNÍ dělat něco pro životní prostředí. Začněte
sami u sebe. Stačí jednoduché, ale přitom velmi důležité věci.
Každá baterie, která je předána k recyklaci, se počítá. A jsme rádi, že touto cestou
i naše škola může přispět k ochraně životního prostředí.
Šumava - Pokusné ověřování
7.–9. 10. se v rámci projektu Pokusného ověřování uskutečnila exkurze na Šumavu pro
vybrané žáky 6.–8. ročníku, konkrétně do okolí historického města Vimperk.
První den se uskutečnil ve formě poznávání malebné šumavské přírody v okolí
Boubína. Žáci a učitelé uskutečnili přechod přes horu Boubín, kde navštívili místní
rozhlednu a následně se vypravili k legendárnímu Boubínskému pralesu. Tam na
zaploceném území (cca 70 ha) jsme spatřili, jak funguje ekosystém bez zásahu člověka.
Celá trasa měřila 22 km a všichni jsme ji důstojně zvládli ujít.
Druhý den jsme navštívili staré „sudetoněmecké“ město Vimperk s jeho dominantou –
přestavěným hradem Winterberg. I když byl zámek v celkové rekonstrukci a spousta
vybavení byla v depozitu, tak paní kastelánka měla opravdu zajímavý program, který se
zabýval renesancí a barokem. Po prohlídce Vimperku jsme jeli k řece Vydře, kde jsme
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prošli naučnou stezku „Kaňonem Vydry“. A ve finále jsme ještě stihli navštívit hrad
Kašperk.
Třetí den jsme museli změnit díky nepřízni počasí program a místo na Lipno jsme jeli
na Hlubokou do ZOO Ohrada. A na závěr jsme navštívili zámek v Třeboni, kde jsme se
seznámili s rodem Rožmberků, jmenovitě s bratry Vilémem a Petrem.

Celá exkurze byla v přátelském duchu a myslím, že žáci byli spokojeni stejně jako
učitelé. Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným za krásné a bezproblémové 3 dny.
Mgr. Ondřej Bachr
Projekt „Jsem tu rád“ – modernizace umývárny se sprchami
V době letních prázdnin proběhly v naší škole stavební úpravy v prostorách
u tělocvičny.
Modernizována byla šatna pro žáky a umývárna se sprchami. Projekt s názvem „Jsem
tu rád“ byl spolufinancován z Fondu Vysočiny, v rámci grantového programu Naše škola
2018.
Část financí z projektu směřovala do školní kuchyně, kde byla zakoupena nová
průmyslová lednice a várnice na pití.
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Podzimní sběr papíru
V úterý 22. 10. se žáci školy zapojili do tradičního sběru starého papíru.
Za doprovodu učitelů se žáci vydali s kárkami do všech koutů Budišova a odvezli
papír ke škole. V okolních vesnicích svezl p. školník sběr v úterý dopoledne. Žáci osmé
třídy naložili papír do přistavených kontejnerů.

