Mezi Chlumem a Kňovicemi
/babičce
Půl pole posekali a nyní svačí.
Ve džbánku slunce si chleba máčí.
A pijí z úsměvu přichystaných klasů,
jež proti nebi vlní se, když při zdrávasu
houpou se zvony na věži.
Ženci jsou titíž jako rozsévači:
po poli pevně rozkročeni kráčí;
rozmachy vláčně zásnubními
týž půlkruh světla pozvedají z hlíny, to dlužné závaží.
Pšenice padá ženám do náručí.
Jsou do ní vázány jak příčle do obručí.
Jsou smírem svobodě, která se naplňuje
dostáním tomu, co ji zastiňuje,
čím ony sebe přiváží.
Zvedám se pokorný a vím už, kým jsem, čí.
Snad s prvními kroky má úroda se neztenčí.
Před zátočí dívám se ještě za ženci,
jsou pohromadě jak zrnka v růženci,
od země k nebi na stráži.
Jaromír Zelenka, Básně, nakladatelství Triáda a Paseka 2010)
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ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Usnesení č. 5 ze zasedání Zastupitelstva městyse Budišov ze dne 27. 2. 2019
Návrh usnesení
Zastupitelstvo městyse:
- určuje ověřovateli zápisu Josefa Ondráčka a Ing. Ladislava Dokulila,
- schvaluje program zasedání zastupitelstva městyse,
- schvaluje strategický plán rozvoje městyse Budišova včetně všech navržených
doplněných návrhů,
- schvaluje upozornit na dodržování zamykání brány u sportovních kabin,
- schvaluje navýšení vlastních prostředků k dotaci na kompostéry přibližně na
151 750 Kč, dotace ve výši 47 000 Kč. Přesná cena bude stanovena až smlouvou mezi
Krajem Vysočina a městysem.
Petr Piňos, starosta, Ing. Milan Boček, místostarosta
Usnesení č. 6 ze zasedání Zastupitelstva městyse Budišov ze dne 9. 05. 2019
Upravená verze z důvodů dodržení zák. 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 Ing. Radka Klinera a Mgr. Zdeňka Smrčka,
- schvaluje program zasedání zastupitelstva městyse,
- bere na vědomí zápis z jednání Rady městyse č. 8–14,
- schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 4527/2 v k. ú. Budišov,
- schvaluje darování části pozemků Kraji Vysočina,
část pozemku p. č. 1674/1, ostatní plocha v k. ú. Budišov (oddělená část nově označená
jako 1674/3 o výměře 194 m2),
část pozemku p. č. 4527/2 ostatní plocha v k. ú. Budišov (oddělená část nově označená
jako 4527/17 o výměře 113 m2,
geometrický plán č. 1066/436205/2018 ze dne 28. 06. 2018 – přijetí části pozemku
p. č. 4546/3 v k. ú. Budišov, nově označený jako 4546/4 o celkové výměře 453 m2 darem
od Kraje Vysočina,
geometrický plán č. 1066/436205/2018 ze dne 28. 06. 2018,
- schvaluje podmínky Smlouvy č. 1030049678/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene. Pozemek parc. č. 4139/2 v k. ú. Budišov,
schvaluje prozatímní řešení chodníku kolem dráhy,
schvaluje podanou informaci o investičních akcích k dnešnímu datu,
- schvaluje Závěrečný účet za rok 2018 a Zprávu o přezkoumání hospodaření městyse za
rok 2018 bez výhrad,
- schvaluje Účetní závěrku ke dni 31. 12. 2018,
- ukládá podat žádost o koupi pozemku na Lesy ČR pozemek p. č. 2514/3
v k. ú. Budišov, zodpovídá rada městyse, termín do příštího jednání zastupitelstva,
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- schvaluje podmínky smlouvy o výpůjčce a darovací týkající se kompostérů,
- bere na vědomí podané informace o připomínkách občanů a provedených akcích od
minulého jednání zastupitelstva.
Petr Piňos, starosta, Ing. Milan Boček, místostarosta
Informace z rady městyse
Rada městyse kromě své běžné agendy, která jí přísluší ze zákona, začala
vyhodnocovat připomínky a podněty občanů a ty z nich, které jsou přínosem ke zlepšení
života v městysi, postupně dle finančních a fyzických možností realizovat. O některých
bychom Vás rádi informovali.
Bylo dokončeno zaštěrkování podél chodníku u silnice II/390 a upraveny prostory pod
okny pošty, kde byla instalována smuteční skříňka pro oznámení o úmrtí místních
občanů. Dále byla provedena oprava místního rozhlasu a demontovány již nepotřebné
sloupy pro vedení rozhlasu. Na novém hřbitově došlo k opravě hřbitovní zdi, která se již
značně nakláněla. Pokračují opravy chodníků a projektové práce na vydláždění
hřbitovních chodníků.
V ZŠ byla provedena oprava střechy – výměna vadných vikýřů a zatěsnění
odvětrávacích rour, které jsou vyvedeny nad střechu. V MŠ byla provedena generální
oprava terasy a části betonového soklu. Dále je připravena na období prázdnin výměna
podlahy a oprava vodoinstalace. Tyto práce nelze provést za běžného provozu školky.
Na veřejných studních v Budišově a Mihoukovicích byly opraveny a zprovozněny
pumpy, dále se provedla výměna oken na budově úřadu městyse a hasičské zbrojnici
v Budišově.
U křižovatky u sv. Václava bylo instalováno zrcadlo pro zlepšení výhledu při výjezdu
od chovatelského areálu a tím i zvýšení bezpečnosti dopravy v dané lokalitě. Proběhla
preventivní dendrologická prohlídka stromů a jejich vývazeb v zámeckém parku
a ostatních veřejných plochách. Dále byla provedena odborná prohlídka a posouzen stav
sochařské výzdoby městyse.
Největší budovou v majetku městyse je budova zámku, ve které probíhají postupné
opravy a úpravy tak, aby byl zabezpečen jeho provoz v rámci spolupráce s MZM Brno,
např. oprava poškozené střechy, oprava omítek u pokladny, na schodišti a veřejných
záchodech a povrchu nádvoří. Byla opravena světelná elektroinstalace prohlídkových tras
a částečně odstraněny některé závady z celkové revize elektroinstalace zámku. Zkušebně
byla vyměněna dvě okna v předzámčí na straně do ulice a proveden nátěr vzorového okna
na budově zámku. Počítáme s postupnou výměnou dalších oken, která jsou v havarijním
stavu.
Děkujeme občanům městyse za podněty, které jsou pro radu městyse velmi motivující,
a proto se budeme snažit o to, abychom Vás o jejich realizaci prostřednictvím zpravodaje
informovali.
Rada městyse připravuje tradiční akci „ZÁMEK JINAK“, která se letos uskuteční
v sobotu 31. 8. 2019, a zve nejširší veřejnost k hojné účasti.
Petr Piňos a Ing. Milan Boček
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Budišovský zámek jinak 2019
Městys Budišov
a Horácko – ekologický mikroregion
Vás zvou na tradiční akci s hudbou, atrakcemi a zábavou
v sobotu 31. srpna 2019
na nádvoří zámku, v zámku a zámeckém parku
Součástí akce bude i oslava
20 let trvání mikroregionu Horácko
Hrát bude kapela M*E*Š (https://www.kapela-mes.cz)
a tradiční atrakce nebudou chybět
určitě bude i leccos nového
(včas se vše dozvíte,
sledujte obecní stránky, e-mail, plakáty, rozhlas…)
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ZPRÁVY
Bojovníci z východní a západní fronty, deníček RAF
Historie není ničím, pokud ji nepřipomínáme
Pod tímto mottem proběhlo několikeré promítání filmu s názvem Bojovníci
z východní a západní fronty, deníček RAF. Premiéru viděli 8. listopadu 2018 diváci
v Praze v Konferenčním sále Vojenského klubu Praha – DAP. V Brně se uskutečnilo
promítání filmu v Komunitním centru pro válečné veterány 23. ledna 2019.
Budišov nezůstal za centry pozadu. Zástupci městyse spolu se ZŠ Budišov a KCVV
uspořádali promítání filmu v jídelně Základní školy Budišov dne 20. března 2019 za
účasti režiséra filmu Olivera Maliny Morgensterna. Přítomni byli předseda RAF klubu
v Brně Ing. Arnošt Šebela (bratranec pilota RAF plk. Metoděje Šebely z Bílovic nad
Svitavou), historik Tomáš Jambor (člen klubu vojenské historie Pětačtyřicítka Brno,
nositel ceny Český patriot 2014) i Mgr. Zdeněk Smrček, synovec letce RAF pplk.
Leonharda Smrčka. Mezi diváky byl také budišovský rodák, mistr v bezmotorovém létání
Vladislav Zejda, o kterém jsme psali v BZ 2/2009 a v příloze BZ č. 4/2013.

Hlavním hostem byl bývalý pilot RAF (Royal Air Force) ve Velké Británii armádní
generál Emil Boček, se kterým po promítnutí filmu proběhla beseda. Nejprve padaly
rozpačité otázky, potom již byly dotazy cílenější, až to skončilo nezadržitelným
monologem pilota, při kterém nikdo nedokázal odejít.
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Na díle se podílely MO ČR, Vojenský historický ústav, Spolek židovských odbojářů a
vojáků a vzniklo ke 100. výročí vzniku Československa. Zobrazuje poslední žijící
veterány z dobrovolných vojáků, důstojníků a žen na Západní frontě v Británii i
u Tobruku, na Východní frontě v Buzuluku i při vylodění v Normandii.
Viděli jsme příběhy arm. gen. Emila Bočka, brig. gen. Pavla Vranského, svob. Viktora
Wellemína, voj. Paula Rausnitze, plk. Ivana Solovky, genmjr. Richarda Tesaříka (správně
vzbuzuje reminiscence na skupinu YoYo Band jeho synů), plk. Pravomila Raichla, tzv.
Wintonových dětí pplk. Jiřího Kafky a mjr. Margity Rytířové-Schneiderové.
Připravuje se uvedení filmu i v České televizi.
Ladislav Dokulil
Odkazy:
Lucie Růžková, Ministerstvo obrany ČR
http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/default.htm
PhDr. Jana Görčöšová, Společnost Ludvíka Svobody z. s.
https://sls.ludviksvoboda.cz
Gen. Boček v Budišově rozhodně nebyl poprvé. Zúčastnil se např. vzpomínky na
Leonharda Smrčka v červnu 2016 (BZ 3/2016) a byl zde již před 27 lety, jak ukazuje
zápis v kronice z roku 1992, dodatečně doplněné několika novějšími údaji.
Beseda s příslušníky čsl. letectva ve Velké Britanii
13. března 1992 byli starostkou obce paní Pospíšilovou přivítáni v obřadní síni
obecního úřadu příslušníci čsl. letectva bojující za II. světové války ve Velké Britanii.
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Poté se všichni odebrali k pomníku padlých, kde gen. Doležal (nar. v Horních
Heřmanicích) a plk. Boček položili věnec. Paní učitelka Dosbabová zarecitovala báseň
Jaroslava Seiferta a po krátkém proslovu gen. Doležala se všichni odebrali do školy, kde
byla instalovaná výstava fotografií čsl. zahraničních letců z II. světové války.

