Vlaštovička
Vlaštovičko, ptáčku milý,
kam to letíš v této chvíli,
kam tak spěcháš, kam?
„Letím, letím pod svou střechu,
pro starost tam, pro potěchu
čtyři děti mám.“
Vlaštovičko, milý ptáčku,
co to sháníš do zobáčku
pro svá děťátka?
„Jak jen stačí mi křidýlka,
sháním mušku i motýlka
pro svá holátka.“
Vlaštovičko švitořivá,
co hrdélko tvoje zpívá
zvučně den co den?
„Ráno budím modlitbičkou,
večer konejším písničkou
děti svoje v sen.“
Vilma Sokolová
(Z trojdílné čítanky ze zač. 20. stol., upr. Jan Jursa)
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ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Usnesení č. 7 ze zasedání zastupitelstva městyse Budišov ze dne 31. 07. 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 Milana Doležala a Ing. Ladislava Dokulila,
- schvaluje program zasedání zastupitelstva městyse,
- bere na vědomí zápis z jednání Rady městyse č. 15–20,
- schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: JI- 014330047875/038, jedná se
o Budišov – průtah: obnova do kabelu“ p. č. st.128/1 v k. ú. Budišov,
- Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: JI-014330047875/037 jedná se o „Budišov–
průtah: obnova do kabelu“ p. č. st. 23/2 v k. ú. Budišov,
- Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: JI-014330047875/036 jedná se o „Budišov–
průtah: obnova do kabelu“ p. č. st. 85/2, 85/3, 1538, 1542, 1563/36, 1674/1, 1675/4,
4527/2, 4528, 4545/2, st. 519, 171/1, 3067/3, 4527/3, 4527/4, 4527/5, 4554/1, 4661 v k.
ú. Budišov;
- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1040013141/001 -– jedná se
o realizaci na pozemku stavby s názvem „Budišov-jih: VN, NN, TS obnova“. Jedná se
o síť technického vybavení, která je zřizována a provozována ve veřejném zájmu,
- ukládá radě městyse vypracovat Smlouvu o pronájmu pozemku se stanovením
podmínek nájemníkovi. Pozemek v k. ú. Budišov, p. č. 3524/99,
- schvaluje neprodávat pozemek v k. ú. Budišov, p. č. 3524/99,
- schvaluje nákup části pozemku p. č. 4561/34 o výměře 58 m2 a část pozemku p. č.
3571/1 o výměře 28 m2 v k. ú. Budišov, č. geometrického plánu 1094-45959/2019 ze dne
24. 07. 2019 za účelem postavení nové autobusové čekárny a odstavného prostoru pro
kontejnery na tříděný odpad. Cena obvyklá 25 Kč/m2 plus kompenzace za dlouhodobé
užívání pozemku městysem v uplynulých letech. Náklady spojené s převodem majetku
hradí městys Budišov.
- schvaluje odstoupení od předkupního práva na nemovitost budovu č. e. 35, stavba pro
rodinnou rekreaci na pozemku parc. č. st.689 v k. ú. Budišov za cenu 245 001 Kč,
- zadat zhotovení odborného odhadu ceny pozemku parc. č. st.689; parc. č. 4434/12 v k.ú.
Budišov,
- pověřuje Radu městyse přípravou projektu a podání žádosti o dotaci na akci MŠ
Budišov. Cena předpokládaných nákladů na projektovou dokumentaci k žádosti o dotaci
činí přibližně 250 000 Kč,
- stanovuje komisi pro rekonstrukci zámeckého parku ve složení: p. starosta, Mgr.
Smrček, p. Jaroš a pí Mikysková,
- ukládá Mgr. Smrčkovi pozvat Ing. Damcovou do Budišova na jednání.
Petr Piňos, starosta, Ing. Milan Boček, místostarosta
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Informace z Rady městyse Budišov
Rada městyse pokračuje v informování občanů o akcích, které připravila a které
přinášejí zpříjemnění běžného života v městysi za období od vydání minulého čísla
zpravodaje.