Děkujeme všem občanům za podporu této akce.
kolektiv ZŠ Budišov
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Křížovka
Vážené čtenářky, čtenáři a čtenářstvo (tohle je snad genderově dost vyvážené),
vybafla na Vás křížovka. To by nebylo ještě takové neštěstí. Tato křížovka je totiž
písmenná polodokreslovka.
Fuj – co to je? V polodokreslovce je uveden jen obrazec křížovky bez dělících linií.
Zde jej tvoří znak – a rozdělení na výrazy by zde mělo chybět. Ale je to polodokreslovka
částečná, což je o něco lehčí, některá dělení jsou zobrazena, aby to tvořilo kresbu
určitého znaku jistého městyse (snad poznáte jakého). Ostatní dělení si musíte doplnit
sami. Aby to bylo ještě lehčí, veškerá kresba je symetrická podle svislé osy znaku.
Nezoufejte, mohla být i úplná dokreslovka, tj. byla by zde jen legenda bez jakéhokoliv
zobrazení.
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A aby to opravdu nebylo moc těžké, je legenda poněkud podrobnější a leckdy je na
výběr více variant, často je nápověda až triviální. A některé výrazy se vyskytují vícekrát.
Snad to vyluštíte, nedokázal jsem to tak rychle zapomenout, abych si to mohl sám
vyzkoušet. Když tak pomůže strejda Google a teta Wikipedie.
Ladislav Dokulil
No, a tady je konečně legenda:
A: myšlenky * část obce Budišova na východě * potrat / či přerušení.
B: autor budišovské sochy sv. Václava (Alexander) * ztratit manžela * bývalý ředitel
budišovské školy (Josef) / také zde působící zubní lékař (Jiří).
C: slovenské město pod Tatrami se známým letištěm * voláme domácky na Eduarda /
může být i dřívější název Tokia * symetrála / též vymahači poplatků za místní rozhlas *
zkratka společnosti pro správu obce vedené Markem Pavlíčkem * Budišovu
nejbližší řeka (obráceně).
D: český komediální herec (Václav) * francouzské město * stovky * obec na sever od
Budišova * slovensky nebo.
E: umění * egyptský bůh slunce / papyrusový člun / i bývalá SPZ okresu západně od
Prahy * zkratka nejznámějších dolů Ostravska * stavba severně od budišovského
zámeckého parku * jméno rakouského zpěváka Jürgense * samohláskami souzvuk
tónů / taky šílenství (samohlásky) * souhlásky části obličeje pod nosem.
F: první president ČSR * upravujeme lůžko * bílý květ (Anemone) / nebo mořský
korálnatec.
G: hovorově štítek čepice * jméno ekonoma pražského jara Šika / také domácky
Otakar * bývalý budišovský farář (P. Jan) * anglický pánský titul * internetová pošta
/ i barva.
H: DRUHÝ DÍL TAJENKY.
I: tebe (obr.) * iniciály nejznámějšího římského diktátora * nejvzácnější místnost
budišovského zámku * anglicky starý, např. Shatterhand * zkratka hlavního
vojenského útvaru / též samohlásky souhlasu.
J: objemný pytel * nemlada (kratce po ostravsky) * opak vpředu * angličtí šlechtici *
zkratka největší světové organizace.
K: nepořádek ke smeteni (zase kratce) * liberecký poslanec a hejtman (Martin) *
značka kdysi legendárního britského motocyklu * v domácnosti * židovský svátek
nekvašených chlebů.
L: přidáním před jihoevropana by vznikl pes / taky první polovina názvu hlasu
kohouta * koňská síla / též zkratka výrobce tiskáren * svítivými baňkami * konec
utkání boxu * jméno sběratelky umění Mládkové.
M: zařazený na 100. místo (obr.) * dřívější označení WC / také samohlásky pohonné
jednotky * latinsky lev / či jméno muzikologa Jehne * autor sochy sv. Jana
Nepomuckého v Budišově (Štěpán) * částice uvození řeči * ačkoliv (obr.) * nemoc
působící epidemie.
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N: mimo (knižně) * po světě putující rallye * knižně něco (obr.) * e neexistuje *
anglický šlechtic.
O: koš k nošení na zádech (obr.) * část jména budišovského šlechtice – probošta
v Olomouci (Emanuel) * předložka 2. pádu / taky zkratka velké prodejny * předmět
k určování hmotnosti.
P: italský souhlas / též soustava jednotek * zkráceně jednostopá vozidla * symetrála *
vodík * druhá část názvu čínského pokrmu (kung) * značka španělského
automobilu / také anglicky sedadlo * předložka vyjadřující východ (obr.).
Q: výherní poukázka / i severské zvíře (Alces) * posázet zrním * jméno šlechtice
z rodu majitelů Budišova / též příkaz k vytažení meče * česká obdoba jména Eusebius
/ také spláchl (s hrubkou) * vysoký tenisový úder.
R: souhlásky popravčího / nebo bývalá SPZ šumavského okresu * předložka 6. pádu *
oslovení něčeho kladného * zkratka sítě světel / či slovenská předložka 6. pádu *
německy ve / nebo obrácená solmizační slabika.
S: domácky Adama * ukazovací zájmeno / nebo zkratka sdružení cestovatelů * římsky
500 * egyptský bůh slunce * knižně hrob.
T: Člen posledního rodu majitelů Budišova (např. Richard Dragono).
1: zkratka webové gramatické pomůcky (často používám a vřele doporučuji) * hluk
větru / nebo první část názvu skupiny Daniela Nekonečného (tu doporučuji méně) * vrch
východně od Mihoukovic se zkrácením.
2: oslovení Boha při děkování / taky sprej * opak světla * souhláska ke ztišení (dopl.
p,t) * částečka hmoty (strašák na Horce) * šok (bez háčku).
3: španělský mužský člen / také název hlásky po k * část jména budišovského
šlechtice – probošta v Olomouci (Emanuel) * sušenka / také rocková skupina *
olemoval nití.
4: české domácké jméno (žoržík trochu protáhle) * lem cesty ze zámeckého parku na
Věterák * chutný nápoj.
5: slovensky samice jelenů (obr.) * kyslík * ruské obrněné vozidlo (obr.) *
předstupeň svatosti.
6: včelí produkt * souhlásky lesklého nátěru / nebo i střelné zbraně na šípy *
samohlásky řádu mořských savců (Cetacea) * cestovní doklad (obr.) / taky část těla
(obr) * typ lahve dnes ekologicky nežádoucí.
7: spojka * předložka 3.pádu / i bývalá SPZ Košic * v jakém čase (obr.) * budišovský
rodák, ředitel ČTK (Ladislav) / také sýrová pochoutka * myslivecká pozorovatelna.
8: obec severně od Budišova * zkratka království s hl. městem Rijád (i Mekka tam je)
* vyrobena z drahého kovu (Au) * řeka na severní Moravě samohláskami / i spodní
končetina samohláskami * předložka 6. pádu / též zkratka zábrany ohně * opak bylo
(obr.).
9: opatřit odérem * předložka 7. pádu / také selen * asijský kočovník / i hlučínské
pivo * jednoduchost.
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10: chem. značka prvku – strašáka na Horce * předložka 2. pádu / také anglicky dělat
* bývalá SPZ Strakonic / také zkratka nemladého * označení největšího dalekohledu *
zkratka systémů ovlivňujících stavby * kyslík * chem. prvek (At) * knižně les sosen.
11: PRVNÍ DÍL TAJENKY * malý zbytek stromu po kácení (samohlásky) * TŘETÍ
DÍL TAJENKY.
12: předložka 6. pádu / tak jo, i ten kyslík * zkr. jednotky zdánlivého elektrického
výkonu / taky vanad * plošná míra (100 čtverečních metrů) * zkratka elektricky řízené
brzdy pružinové * zkratka adresy (obr.) * draslík * hvězda v souhvězdí Panny (obr.)
* pracoviště v dole.
13: pouštím čerstvý vzduch do místnosti * samohlásky zvířecího stehna * domácky
Rudolf / také kovový minerál * nenastolit.
14: části skeletu (obr.) * název hlásky po r * nelámej * anglicky ve * anglicky jít či
jet / nebo čínská desková hra (Wei-čchi) * značka sporáků.
15: uhlík * iniciály malíře pravěku * slovensky samice housera * latinsky ve jménu *
semena k setí.
16: Matuškova píseň samohláskami / nebo i nepříjemná žena (samohlásky) * tvrdá
slabika po ry (obr.) * plošné míry (100 čtverečních metrů) * papoušek (palindrom –
čte se shodně zepředu i zezadu) * budišovská sídelní jednotka na severu.
17: druhé jméno Edisona * furt ten kyslík / nebo předložka * opak tam * dávali rest.
18: polsky bílá (to polské L stačí české) * celé jméno matky Alfonse Muchy
z Kundelova (druhé a krátce)* domácké jméno zpěváka Kluse / také zkratka
cestovatelské jednotky juniorů.
19: osobní zájmeno / též anglicky na * počeštěná varianta jména letce Smrčka *
slovensky 8 * zřícenina hradu nad Sečskou přehradou.
20: souhlásky traviny rostoucí u vody (Phragmites) * část husího pera, dříve k psaní *
spojka * kovbojské potřeby * lidově přijď / nebo také zarážka.
21: čínská „Cesta“, základ filozofického směru * opět jméno ekonoma Šika * jméno
letce Smrčka.

__________

Některá kartářka může být psycholog nebo může vidět nějaké fluidum kolem vás a od
toho vše odvodit. Já si také někdy ráno vytáhnu kartu, ale když je blbá, tak si vezmu
jinou. Přeci nebudu žít den s ošklivou kartou, ale s tou krásnou, kterou jsem vyměnila.
Květa Fialová
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Skautské léto a podzim…
Letošní léto bylo pro budišovské skauty trochu netradiční. Kromě již tradičního tábora
na zakončení skautského roku jsme zrealizovali zásadní opravu okolí klubovny. Opěrná
zídka dvorku byla již dlouhou dobu v havarijním stavu a hrozilo její zhroucení. Léto jsme
zakončili v zámeckém parku při akci Zámek jinak. Kromě zahájení pravidelných schůzek
v průběhu září jsme v říjnu vyrazili na výpravu a také uspořádali střediskový sněm, který
se koná jednou za tři roky.
Letošní tábor našeho střediska měl pořadové číslo 29 a již po osmadvacáté jsme ho
vybudovali na našem oblíbeném tábořišti u Znětínského rybníka u obce Pavlov.
Pozitivním zjištěním je, že počet dětí, které chtějí čtrnáct dní prázdnin trávit v přírodě,
spát ve stanech, hrát hry, držet noční hlídky, v posledních letech stále roste. Letos to bylo
38 dětí, o které se staralo průběžně osm vedoucích. I přes nemalé výdaje s opravou
klubovny a jejího okolí se nám podařilo obnovit i část táborového vybavení. Vyrobili
jsme deset nových podsad, pořídili jedno nové tee-pee a dvě stanové plachty. To je
možné i díky tomu, že naši skautští vedoucí, kteří jezdí na tábor ve své dovolené a berou
na sebe i velkou odpovědnost za děti, platí stejný finanční příspěvek jako mladší účastníci
tábora.
Celým pobytem na táboře nás provázela celotáborová hra o pirátských
dobrodružstvích českého cestovatele Viléma Vodičky ve službách slovutného kapitána
Francise Drakea. Bohužel, i když byl rybník u tábora po dvou letech opět plný, počasí
koupání moc nepřálo. Aspoň že bylo možné provětrat kánoe.