V 17 hodin byl v zaplněném sále promítnut film „Věrni zůstaneme“, který byl
průřezem událostí počínaje První republikou a konče bitvou o Anglii. Po slavnostním
projevu následovala beseda. Besedy se zúčastnili:
gen. František Doležal – 311. čs. bomb. peruť RAF – (†1997)
plk. Emil Boček – 310. čs. stíhací peruť RAF
mjr. Štefan Antálek – 311. čs. bomb. peruť RAF
plk. Karel Batelka – 310. + 311. peruť RAF – (†2006)
plk. Jaromír Grygar – 311. čs. bomb. peruť RAF
mjr. František Živěla – 310. a 312. stíhací peruť RAF
a vdova po plk. Ludvíku Němcovi († 1988) – 311. peruť RAF – D. Němcová.
Beseda byla ukončena v 21.00 hod. Uskutečnila se jako vzpomínka na budišovského
rodáka Leonharda Smrčka.
Ze zápisu v Kronice obce Budišov 1992 (s doplněním dat – původní text uveřejnila
příloha BZ č. 3/2018).
kronikář Karel Pavlíček
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Nechceme žádná hlubinná úložiště radioaktivního odpadu na Vysočině
Po téměř letních dnech po Dni Země se v sobotu 27. dubna 2019 ukázalo chladnější
větrné počasí, v němž se ti, kteří pořád ještě nechtějí hlubinné úložiště na Vysočině,
vydali na společné místo lokality Horka u Hodova. Opět promluvil Ing. Oldřich Svoboda
ze Zdravého domova Vysočina, znovu všichni podepisovali protest proti úložišti a znovu
se zde přes nevlídné počasí objevilo množství těch, kterým osud jejich domovů není
lhostejný. Škoda jen, že počet zúčastněných budišovských zastupitelů nepřekročil trojku.

Navíc se přidal Spolek SOS Na Skalním z Jaroměřicka. Ostatně, pro jistotu a přehled
(už je toho trochu moc) zde uvádíme všechny ohrožené lokality (původně jich bylo šest),
kde se letos pořádaly protestní pochody:
Lokalita Březový potok
Varovné zvonění zvonů, jízda motorkářské skupiny, běžecká štafeta, společné vystoupení
starostů obcí z lokality, kulturní program.
Pořádaly: Obce Chanovice, Kvášňovice, Maňovice, Olšany, Pačejov, Velký Bor, město
Horažďovice a občanské sdružení „Jaderný odpad – děkujeme nechceme!“
Lokalita Čertovka
Beseda co je nového kolem hlubinného úložiště, lampiónový průvod, táborák a opékání
buřtů.
Pořádaly: Komise životního prostředí Obce Lubenec a SOS Lubenec
Lokalita Čihadlo
Veřejné shromáždění a stánek na náměstí v Deštné, opékání buřtů.
Pořádaly: Obec Pluhův Žďár a spolek Za Radouň krásnější
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Lokalita Horka

Setkání u informačního stanu, živá hudba, buřty atd.
Pořádaly: Zdravý domov Vysočina a obce lokality Horka
Lokalita Hrádek
Divadelní příspěvky, promítání filmu Cesta na nejbezpečnější místo na Zemi
Pořádaly: Spolek 2. Alternativa v spolupráci s městysem Dolní Cerekev a s obcemi Cejle,
Hojkov, Milíčov, Nový Rychnov a Rohozná
Lokalita Kraví hora
Zasazení Lípy svobody, diskuse.
Pořádal: spolek Nechceme úložiště Kraví Hora
Lokalita Magdaléna
Koncert kapely Le-Grace, informace o úložišti, program pro děti, občerstvení.
Pořádaly: Město Jistebnice, Okrašlovací spolek Jistebnice, osadní výbory Makov,
Padařov a Božetice a spolek Zachovalý kraj za podpory obcí Božetice a Nadějkov
a Okrašlovacího spolku pro Nadějkov a okolí
Lokalita Na Skalním
Hry pro nejmenší účastníky, pro ty větší hudební produkce pro všechny občerstvení.
Pořádaly: Spolek SOS Na skalním, z.s. a občané obcí Boňov, Dolní Vilémovice,
Jaroměřice nad Rokytnou, Klučov, Lipník, Myslibořice, Ostašov, Příložany, Ratibořice
a Zárubice
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Celkové informace k problematice hledání úložiště mohou doplnit: Martin Schenk,
předseda spolku Nechceme úložiště Kraví hora z.s. a mluvčí Platformy proti hlubinnému
úložišti, tel.: 777 646 646, e-mail: martin.schenk@habri.eu
Edvard Sequens, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí a sekretář Platformy proti
hlubinnému úložišti, tel.: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens@calla.cz
Ladislav Dokulil, Horka
http://www.nechcemeuloziste.cz
Letošní – mezinárodní slet čarodějnic v Budišově
Před obecním úřadem se v úterý 30. dubna třepotaly vlajky snad z celého světa
a nebyly to jenom vlajky, ale především typické oblečení čarodějnic, které je zařazovalo
k jednotlivým zemím. Jejich radostné setkání nás utvrdilo v tom, že jsou jedna velká
rodina bez rozdílu pleti, či národnosti.

Tradičnímu průvodu předcházelo focení u sousoší sv. Václava a poté se pestrobarevný
průvod v čele s českou vlajkou dal směrem k parketu Pod Hrázkou.
Zde proběhlo přátelské setkání a prezentace jednotlivých účastníků národními zpěvy
a tanci. Na loučce nedaleko parketu přichystal Dům dětí a mládeže z Třebíče zábavný
program, do kterého se zapojily především dětí, mezi nimiž potěšil čarodějnický dorost.
K chuti přišel čarodějnický guláš a bohaté občerstvení, k němuž si mohli přispět i sami
diváci opékáním špekáčků.
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Nedaleko ohniště přihlížela čarodějnice, tentokrát vycpaná. I na tu došlo. Na závěr
vzplála a ukončila velice zdařilý jubilejní dvacátý slet čarodějnic v Budišově.
Karel Pavlíček
Žluté kytičky – Sbírka Ligy proti rakovině opět v Budišově
Také letos jste si mohli zakoupit žluté kytičky v rámci XXIII. ročníku celostátní sbírky
Český den proti rakovině. Letošní ročník byl zaměřen na nádorová onemocnění plic. Za
nabízené žluté kvítky měsíčku lékařského se získávají prostředky na boj proti rakovině –
na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu
onkologické výuky, na výzkum a vybavení onkologických center. Minimální příspěvek
byl 20 Kč za jeden kvítek.
Letošní sbírka proběhla ve středu 15. května 2019 a stejně jako v minulých letech ji
zajišťovali skautky a skauti z našeho střediska oblečeni do žlutých triček. Naši
spoluobčané přispěli do sbírky celkovou částkou 3362 Kč. Děkujeme všem za příspěvek
a finanční podporu sbírky.
Kdo sbírku nestihl, může přispět e-kytičkou – posláním DMS ve tvaru DMS KVET na
tel. č. 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, Liga obdrží 29 Kč.
Za Ligu proti rakovině Vysočiny Milada a Zdeněk Špačkovi
Za Junák Budišov Martin Lisý
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2. Výšlap k Pyšeláku
Ve středu 22. května 2019 proběhl v Budišově 2. Výšlap k Pyšeláku. Počasí nám letos
vůbec nepřálo. Troufám si tvrdit, že byl tento den dokonce jedním z neškaredších
v měsíci květnu. Nicméně i když bylo deštivé, větrné a chladné dopoledne, výšlap se
konal.
Byla jsem mile překvapena, že to maminky nevzdaly a vybaveny deštníky,
pláštěnkami a gumáky dorazily v hojném počtu. Dokonce i přespolní se zúčastnily.

44 dětí, 30 maminek, 2 tatínci, 1 babička a k tomu třída Fialky a Hrášci z MŠ Budišov.
Nečekaná, krásná účast! Trasu jsme po společné domluvě raději vzhledem k počasí
zkrátili a všichni společně vyrazili do zadní, zastřešené části zahrádky Restaurace
U Kazdů, kde nám poskytli azyl. Maminky napekly a přichystaly drobné občerstvení, děti
dostaly balíčky s drobnými dárečky, diplomy a medaile.
Chtěla bych moc poděkovat všem účastníkům, kteří dorazili a nevzdali to! Také těm,
co mi s přípravou a realizací výšlapu pomáhají, maminkám za dobroty a drobnosti do
balíčků. A především pak veliké díky sponzorům, kteří přispěli buď finančně, nebo věcně
do balíčků.
Městys Budišov, starosta Petr Piňos, Truhlářství Novák, VV sklo Křižanov,
LS stavebniny Libor Smejkal, Marcela Kazdová, Dana a Milan Doležalovi, Olga a Josef
Ondráčkovi, Frankische, Lada Slabá, E.ON, Petra Hořínková, Jarmila Ujčíková ml., Auto
Kelly, František Pelan, Barbora Mikysková, Lenka Holubářová, Vladimíra Stará a další.
Děkuji!
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Myslím, že i přes nevlídné počasí jsme si to užili. Na příští rok objednávám krásné
slunečné počasí a k Pyšeláku se půjde! Slibuji :)
Soňa Pospíšilová se sdružením maminek Budík
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Evropa v Budišově
Evropské volby proběhly v Budišově ve dnech 24. a 25. května 2019. Jinde v Evropě
tomu bylo leckdy jinak, takže výsledky jsme se mohli dozvědět až v pondělí 26. května.
Tady jsou:
Budišov
ČR
Účast 22,47 %, 218 platných hlasů z 979
28,72 %
strana
hlasy
%
%
KDU-ČSL
45
20,64
7,24
Česká pirátská strana
33
15,13
13,95
ODS
32
14,67
14,54
ANO 2011
24
11,00
21,18
KSČM
19
8,71
6,94
ČSSD
15
6,88
3,95
SPD –Tomio Okamura
12
5,50
9,14
Koalice STAN, TOP 09
10
4,58
11,65
HLAS
6
2,75
2,38
ANO, vytrollíme europarlament
5
2,29
1,56
Moravské zemské hnutí
3
1,37
0,13
Koalice Rozumní, ND
2
0,91
0,78
Vědci pro Českou republiku
2
0,91
0,82
Agrární demokratická strana
2
0,91
0,16
Evropa společně
2
0,91
0,53
Pro Česko
1
0,45
0,11
Koalice Svobodní, RČ
1
0,45
0,65
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
1
0,45
0,08
Moravané
1
0,45
0,27
Koalice Soukromníci, NEZ
1
0,45
0,36
Alternativa pro Českou rep. 2017
1
0,45
0,49
Strana nezávislosti ČR
0,40
Další strany a hnutí získaly méně hlasů.
Zastupitelstvo kdysi rozhodlo, že Budišovský zpravodaj je pro všechny občany, takže
nejsou povoleny politické komentáře. Lze tedy jen obecně lze říci, že volby do
Evropského parlamentu nejsou zdaleka tak nevýznamné, jak by se mohlo zdát. V dnešní
rozbouřené době je nanejvýš potřebné, aby bez ohledu na politické smýšlení Evropa
držela pohromadě, a to přes všechny snahy po moci toužících jedinců společenství rozbít,
na což jistě čekají ti, kteří v jiném dílu světa vedou boj za to, aby svět včetně Evropy
ovládli úplně. Nějak mi vyvstává na mysl Karel Čapek, který se snažil svět varovat v jiné
21

rozbouřené době. Četli a chápali bychom jej dnes? Jistě by měl z jednotné Evropy radost.
Z lecčeho dalšího asi méně.
No, zvolili jsme si. A kdo nás tedy v té Evropě bude reprezentovat?
kand. listina
SPD
SPD
ANO
Piráti
ANO
ANO
ANO
Piráti
KSČM
ANO
ANO
STAN+TOP
Piráti
STAN+TOP
STAN+TOP
KDU-ČSL
ODS
ODS
ODS
ODS
KDU-ČSL

zvolený kandidát
Ing. Hynek Blaško
MUDr. Ivan David, CSc.
Martina Dlabajová
Bc. Markéta Gregorová
Ing. Martin Hlaváček
Dita Charanzová
Ing. Ondřej Knotek
Bc. Marcel Kolaja
Ing. Kateřina Konečná
Ing. Ondřej Kovařík
Ing. Radka Maxová
RNDr. Luděk Niedermayer
Mgr. Mikuláš Peksa
JUDr. Stanislav Polčák
JUDr. Jiří Pospíšil
Ing. Michaela Šojdrová
Ing. Evžen Tošenovský
RNDr. Alexandr Vondra
Ing. Veronika Vrecionová
Ing. Jan Zahradil
Mgr. Tomáš Zdechovský

věk polit. přísl.
63 SPD
66 SPD
42 BEZPP
26 Piráti
39 BEZPP
44 BEZPP
34 ANO
38 Piráti
38 KSČM
38 BEZPP
50 ANO
53 TOP 09
32 Piráti
39 STAN
43 TOP 09
55 KDU-ČSL
63 ODS
57 ODS
53 ODS
56 ODS
39 KDU-ČSL

předn. hlasy %
47 505
21,92
33 055
15,25
31 401
6,25
14 158
4,27
5 948
1,18
53 924
10,73
3 798
0,75
15 398
4,65
38 650
23,47
6 867
1,36
11 286
2,24
67 430
24,41
9 594
2,89
25 352
9,17
37 231
13,47
22 649
13,18
25 644
7,43
29 536
8,56
8 460
2,45
51 381
14,89
24 823
14,45
Ladislav Dokulil