Byl opraven propadlý chodník u lékárny a kolem mateřské školy položena nová dlažba
včetně nájezdu pro zásobování kuchyně MŠ a kontejnerů pro odpad. Nově byl zde
prodloužen chodník od trafostanice MŠ ke křižovatce u Železných. Dále byl upraven
a dokončen chodník na křižovatce u sv. Václava. Projekt na vydláždění hřbitovních
chodníků je nyní konzultován s památkáři. Realizace stavby nového chodníku od
lihovaru na Mihoukovice se bohužel letos konat nebude z důvodu požadavku fy CETIN
(správce sítí) na přeložení telefonního kabelu. Cena za přeložení je ale vyšší než cena
celého nového chodníku, a proto se rada rozhodla upravit trasu chodníku tak, aby se
kabel nemusel překládat. To však znamená úpravu projektu.
V MŠ byla vyměněna podlaha v učebně a opravena vodoinstalace včetně hydrantů.
U ZŠ bylo provedeno nové lajnování víceúčelového hřiště.
Ve veřejné zeleni v intravilánu městyse byly na stromech vyřezány suché větve
a odstraněn nebezpečný porost. Rovněž byly tyto práce provedeny v zámeckém parku,
kde se bude ještě v těchto úpravách pokračovat.
Rada městyse zahájila jednání s majiteli pozemků o jejich vykoupení pro možnost
vybudování nových stavebních míst v Budišově.
Na budově zámku pokračují postupné opravy a úpravy pro jeho zdárný provoz. Bylo
vyměněno dalších dvanáct oken v předzámčí, která byla rozpadlá, dále se dokončily
zednické práce na veřejných záchodech a jejich celková výmalba. Rovněž byla
renovována a opatřena novým nátěrem hlavní zámecká vrata včetně kování. Na vnitřním
nádvoří zámku byly opraveny a opatřeny novým nátěrem všechny vstupní dveře. Na
budově byla provedena kontrola zanesení okapů – okapy jsou čisté, ale bude nutné
provést na několika místech jejich opravu. Byly instalovány nové lampy pro celkové
osvětlení budovy zámku a provedeny úpravy elektroinstalace pro zabezpečení akcí
prováděných na zámku, aktuálně např. Budišovský zámek jinak. Pokračují práce na
restaurování zámecké kaple a připravují se restaurátorské záměry na opravy sochařské
výzdoby.
Největší akcí, kterou RM připravovala, byl Budišovský zámek jinak. O tom, že se akce
vydařila, svědčí vysoká účast nejen našich spoluobčanů, ale i občanů z celého
mikroregionu Horácko, který zde oslavil 20. výročí svého založení.
Petr Piňos a Ing.Milan Boček
__________

Možná že všechno, co nás děsí, je ve své nejhlubší podstatě bezmoc, jež potřebuje naši
pomoc.
R. M. Rilke
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ZPRÁVY
Hodov – 670 let obce
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349, do té doby Hodov náležel
tasovskému panství. V průběhu staletí se v obci vystřídalo mnoho generací. V I. a II.
světové válce někteří položili i svůj život.
A právě u pomníku padlým začalo 10. srpna 2019 slavnostní shromáždění nejenom
v Hodově trvale žijících občanů, ale i rodáků. Představitelé obce a několik starostů obcí
okolních, včetně senátorky za Třebíčsko Hany Žákové, položením věnce a minutou ticha
uctili obětí již zmíněných obou válek.
Poté se průvod, za zvuků řízné dechovky, v čele s českou a obecní vlajkou, vydal
k nedaleké kapličce sv. Jana Nepomuckého, kde se konala slavnostní mše svatá za
všechny živé a zemřelé hodovské rodáky. V promluvě P. Jiří Polach zdůraznil potřebu
pospolitosti obce. Zmínil i Jáchyma Stettenhofena, majitele budišovského panství, který
soucítil s poddanými a snažil se ulehčit nejen robotní povinnosti, ale i jinak pomáhat,
o čemž svědčí několik záznamů v hodovské kronice, ze kterých je patrno, že se
nesmazatelně zapsal do srdcí hodovských obyvatel. Po skončení mše sv. následovalo
žehnání nového praporu obce.

Ikonografický význam obecního znaku obce Hodova:
Zelená barva štítu symbolizuje zemědělský ráz obce.