Kromě celotáborové hry došlo i na spoustu osvědčených her, jako je Sněhurka,
Hledání pokladu, Pašeráci, Latrína… Objevilo se samozřejmě i pár novinek, trénovali
jsme i skautské dovednosti jako je zdravověda, uzlování, poznávání přírody apod.
K tomu všemu patří na táboře sport, turnaje a táboráky.
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Pro starší skauty a skautky bylo připraveno několik úkolů ze hry o přežití, kde si mohli
otestovat svoje individuální schopnosti a možnosti. I letos složilo několik sester a bratří
svůj skautský slib u slavnostního ohně.
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Prostě jsme se měli fajn, přežili bez úhony návštěvu paní hygieničky, všichni se ve
zdraví vrátili domů a těšíme se na příští rok. Jen se trochu bojíme, aby nám vydržel aspoň
ten poslední zbyteček lesa, protože i u Pavlova se kůrovec zdatně rojí a škodí…
Letošní léto pro nás neznamenalo jen táboření a koupání. V minulých třech letech
jsme začali s postupnou opravou naší klubovny. Vyměnili jsme vstupní dveře a navázali
také s opravou omítek, které částečně podlehly vlivu vlhkosti. Stále nás však čekala akce
podstatně větší, a to rekonstrukce celé opěrné zdi dvorku u klubovny. Ta byla již několik
let ve zcela havarijním stavu a akutně hrozilo její zhroucení. Po třech letech snahy
o získání dotace se v letošním roce zadařilo a začátkem července jsme mohli celou akci
odstartovat. Nejprve bylo třeba odstranit původní zeď i část zeminy, poté se začalo
s výstavbou nové opěrné konstrukce. Po dohodě se sousedy jsme rozšířili boční
příjezdovou část a přikoupili pár metrů čtverečních pozemku. I na boční straně byla
potom vybudována opěrná zeď. Abychom snížili pronikání vlhkosti do domu, byla
odvedena veškerá dešťová voda z okapů. Zatímco dříve tekla pod základy, teď bude
sloužit k zalévání. Původní, už tak dost vysoký rozpočet akce se díky nestabilitě podloží a
většímu objemu stavebních a zemních prací bohužel rozrostl bezmála o sto tisíc korun.
Celkový účet za stavbu se zastavil na částce 525 000 Kč. I když část rozpočtu, tedy
367 000 Kč, pokryla právě získaná a navýšená dotace, zbylých cca 160 000 Kč jsme
museli dofinancovat z vlastních zdrojů. Část prostředků jsme měli naspořeno, dále nám
s kofinancováním stavby výrazně pomohl navýšený příspěvek městyse a dary několika
sponzorů. I tak bude celkový stav našeho účtu na konci roku v podstatě nulový a budeme
muset v příštích letech začít vytvářet novou finanční rezervu. Proto bychom uvítali
jakoukoli finanční podporu pro naše středisko.
S posledním prázdninovým víkendem je v Budišově již několik let spojena akce
Zámek jinak. Rozhodli jsme se také zapojit do pořádání a průběhu této akce.
V zámeckém parku tak vyrostlo improvizované skautské tábořiště s tee-pee, stožárem,
ohništěm a novým podsadovým stanem. V tee-pee si mohli návštěvníci „tábora“
prohlédnout přes osm desítek fotografií, které mapovaly asi dvacet let naší činnosti. Na
tábořišti pak byly připraveny soutěže a ukázky ze skautské praxe pro děti i rodiče. Bylo
možné si vyzkoušet vázání skautských uzlů, potrénovat si paměť, zasoutěžit si ve skákání
v pytlech nebo si potrénovat svoje dovednosti a spolupráci při stavbě věže nebo
u balanční desky. Potěšil nás velký zájem o soutěže. Všechny připravené odměny byly
rozdány. Proto se rádi zúčastníme i příští rok, dostaneme-li opět tuto možnost.
V rámci akce Zámek jinak proběhlo mimo jiné i ocenění zástupců spolků a organizací,
kteří se zasloužili o jejich rozvoj a fungování. Za Junák Budišov byli zástupci městyse
oceněni ses. Marie Holasová a br. Alois Kubíček, zakladatelé našeho střediska v roce
1969, a br. Vlastimil Dvořák, který se významně podílel na obnově a rozvoji střediska
pro roce 1990. Všem oceněným ještě jednou gratulujeme a děkujeme za práci, kterou pro
rozvoj budišovského skautingu vykonali.
Začátek září je pak vždy ve znamení začátku nového skautského roku, a tedy
i pravidelných schůzek. Ty se konají opět v naší klubovně, zatím každé páteční
odpoledne. Je možné, že dojde ke změně na jiný den. O případném přesunu konání
schůzek budeme včas informovat na našem webu www.junakbudisov.cz
a prostřednictvím facebooku „junakbudisov“.
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Realizace stavby opěrné zdi…

Nová opěrná zed klubovny
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V sobotu 26. října jsme společně vyrazili na výpravu. Cílem našeho putování byly
Liščí skály, krásný kousek přírody u Kundelovského potoka. A nebyla to žádná náhoda,
že naše kroky směřovaly právě sem. Také před 29 lety sem mířila naše první výprava po
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obnovení činnosti. Počasí nám přálo. Cestou jsme si zahráli několik her, na místě si
opekli buřty, uvařili čaj. Ale hlavně jsme strávili krásný den v přírodě plný podzimního
sluníčka, pohody a srandy.

40

V sobotu 26. října také proběhl střediskový sněm, tentokráte i za účasti předsedy
Krajské rady Junáka kraje Vysočina bratra Zdeňka Matějky – Mana. Sněm zvolil nové
vedení střediska na další tři roky. Vedoucím střediska zůstal Martin Lisý, jeho zástupcem
se nově stal Jiří Rybníček. Členy střediskové rady byli zvoleni: Jan Smejkal, Iva
Rybníčková, Filip Večeřa a Lukáš Langer. Revizní komisi střediska tvoří Antonín
Zezula, Martin Karas a Karolína Maloušková. Na sněmu se diskutovalo také o dalších
plánech a aktivitách pro další rok. Kromě pokračování v opravách klubovny a táborového
vybavení bychom rádi příští rok uspořádali setkání současných i bývalých členů
střediska.
V roce 2019 jsme oslavili 50 let od založení střediska, příští rok to bude třicet let od
jeho znovuobnovení po sametové revoluci. Proto bychom rádi uspořádali oslavu těchto
výročí a zejména setkání všech, kteří byli nebo jsou součástí našeho střediska. Program
akce se pomalu rodí, o termínu a programu budeme všechny zavčas informovat. Třeba
i prostřednictvím zpravodaje.
Chtěl bych závěrem poděkovat všem, kteří se iniciativně a aktivně podílejí na činnosti
našeho střediska. Nejen jim, ale všem čtenářům zpravodaje, přeji pohodové a krásné
Vánoce.
Za Junák Budišov Martin Lisý, vedoucí střediska