__________

Murphyho zákony správy obce
Čím méně o tom kdo ví, tím více ví, jak se to má dělat.
Shodnou-li se všichni na nějakém řešení, zakazuje je zákon.
Shodnou-li se všichni na nějakém řešení a nezakazuje je zákon, nikdo v obci je nevyužije.
Shodnou-li se všichni na nějakém řešení, nezakazuje je zákon a nikdo v obci je nevyužije,
slaví s ním úspěchy v sousední obci.
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Z HISTORIE
Ladislav Tvarůžek – válečný zpravodaj
Arcivévoda Josef
K arcivévodovi Josefovi jsem byl poslán v polovici ledna 1916 na Soču spolu s jinými
válečnými zpravodaji z tiskového stanu válečného. Josef byl z linie habsburských
arcivévodů, palatinů, kteří zastupovali rakouského císaře, jakožto uherského krále a
hlavně při korunovaci mu vsazovali na hlavu Svatoštěpánskou korunu při okázalých
korunovačních slavnostech. Od roku 1867, kdy došlo ke známému rakousko-uherskému
vyrovnání, měl volit uherský parlament svého člena, který vkládal svatoštěpánskou
korunu na hlavu krále. Při poslední korunovaci Karla Habsburského v roce 1916 po smrti
Františka Josefa I. připadl tento úkol ministerskému předsedovi Štěpánu Tiszovi, jakožto
vůdci největší strany parlamentní. Takzvané rakousko-uherské vyrovnání, které dalo
nemaďarské národy v Uhrách plně do područí Maďarům a stejně v Předlitavsku
neněmeckou populaci Němcům, bylo osudné i pro Habsburskou dynastii. V roce 1867 to
byl František Palacký, který přes své původní heslo „Kdyby nebylo Rakouska, museli
bychom si ho vytvořit“ po onom vyrovnání jen mávl rukou a prohlásil: „Byli jsme před
Rakouskem, budeme i po něm.“ A na slova Palackého také došlo. František Josef I.
nezachránil osud habsburského trůnu. Rezignoval vůči českým Němcům, kteří
ostentativně šilhali do Berlína po Hohenzolleřích. V těžkých chvílích si jen povzdechl:
„Vždyť já jsem přece také německé kníže.“
A tak uherská korunovace Karla Posledního byla provedena kvapně a bez ohledu na
poměry v tehdejší Rakousko-uherské říši. Tato se nakonec ukázala jako poslední hřebíček
do habsburské rakve.
K zájezdu na Soču, abychom se vrátili k původnímu tématu, se přihlásila i značná řada
maďarských novinářů. Viděli v Josefovi svého muže, Maďara, za něhož se arcivévoda
také rád vydával. Snad si myslel, že i on by se mohl jednou stát uherským králem,
přestože podle mě musel tušit, jak válka dopadne.
A tak jsme jeli na sočskou frontu. Bylo nás 10, což byl na tehdejší dobu počet značný.
Obyčejně jsme jezdívali tři, čtyři. Jeden novinář z Předlitavska, jeden ze Zalitavska
(Uher) a jeden zahraniční. Tentokrát se připojilo pět maďarských novinářů a s nimi jeden
fotograf a jeden kinematograf a z Muncherer Nuste Nachrichten redaktor hrabě
Scapinelli. Ubytováni jsme byli v terském hotelů „Excelsior“ a časně ráno jsme byli
voženi auty na frontu, k jednotlivým vojenským útvarům, které byly rozloženy po celé
sočské frontě.
První den jsme museli udělat návštěvu veliteli jižního sočského úseku arcivévodu
Josefovi. Jeli jsme do Kometnu, kde byl tehdy ubytován arcivévoda i se svojí manželkou
Augustou, rozenou královskou princeznou bavorskou. Arcivévoda nás přijal, a my jsme
byli představeni naším důstojníkem z Tiskového válečného stanu dělostřeleckým
setníkem Sobičkou. Byl to bratr známého pražského advokáta. Konzistorního rady Dra
Sobičky. Titul Konzistorního rady obdržel patrně proto, že jako právník zastupoval
pražské arcibiskupství.
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Po představení se arcivévoda Josef obrátil ke hloučku maďarských novinářů, se
kterými se živě bavil maďarsky. K nám ostatním byl obrácen zády, což bylo velmi
trapné. Situaci se pokusil zachránit arcivévodův pobočník v hodnosti generála. Proto
k nám přistoupil, hlavně k hraběti Scapinellimu. Podezírám ho, že to bylo proto, že
Scapinelli byl redaktorem bavorského listu. Vykládal nám, jak císařská výsost
arcivévodkyně Augusta prodlévala velmi často se svým chotěm na frontě před řekou
Sočou. Konkrétně v místě, kde ve skále jsou vytesány zákopy. Má tam již své kryté
místo, odkud střílí na italské vojáky, když si jdou k Soči pro vodu a vylezou ze svých
zákopů, které jsou v rovině nedaleko sočského břehu na italské straně. „Velmi udatná
dáma:“ pyšnil se pan generál. Byli jsme konsternováni touto „udatností“ bývalé
princezny v této poziční válce. První z nás překvapení překonal Scapinelli a ledabyle
prohodil: „No, kolik již její císařská výsost skolila těch italských vojáků?“. Generál se
smál: „Myslím, že žádného. Vždyť je to vzdálenost skoro jednoho kilometru. Však
uvidíte, až tam přijedete. Určitě se vám tím budou chlubit.“
No, chlubili se. Vedli nás ve skalách vytesaných zákopech, odkud byl velmi dobrý
pohled na italskou stranu fronty, vinoucí se za zelenavě modrou Sočou. A když maďarský
důstojník zase mluvil o neohrožené arcivévodkyni, která střílí přes řeku na italské vojáky,
maďarští novináři nám to ochotně překládali. Maďarský důstojník byl honvéd a divil se,
že maďarsky neznáme. Scapinelli si po honvédově výkladu odplivl a setník Sobička, jako
každý řádný kanonýr, dost nahluchlý, když zjistil, o co jde, nás žádal, abychom se o této
udatnosti arcivévodkyně nezmiňovali, protože by to byla jen ostuda. Jestli Maďaři
poslechli, nevím. Asi ano. Já se o tom zmiňuji teprve dnes po válce, kdy už je to lhostejné
a jen to ilustruje tehdejší poměry.
Sven Hedin
Počátkem prosince 1915 se objevila v Tiskovém stanu válečném, tehdy v Moravské
Ostravě, osobnost, která upoutala všeobecnou pozornost. Při obědě v hotelu Imperiál nám
byl představen známý švédský cestovatel a zeměpisec, autor poutavých vypravování
o cestách po střední Asii – Sven Hedin. Byl padesátiletý, z nás všech nejstarší, střední
postavy a značně povýšeného vystupování. No pochopitelně. Měl za sebou velké
cestovatelské úspěchy a jeho cestopisy byly překládány do jazyků všech civilizovaných
národů. Byl již dávno před vypuknutím světové války povýšen švédským králem do
šlechtického stavu a naši důstojníci se mu plně věnovali. Obletovali ho a jakoby nechtěli
ani připustit, aby přišel do styku s námi ostatními válečnými zpravodaji. Ale ani Lago
Lenquist, švédský novinář se k němu neměl. Jeho styk s Hedinem byl až nápadně
obřadný, ale vždy s odstupem. Když v kavárně Evropa sedal Hedin obklopen našimi
důstojníky, usedl Lago Lenquist vždy jinde. Nutno přiznat, že byl podstatně mladší, ale
přesto bylo nápadné, že tito dva Švédi neměli od samého počátku k sobě žádnou
náklonnost.
Hned druhého dne po Hedinově příchodu přišla zpráva, že jeho průvodcem na ruské
frontě, kam se měl Hedin odebrat, byl ustanoven setník pěchoty Franz Weiser, který jako
ostatní důstojníci byl k našemu tiskovému stanu přidělený. Byl pro jakési zranění a nad to
žaludeční chorobu zproštěn služby na frontě. Hejtman Weiser byl na svůj úkol velmi
pyšný. Snad okoukal od Hedina jeho povýšenost a stejně povýšeně nám odpovídal na
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pozdrav a v kavárně i doma v hotelu stále četl jakousi cestopisnou knihu od Hedina,
kterou mu autor věnoval s vlastnoručním podpisem.
Weiser byl Vídeňák, a když právě neměl své zdravotní potíže, byl velmi společenský
a zábavně dovedl vyprávět svým vídeňským žargonem nejrozmanitější historky.
Hedin k nám přijel z francouzské fronty, kde pobyl značně dlouho, hned po vypuknutí
války. Vyvolalo to podiv, že on, člověk světového jména okamžitě dal najevo své
sympatie k Němcům. Uvádělo se to v souvislost s tím, že studoval také na německých
universitách a pak také s tím, že kterási jeho kniha, v níž prezentoval některé své objevy
na cestách v Himalájích, byla příkře odsouzena kterýmsi anglickým vědcem, který tvrdil,
že nejde o nějaký „objev“ Hedinův, ale že je to věc dávno známá a popsaná v anglických
publikacích. Hedin si však svým germanofilským vystoupením za války neposloužil a ve
vědeckých cestovatelských kruzích zájem o něj rychle upadal.
Sven Hedin třetího dne po svém příjezdu zmizel. S ním ovšem i jeho průvodce setník
Franz Weiser. Před tím ještě Weiser vyprávěl, že má od velitele generála Maxe šl. Hoena
z velitelství tiskového stanu rozkaz, aby Sven Hedina provedl po bojišti u Limanové. Zde
právě byla 9. prosince 1914 svedena bitva, která zastavila ruský „parní válec“, valící se
k Moravě, na západní Slovensko a snad i na Vídeň. Weiser měl také Sven Hedinovi
ukázat památná místa mezi Gorlicí a Tarnovem v Haliči na řece San. Počátkem května
1915 zde došlo k průlomu ruské fronty a ruská vojska byla hnána, takřka bez oddychu
zpět z Haliče a Bukoviny a dále ho měl uvést na tehdejší zimní frontu, která se ustálila za
Černovicemi, kde byla vojska zakopána, aby zde přestála zimu.
A shodou okolností byla i skupina válečných zpravodajů, ve které jsem byl zařazen i
já, poslána do Černovic na bukovinskou frontu k plukovníku Pappovi, rodem Rumunu,
který požíval značné vážnosti na bitevním poli, kde se také vykázal řadou vojenských
úspěchů. Mimochodem v naší skupině byl také maďarský novinář Magyar Lajos,
nacionalistický šovinista (nevím už z kterého časopisu), který kritizoval nějaké
rozhodnutí plukovníka Pappa, který jeho kritiku odmítl a zcela rozdrtil. Shodou okolností
byl Lajos po bolševickém puči jedním z nejzuřivějších zastánců bolševického režimu.
Stal se pak ministrem války, přestože vojákem nikdy nebyl. Snad mu soudruzi započítali
službu ve válečném tiskovém stanu. Když pak Rumuni obsadili Sedmihrady, obsadil je
právě generál Papp, který se hned dal do služeb své vlasti. To jen tak na okraj.
V Černovicích jsme pobyli asi 4 dny. Ráno jsme snídali v hotelu, kde jsme byli
ubytováni, v poledne jsme byli pohoštěni nějakým štábem, u něhož jsme se právě ocitli a
večeřívali jsme zase v Černovicích, ne v hotelu, ale v jakési velké restauraci, která byla
vždy přeplněna našimi důstojníky, ale i občanstvem. Měli jsme už svůj stůl, který nám
byl číšníky rezervován. Velice jsme se podivili, když čtvrtého dne večer k nám zavítal
setník Weiser. Byl zřejmě ve špatné náladě. Měli jsme zato, že snad onemocněl. Snad se
ohlásila nějaká stará choroba.
Naším průvodcem po frontě byl tehdy setník tyrolských střelců Koschuk, rodem ze
Slaného, a když Weiser přistoupil k našemu stolu, hodil po něm otázkou: „Nu – a?“
Weiser hned nakvašeně opáčil: „Jaképak nu – a?“
„No, kde máš svého Svena Hedina?“ podotkl Koschuk.
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Weiser si již přisedl a s čepicí na hlavě hned explodoval v nejvybranějších
antisemitských nadávkách vídeňské ulice a dodával: „Zbabělec je to!“, „já ho chtěl vést
na taková místa, kde by mohl něco vidět. Na jeden vršek, odkud jsme měli báječný
přehled po celé ruské frontě. Ale kdepak. Střílí se tam. Kulky bzučí, tam on nejde. Ale po
lazaretech za frontou v bezpečí, tam se plazil kolem raněných, umírajících a vyzvídal, jak
to bylo s jejich zraněním. Večer a následně do noci potom všechno psal a ráno mi to
překládal k cenzuře naformulované tak, jako by to on sám prožil a jako by tam málem
zemřel. Když jsem mu řekl, že to takhle nejde, urazil se, a že si to dá zcenzurovat
generálem. Padouch!“ A hned došlo k dalšímu výlevu antisemitských nadávek vídeňské
ulice v nejčistším vídeňském žargonu. „A už abych byl v Ostravě! Já tam tu jeho knihu,
co mi věnoval, roztrhám a dám ji spálit pod kotlem ústředního topení v hotelu. Vždyť je
to všechno lež! Jen lež! To vyzpovídal ubohé karavany z tibetských pouští a nyní
vypráví, že to všechno prožil on. Jen on!“
S námi druhého dne Weiser ani Hedin nejeli zpět do Ostravy. My se vrátili a za
několik dní za námi přišel Weiser. Byl klidný a ukazoval modrý sešit, jaký mají školáci.
Na nálepce bylo krasopisně napsáno: K. u. k. Hauptmann der infanterie Franz Weiser:
Sven Hedin und Ich, Eine Wahrheit aus Kriegszaiten“ (C. a k. setník pěchoty Franz
Wieser: Sven Hedin a já. Pravda z válečných dob).
Co tam všechno psal, nevím. Nechtěl nám to dát přečíst, než bude provedena cenzura.
Stále nás jen ujišťoval: „V mé knize je ohromná senzace. To poletí světem, který pozná,
kdo to byl ve skutečnosti Sven Hedin.“
No, neletěla světem. Pokud se později vypátralo, předložil knížku skutečně veliteli
Tiskového válečného stanu Maxi š. Hoenovi. Ten do ní nahlížel, zastrčil ji do zásuvky
svého psacího stolu a setník Weiser ji už nikdy zpátky nedostal. Proto také nikdy nevyšla.
Jaké měl důvody setník Weiser, že považoval Hedina za žida, nevím.
Články do redakce Budišovského zpravodaje zaslal JUDr. Jiří Štelovský, vnuk Ladislava
Tvarůžka, kterému touto cestou děkujeme.