Obecné figury stříbrného (tj. bílého) poháru a radlice jsou převzaty z historické pečeti
Hodova – postava hodujícího rolníka s pohárem v pozdvižené pravici opírajícího se levicí
o vztyčenou radlici.
Obecné figury pěti zlatých (tj. žlutých) hvězd do oblouku představují atributy ze svatozáře
sv. Jana Nepomuckého – patrona zdejší kaple a celé obce.
Obecné figury stříbrných (t. j. bílých) květin lnu na zlatých zkřížených stoncích vychází ze
skutečnosti, že len byl typickou zemědělskou plodinou Horácka
Stranově (vpravo, vlevo) se znak popisuje jen z pohledu štítonoše (jeho pravé ruky).
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Mše sv. se zúčastnili i hasiči ve slavnostních uniformách a i oni měli co slavit.
Nezůstalo totiž jen u žehnání obecního praporu, ale požehnáno bylo i nové moderní
hasičské auto.
A to již nic nebránilo průvodu v čele s vlajkami, novým hasičským autem, kapelou
a všemi zúčastněnými projít obcí až na místní hřiště, kde již bylo vše připraveno k další
části oslav. Po projevech starosty obce Ing. Stanislava Jaši, který kromě jiného seznámil
přítomné s jednotlivými symboly na znaku a praporu obce, a senátorky Hany Žákové
následovalo bohaté hodování pod stany na hřišti, které přítomné zachránily před večerní
dešťovou přeháňkou.
Zdařilé přátelské posezení se protáhlo do pozdních nočních hodin.
Zdroj: Návrh znaku a vlajky pro obec Hodov, PhDr. Zdeněk Kubík
Poděkování starostovi obce Ing. Stanislavu Jašovi za poskytnutý materiál.
Karel Pavlíček
Palouk fest vol. 2
V sobotu odpoledne před Budišovskou poutí se konalo sousedské posezení na Palouku
nad Kundelovem. Ti, co sem přišli, měli možnost si dát pečené maso, k tomu si dopřát
dobré pivko, ale hlavně si popovídat se sousedy a přáteli.
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Děti se vyřádily ve skákacím hradu a k tomu hrála reprodukovaná hudba. Akce se
protáhla dlouho do noci, a jistě nebyla poslední. Takže příští rok se určitě sejdeme.
Karel Křivý
Budišovský zámek jinak 2019
1. Přípravy
Starosta slíbil pěkné počasí. A bylo. Až moc (taky se toho piva vypilo!). Přípravy snad
již tradiční akce Budišovský zámek jinak (už posedmé), kterou nabídla občanům městyse
i okolí Rada městyse Budišov (v čele se starostou Petrem Piňosem, místostarostou Ing.
Milanem Bočkem a Hanou Klímovou) s Úřadem městyse Budišov (v čele s Radkou
Váňovou), byly vskutku mohutné. Všichni dělali, co mohli, celé prázdniny sháněli různé
atrakce a zajímavosti, a tak přípravy v sobotním dopoledni 31. srpna 2019 proběhly
v „činorodém ruchu – to je blbý, to se bude líbit“ (Jan Werich).
2. Nádvoří zámku
Zahájení se ve 14.30 hodin ujali starosta Budišova Petr Piňos a moderátor celého
odpoledne Drahoslav Menčík.
Ve 14.45 nastoupila skupina M*E*Š, kterou jsme zde viděli a slyšeli předloni, ale
ještě si neškrtla. Od 15 hodin škrtala (nohama o pódium) folklórní skupina Bajdyš
z Třebíče.1 A škrtala vehementně. Parket nebyl sice připraven na stepování, což si někteří
mysleli, ale tanec, který účinkující předvedli, stepování leckdy připomínal.
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Stavění stožáru vlajky

Bajdyš
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Koguryo
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Rudolf Matoušek v akci

Zástupci zájmových organizací
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Poté na parket ze zámeckého parku, kde měl cvičební plochu, napochodoval oddíl
Koguryo z Třebíče v čele s budišovským Rudolfem Matouškem (neplést s bývalým
místostarostou).2 Představení korejského bojového umění taekwondo začalo s určitým
zpožděním, přesto je sledovalo přecpané zámecké nádvoří. A množství diváků nelitovalo.