__________
Vyslyšení
V lese na prst usedla mi sýkora a dí,
že mne pozdravují od potoka strnadi,
z modřínů jako suchá snítka jeho rzivá veverka,
z polí lasice a zajíci a všecka havěť nevelká.
I táži se jí, odkud mne všichni znají,
že chtí se mnou mluviti jak s Adamem a s Evou v ráji.
Praví: „Vídali jsme tě tu každého dne,
zřeli, kterak tvář ti prosbami žhne,
viděli jsme ruce a oči tvé žádostné,
a dlouho čekali, až trn Boží v tobě zesládne.
Dnes tvé ruce i oči i rtové tví se usmáli,
a protože známe tě, s radostí mne k tobě poslali.“
Odlétla, i sklonila se nad mnou slunce těžká, zlatá hlava,
vítr rozhodil ji vlasy, jako hoch, jenž sestru rozčesává;
snesly se až na mne, zalily mne ohnivými závoji;
srdce mé jest srdcem plamenů a tone v Pokoji.
Bohuslav Reynek
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Budišov na prahu roku 2020
Stále chodíme po stejných cestách, které nám vyšlapali naši předci. Jenže okolí těchto
cest se změnilo, nic není stejné. Před pouhými 100 lety byl Budišov zemědělským
městysem v nové Československé republice. Obyvatelé si mysleli, že teď už bude dobře,
že už žádný mladý muž z Budišova nepoloží život za nenáviděné rakouské Habsburky.
Věřili, naši dědové a laskavé babičky, že teď nastane věčný mír. Za necelých 20 let se i
do Budišova dostaly temné mraky nové války. Několik let po skončení války přišlo nové
společenské zřízení, které slibovalo volnost, rovnost, bratrství a také blahobyt, a které
rozdělilo Evropu železnou oponou. Navždy se změnila struktura majetků okolních polí
a lesů. Malá políčka ztratila svoje hranice. Meze, domov pro koroptve i mateřídoušku,
byly rozorány. Místo nich jsou teď veliké lány, které ale dobře vyhovují „strojnímu
zemědělství“, bez kterého si zemědělskou výrobu neumíme představit. Ke konci
minulého století přišly zase další politické změny… a k tomu obrovský vývoj techniky,
jako automobilizmus, elektronizace, cestování, globální proměny světa… Nenaplnily se
orwellovské vize světa.
Na tváři Budišova se objevily nové rysy. Zemědělské usedlosti se změnily
k nepoznání. Místo chlévů jsou garáže, místo zahrádek se zeleninou pečlivě osekané
trávníky, blátivé silnice pokryl asfalt, pro vodu se nechodí do studní u Kazdů a na
městečku u Škarků a splašky vytékají do kanalizace, která končí čističkou. Dávno je pryč
poválečná bída, kterou my, starší, pamatujeme, když nám babička mazala chleba
z pekárny od Michálků u Pekařáku, nebo od Svitáčků máslem stylem „jenom zatřít
dírky“. Máme se dobře! V Novém rybníce ani v Pyšeláku se ale nedá v létě koupat.
Smrky i borovice na Brcích i v Doubravě umírají ve stoje…
Vedení městyse se stará o to, aby se obyvatelům žilo dobře. Děti se učí v renovované
škole i školce, parky jsou udržované, v obci je opět bohatý sportovní i společenský život.
Navzdory televizi, navzdory tak zvané „rozdělené“ společnosti. Ale ta byla vždycky…
Od dětí školou povinných až po péči o seniory se vedení obce snaží vytvářet vazbu
k místu, kde žijeme (chtěl jsem napsat, kde jsme se narodili, ale malí Budišováci se přece
rodí v Třebíči), i k lidem, se kterými zde sdílíme náš osud. Budišov zkrásněl, je to živý
organizmus s dobrou budoucností. Postará se o nás, když my se postaráme o něj. Od
narození do odchodu z tohoto krásného, ale někdy i bolestného světa.
A jestli se mýlím, tak je to jen tím, že jsem už starý, nerozumím tomuto světu a pořád
srovnávám s minulostí, anebo že jsem velikým a zaslepeným budišovským patriotem!
Ing. Rostislav Tesař

__________

Každý, s kým se setkáte, bojuje bitvu, o které nic netušíte. Proto buďte laskaví.
Vždycky.
herec Robin Williams
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Milí kamarádi,
dříve, než si rozbalíte dárky, které vám donese Ježíšek, prohlédněte si poslední číslo
zpravodaje v letošním roce. Tentokrát jsme se zaměřili na jednu z nejznámějších
třebíčských pověstí o zkamenělé bábě kořenářce. Kromě pověsti si můžete přečíst
o těchto kamenných útvarech obecně a také zjistit, kde v naší republice najdeme návrší
s podobným jménem. Kromě čtení se také můžete odreagovat u hledání správné cesty
z bludiště zámeckým parkem. Po cestě bludištěm posbírejte písmenka a sestavte z nich
tajenku, která souvisí s Průvodem světlušek, o kterém se v tomto zpravodaji také dočtete.
Správná odpověď z minulého čísla
V minulém čísle jsme vám dali záludnou otázku, kde přesně leží rybník s neoficiálním
názvem Jáchym. Najít jste ho mohli pomocí hledání kešky. Protože tento způsob není
úplně pro každého, prozradíme vám, že se jedná o Hodovský rybník.
Rozdíly – řešení z minulého čísla
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Bludiště zámeckým parkem

Zkamenělá bába kořenářka
O bábě kořenářce existuje více povídání. Vybrali jsme verzi, která je nejmírnější. Je
dobré vědět, že pověsti se během let, kdy se nezapisovaly, ale jen vypravovaly, dost často
měnily. Objevila se v ní např. jiná postava nebo místo, jiný vypravěč si něco doplnil, až
někdy nebylo poznat původní znění. Navíc vždycky byla do pověsti zakomponovaná
nějaká moudrost, v tomto případě šlo o moc a sílu peněz, které mohou změnit charakter
člověka.
Zkamenělou bábu si můžete prohlédnout při cestě z Třebíče směrem na Pocoucov. Po
pravé straně za cedulí s nápisem konce obce Třebíč. Jedná se o kámen ve tvaru kříže
zvaný „baba“. Takovýmto kamenným křížům se říká smírčí kříže, protože jsou postaveny
na místě, kde se stalo nějaké neštěstí
44

45

46

Zdroj: Hedbávný, M. Třebíčské pověsti a zajímavosti, Akcent, spol. s r. o., 2015,
3. vydání, str.120–123
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Baba u Třebíče

foto Ladislav Dokulil
Tip na výlet – Zkamenělá Baba a Dědek

Vyhlídkový vrchol Dědka

foto Martin Janoška, také zdroj následující pověsti
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Dnešní tip na výlet není z blízkého okolí, ale už podle názvu souvisí s naší pověstí.
Zkuste podle popisu do příště zjistit, kde se Baba a Dědek nacházejí. Jedná se o návrší,
které vrcholí dvěma asi 300 m od sebe vzdálenými kopečky Baba (363 m) a Dědek
(358 m). Návrší je tvořeno bývalým sopečným kráterem z černého čediče. Černý kámen
je v okolí vzácný, jeho původ je proto spojen se zajímavou pověstí související až
s Krakonošem z dalekých Krkonoš. Podle pověsti se jedna bába kořenářka vypravila
potajmu se svým dědkem na byliny do Krakonošovy zahrádky. Krakonoš to samozřejmě
zjistil a když před ním utíkali domů, těsně před řekou Jizerou, kde končila Krakonošova
moc, uslyšeli: „Ať je z vás černý kámen!“ Baba s dědkem vzápětí přestávali vidět, nohy
jim ztěžkly a přestaly se hýbat. Vrostli do země, kde se pozvolna proměnili v beztvarý
kopec z černého kamene.
Za spolek Budík Jitka Svobodová a Martina Vašíčková