__________
Ladislav Tvarůžek se narodil 11. května 1879 v Budišově. V roce 1892 začal studovat
gymnázium v Třebíči a posléze odchází do kvinty gymnázia v Pelhřimově.
Roku 1906 vstoupil do redakce Venkova a stal se parlamentním zpravodajem ve Vídni. Za
světové války byl zpravodajem v Rakousko-uherském tiskovém stanu válečném. V roce
1930 byl jmenován vládním radou a ředitelem ČTK. V roce 1939 odešel do výslužby.
Po svých šedesátinách začal psát řadu kulturně historických pojednání a črty
beletristické. Napsal sérii téměř 150 článků zabývající se kulturní historií lidstva. Po roce
1945 se odmlčel.
Zemřel 27. března 1953 a jeho urna byla uložena do rodinného hrobu v Budišově.
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Z BUDIŠOVA A OKOLÍ
Základní škola Budišov
Je červen, počasí jako na houpačce. Nedávno nás strašily přízemní mrazíky a nyní
přišly tropické dny. Přesto se vrátíme o pár týdnů zpět, kdy ještě na zemi ležel sníh…
Lyžařský výcvikový kurz – Fajtův kopec – 1. stupeň
Poslední únorový týden vyrazili žáci 1. stupně na Fajtův kopec nedaleko Velkého
Meziříčí.
Zde se zúčastnili lyžařského výcviku. Někteří z nich dojížděli na svah každý den,
někteří se ubytovali přímo ve SKI areálu.
Náplní výcviku bylo naučit začátečníky základy sjíždění, brzdění a zatáčení,
a pokročilé lyžaře zdokonalit techniku lyžování. To se zdařilo, neboť všichni účastníci
sjeli samostatně místní sjezdovku a naučili se i jízdu na vleku. Součástí lyžařského kurzu
byly i soutěže, bodování úklidu a závod ve slalomu.
K celkové pohodě přispěla i závěrečná odměna – usměvavý dort.

První pomoc do škol
V pondělí 25. 3. absolvovaly osmé třídy akci s názvem První pomoc do škol.
Za dětmi přijeli profesionální záchranáři ze Záchranné služby kraje Vysočina
a povídali si s nimi o tom, jak poskytnout někomu rychlou první pomoc, jak nezpanikařit
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v rizikových situacích, jak předcházet úrazům například nošením reflexních prvků,
cyklistických helem a podobně.
Táto, pojď si hrát
Akce proběhla 21. 2. 2019 v ZŠ Budišov.
Byla vytvořena pro žáky prvních až pátých ročníků. Ti si mohli do školy pozvat tátu,
strýce, dědečka, ale i maminku, aby společně stavěli ze stavebnic Rotto a Merkur.
Pro dobrou pohodu žáci 3.A vytvořili občerstvení.
Celá akce se nesla v pracovní náladě, děti společně s rodiči vytvářeli rozmanité
modely staveb, aut, traktorů, vojenské techniky… Celkový počet zúčastněných
se pohyboval kolem 70.
Hotové modely byly vystaveny ve třídách, kde je mohl každý obdivovat.
Bylo hezké pozorovat, jak tátové si ve škole hrají se svými dětmi. Tak třeba zas příště.

Ekologické středisko Velké Meziříčí
7. 2. 2019 žáci 3.A navštívili vzdělávací program „Podoby mléka“.
Hravou formou se seznámili s výrobky z mléka. Sami si vyrobili sýr, tvaroh, máslo
a syrovátku. Produkty dochucovali podle svých chutí a společně si vytvořili pestrou
svačinu.
Program se dětem líbil, měly radost z toho, co dokáží udělat, nachystat. A ještě si
přesně zapamatovaly výrazy spojené s vyjmenovanými slovy po s.
Programy Ostrůvku vždy obohacují běžnou výuku a děti se na ně těší. Nenásilnou
formou jsou zde rozvíjeny kompetence k učení, ke komunikaci na základě kooperativní
práce. Učitelé zde pracují s evokací, děti si uvědomují přírodní zákonitosti a odnášejí si
domů výstupy své práce.

29

Prevence úrazů pro třetí ročníky
15. 3. 2019 byl pro žáky třetích ročníků realizován program Prevence úrazů.
Po dobu dopoledního vyučování se žáci zábavnou formou seznamovali s případy,
které je mohou v životě potkat. Učili se základům první pomoci, jak zastavit krvácení,
jakou formou poskytnout umělé dýchání a masáž srdce. Program byl pro žáky zajímavý
a přínosný. Neopíral se jen o teoretickou část, ale nabídl žákům možnost vyzkoušet si
praktické dovednosti a znalosti přímo v simultánních situacích.
Pokusné ověřování – Exkurze do Brna – 5. třídy
V pátek 29. 3. 2019 vyrazili žáci 5. tříd pod vedením svých učitelek do Brna.
V krásném slunečném ránu posvačili na Zelném trhu a poté se odebrali
do Dietrichsteinského paláce zhlédnout expozici Velká Morava.
Druhou zastávkou byla Hvězdárna a planetárium Brno, kde pro ně byl
připraven program Planety Sluneční soustavy. Krásný den završili výborným obědem
v nedalekém Restaurantu Monte Bú. Domů se vraceli spokojeni a plni nových zážitků.
Recitační soutěž – školní kolo
V úterý 2. 4. 2019 proběhla na naší škole recitační soutěž.
Do akce se zapojili žáci 1. stupně v počtu 21 a žáci 2. stupně v počtu 14. S výběrem
básní, hlavně u menších dětí, pomohli vyučující, ti starší si vybírali převážně sami.
Zazněla i báseň z vlastní tvorby. Nelehké rozhodování měla tříčlenná porota z řad
pedagogů, která si poslechla spoustu hezkých básniček. I když některé žáky při přednesu
trošku ovlivnila tréma, zaslouží si všichni uznání i velkou pochvalu za odvahu a chuť
se zúčastnit.
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Ponožkový den
21. březen 2019 byl vyhlášen jako „CELOSVĚTOVÝ DEN DOWNOVA
SYNDROMU“ na podporu lidí s tímto handicapem.
První třída vyráběla různorodé ponožky, které jsou symbolem tohoto dne, který je také
nazvaný „Ponožkový den“. Zároveň si děti navzájem vyměnily jednu ponožku a tento
projekt tímto podpořily.
V odpoledních hodinách se na dotvoření všech ponožek podílel i kroužek „Výtvarné
dílničky“.
Společnými silami děti vyzdobily sloup v hale na 1. stupni základní školy.
Foto 5
Ostrůvek – 4. třída
25. 3. 2019 navštívila 4. třída Ostrůvek ve Velkém Meziříčí s tématem: Od Velikonoc
po čarodějnice.
Po příjemné cestě vlakem a pěší chůzi jsme došli na Ostrůvek, kde byly děti rozděleny
do dvou skupin. 1. skupina si povídala o tradicích, vyráběli Moranu, kterou poté spálili.
2. skupina pekla velikonoční muffiny a hrála hry, které hráli naši předci. Když měly obě
skupiny vše hotové, skupiny se otočily. Dětem se program moc líbil.
Sběr kamení
V pátek 5. 4. se žáci 8. třídy zúčastnili brigády ve sběru kamení pro Zemědělské
družstvo Budišov. Ve středu 17. 4. se pak této brigády zúčastnili i žáci 9. třídy.
Zápis dětí do 1. třídy
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V pátek 5. dubna se naše škola zaplnila budoucími prvňáčky. Děti přišly do školy
v doprovodu svých rodičů plné očekávání. Každé z nich se snažilo plnit své první úkoly
ve škole. Děti kreslily postavu, poznávaly písmena, číslice, počítaly, rozeznávaly
geometrické tvary, zavazovaly tkaničku, přednášely básničky, zpívaly písničky a cvičily.
Byly velmi šikovné a po splnění všech úkolů si mohly za svoji práci vybrat
zaslouženou odměnu.
Přejeme všem budoucím prvňáčkům, aby se jim ve škole dařilo a aby jim i jejich
rodičům přinášela škola více radostí než starostí.
Biologická olympiáda
10. a 16. 4. 2019 se v DDM Třebíč uskutečnilo okresní kolo biologické olympiády.
V mladší kategorii naši školu reprezentoval Pavel Komínek (6. tř.) a Natálie Střechová
(7. tř.).Ve starší kategorii pak L. Kratochvílová a A. Hajduková z 8. třídy a M. Matoušek
(9. tř.). Sice jsme se neumístili na předních místech, ale s chutí do dalšího kola – opět
za rok – jsme se vraceli domů.