Ukázka představila různé podoby umění sebeobrany. Viděli jsme jak sportovní, tak i
praktické taekwondo. Všechny to zaujalo, ale všichni stejně čekali, až se začnou přerážet
desky nakupené před diváky. A dočkali se.
Ale ještě se nemešovalo, zpoždění bylo nutno dohnat, takže ocenění zástupců
zájmových organizací proběhlo chvíli po 16. hodině.
Na návrh vedení jednotlivých organizací ocenění z rukou starosty Petra Piňose,
místostarosty Ing. Milana Bočka a radní Hany Klímové převzali ocenění:
Za Junák, středisko Budišov, bratr Alois Kubíček, Marie Holasová, Vlastimil Dvořák;
za Český svaz žen Budišov Marie Dítětová, Milada Suchánková, Marie Ležáková,
Jarmila Ujčíková, Jana Klímová, Marie Zedníčková;
za Divadelní soubor Budišov Zdeňka Maloušková, Drahomír Maloušek, Pavel Starý,
Marie Tesařová;
za Český svaz chovatelů Budišov Vladimír Musil, Karel Krejčí;
za fotbalový oddíl FC Budišov-Nárameč Antonín Večeřa, Josef Cabejšek, Jiří Černý;
za Sbor dobrovolných hasičů Mihoukovice Jiří Havlík, Cyril Nejedlý;
za Sbor dobrovolných hasičů Budišov Bohumil Borůvka, Václav Tesař, Jiří Volavka;
za Římskokatolickou farnost Budišov Karel Pavlíček.
(Za nepřítomné převzali ocenění jejich zástupci.)
Pak už přišla na řadu rocková skupina M*E*Š 3, která vyplnila čas do dalších ocenění
a po nich hrála až do pozdních večerních hodin.
Od 18. hodiny vidělo nádvoří zámku předání pamětních listin jednotlivým členským
obcím sdružení obcí Horácko – ekologický mikroregion ke 20. výročí založení
mikroregionu.4 Listiny převzali zástupci 33 obcí: Budišov, Číměř, Dalešice, Hodov,
Hroznatín, Kamenná, Kojatín, Koněšín, Kozlany, Kramolín, Nárameč, Nový Telečkov,
Ocmanice, Okarec, Oslavička, Pozďatín, Přeckov, Pyšel, Rohy, Rudíkov, Slavičky,
Smrk, Stropešín, Studenec, Studnice, Tasov, Třebenice, Třesov, Trnava, Valdíkov,
Vladislav, Vlčatín, Zahrádka. Ceny předávala senátorka, předsedkyně mikroregionu Hana
Žáková a starosta Budišova Petr Piňos (mimo Budišov). Místopředsedkyně mikroregionu
Ing. Ludmila Jelínková a starosta Piňos předali ocenění plaketami zakládajícím členům
mikroregionu, jimiž v roce 1999 byli: MVDr. Vladimír Mareček z Budišova, Lubomír
Strnad z Rohů, Miroslav Kalina z Vladislavi, Břetislav Česnek z Trnavy, Miroslav
Svoboda z Rudíkova a Josef Borůvka z Tasova. Otto Tručka z Hartvíkovic se omluvil a
Václav Komínek z Číměře nepotvrdil účast. Za dlouholeté vedení mikroregionu převzala
zvláštní ocenění jeho dlouholetá předsedkyně, senátorka Hana Žáková.
Při té příležitosti všichni vzpomněli na jednoho z iniciátorů myšlenky
a spoluzakladatele mikroregionu Petra Štancla, bývalého starostu Koněšína, který
tragicky zemřel před 17 lety v Brně.
Po celou dobu provázelo návštěvníky akce bohaté občerstvení zajištěné zájmovými
organizacemi v Budišově. Nechyběl ani snad již tradiční prodej perníků.
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Zástupci obcí mikroregionu

Zakladatelé mikroregionu
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Horácko – ekologický mikroregion v sale terreně

U kovářů
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3. Zámecký park
Věci se děly i v zámeckém parku. Hned při vstupu rozbili (no, postavili) budišovští
junáci skautský tábor i s týpí, stanem, vlajkou a další „výzdobou“, kterým prezentovali
svou činnost.