__________

Language Window
Dřívější generace ovlivňovala němčina, ruština moc oblíbená nebyla – a dnes se
potýkáme s angličtinou. Naše děti už by s novými slovy neměly mít potíže. Ale protože
se začínají některé výrazy objevovat i v našem zpravodaji (na webu a v mediích se už
zabydlely), vznikla tahle mutace jazykového okénka (anglický název nezaměňovat s long
witch widow – raději bez překladu). Nechci strašit, ale asi nebude poslední.
česko – český slovník
bloger [weblogger]
fejk [fake]
folouvr [follower]
hejtovat [hate]
influencer [influence]
jutuber [You Tube]
lajk [like]
lajkovat [like]
lajfstajlový [lifestyle]
skrolovat [scroll]
velbíing [well-being]

grafomaniak (síťový zapisovač)
falešný (nezaměňovat s Fejkem = bývalý ředitel ZOO Praha)
přívrženec (nezaměňovat s fall over = skácet se)
nemít rád (palec dolů, hlas proti)
ovlivňovatel
videomaniak (neoslovovat „ty trubko“)
mít rád (nezaměňovat s laikem = neodborník)
mít rád (palec nahoru, hlas pro)
životně stylový
projíždět (nikoliv na kole)
pohodička (dobrobytí)
Leslie Rollings
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Z PŘÍRODY
Obloha 2020
Rok 2020 bude na výrazné astronomické úkazy zdánlivě chudý. Nebudeme pozorovat
žádné úplné zatmění Měsíce jako v uplynulém roce, ale na obloze se pořád něco děje a
pozorný astronom nesmí nechat dalekohled zaprášený.
Hned 10. ledna ve večerních hodinách budeme moci pozorovat tzv. polostínové
zatmění Měsíce. V praxi se úplňkový měsíc bude tvářit, jako by byl od spodní strany
začazený plamenem. Vlastní plný stín planety Země se bude nacházet z našeho pohledu
pod Měsícem. Na Měsíci bychom pozorovali Slunce dost zakryté naší planetou Zemí.
V jižních šířkách by se jednalo o skoro úplné zatmění Slunce (Země zakryje cca 95 %
slunečního disku). Takový úbytek dopadajícího světla je už dost znatelný na to, abychom
si jej všimli při pozorování zrakem.
Další polostínové zatmění Měsíce proběhne 5. června večer, ale zde bude omezení
slunečního světla na povrch Měsíce velmi malé a úkaz půjde pozorovat jen fotograficky.
Pouhým zrakem si zatmění nevšimneme.
Během jara se výrazně zlepší večerní viditelnost planety Venuše, která se bude úhlově
vzdalovat od Slunce a její jasnost se bude zvyšovat. Všimneme si jí už v lednu nejprve
nízko nad jihozápadem, s přibývajícím jarem se bude posouvat víc k severozápadu.
Planeta je nepřehlédnutelná a v plném jasu dokáže dělat stíny předmětů.
Na jaře budou dobré podmínky k pozorování komety C/2017 T2 (Panstarrs), která je
nyní v dosahu velkých dalekohledů, ale od ledna se bude nacházet vysoko na severní
obloze a její jasnost se bude pomalu zvyšovat. Nejprve bude pozorovatelná fotograficky,
později i očima s pomocí malého dalekohledu. Již v prosinci bude stát za to pokusit se ji
vyfotografovat poblíž jasné hvězdy Capella v souhvězdí Vozky.
22. května bude příležitost k vyhledání večerní planety Merkur, který se bude promítat
do těsné blízkosti planety Venuše. Merkur se obtížně pozoruje, protože se ztrácí v záři
vycházejícího, nebo zapadajícího Slunce. Jasná planeta Venuše bude dobré vodítko,
v triedru uvidíme obě planety pěkně vedle sebe.
Koncem jara a začátkem léta začneme pozorovat planety Jupiter a Saturn pohybující
se nízko nad jižním obzorem. V létě se přidá Mars, jehož pozorovací podmínky se začnou
zlepšovat. Planeta bude na obloze postupně delší úsek noci a na podzim se dostane do
tzv. opozice se Sluncem a bude pozorovatelná po celou noc jako výrazně červený objekt
nad jihem.
Pokračuje vypouštění sítě družic Starlink. Mají zajistit pokrytí celé planety
internetovým signálem. Kromě internetu ale působí tyto družice čáry na pěkných fotkách
noční oblohy. Během roku se očekává asi 9 startů, při každém se vypustí minimálně
60 družic. Astronomy bere infarkt a dokupují grafický filtr do aplikace Photoshop, který
odstraňuje čáry z fotografií.
Srpnové noci patří pozorování meteorického roje Perseidy. Podmínky budou příznivé,
Měsíc v poslední čtvrti bude rušit až po půlnoci. Nejvíce meteorů uvidíme v noci z 12. na
13. srpna.
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14. října nastane opozice planety Mars. Planeta bude pozorovatelná po celou noc jako
výrazný načervenalý objekt na jižní obloze. Určitě se také dočkáme několika mailů, které
budou upozorňovat na Mars velký jako Měsíc.
Začátkem listopadu bývají mlhy, ale pokud se dočkáme jasných nocí, je dobré
zkontrolovat četnosti meteorů. Jižní Tauridy se postaraly v roce 2015 několik jasných
kusů (bolidů) a jejich vlákno zdaleka není vyčerpané. Navíc může obsahovat tělesa
o velikosti několika metrů.
Konec roku zakončíme pozorováním meteorického roje Geminidy od 14. prosince.
Mateřským tělesem je planetka 1983 TB, později pojmenovaná jako 3200 Phaethon.
Těleso se na své dráze dostává velmi blízko ke Slunci a jeho povrch se ohřívá až na
750 °C. Změny teplot mohou způsobovat pnutí v materiálu a uvolňování prachových
částeček. Jasné meteory vylétají ze souhvězdí Blíženců.
Michael Kročil
Hledání meteoritu „Valeč“
O možném pádu meteoritů poblíž obce Valeč na Třebíčsku jsem se dověděl někdy
v roce 2002 při prohlídce archivních výtisků zpravodaje tehdejšího astronomického
kroužku, který na třebíčské hvězdárně působil v letech 1980–1989. Zpravodaje byly
tištěny cyklostylem a šířeny mezi členy kroužku. Pro potřeby archivace bylo vždy
několik výtisků uloženo.
3. srpna 1984 v 11 hodin večer byl pozorován průlet velmi jasného meteoru (takové se
označují jako bolidy.) Jeho pád byl pozorován i účastníky pionýrského tábora
v Hrotovicích, jehož vedoucí informoval pracovníky hvězdárny na Ondřejově.
Ondřejovská hvězdárna se stará o tzv. bolidovou síť, což jsou fotografické kamery
rozmístěné na různých místech v republice. Průlet bolidu byl zachycen na sedmi
stanovištích, nejbližší snímek byl pořízen na stanici Kostelní Myslová u Telče.
Astronomové nechali dopravit na Ondřejov všechny fotografické desky, které té noci
byly exponovány. Na všech byla zachycená přerušovaná světelná stopa bolidu. Přerušení
je způsobeno rotujícím sektorem umístěným nad kamerou a toto umožňuje po proměření
snímků určit brzdění tělesa v atmosféře. Přesná dráha v atmosféře se určí porovnáním
snímků z více stanic (zde jich bylo sedm).
V současnosti má naše bolidová síť přesné digitální kamery založené na digitálních
zrcadlovkách řady Canon EOS, ale v roce 1984 se fotografovalo na desky a tyto po
vyvolání se proměřovaly foto mikroskopem Zeiss Astrorecord. Měření snímků bylo
značně pracné, protože bylo potřeba proměřit cca 1600 obrazových bodů. Získaná data
byla převedena do děrných štítků a údaje zpracovány na výpočetním systému EC 1040,
což je sálový počítač o výkonu slabšího PC 386, ale jeho instalace zabírá celou místnost.
Program pro zpracování údajů o dráze byl napsán ondřejovskými astronomy a jednalo se
o 4000 řádků v jazyce Fortran. Mimochodem, RNDr. Jiří Borovička modeluje průlety
bolidů a jejich rozpad v atmosféře ve stejném programovacím jazyce dodnes, samozřejmě
dnes na standardních počítačích PC.
Snaha získat co nejrychleji data o průletu atmosférou byla pochopitelná. V tehdejší
době bylo o něco chladnější podnebí, než jsme zvyklí dnes, a teprve se chystalo ke žním.
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Pokud by pád případného meteoritu směřoval do plochy obilného pole, mělo by jeho
hledání význam v intervalu mezi sběrem slámy a orbou.
Informace zde popsané čerpám z podrobného článku RNDr. Zdeňka Ceplechy, který
napsal velmi pěkné povídání do tehdejšího astronomického časopisu Říše hvězd,
konkrétně číslo 1/1985. V článku se dále dočteme, že těleso přiletělo od jihozápadu,
začalo svítit nad rakouským městem Heidenreichenstein ve výšce cca 85 kilometrů a
pohaslo ve výšce 19,2 kilometrů poněkud východně od Jaroměřic nad Rokytnou. Zbytek
tělesa spolu s úlomky pokračoval po temné dráze, která se musí dopočítat s využitím
údajů balonové sondážky a zahrnout do výpočtu směry větru v různých výškách. Toto do
hledání přináší značnou nejistotu. Použitý model výpočtu zřejmě nadhodnotil vstupní
hmotnost tělesa (cca 350 kg) a určil jako zbytkovou hmotu těleso o hmotnosti 10 (!) a
více kilogramů, plus úlomky. Místo dopadu – pole u obce Stropešín, nedaleko Dalešické
přehrady.
Hledání meteoritů v roce 1984 hned po pádu byla rozsáhlá akce. Kromě organizátorů
z Ondřejova a Národního Muzea (RNDr. Marcela Bukovanská) se zapojili astronomové
z Třebíče, Žďáru nad Sázavou a Brna. Podařilo se vyreklamovat několik studentů
z vysokých škol. Celá expedice měla základnu v kempu na Hartvíkovické pláži. Veškeré
snahy se zaměřily na hledání hlavního úlomku. Po třech měsících hledání bylo
konstatováno, že meteorit nebyl nalezen a pravděpodobně skončil v Dalešické přehradě,
což se tradovalo na místní hvězdárně dodnes. Prohledaná plocha byla značně veliká:
jednalo se o pás široký cca 1 kilometr od obce Valeč až k obci Stropešín.
V roce 1987 uspořádala malá skupinka astronomů soukromou expedici, kdy se
zaměřili na les mezi obcemi Valeč a Zárubice. Lokalita byla vybrána na doporučení
RNDr. Zdeňka Ceplechy, který po neúspěchu s hledáním hlavního úlomku doporučil
k prohledání oblast mezi obcemi Zárubice a Valeč, kde dosud nebylo hledáno. Zde by
podle tehdejšího výpočetního modelu mohlo být cca 10 úlomků o hmotnostech 10 gramů
až jeden kilogram. Tyto úlomky nebyly na snímcích vidět, protože byly přezářeny
hlavním tělesem, ale zmiňovali se o nich někteří očití svědkové pádu v roce 1984. Tato
malá expedice tedy prohledala lesní terén, opět s negativním výsledkem. Konstatovali, že
terén je zde členitý a hodně nepřehledný.
S ohledem na zkušenosti ostřílených kozáků mi bylo jasné, že zabývat se hledáním
hlavního úlomku ve vytipované oblasti nemá smysl, když se o to neúspěšně pokoušelo
tolik lidí. Moje vlastní hledání jsem začal 16. října 2016, jsou to tedy tři roky, co se
pohybuji v oblasti. RNDr. Zdeněk Ceplecha publikoval v říši hvězd 1/1985 souřadnice
bodů na mapě, kterými se dalo vytýčit pádové pole všech úlomků. Na mapě se jedná
o oblast začínající u obce Příložany a končící u Hartvíkovic. Na délku cca 15 kilometrů,
a do šířky 5 kilometrů. Vypadá to na papíře moc pěkně jen do té doby, než vyjedete na
lokalitu a postavíte se někde v poli. Ta plocha je obrovská. Moje hledání se snažilo
respektovat pravděpodobnost nálezu menších úlomků podle pravidla, že největší je jeden,
poloviční velikosti budou tak čtyři, nebo pět a nejmenších ve velikosti vlašského ořechu
okolo deseti. S ohledem na převládající severozápadní proudění a nejistotu v datech
výškového proudění jsem se často pohyboval jihovýchodně od spočítané linie pádu. S tím
šla také skutečnost jednoho falešného nálezu od Moravských Budějovic, kde byl v roce
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2005 nalezen železný úlomek připomínající železný meteorit. Lokalita nálezu byla cca
1,5 kilometru jihovýchodně od linie.