Exkurze ESKO-T
9. dubna se děti 1., 2. a 3.B třídy účastnily exkurze ESKO-T v Třebíči – firmy, která
zajišťuje ekologický svoz komunálního odpadu.
Nejprve si povídaly s paní školitelkou o třídění odpadu, shlédly dokumentární film,
odpovídaly na mnoho otázek a také dostaly pěkné dárečky. Poté navštívily třídící linku.
Exkurze byla moc zajímavá, děti si odnesly nové znalosti a poučení, že je třeba chovat
se k přírodě hezky.
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Soutěž o nejkrásnější velikonoční kraslici
Během měsíce dubna jsme na naší škole vyhlásili soutěž o nejkrásnější velikonoční
kraslici.
Kraslice byly ozdobeny různými způsoby a všem se moc povedly. Dne 17. dubna
proběhlo vyhlášení soutěže.
1. místo Maxík Mahel
2. místo Michal Dostál
3. místo Lilien Požárová a Ema Ujčíková
Projektový den – Anglický jazyk
Dne 9. dubna 2019 byl ve spolupráci s jazykovou školou ILC Brno uspořádán
projektový den pro žáky sedmé třídy.
Čekaly je dva devadesátiminutové bloky angličtiny. Děti pracovaly ve dvou
skupinách, každou vedl rodilý mluvčí (jednu Skot, druhou Ir).

První skupina se věnovala tématu hudba a postupovala krok za krokem
až k výslednému produktu – vlastní písni, která byla kompletně jejich vlastním dílem.
Vybrali si téma, složili k písni text (samozřejmě anglický), za pomoci lektorových
elektronických zařízení namixovali melodii, píseň nazpívali a narapovali. Rodilý mluvčí
ji následně sestříhal a upravil, takže ji od té doby sedmáci rádi při každé příležitosti
poslouchají. Není nic lepšího než vidět za sebou kus práce!
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Druhá skupina, vedená rodilým mluvčím ze Skotska, se zábavnou formou
seznamovala se skotskými reáliemi a nacvičila skotský tanec. Chodbami naší školy
se kolem poledne rozléhal i zvuk pravých skotských dud, na které rodilý Skot zahrál.
Ač se studenti zprvu ostýchali mluvit a konverzace s rodilým mluvčím se obávali,
během pár minut se osmělili a vyzkoušeli si reálnou komunikaci anglicky v praxi. Někteří
z nich se už moc těší na týden s rodilým mluvčím v závěru měsíce května.
Dopravní soutěž mladých cyklistů
Dne 25. 4. 2019 se osm žáků naší školy zúčastnilo oblastního kola „Dopravní soutěže
mladých cyklistů“ v Třebíči v areálu ZŠ a MŠ Bartuškova.
V I. kategorii čtyřčlenných družstev ve věku 10–12 let soutěžili žáci z 5.A a 5.B –
Kristýna Toufarová, Tereza Coufalová, Tomáš Coufal, Eliáš Ulrich, kteří se umístili
na krásném 3. místě. Ve II. kategorii ve věku 12–16 let naši školu reprezentovali žáci
z 8. třídy – Natálie Tichá, Klára Mezlíková, Stanislav Toufar, Stanislav Coufal, kteří se
umístili na 5. místě.
Exkurze ZD Budišov

V polovině dubna navštívili naši prvňáci a druháci budišovské zemědělské družstvo.
Prohlédli si dílnu, kde se opravují zemědělské stroje, silážní jámy, senážní zásoby,
kravín s kravičkami, býčky i roztomilými telátky a další objekty. Především kluky zaujal
nový kombajn. Celá exkurze byla velmi poučná a všichni se dozvěděli spoustu
zajímavých informací. Děkujeme všem zaměstnancům ZD, kteří si na nás udělali čas.
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Exkurze Baliny – 6. třída
Ve čtvrtek 25. dubna se žáci 6. třídy vydali na kolech na exkurzi do Balin.
Pro některé byla cesta náročnější, ale všichni žáci ji nakonec skvěle zvládli.
V Balinách se zúčastnili programu „Nech brouka žít“. Žáci se seznámili se zástupci
hmyzí říše žijícími v přírodních zahradách, pozorovali hmyz v jeho přirozeném prostředí
a pochopili význam hmyzu pro člověka. Kromě toho si také vyrobili svůj vlastní hmyzí
hotel.
Besídka – Den matek
V pátek 10. 5. 2019 se uskutečnila tradiční školní besídka u příležitosti Dne matek.
Žáci od 1. do 9. třídy si připravili různá vystoupení, mluvené slovo se střídalo
s tanečně pohybovým programem, objevily se i zábavné scénky. Zcela zaplněný sál
tleskal dětským výkonům a dobře se bavil. Akce se zdařila a všichni odcházeli domů
spokojeni.
Pokusné ověřování – exkurze 9. třídy do jihomoravské Strážnice
Skanzen Strážnice – Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy
Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy je ukázkou lidového stavitelství jednotlivých
oblastí Slovácka. První snahy o vybudování národopisného muzea v přírodě na
jihovýchodní Moravě se objevily na počátku 20. století. Teprve v roce 1973 se začalo
s výstavbou muzea ve Strážnici. Od roku 1981 jsou veřejnosti zpřístupněny areály
Moravských Kopanic, luhačovického Zálesí, Horňácka, technických vodních staveb,
vinohradnický areál a areál lučního hospodářství. Celkem je zde umístěno 64 objektů
v terénu, který byl uměle modelován navážkami a vysazen zelení tak, aby odpovídal
původnímu prostředí.
Expozice situované do vybraných objektů seznamují návštěvníka se způsobem života
a bydlení lidu jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví. Ukázka
vinohradnických staveb a jejich zařízení, která je doplněna vinohradem představujícím
pěstování vína od nejstarších dob po současnost, je jedinou expozicí svého druhu na
našem území.
Pro návštěvníky pořádá každoročně Národní ústav lidové kultury v areálu muzea
zvykoslovné pořady – např. stavění máje, dožínky, zarážení hory apod., ukázky
rukodělných technik, akce pro děti a vždy poslední víkend v červnu se stává atraktivním
prostředím pro programy Mezinárodního folklórního festivalu Strážnice.
Zámek – Strážnice
Ve 2. polovině 13. století bylo na ochranu zemských moravsko-uherských hranic
vybudováno několik hradů, k nimž patřil i ten strážnický. Byla to doba vlády krále
Přemysla Otakara II., kdy došlo k posunu hranic a trvalému připojení strážnického
panství k Moravě. Jeho název i pojmenování města bylo odvozeno právě od této strážní
funkce.
V současné době je zámek státní, je o něj dobře pečováno. Ze zámeckých interiérů je
zde možno si prohlédnout zámeckou historickou knihovnu s 13 000 svazky knih
a zámeckou kapli s historicky cenným oltářem a vybaveným interiérem. Mohutné
zámecké schodiště je lemováno vzácnými olejomalbami bývalých majitelů panství.
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Exkurze Tulln
2. května se žáci 7. třídy vydali na výlet do rakouského Tullnu.
Tato cesta byla odměnou za vítězství v soutěži „Pěstuj, zkoumej , vyprávěj“, které
se se svým anglicky psaným časopisem zúčastnili v minulém školním roce.
V Tullnu se nacházejí ukázkové zahrady, které si žáci samozřejmě prošli a prohlédli.
Zúčastnili se také výukových programů zaměřených na tvoření z přírodních materiálů
(výroba tetování z okvětních lístků rostlin, malování barvou z červené řepy, tvoření
z přírodní hlíny atd.) a na pozorování živočichů žijících v místním jezírku.
Vyšlo naštěstí i počasí, za deště si lze prohlídku zahrad a celodenní program venku jen
stěží představit.

McDonald’s Cup
Ve čtvrtek 2. 5. 2019 a v pátek 3. 5. 2019 se žáci prvního stupně zúčastnili fotbalového
utkání v Třebíči – McDonald’s Cupu.
Do soutěže se zapojilo 2968 družstev základních škol z celé České republiky. Naše
škola se utkala celkem s pěti družstvy. Dětem se turnaj velice líbil, měly radost z každého
vybojovaného gólu, přestože jim postup do dalších kol nezajistil.
Pokusné ověřování - Exkurze Hlinsko
V rámci projektu Pokusné ověřování – paměťové instituce „Betlém školám“ se
14. 5. 2019 první, druhá a 3.A třída vypravily na celodenní exkurzi do Hlinska.
Zde žáci navštívili památkovou rezervaci lidové architektury, která je
charakterizována roubenými domky. Ty obývali především hrnčíři, krejčí, pastýři a další
36

řemeslníci. Žáci se seznámili se způsobem života obyvatel, kteří zde žili od poloviny
18. století. Roubené domky svou architekturou připomínají lidové betlémy znázorňované
především v Čechách. Děti viděly typicky bohatě vyřezávané lomenice, seznámily
se s křestním listem každého domu, viděly šindelovou střechu, prozkoumaly jednotlivá
stavení. Seznámily se s černou kuchyní, zjistily, jak se jmenuje stolička ševce, poznaly
funkci kamnovce, vnímaly velikost obydlí a uspořádání rodinného života před dávnými
časy. Paní původkyně je doprovázela laskavým slovem po celé vesničce. A i když byla
velká zima, děti exkurzi zvládly s úsměvem na tváři. O to více se těšily na oběd
ve stylovém domě č. p. 157 v Hospodě u svatého Huberta, který byl postaven bez použití
jediného hřebíku.
Po obědě jsme se vydali k domovu a následující den jsme ve škole pracovali s PL
Zápisník malého objevitele. Exkurze se vydařila, děti byly všímavé a hodné, oběd i se
zákuskem všem chutnal, a tak se všichni těšíme na další společnou a vydařenou akci.
Závěrem je potřeba poděkovat paním učitelkám z první a druhé třídy, které akci
obětavě zorganizovaly a zajistily.

Letní výcvikový kurz
I přes nepříznivou předpověď počasí se 18 z 21 žáků 9. třídy rozhodlo zúčastnit
vodáckého kurzu v Kempu Krkavec ve Veselí nad Lužnicí.
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První den bylo vcelku obstojně, ušli jsme asi 12 km, což už pro některé byl docela
nadlidský výkon a zkusili si základy plavení se na kánoi. Někteří hned okusili, jak je
voda studená.
Druhý den nás čekalo 20 km pádlování. Ráno nás probudilo sluníčko, což vypadalo
příjemně, ale teplota venku leckdy i v chatce se blížila k nule. Trasu jsme zvládli i s třemi
nebezpečnými úseky, kde se opět někdo z nás koupal.
Další den jsme vyjeli za kulturou, navštívili jsme zámek v Třeboni. Paní průvodkyně
byla z žáků nadšená, chovali se velmi pěkně určitě i zásluhou jejího nápaditého výkladu.
Během dne začalo pršet, ale to nás neodradilo od toho, abychom vyrazili znovu na vodu,
tentokrát „pouze“ na 12 km. Déšť byl ale velmi vytrvalý a teplota šest stupňů taky nebyla
ideální, proto jsme poslední dva kilometry vzdali, lodě vytáhli a jeli do kempu se osušit.
Poslední den jsme byli v klášteře Zlatá Koruna a pak už ujížděli domů.
Všem žákům, kteří se účastnili, patří velká pochvala za to, jak vše bez fňukání
a s odvahou zvládli.