Na hřišťátku poblíž měli taekwondisté svou tréninkovou plochu, na které byl prostor
i pro vyzkoušení této disciplíny návštěvníky.
Další plochy byly obsazeny historickými vozidly (motocykly, automobily a traktory),
která byla obsypána zájemci.
Podél hlavní cesty měli svou prezentaci chovatelé s výstavkou drobného zvířectva,
včelaři i budišovští hasiči.
V zahradním domku bylo možné prohlídnout si zajímavou inspirativní výstavu
digitálních (upravených i neupravených) fotografií s názvem „Digitální fotografie –
trochu jiný pohled“ Libora Saláka.5
V parku bylo možno najít i atrakce a hry pro děti, pro něž celé odpoledne bylo jistě
příjemným zakončením prázdnin.
V 17 hodin zde vypuklo předvádění výcviku služebních psů psovodů z Velitelství
vojenské policie Tábor, pracoviště speciální kynologie.6 Ukázka obsahovala cviky
poslušnosti a praktickou ukázku vyhledání drog, výbušnin i zbraní a zadržení pachatele
služebním psem.
O půl hodiny později se davy diváků přesunuly na místo, kde předvedla vystoupení
fríského koně Knaapa Dáma v sedle Jana Vedralová Rychtecká,7 což ve 20.15
zopakovala za umělého osvětlení.
4. Zámek
Kulturní část se odehrávala v samotném zámku.
Od 16.30 nás ve speciální prohlídce s názvem „Budišovské pověsti“ poučila
budišovská strašidla 8 (meluzína, bludička, vodník, čarodějnice a víla) nejen o pověstech
z Budišovska (více či méně autentických), ale ukázala nám i části budišovského zámku,
ve kterých se běžně neprovádí. Přiletěla nejspíš ze skautského tábora v parku, kde některá
z nich byla vidět (umějí se převtělit, ale jsou poznat). Více než prohlídku s průvodci to
vše připomínalo divadelní představení (ačkoliv představitelky nejsou ochotníky), které
mělo reprízy ještě v 17.30 a 18.30.
Kvílení hlavního strašidla posléze v 17 hodin v sale terreně budišovského zámku
vystřídala hudba, kterou nebylo kvílení větru z lesa, jak by snad název souboru
Woodwind Quartet z Bystřice nad Pernštejnem 9 mohl naznačovat, ale velmi příjemné
pojetí klasické hudby, srozumitelné i mladým posluchačům. Soubor, který podle jeho
facebooku následující den oslavil své 16. výročí, zopakoval své vystoupení ještě
v 19 hodin.
Z pozice budišovského radního mi nepřísluší hodnotit přínos celé akce městyse
Budišov ke kulturnímu a společenskému dění v Budišově, ale lze doufat, že název
Budišovský zámek jinak se jednou změní na Budišovský zámek tradičně.
Snad se to líbilo.
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Na výstavě Libora Saláka

Historická vozidla
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Historické traktory

Výcvik vojenských policejních psů
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Zadržení pachatele

Dáma v sedle
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Netradiční prohlídka zámku
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Woodwind Quartet

M*E*Š
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Sponzory akce byli městys Budišov, Horácko – ekologický mikroregion, Quantum,
s. r. o. a Kooperativa pojišťovna, a. s.
Zvláštní poděkování patří Zahradnictví Ing. Ladislav Molnár v Budišově za
květinovou výzdobu v zámku.
Ladislav Dokulil s informacemi od Radky Váňové, foto autor a Karel Pavlíček
1) Horácký folklorní soubor Bajdyš vznikl v Třebíči v roce 1984. V současné době
působí pod záštitou Základní umělecké školy a své členy si vychovává od útlého věku
v dětském souboru Bajdyšek. Bajdyš je jeden z charakteristických horáckých tanců, který
svým humorným dějem a divokostí téměř přesně vystihuje duši mladých tanečníků
a tanečnic. Soubor se úspěšně účastnil několika soutěží a je pravidelným hostem na
různých folklórních festivalech, ke kterým mimo jiné patří Liptálské slavnosti, Folklore
Brno, Štěpy, Telčské slavnosti, Hanácký rok, Prameny ve Světlé nad Sázavou, Červený
Kostelec i Strážnice. V regionu vystupuje při významných příležitostech jako Divadelní
Třebíč, Bramborobraní, oslavy města. Vystupoval na festivalech v Německu (Brémy,
Oldenburg), v Rakousku a v Belgii. V roce 2002 se účastnil Europeády v Antverpách
v Belgii a v roce 2003 Europeády na Sardinii ve městě Nuoro.