Michael Kročil
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Za tři roky jsem v lokalitě nachodil asi 130 kilometrů s detektorem kovu. Počáteční
hledání zaměřené na možný železný meteorit postupně vzalo za své, kdy asi před rokem
a půl jsem posílal nějaké nálezy k posouzení do Ondřejova. Vzorky byly určeny jako
zbytky železné strusky, s největší pravděpodobností šlo o zbytky po činnosti středověké
kovárny. U obce Zárubice se nacházejí zbytky tvrze Lykodery, nutno počítat s kovárnou
jako zdrojem klamných cílů. V obci samé byla nalezena železná houba, cca 5 kg těžký
kus železa s kusy strusky.
Současné nálezy souvisí s pokusem hledat uprostřed vytýčené pádové elipsy
s ohledem na severozápadní proudění. První pokusy jsem provedl na přelomu let 2018–
2019, teprve na konci prázdnin jsem tuto oblast prohledal důkladně. K nalezení prvního
úlomku přispěla skutečnost, že jsem jednomu hospodáři zapůjčil detektor, aby si mohl na
svém poli dohledat hraničáky v podobě železných trubek, které si zaoral. Když jsem si
byl po dvou měsících detektor vyzvednout, vyrazil jsem na lokalitu a neměl jsem svoje
kopací nářadí. Když nebyl detektor, nevozil jsem ani tašku s polní výbavou. Při tom
hledání 24. srpna mi tedy nezbylo nic jiného než volit techniku povrchového sběru (kopat
nebylo čím) a testovat volně ležící kameny detektorem. Pole bylo po sklizni řepky a ještě
nebylo upravené, překážely uschlé zbytky stonků, ale kameny byly za rok pěkně vylezlé.
A tak jsem v jedné stopě od traktoru našel mezi obyčejnými kameny první úlomek. Pískal
na detektoru a trochu mi snad připomínal nějakou strusku, skoro jsem jej chtěl vyhodit.
Nakonec jsem jej vzal domů a zkusil trochu odbrousit. Při broušení toho zvětralého
materiálu se ukázala kovová zrna v matrici, to není až tak obvyklé. Takhle se chovají
strusky, ty ale mají v sobě sklovitou hmotu a spoustu dutin. Na strusku to vypadalo moc
kamenně.
Potom nadešel čas ověřit četnost výskytu. 500 metrů jihovýchodně je postavený státní
statek s živočišnou výrobou, byl stavěný začátkem 80. let. Na poli se samozřejmě
vyskytuje spousta zbytků stavebního materiálu, úlomky cihel, struska, koks, hřebíky
a další. Pro detektoráře naprosto nevhodná lokalita. Zkoušel jsem hledat blíž k linii pádu
a do 14. září nenašel nic, až v tento den jsem našel další dva úlomky ze stejného
materiálu. To už se mi vracel z Ondřejova první úlomek s negativním stanoviskem:
meteorit to není, ale můžeme si odříznout 2 mm plátek jako vzorek? Plátek jsem jim
nechal a zkusil odeslat další z nalezených úlomků a vyjádření dopadlo stejně.
Další hledání jsem zkusil v pátek 27. září odpoledne. Ze začátku to vypadalo na
chození bez nálezu a okolo 17. hodiny, kdy jsem chtěl průzkum ukončit, zapískal další
kámen. Zase jeden hřebíkový, na tom poli leží hodně kamenů na hřebíku v zemi a kámen
potom píská. Vykopl jsem kámen botou ze země a on to byl docela veliký šutr, akorát do
dlaně. Trochu jsem jej postrkal po poli a ověřil, že píská doopravdy kámen, nikoliv
hřebík pod ním. Není moc obvyklé získat vzorek o hmotnosti 0,5 kg, s tím už se dá udělat
pěkný rozbor a uvnitř možná bude nezvětralý materiál. Kámen jsem zaměřil, popsal
souřadnice a zkusil hledat dál. Ze samé radosti to moc nešlo, ale po dvaceti minutách
zapískal ještě jeden stogramový úlomek. Když se mi po zanesení souřadnic zobrazila
mapa, zůstal jsem: tyto dva úlomky kopírují linii pádu, jenom je to posunuté 800 metrů
jihovýchodně. Bude to dobré zaměření pro další hledání. V sobotu 28. září jsem jel
navštívit pana Spurného. O víkendu se nachází doma mimo observatoř, tak jsem se
ohlásil, bude pěkný výlet. Tak veliký kámen musí prostě vidět. Pan Spurný byl skeptický,
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ale slušný. Kámen se mu nezdál a protože je ze stejného materiálu jako minulé vzorky, už
jsme jej do Ondřejova nevezli. Byla příležitost si trochu popovídat o metodice výpočtu
a po zkušenostech dohledaných meteoritů s rodokmenem a aplikaci upravených modelů
by vstupní hmota tělesa byla asi 100 kilogramů a zbytková jednotky kilogramů. Hlavní
úlomek by nepřistál u Stropešínského mostu, ale někde v místech benzínové pumpy
u Valče. Alespoň nějaká informace, ale shodou okolností jsem měl už domluvenou schůzi
v depozitáři Národního muzea, vzorky se povezou tam. Cesta do Prahy byla plánovaná
v souvislosti s laděním varhan a cembala na koncertu Ensemble Baroque.
V depozitáři Muzea mě přivítal pan Velebil – zkušený mineralog a kurátor sbírek. Nad
mojí zásobou vzorků nevěřícně zakroutil hlavou, ale že zkusí testy na RTG fluorescenční
analýzu. Jen musíme počkat, až se vrátí kolega, který obsluhuje ten přístroj. Potom se
uvidí.