Exkurze na úřad práce v Třebíči
Dne 22. 5. 2019 se žáci 8. ročníku zúčastnili workshopu na Úřadu práce v Třebíči.
Žáci se v první části seznámili s momentální situací na trhu práce a dále
i s předpoklady, jak se trh práce bude nejspíše vyvíjet i v následujících letech.
V další části se žáci zaměřili na vhodný výběr školy po skončení základní školní
docházky. Byly jim vysvětleny rozdíly mezi učňovským a středoškolským maturitním
38

školstvím a následné uplatnění ve vybraných oborech. Zároveň se probraly klady
a zápory jednotlivých typů škol.
Ve finále jim dal úřad práce k dispozici kartotéku s různými pracovními obory, které
jsou na trhu práce i se vzděláním, které potřebují žáci dosáhnout, aby vybranou práci
mohli vykonávat. Součástí byl i profesní dotazník. Na konci jim byla nabídnuta možnost
využití poradenských služeb úřadu práce a opětovně nás pozvali na podzim, kdy již jim
poradí, jak mají postupovat s přihláškami na SŠ atd.
Žáci přistoupili k exkurzi velmi zodpovědně a dle mého mínění je tento workshop
velmi oslovil a bavil. Rád bych ještě tímto způsobem poděkoval p. Vybíralové, která
se o nás výborně postarala.
Dyslektická olympiáda
Ve čtvrtek 16. 5. 2019 se žáci naší školy se zúčastnili jubilejního 20. ročníku
Dyslektické olympiády, pořádané ZŠ Kpt. Jaroše v Třebíči.
Naši školu reprezentovala dvě tříčlenná družstva složená z žáků třetí, čtvrté a páté
třídy. Soutěžní disciplíny: přírodovědný kvíz, stezka v botanické zahradě, matematické
dovednosti, skládání puzzle, netradiční sportování. Účast 20 škol z různých koutů
Vysočiny jen potvrzuje oblibu této akce. Odměnou pro všechny soutěžící byl dobrý pocit
ze splněných úkolů, pěkné odměny a zlaté medaile.
Čistá Vysočina, 8.–19. dubna 2019
Krajský úřad Kraje Vysočina vyhlásil v rámci projektu Zdravý kraj Vysočina
11. ročník úklidu prostranství u silnic a ostatních komunikací našeho kraje.
Naše ZŠ i letos využila nabídky kraje, přihlásila se do tohoto projektu a zapojila se do
sběru a třídění odpadu. Zdarma jsme obdrželi reflexní vesty a igelitové pytle. Do šedých
jsme třídili směsný odpad a do žlutých plasty. Odpad jsme sbírali nejen u silnic mezi
obcemi, ale i uvnitř Budišova. Odpad u silnic sváží Krajská správa a údržba silnic. Snad
jen přání nakonec: „Více slušných občanů, po kterých nemusí děti sbírat odhozený
odpad.“
Dopravní hřiště – 4. třída
17. 5. se žáci 4. třídy vypravili na Dopravní hřiště do Třebíče, aby obhájili své znalosti
a dovednosti z Dopravní výchovy. Čekal je velký test a pak následovala praktická
zkouška z jízdy na kole. Ze 20 zúčastněných žáků obdrželo řidičské oprávnění 12.
Kurz s rodilým mluvčím
Už počtvrté se letos konal týdenní kurz s rodilým mluvčím. Je určen převážně pro
žáky 8. a 9. ročníků, ale pro menší zájem jsme oslovili i žáky ze 7. třídy, kteří jsou velmi
šikovní a rádi se zúčastnili. Je to velká příležitost, kdy žáci celý týden komunikují
v angličtině. Tento rok byl u nás Američan Noah, kterého si děti velmi oblíbily. Také ony
od něj dostaly velkou pochvalu. Noah běžně učí na pražských školách a ve srovnání
s ostatními řekl, že zde prožil úžasný týden, že jsou naši žáci na skvělé jazykové úrovni
a vůbec je velmi chválil. Jeho vzkaz si pak můžete přečíst na paravánu ve vestibulu, kde
bude současně s hodnocením žáků.
Za ZŠ kolektiv učitelů
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S kolem Favorit na „konec světa“
Cestovatel Jenda Mráz se do Budišova vrací rád a my se díky jeho vyprávění
a videozáznamům z jeho cest seznamujeme se zeměmi, městy, a především kouzelnou
přírodou. Tentokrát jsme doputovali až k Atlantickému oceánu, přesněji na „konec
světa“. Než jsme se tam dostali, čekala nás, prostřednictvím jeho vyprávění, dlouhá cesta.

Se svým kolem Favorit vyjel na cestu dlouhou 3300 km, která trvala 38 dní od kostela
sv. Jakuba v Jihlavě. Toto místo mělo symbolický význam, jak bude patrno z dalšího
textu. Jeho první zastavení bylo v jižních Čechách u Schwarzenberské hrobky nedaleko
Třeboně. Projetím přechodu v Dolním Dvořišti vjel do Rakouska.
Cestou podél řeky Traun jej přivítalo město Ebensee a nejhlubší jezero Traunsee, které
se svými 191 m se řadí k nejhlubším v Rakousku. Po projetí dalších měst jako Linz,
Hallstatt a Salzburg se ocitl před druhým největším jezerem v Alpách, Bodamským
jezerem. Toto jezero je součástí hranice tří států: Rakouska, Německa a Švýcarska.
Jezero Salem v Německu bylo další zastávkou. Jezero je zajímavé tím, že na jaře a
v létě jeho voda odteče a v zimě, po roztání sněhu se znovu naplní.
Ve Švýcarsku to bylo město Aaran, jímž protékala řeka Aara, další z jezer
Neuchatelské, které se svojí délkou 38 km a šířkou 8,2 km a max. hloubkou 153 m řadí
k největším švýcarským jezerům. Dál přes Lausanne a Ženevské jezero pokračoval do
Ženevy.
Ve Francii byl zážitkem Canal Du Midi spojující města Toulouse a Seté. Z Toulouse
pokračovala cesta přes Orthez a Hendaye. Před hranicemi se Španělskem potkal Jendu
40

Mráze poslední defekt jeho kola Favorit. Sice s obtížemi, ale oprava nakonec dobře
dopadla.
Na španělském území zvolil pro objetí Pyrenejí severní cestu. Díky videozáznamu
bylo patrno jakými skvosty jsou vesnice a města, jako třeba Miranda De Ebro a řeka
Ebro, jedna z nejdelších a nejvýznamnějších řek na Pyrenejském poloostrově, Sagún,
Loén a Ponferada. Během této trasy se občas napojil na svatojakubskou cestu (jejímž
symbolem se stala mušle hřebenatky), přesněji na její druhou nejčastější trasu Camino del
Norte, která jej přivedla do Santiaga de Compostela. Toto katolické poutní místo, v jehož
katedrále je hrob svatého Jakuba, se v průběhu let stalo metou všech poutníků, kteří
jednotlivé trasy, vedoucí z Itálie, Francie a Portugalska, většinou zdolávají pěšky a na
kolech. Zde se opět setkal s několika poutníky, se kterými se potkával během cesty.
A jako většina poutníků, tak i Jenda Mráz si cestu do Compostely prodloužil až
k západnímu mysu Fisterra. Až do roku 1492, kdy byla objevena Amerika, považovali
lidé Fisterru za západní konec světa. Po dojití k majáku a pohledu na nekončící obzor je
patrno, co je k tomuto názvu (finis terrae) vedlo. A právě zde měl být cíl cesty Jendy
Mráze.
A že nakonec nebyl, způsobily dva dny volna oproti plánu, které strávil návštěvou
města Braga v nedalekém Portugalsku. Zde došlo k zajímavému setkání s Michalem,
Čechem, který zde byl s menším nákladním autem. Ten mu slíbil, že mu jeho kolo
Favorit naloží a doveze při zpáteční cestě do Velkého Beranova.
Opravdovým koncem byl odlet z Madridu do Prahy.
Epilog
Kolo do Velkého Beranova skutečně doputovalo. S trochou nostalgie nám Jenda sdělil,
že to byla jeho poslední jízda. Sehnal si kolo výkonnější, které více vyhovuje mnohdy
dalekým a náročným cestám. Přejeme mu na něm hodně najetých kilometrů se šťastným
návratem.
Karel Pavlíček
Vzory
V životě lidském se děje mnoho podivných situací. Některé jsou pochopitelné,
„běžné“. U jiných žasneme nad jejich spletitostí, až neuvěřitelností. Kolik románů se
o tom už napsalo, kolik filmů se natočilo.
Jednou z takových „běžných“ lidských projevů je to, že lidé mívají své vzory. Pro
zkrácení článku a okamžité pochopení uvedu příklady. Třeba mladí hokejisté mají za
vzor Jágra. Dobrodružné povahy zase stoletého cestovatele Zikmunda. Budišovští kluci
kdysi obdivovali Vlastimila Davida, zkušebního pilota tryskových letadel. A také chtěli
hrát fotbal, jako ho hrával Honza Borůvků.
Nebudu pokračovat v dalších příkladech, které by ale měly jedno společné. Vždy jsou
ty VZORY = lidé, starší, než ti, co je chtějí napodobit. Děti mají za vzor otce, holčičky
třeba paní učitelku, známou herečku, či zpěvačku, co je pořád vidět na obrazovce
televize. Ale já to teď popřu!!! Tedy ne to, že máme vzory, ale nemusí být nutně starší,
než ten, kdo je napodobuje. A nepůjdu daleko…
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Mými vzory v Budišově jsou tři mladí muži, tak 30, 45 let stáří. Znáte je určitě také,
ale kvůli GDPR, tedy utajování osobních dat, jejich jména solidní čtvrtletník, jakým je
BZ, nezveřejňuje. Jedno mají společné: SLUŠNOST A PRACOVITOST. Oni snad při
práci i relaxují. Stále něco pracují, výsledky jsou viditelné. Chtěl bych být také takový
pracovitý, jako ti mladí muži !!!
A pak se dnes na mladou generaci lidé dívají jako na ty, kterým práce (manuální
i duševní) moc nevoní! Stačí se pozorněji dívat.
Ing. Rostislav Tesař

Jazykové okénko
I v Budišově máme výrazy převzaté z italštiny. V zámku můžeme občas (doufejme, že
čím dál častěji) navštívit salu terrenu. Tento architektonický termín skutečně pochází
z italštiny a píše se sala terrena. Nepíšeme salla, jako někteří amatérští historikové.
Výslovnost naštěstí neřešíme, jen bych upozornil, že v italštině se dvě souhlásky
vyslovují zdvojeně (v české mluvené verzi koktat není nutné). Zato skloňování řešit i pro
písemný projev musíme. Podle Internetové jazykové příručky (Ijp) se skloňuje sala
terrena, saly terreny, sale terreně, salu terrenu, sallo terreno!, sale terreně, salou terrenou.
Je to obdoba skloňování názvu města Odolena Voda, což vzniklo jako voda jistého
Odolena, takže dříve se skloňovalo Odolena Vody, atd. Ovšem dnes je skloňování sice
nelogické, zato však bohužel správné (opět dle Ijp) Odolena Voda, Odoleny Vody,
Odoleně Vodě, Odolenu Vodu, Odoleno Vodo!, Odoleně Vodě, Odolenou Vodou.
Ale vraťme se domů. Budišov ve skloňování asi nespleteme, horší to bude s obcí
sousední, Pyšel (dříve Pyšelo). Běžně užívané skloňování Pyšel, Pyšela, Pyšelu, Pyšel,
Pyšele!, Pyšelu, Pyšelem do jisté míry odpovídá i bývalému názvu. Podle Registru
územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) se má ovšem skloňovat Pyšel, Pyšelu i
Pyšela, Pyšelu, Pyšel, Pyšele!, Pyšelu, Pyšelem.
A Kamenná? „Nemlich“ [z německého namentlich = jmenovitě] to stejné (neříkáme
chybně to samé – jak už jsme si dříve vysvětlili). Ta měla dříve také určitou dobu jiný
název – Kamené, lidově i Kameny. Z té doby patrně pochází ještě dnes někdy lidově
užívané skloňování Kameny, Kamenyho, Kamenymu, Kameny, Kameny!, Kamenym,
Kamenym. Spisovně to použít nelze, musíme skloňovat (RÚIAN) Kamenná, Kamenné,
Kamenné, Kamennou, Kamenná!, Kamenné, Kamennou.
Studnice se skloňují v množném čísle (Studnice, Studnic, Studnicím, Studnice,
Studnice! Studnicích, Studnicemi), což napovídá, že v dřívějších dobách bylo na území
tehdejší osady více studní, ne jen jedna.
Ostatní sousedé Hodov, Rohy, Nárameč, Valdíkov, Kojatín nemají se skloňováním
názvu problémy.
Ladislav Dokulil
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Co všude rozkvétá
Co všude rozkvétá!
I v modrých kvádrech zdiva
roj bradaviček – řas
svou drobnou kresbou zpívá:
jak mince šedavé,
žluté a zelené
pokrývá mostní svor
z dávného kamene.