Vedoucí taneční složky a choreografka většiny tanců jsou Pavla Wolfová a Mgr. Šárka
Nohová, učitelka tanečního oboru ZUŠ. Vedoucí muziky a zároveň tvůrce hudebních
úprav je paní Karla Ošmerová. Nástrojové obsazení muziky: housle, viola, klarinety,
flétna, kontrabas a akordeon.
2) Oddíl Koguryo (čti kogurjo) Třebíč, pojmenovaný po jednom z historických
korejských království, byl založen v roce 1992. Má zhruba 90 členů od školáků po
zkušené bojovníky a bojovnice. Za dobu své existence vychoval 14 reprezentantů ČR
a spoustu úspěšných závodníků.
Dnešní exhibiční tým vede budišovský Rudolf Matoušek, vedoucí oddílu, loňský
veteránský vicemistr světa, několikanásobný evropský medailista a mistr ČR (podrobný
přehled otiskl Budišovský zpravodaj 4/2018). Ostatní bojovníci jsou aktivní sportovci
a závodníci.
3) Kapela M*E*Š (jednotka hudebního nasazení) vznikla před 27 lety, svůj dnešní
název získala až před lety patnácti podle seriálu M.A.S.H („protože jsme Češi, hrajeme
v M.A.Ši“). Hrají zejména rock (hard i soft), ale i populární hity, lidovky, taneční i pro
taneční, zvládnou i hudbu na přání a vůbec dají všechno.
4) Horácko – ekologický mikroregion po 20 letech. Tehdy v roce 1999 měl MVDr.
Vladimír Mareček, tehdejší místostarosta, ten nápad. podle vzoru mikroregionů
vznikajících často okolo měst vytvořit mikroregion v okolí Budišova. Tehdejší starosta
Koněšína Petr Štancl (†2002) se k němu přidal a zasadil se o rozšíření sdružení obcí dále
na jih. Jméno mu dal tehdejší starosta Hodova Ing. Jiří Hort (doména horacko.cz na
internetu byla v té době volná), a protože byla doba propagace ekologie, vzniklo Horácko
– ekologický mikroregion. Projekt byl odsouhlasen ve Vladislavi 12. února a první jej
schválilo již 8. února zastupitelstvo obce Hartvíkovice, které dnes paradoxně
v mikroregionu nejsou.
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24. dubna byla podepsána zakladatelská smlouva, 7. května 1999 bylo zájmové
sdružení obcí Horácko – ekologický mikroregion zapsáno do registru sdružení
právnických osob a vznikl tím nový mikroregion.
Prvním předsedou byl zvolen MVDr. Mareček a následovali Miroslav Kalina
z Vladislavi, Václav Komínek z Číměře a od roku 2007 Hana Žáková z Koněšína.
Od roku 2008 byla zřízena lodní doprava na Dalešické přehradě. Původní loď
Vysočina nahradila další loď se jménem Horácko.
Dnes sdružuje mikroregion 33 obcí. www.horacko.cz
5) Libor Salák se narodil v roce 1952 v Třebíči, vystudoval Vysokou školu
zemědělskou v Brně, byl odborným učitelem na Střední zemědělské škole v Třebíči,
pojišťovacím agentem, v současné době je v důchodu. Fotit začal již od mládí, ale více se
tomu věnuje až s rozvojem digitální fotografie. „Lákalo mě vždy trochu jiné vidění
skutečnosti, a to ať přímo v přírodě, jiné pohledy na věci kolem nás, anebo přetvářením
skutečnosti pomocí digitálních programů.“
6) Pracoviště speciální kynologie se zabývá výcvikem služebních psů na vyhledávání
omamných a psychotropních látek a jejich sloučenin (označení psa na drogy je SPD), psů
na vyhledávání výbušnin a nástražných výbušných systémů (označení psa na výbušniny
je SPV), psů na vyhledávání střelných zbraní a jejich součástí (označení psa na zbraně je
SPZ). Ukázka bude obsahovat cviky poslušnosti a praktickou ukázku vyhledání drog,
výbušnin, zbraní (zadržení pachatele služebním psem).