Po třech týdnech jsou známé první výsledky: Částečky železa v kameni obsahují
železo, mangan a chrom. Nikl jako povinný kov pro meteority nebyl zjištěn. To nevypadá
moc dobře, zase nějaká pozemská metalurgie. V tuto chvíli by se dalo povídání ukončit,
ale pan Velebil se ukázal jako pravý výzkumník, který se vzdává až tři dny po smrti.
Prohlásil, že ještě něco takového neviděl a chce zjistit, co to vlastně doopravdy je. Jako
kurátor sbírek má zkušenost s lidmi, kteří mu denně posílají fotky a nálezy „zaručeně
pravých meteoritů“ a on jim musí odepisovat, většinou jsou to strusky, manganové rudy
a železité pískovce, nebo produkty stavební činnosti. Protože se mu moje kameny
nezdají, rozhodl se nechat udělat výbrusy a provést analýzu minerálů elektronovou
mikrosondou. A pro jistotu ještě zkusit RTG difrakci.
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Pořád je zde otázka toho kovu ve vzorcích a jak je to s tím povinným niklem
v meteoritech. Pokud si vezmeme třídu chondritů (nejběžnější kamenné meteority) tak
kov se nachází jako částečky slitiny železa a niklu. Niklu je v poměru k železu asi
5,5 procenta, může ho být i více a souvisí to s distribucí prvků ve sluneční pramlhovině,
že které se shlukovaly základní částečky.
Ve třídě achondritů je situace složitější. Achondrit je něco jako kůra většího tělesa
(planetky), kde proběhly geologické procesy tavení. Planetka má křemičitanovou kůru
a náznak kovového jádra. Tepelným procesem se z kůry kov dostal do jádra a lehčí
složky utvořily kůru. Dále jsou planetky vystavené pádům dalších meteoritů a tak se část
materiálu vyvrhne do vesmíru. Při impaktu se to ještě stihne promíchat a natavit. Nálezy
achondritů na Zemi jsou vzácnější, v českých zemích máme jediný (Stonařov 1808)
a nějaké gramové vzorky v chondritu (Benešov 1991) Více nálezů je z pouští
severozápadní Afriky. Meteority se v poušti dobře hledají a netrpí zvětráváním od dešťů
a zemědělské činnosti. Achondrity nalezené v Africe se dnes počítají na stovky a důležité
je, že k nim existují klasifikační popisy.
Vzorky achondritů ukazují úlomkovitou strukturu milimetrových částeček
v křemičitanové hmotě (matrix) a sem tam částečky železa. V klasifikačních zprávách se
pro každý vzorek udává poměrové složení minerálů a kovů, např, mangan proti železu.
Občas se stane, že je uváděn Ni-free metal, což se dá přeložit jako kov bez niklu. Zda
naše vzorky představují tento případ, prokáže až důkladná analýza výbrusů nejlépe pod
elektronovým mikroskopem. Do té doby jsou kameny zatím nejnadějnější vzorky, které
se z pádové oblasti „Valeč“ podařilo získat.
Michael Kročil
Rostou…

I v Budišově. Kde? To určitě budu vyprávět…

foto Ladislav Dokulil
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SPORT
Nadkolejáci – Podkolejáci 2019
Letošnímu setkání Nadkolejáků a Podkolejáků počasí přálo. Trochu horší to bylo se
sestavováním mužstev. Vzhledem k tomu, že se někteří hráči nedostavili, musely se
sestavy kombinovat. Došlo i ke komické situaci, že jeden z diváků, ještě než se stačil
pořádně rozkoukat, již měl na nohou kopačky a stal v bráně jednoho z mužstev. To byl
snad jediný zádrhel. Postupem času začali přicházet i další diváci a nakonec byla divácká
tribuna slušně zaplněna
Utkání začalo minutou ticha za Milana Holubáře a Leoše Karase. Ten první byl
pravidelným účastníkem jednotlivých ročníků a Leoš Karas byl iniciátorem
a organizátorem těchto setkání.