Vždy něco ožívá
na vlnách, pod vodami,
vítr květ zaseje
i do doškové slámy,
i z přikrčených střech
dýchne dech života,
když prostá bylinka
v štítu se třepotá.

Slunce je zahřívá,
závoje dešťů kropí.
Tak s vytrvalostí
rostou a svoje stopy
porůznu vtiskují,
ke každé kostce lnou
a jsou jí ozdobou
něžnou a kouzelnou.

Do rozsoch starých zdí,
do puklin kůry kmenů,
do stromků bez mízy,
vpleteno do kořenů,
na mrtvé pařezy
drobounké kapradí
za smrtí radostně
zas život přivádí

Zastavte na chvíli
a otevřete oči:
paprsek láska je,
potom je sprška smočí –
povězte, znáte-li
malby či tkaniny
umnější, krásnější
než tyto rostliny?

Nezajde travička,
rostlina nezahyne,
aby tím nedala
světlo dne opět jiné:
z trouchnivějících dřev
i ze hnijících kup,
po čase vzroste trs
plísní a svěžích hub.

Tu míhají se v nich
čahouni komářiska,
na krátkých nožičkách
se mraveneček blýská
a duha křidélek
jak jasné zrcadlo
rozsévá něžný třpyt.
Jak skvostné divadlo!

Na Šeldě, na Lysu,
v písku i na pobřeží,
na moři, na domech,
na plotech najdu stěží
píď, na níž zářil by
a hleděl do světa
květ, lásky nehodný…
Co všude rozkvétá!
Quido Gezelle
Přeložil Jindřich Pokorný,
soukromý tisk,
Rájec-Jestřebí v březnu 2019
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Výtahem do nebes

44
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V průběhu staletí se člověk snaží proniknout do kosmu – nebes. Po prvních družicích a
letu člověka do vesmíru následovalo přistání na Měsíci a nyní se uskutečňuje, kromě
jiného, průzkum Marsu, jehož cílem je zjištění možného života na této planetě.
Vedle státních organizací, jako je např. americká NASA, se začínají prosazovat
i soukromé společnosti s programem pilotovaných letů. Do oblasti sci-fi lze zařadit
hypotetické zařízení orbitálního výtahu spojujícího těleso na geostacionární dráze
s povrchem země, který by vynášel náklad bez použití raketových nosičů. Všechny tyto
snahy mají za cíl poznávat a dostávat se co nejvýše do kosmu.
Překonávání kosmických výšek se však děje i zde na zemi a stačí k tomu jen pár
schodů, které jsou pro člověka na invalidním vozíku, bez cizí pomoci, nepřekonatelné.
Při naší návštěvě Železných hor jsme se na jednom z výletů nesetkali jenom s několika
schody, ale bylo jich něco přes šedesát. Stalo se tak na poutním místě v Luži, vedle lázní
Košumberk.
Kostel na Chlumku u Luže je zasvěcený P. Marii Pomocné a řadí se mezi
nejproslulejší poutní místa na Chrudimsku. Zakladatelkou poutního místa na Chlumku
v Luži byla Marie Maxmiliána hraběnka ze Žďáru. V letech 1667–1669 nechala postavit
poutní kapli s ambitem. Poutníci si toto místo oblíbili, a proto nechala roku 1689 původní
kapli zbořit a začala s budováním rozlehlého poutního chrámu. Na jeho výstavbě se
podíleli i jezuité, kterým nechala hraběnka vystavět v areálu poutního areálu rezidenci a
zaopatřila je i finančně.
Oltář zdobí kopie obrazu P. Marie Pomocné tzv. Pasovské, jehož originál zhotovil
Lucas Cranach starší kolem roku 1552. Obraz dostala od svého bratra Františka Adama
Eusebia v 60. letech 17. století a do chrámu byl přenesen z kaple hradu Košumberk, kde
jej hraběnka přechovávala. Interiér tvoří jakási slavobrána nad hlavním oltářem. Tvoří ji
mariánská kruhová zděná kaple, která zabírá jednu osu a závěr presbytáře, s kterým do
výše parapetu empora splývá.
Dokončení chrámu se hraběnka nedožila (r. 1690 zemřela a je pohřbena v hrobce před
hlavním oltářem). Slavnostního vysvěcení se chrám dočkal v roce 1713. Krátce poté se
kostel P. Marie Pomocnice stal jedním z nejnavštěvovanějších v Čechách.
Jak jsem zmiňoval na začátku, množství schodů znemožňovalo mnohým poutníkům
jeho návštěvu. Tento stav se stal od 28. 6. 2012 minulostí. Vše změnilo vybudování
výtahu v jednom z nároží. Po otevření vstupních dveří se krátkým tunelem dostanete ke
vstupním dveřím výtahu a pak jen stačí si výtah, který vás vyveze na terasu před
kostelem, přivolat. Projekt bezbariérového zpřístupnění byl spolufinancován z dotací
Evropské unie.
Mnohým se může naskytnout otázka, jaký že výtah do nebes, vždyť je to jen ke
vstupním dveřím do kostela. Věřící však vědí…
Karel Pavlíček
Štěpánovice – vytesaný symbol
V pondělí jsem se zastavil za Milošem. Před časem mě oslovil, jestli bych mu
nevysvětlil, kde se přesně nachází křížový kámen Sudice. Zavoněla slivovička.

46

Jednoduše jsem mu to vysvětlil a ukázal na mapě. Pak mně říká: ,,Emane, šéf (Láďa
Tomáš, vedoucí KČT v Třebíči), mě požádal, jestli bych pro turisty nepřipravil na
4. 3. 2017 nějaký výlet. Napadly mě Jaroměřice n. Rokytnou.

Setkali jsme se tam v loňském roce, byla to skvělá akce, když se tam slavnostně
odhalovaly tři památníky obětí Napoleonských válek. Jeli bychom autobusem do
Štěpánovic, podívali se na ten křížový kámen u Boňova, který jsme společně v roce 2013
nově usazovali a pak si v klidu a pohodě obešli všechny tři památníky. No a akci bychom
zakončili v Corridě, kde míváte zakončení trampských aktivit, každého roku.“ Souhlasil
jsem, hodně hodnotná akce. Ale to bych nebyl já, abych neradil: ,,Hele, Miloši, když už
budete ve Štěpánovicích, až přejdete přes mostek přes Štepánovický potok, tak se určitě
vyplatí jít proti proudu. Tam kde končí lesík, je výrazná skalka. Na ní je vytesaný symbol
ženství, s letopočtem. O tom jsem se dozvěděl před léty od rodáka, spolužáka, ze
Štěpánovic. Bohužel nikdo z rodáků, které jsem oslovil, mi nic nového neřekl. Koncem
loňského léta jsem se zastavil před domem, kde v předzahrádce byly zajímavé kameny.
Vím, že to majitelé nemají rádi, když člověk okukuje jejich dům. Tento starší pán, který
vystartoval naproti, byl velice ochotný. O nápisu na skalce věděl a povídal, že se tam
snad říkalo ,,U milenců“, nebo ,,U zamilovaných“.
Stejný symbol, vytesaný do kamene, známe i z jiných míst.
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Hodov, kámen zrození.
Valdíkov, Tonda Mrňa.
Vladislav, kámen s křížkem a tímto symbolem.
Uvítám každou Vaši zprávu a informaci, co vedlo autora k vytesání této zprávy.
Bohužel současníci už nežijí.
21. 2. 2017
Emanuel Nožička

Přístavba a rekonstrukce Katolického gymnázia Třebíč
Vedle třebíčského zimního stadionu se objevila nová stavba, která při zachování
požadavků na moderní edukační budovu pozoruhodně zapadá do historického prostředí
bývalého kapucínského kláštera. Přístavbu s pomocí programu IROP vybudovalo
Biskupství brněnské a laicky lze říci, že se velmi povedla.
Posuďte sami:

Ladislav Dokulil
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Milí kamarádi,
zatímco se určitě těšíte na teplé počasí, které letos ne a ne přijít, můžete si zkrátit čas
nad stránkami nového zpravodaje. Dozvíte se, že v Budišově býval rybník se zajímavým
jménem. Pak si můžete lámat hlavu nad křížovkami. A nakonec v pověsti kromě jiného
zjistíte, jak rybník ke svému jménu přišel. Nebude chybět ani tip na výlet.
Správná odpověď z minulého čísla
Nejdříve si ale odpovíme na otázku z minulého čísla: Už jste někdy viděli znak našeho
městyse? Najdeme ho např. u vchodu na obecní úřad, dále dřevěný vyřezávaný znak ve
vstupní hale obecního úřadu, na internetových stránkách obce, na titulní stránce
zpravodaje nebo na plakátech akcí, které obec pořádá.
Křížovka 1
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Rybník Pekařák
Pekařák byl součástí městyse snad odnepaměti. Nacházel se na městečku naproti
požární zbrojnici. Využíval se proto hlavně jako požární nádrž, a to nejen na hasičská
cvičení, ale i k hašení požárů. V suchém období byl vítaným zdrojem vody k zalévání
zahrádek. Ke koupání se nevyužíval, protože voda v něm „úplně nevoněla“. Pro děti byl
proto nejdůležitějším v zimě, když zamrzl. Mohla pak probíhat nejrůznější hokejová
utkání, a to nejen mezi místními dětmi, ale i derby např. s Náramčí nebo Studnicemi. Na
podzim roku 2006 byl postupně vypuštěn a zavezen. Dnes byste ani nepoznali, že na tom
místě někdy nějaký rybník byl.
Zdroj: Budišovský zpravodaj 2/2006 a 4/2006, foto Ladislav Vrba, Jitka Svobodová
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Zdroj: Budišovský zpravodaj 2/2003
Tip na výlet
Pekařák už uvidíte jen na fotkách, zato Hastrmánek
si můžete prohlédnout na vlastní oči. Najdete ho,
pokud se vydáte silnicí směrem na Hodov. Asi po 1,5
km odbočíte doprava do lesa a měli byste narazit na
malý rybníček. A třeba tam objevíte i bratry
hastrmany
.

Křížovka 2

Úkol
Určitě jste si všimli, že dnešní čtení a tajenky křížovek mají něco společného. Zkuste
o tom popřemýšlet, správnou odpověď pak najdete v příštím vydání.
Za spolek Budík Jitka Svobodová a Martina Vašíčková
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Z BUDIŠOVSKÉ FARNOSTI
Postní putování do „Slavíčkových Kameniček“
Postní doba je v západním křesťanství obdobím přípravy na Velikonoce. Je časem pro
ztišení a rozjímání. Začíná Popeleční středou a trvá po čtyřicet dnů (počítáno bez nedělí,
neboť každá neděle je pro křesťany oslavou vzkříšení Pána Ježíše) až do Slavnosti
Zmrtvýchvstání Páně, kdy podle liturgického kalendáře začíná období velikonoční.

Farnosti budišovská a pyšelská spolu se svým duchovním otcem Jiřím Polachem se i
letos, konkrétně 6. dubna, vydaly na postní poutní výlet, aby si prošly křížovou cestu
v přírodě. Tentokrát v Kameničkách u Hlinska. Než necelá osmdesátka poutníků
doputovala do Kameniček, navštívila nejprve Hlinsko, konkrétně památkovou rezervaci
lidové architektury zvanou Betlém. Tato rezervace se nachází na pravém břehu řeky
Chrudimky. Roubené objekty si zde začali stavět drobní řemeslníci od poloviny
18. století. Od konce 19. století a zejména v první třetině 20. století se Betlém stal
domovem pro rodiny továrních dělníků. V roce 1987 se podařilo prosadit záchranu
alespoň části objektů a od roku 1989 je Betlém součástí Souboru lidových staveb
Vysočina, kam náleží i Veselý kopec u Hlinska. Jednotlivé expozice jsou bohatě
vybaveny předměty vytvářejícími atmosféru, která návštěvníka přenese do minulosti.
V příhodný čas jednotlivé chaloupky ožívají a je možné vidět některá tradiční řemesla na
vlastní oči. Výletníci měli tentokrát štěstí a vzhledem k předvelikonočnímu období
zhlédli zdobení velikonočních kraslic.
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Z Hlinska se poutníci přemístili do sedm kilometrů jihozápadně vzdálených
Kameniček. Obec Kameničky se nachází v okrese Chrudim, kraj Pardubický,
v nadmořské výšce 625 metrů v pramenné oblasti řeky Chrudimky. Žije zde kolem 780
obyvatel. Obec vešla do povědomí národa jako „Slavíčkovy Kameničky“. Antonín
Slavíček zde na mnoha obrazech zpodobnil krásu Vysočiny. Mezi jeho nejznámější díla
patří „U nás v Kameničkách“ a „Volákův kopec“. Nejznámějším literárním autorem,
který v této krajině hledal náměty, byl Karel Václav Rais, jehož román „Západ“ byl
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inspirován touto obcí. Zde kolem barokního kostela Nejsvětější Trojice se nachází nově
zbudovaná Křížová cesta. Tuto Křížovou cestu s kovanými obrazy vytvořil umělecký
kovář Pavel Tasovský z Náměště nad Oslavou. Jednotlivá zastavení tvoří figurální obrazy
umístěné na kamenných stélách, vysokých od země 160 centimetrů. Jednotlivé obrazce
jsou z plného materiálu a jde o výkovek vytvořený za tepla z jednoho kusu, jen vlasy
postav či trnová koruna jsou vytvořeny zvlášť. Celá křížová cesta je umístěna za kostelní
zdí ve veřejném prostoru ve vzdálenosti asi 70 metrů, kde kopíruje tvar zdi. Kalvárii
zakončuje motiv Vzkříšení, tedy figura Krista o trošku větší než postavy ostatních
zastavení. Budišovští a pyšelští poutníci vykonali pobožnost Křížové cesty za doprovodu
místních farníků a zdejšího faráře.
Po této pobožnosti se účastníci pouti shromáždili v tamním kostele, kde byla sloužena
otcem Jiřím Polachem a místním farářem otcem Janem Srnským koncelebrovaná mše
svatá za všechny dobrodince budišovské a pyšelské farnosti.

Po přijatém duchovním osvěžení následovalo občerstvení tělesné, kdy se účastníci
přesunuli do místní nově opravené sokolovny, kde pojedli přinesené pochutiny a sdíleli
společné zážitky, kterým přálo krásné jarní počasí.
Hlinsko a Kameničky se tak zařadily mezi další místa naší vlasti, které měli farníci
možnost blíže poznat a také díky společně strávenému času zde zažít příjemné
společenství.
Blanka Trnková
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Z PŘÍRODY
Kdo dělá ten nepořádek?
Po zasedání Zastupitelstva městyse Budišov dne 9. května se v neformálním
rozhovoru rozproudila diskuse o životním prostředí v Budišově a kritika o tom, jak by
více měly Technické služby Budišov uklízet nepořádek. Zazněly také zkušenosti s tím, že
zástupci obce nechají nepořádek uklidit, ale po několika dnech se uklizené místo nachází
ve stejném stavu jako před úklidem, a ještě se na něm objeví více odpadu. Ať už se jedná
o okolí sběrného dvora či kontejnerů na odpady, zastávky autobusů i vlaku, zámecký
park včetně břehů rybníků, okraje lesů a podobně.
Není to problém jen Budišova, v Horáckých novinách jsme si týden poté (17. května)
mohli přečíst článek z městyse Vladislav s názvem „Kdo dělá nepořádek? Samozřejmě
lidi“. Citujeme: Tento článek je z Vladislavi, ale klidně by mohl být i z jiné obce na
Třebíčsku. Ozvala se nám jedna z obyvatelek městyse a stěžovala si na neúnosný
nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad … Radní: „Ekologické fungování obce má
být zájmem všech našich občanů“.
Jako by to opsali z oné diskuse po zasedání v Budišově…
Po jednání jsme odjížděli se starostou od úřadu městyse a za křižovatkou jsme potkali
nad silnicí poletující obal od pizzy, starosta jej iniciativně uklidil (nespoléhal jen na
technické služby).
No comment.
Ladislav Dokulil
_________

Další tragédií životního prostředí je případ kůrovec. I v Budišově mizí lesy (Wabi Daněk
by je už zase marně hledal – táto, co je to hnědé kolem nás?). Ale nejen zde. Zkušenosti
se stavem soukromého lesa a jednáním s lesní správou má i místostarosta opět Vladislavi
na katastru místní části Hostákova, vedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Katastrálního pracoviště v Třebíči Katastrálního úřadu pro Vysočinu Bc. Oborný (podle
přepisu úvodního příspěvku semináře o pozemkových úpravách):
Zkušenost vlastníka lesa v Hostákově
Sám z vlastní zkušenosti, jako vlastník kousku lesa, mohu potvrdit vskutku aktivní
přístup orgánů Státní správy lesů České republiky, státního podniku, a to takový, že mi
poté, co mi brouk kůrovec ten můj opečovávaný les během jedné sezóny sežral a odlétl
jinam, tak mi lesní správce napsal dvoustránkový dopis, že mě upozorňuje na to, že mám
v lese kůrovce, a abych činil podle jeho rad, aby se kůrovec nerozšířil dál.
Taktně jsem lesní správu upozornil, že kůrovec již jaksi odcestoval, a to hned poté, co
mi celý můj les snědl, a že není zapotřebí, aby mi pan odborný lesní hospodář na každý
suchý strom dělal oranžovou tečku, abych poznal, že strom je suchý.
57

Během půl roku mi přišel další dvoustránkový dopis, že mě odborný lesní hospodář
upozorňuje na to, že mám v lese kůrovce, a abych činil podle jeho rad, aby se kůrovec
nešířil dál.
Zamyslel jsem se, zda mám taky upozornit odborného lesního hospodáře, jistě velkého
šprýmaře, že kůrovec už jaksi dávno odcestoval, a to hned poté, co mi snědl celý můj les,
a že není zapotřebí, aby mi napotřetí sděloval, že mám v lese kůrovce. Nechal jsem to být
s tím, že „přetaženejch“ je nás zřejmě víc.
Asi před čtrnácti dny mi přišel z ředitelství Lesů České republiky, státní podnik
třístránkový dopis, kde mě na dvou stránkách jako vlastníka lesů upozorňuje, že mám
v lese kůrovce, na třetí stránce byla fotografie kůrovce…
Bc. Jaroslav Oborný

Lesy v okolí Hostákova, ilustrační fofo
(fotografii kůrovce v redakci nemáme)

__________
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SPORT
Vánoční šipkový turnaj U Kazdů
Dne 22. 12. 2018 se uskutečnil v restauraci U Kazdů tradiční šipkový turnaj. Hrálo se
v jednotlivcích, do 501. Velkou motivací pro hráče byly pestré výhry (multipacky s pivy,
šampaňské, trička, sladkosti, kalendáře a jiné). Ty do soutěže věnovala restaurace
U Kazdů a také kapitán ŠK Stará parta Budišov a hlavní organizátor turnaje Laďa
Pospíšil.

Nesešlo se sice tolik hráčů jako v minulých ročnících, ale i přesto napětí nechybělo.
Není přece důležité vyhrát, ale zúčastnit se, a hlavně se pobavit!
Výsledky turnaje:
1. místo: Radim Pospíšil
2. místo: Marek Jaroš
3. místo: Jarda Zezula
Děkuji jménem ŠK Stará parta Budišov za účast při turnaji a za rok snad zase.
Soňa Pospíšilová
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POČASÍ
Měsíční úhrn srážek
březen
duben
květen

37,4 mm
13,5 mm
125,5 mm

květen = cca 10× duben a více než leden až duben (118,3 mm)!! (pozn. redakce)
Předpověď počasí pro Budišov na červenec 2019
Budišovský červenec. Většinou nejteplejší měsíc na Horácku. Přes pole letí horký vítr,
proplétá se křovisky a tancuje v zdevastovaných korunách řídkých stromů na Brcích.
V tom větru je zpěv pozemského štěstí i jednotvárná melodie stále se opakujících ročních
období. I varování, že může být hůř.
Léto začíná a příroda i my, lidé, opět čekají, jaké bude. Zase bude slunce svými
hřejivými paprsky upíjet vláhu z rostlin, rybníků i potoků. Zdá se mi, že to neobvyklé
vedro je jako přízrak smrti pro stromy v našich lesích. Ty budou, spolu s námi i zvířaty,
trpět pod žhavým sluncem.
Budeme zase čekat na vodu? Ty vysoké nebe, buď k naší krajině štědré a pošli nám
déšť, když bude žíznit. Vždyť štědrost je jeden z darů, které si nadělujeme sami sobě.
Mraky ať nalehnou na zemi v celé své šíři a skropí tu požehnanou krajinu našeho dětství.
Ať je zase všechno na svém místě. Déšť i teplo, vlaštovky na nebi, houby v lesích,
víření prachu po sklizni obilí… i to sluncem opálené slunce, unavené létem. Aby vzduch
voněl vlahou trávou, když letní lijáky osvěží zemi a v té bude kypět život.
Štěstí nám není dáno. To si vytváříme, hledáme a nalézáme je. Užívejme si léta, ať je
jakékoliv. Vždyť zanedlouho, v říjnu či listopadu, budeme už v budišovském vzduchu
cítit vůni podzimu, mokrého tlejícího listí a přicházející zimy…
Pravděpodobnost této předpovědi počasí dávám 50:50. Takže je to z hlediska statistiky
na h… Ale ono zas nějak bylo, je a bude… to je ta jistota všech předpovědí!
Ing. Rostislav Tesař
__________

Pro Boha tisíc let jeden den
Nás roky bolí k nesnesení
Unesli bychom je taky
nebýt naše duše suchý list
Ondřej Tuček, OBRATAŇ, Nakladatelství Dauphin 2011
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