Výsledek utkání.
Nadkolejáci – Podkolejáci – konečný výsledek 2:2 ze hry. Branky dávali za
Nadkolejáky David Kašpar a Mojmír Čech, za Podklolejáky Tomáš Svoboda 2.
Na penalty pak zvítězili Nadkolejáci 9:7,
Smyslem akce bylo především setkání, a to jak hráčů, tak diváků. K příjemné
atmosféře přispělo i bohaté občerstvení (douzované párky, pivo a limonáda). Přáním
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pořadatelů bylo, aby se všichni setkali zase za rok a výzva k větší účasti především
bývalých fotbalistů.
Sponzorsky zajišťovala Marcela Kazdová, pohostinství U Kazdů
Milan Koš

Lukáš v Chorvatsku

Lukáš Coufal
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V sobotu 26. 10. 2019 Lukáš Coufal absolvoval triatlonový závod ve městě Vrsar na
severu Chorvatska, byl to jeho první závod na olympijských vzdálenostech (1500 m
plavání, 40 km na kole a 10 km běhu). Mezinárodní účast potvrzují závodníci např.
z Francie, Německa, Itálie, Anglie, Rakouska, Ukrajiny, Polska nebo USA. Podle
Lukášových slov „plavání v moři o teplotě 20 °C znepříjemňovala hejna medúz.
Cyklistická část se odehrávala většinou po úzkých asfaltových cestách kolem vinohradů
a malých vesnic. Zpestřením byli dva splašení psi, kteří mi při svižnější jízdě okolo
36 km/h zablokovali cestu. Běh byl celou dobu podél moře“.
Spokojenost s prvním zahraničním startem umocnilo celkové 12. místo a v kategorii
18 až 24 let 2. místo časem 2:22 hod.

Lukáš Coufal uprostřed

Úspěšná sezóna budišovských triatlonistů
Rok 2019 byl nejúspěšnější v šestileté historii budišovského triatlonu. Náročná
celoroční příprava přinesla své ovoce a zejména mládež byla vidět na mnohých akcích na
čelních místech a to nejen v krajských, ale i republikových soutěžích.
Připomeňme si základní fakta z minulosti oddílu. Byl založen před šesti lety Milanem
Procházkou na základní škole Budišov jako sportovní kroužek. Na počátku zde působilo
osm dětí a postupem času se jejich počet rozrostl na současných 28 (z toho 7 dospělých).
Od počátku nebylo pro nikoho lehké zkombinovat plavání, cyklistiku a běh, ale
soustavným a důsledným tréninkem se většina členů vypracovala na výborné triatlonisty.
Do řad trenérů se od loňského roku přidali Roman Bednář a Zdeněk Mezlík a s pomocí
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dalších rodičů vytváří velmi dobré zázemí pro celoroční tréninky. Úspěšní budišovští
sportovci jsou součástí třebíčského triatlonového oddílu při TJ Spartak a společně tvoří
líheň triatlonistů v kraji Vysočina. Vzájemná spolupráce přináší řadu výhod. Každý člen
má díky podpoře Města Třebíč, MŠMT, kraji Vysočina a dalším sponzorům finanční
prostředky na oddílové dresy, cyklistické a běžecké vybavení. Jsou podporovány
plavecké tréninky, cvičení v tělocvičně, jarní a podzimní oddílové soustředění, startovné
a cestovní náklady.
Téměř polovina členů je zařazena do Krajského centra talentované mládeže, které dále
rozvíjí všeobecnou sportovní přípravu. Zejména jarní a podzimní soustředění ve
sportovním centru v Nymburku je odměnou pro zvlášť nadané jedince. Svoji výbornou
připravenost potvrzovali během závodní sezóny na závodech krajského a okresního
formátu a mnohým se dařilo i na závodech Českého poháru. Letošní rok byl velmi
úspěšný pro jedenáctiletou Nelu Bednářovou (vyhlášena oddílovým Skokanem roku),
když obsadila 2. místo na MČR v Žamberku a na ČP v triatlonu 3. v Pardubicích,
4. Sokolově, 5. v Karlových Varech. Zvítězila v krajském poháru i McRAI cupu. Dalšími
výbornými triatlonisty jsou Šimon Bednář, Matyáš Mezlík, Tereza Coufalová, Julie
Filová, Zuzana Mezlíková, Šárka Mezlíková, Adam Fila, Natálie Tichá, Klára Mezlíková,
Ivana Jurová, Tereza Teplá, Simona Teplá, Lukáš Langer či Lukáš Coufal). Většina
z nich absolvuje závody v rámci Českého poháru, kde se umísťují z pravidla v první
desítce.
„Chcete zahlédnout zelenobílé dresy místních triatlonistů?“
Zveme vás na pravidelné pondělní cyklistické tréninky v okolí Budišova, na jarní
a podzimní Budišovskou časovku či na jarní běh nebo podzimní duatlon do Kamenné.
Oddíl triatlonu je otevřený všem sportovním nadšencům a rád se rozšíří o nové členy.
Hlavní trenér Milan Procházka

Z podzimní časovky v Budišově
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JÍZDNÍ ŘÁD
Platí od 12. 12. 2019 do 12. 12. 2020
Křižanov – Studenec
přípoj
V. Meziříčí
odjezd
5.40 x
7.14 s, n
9,14
11,14 s, n
13.14 x

Budišov

14.49 x
15.14 s, n
16.49 x
19.14 z

6.08 x
7.44
9.44
11.44
13.44

Studenec
příjezd
6.19
7.55
9.55
11.55
13.55

do Brna
odjezd
6.21 x
8.00
10.00
12.00
14.00

příjezd
7.11 HE
9.09
11.09
13.09
15.09

15.17
15.44
17.17
19.44

15.28
15.55
17.28
19.55

16.00
16.00
18.00
20.00

17.09
17.09
19.09
21.09

do Třebíče
odjezd
příjezd
6.58x
7.19
8.00
8.16
10.00
10.16
12.00
12.16
14.00
14.16
14.58 x
15.19
15.36
15.55
16.00 s, n 16.16
18.00 s, n 18.16
20.00
20.16

Studenec – Křižanov
přípoj
z Brna
odjezd
příjezd

z Třebíče
odjezd
příjezd

Studenec
odjezd

5.44 x
6.44
8.44
10.44
12.44
14.38
14.44 s, n
16.38 x
16.44 s, n
18.43

6.35 x
7.44
9.44
11.44
13.44
14.35
15.44
16.35
17.44
19.44

7.01 x
8.01
10.01
12.01 s, n
14.01 x
15.39 x
16.01 s, n
17.39 x
18.01 s, n
20.01 z

6,58
7.57
9.57
11.57
13.57
15.35 HE
15.57
17.35 HE
17.57
19.57

6.55
7.59
9.59
11.59
13.59
14.55
15.59
16.55
17.59
19.59

Poznámky
x
pracovní dny
s,n
jede v sobotu a neděli
z
nejede 24., 25., 31. XII
HE
Horácký expres
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Budišov
4.45 x
7.16 x
8.16
10.16
12.16
14.16
15.54
16.16
17.54
18.16
20.16

V. Meziříčí
příjezd
5.10
7.42
8.42
10.42
12.42
14.42
16.17
16.42
18.17
18.42

POČASÍ
Měsíční úhrn srážek
září
říjen
listopad

69,5 mm
34,6 mm
44,5 mm

__________

Oprava:
Na str. 40 zpravodaje 3/2019 v textu „Dva Floriánci jsou více, než jeden“ jsme se
dopustili chyby u jména Pavla Kováře (ve zpravodaji jsme uvedli jméno Petr). Touto
cestou se omlouváme.
redakce

__________

Broušení nástrojů Josef Mikulášek
Josef Mikulášek nabízí
broušení pilových kotoučů SK,
broušení a šrankování pilových kotoučů z nástrojové oceli.
Dále broušení hoblovacích nožů, kotoučových fréz na dřevo,
HSS plátky do fréz na dřevo, předřezové kotouče,
vrátky HSS 3–20 mm, zahradnické a klempířské nůžky,
křovinořezy, nože do sekaček, kotouče do nářezových strojů,
lišty do el. nůžek na živý plot, masomlýnky, nože, nůžky,
restaurace a renovace některých historických nástrojů.
Adresa: Josef Mikulášek, Rozkoš 90, 594 01 Velké Meziříčí
Telefon: 704 377 945
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