7) Knaap je šestnáctiletý hřebec fríského koně. Narodil se v Holansku. Do Čech byl
dovezen ve 2 letech. Ve 3 letech začal chodit v kočáru a následně i pod sedlem ve
výcvikové stáji u pana Iše na Moravě.
Knaap s panem Išem a Janou Vedralovou Rychteckou prošel velké množství akcí a
výstav jako pardubické Koně v akci, Lysá nad Labem, fríská show na Trojském ostrově
v Praze, mistrovství světa ve voltiži, historické akce, Hubertovy jízdy na Slovensku
v hřebčíně Topolčianky, mistrovství v dámském sedle či televizním pořadu Království za
koně. V loňském roce vystoupil v Bohnicích v Praze na podporu Kapky naděje. Také je
žádaný jako krásný kůň, který doveze nevěsty k oltáři.
Akce absolvoval v různých typech zápřeží či dámském sedle. Knaap je
temperamentní, ale charakterní hřebec, který ochotně přijme jakoukoliv práci jak pod
sedlem, tak v postroji. Dnes se vám představuje téměř po osmileté pauze, kdy z důvodu
mateřské dovolené své majitelky byl využíván jen na občasné vyjížďky do lesa.
Fríští koně (černé perly Holandska) se vyznačují černou barvou, kratším a vysoko
nasazeným vyklenutým krkem, vysokými chody a rousy na nohou a bohatou hřívou. Jsou
to koně kočároví, nyní hojně využívaní i pod sedlem jako koně barokního typu. Původně
to byli koně chladnokrevní, ale šlechtění a moderní trend z nich udělaly jezdecké koně,
byli zařazeni do koní teplokrevných. Tito koně pro svou výbornou povahu jsou hojně
využíváni jako turističtí koně a koně pro různé historické akce a show.
Fríští koně se v historii objevují už za doby římského historika Tacita. Od té doby byli
koně zušlechťováni a používáni nejen pro rytíře, ale i k tažení kočárů šlechty. Do fríské
krve byl přimíchán andaluský kůň, který se dovážel ze Španělska do okupovaných
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nizozemských provincií během osmdesátileté války. Fríská krev byla též použita pro
záchranu našeho národního skvostu černého starokladrubského koně. Dnes je ve světě
cca 30 000 fríských koní.
8) Budišovská strašidla – osoby a obsazení: Meluzína – Iva Rybníčková, Bludička –
Jaroslava Dohnalová, Vodník – Kateřina Smejkalová, Čarodějnice – Lea Rybníčková,
Víla – Lenka Řehořková
9) Dechové kvarteto Woodwind Quartet bylo založeno v září roku 2003 při ZUŠ
Bystřice nad Perštejnem v dechové třídě Martiny Olivové a hraje v obsazení: Martina
Olivová – fagot, Anežka Šejnohová – flétna, Kristýna Hanusová – hoboj, Tereza
Podsedníková – klarinet.
Doporučení
Knihu Zdeňka Pruknera Konec války na Třebíčsku vydalo v letošním roce třebíčské
nakladatelství Akcent. Její cena je 299 Kč.
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Z HISTORIE
Budišov kdysi

foto archiv Stanislava Bačáka
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Návraty
„Jedenáct dlouhých roků v obou světových válkách jsem prožil daleko za hranicemi
vlasti. Co jsem se jenom za tu dobu navzpomínal na tenhle dumavý, dělný kout moravské
země! Často, když hudba hrála naši hymnu, zpíval jsem si potichu Kde domov můj, kde
domov můj, voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách… A před očima se mi
vynořovaly drahé tváře a místa rodného kraje…“ – tak vzpomíná na svůj rodný kraj,
námi všemi milované Horácko, generál Ludvík Svoboda, rodák z Hroznatína.
Málokdo už dnes ví, že 1. dubna 1983 byla zřízena Oblast klidu Třebíčsko*, aby se
zachovaly krajinné, biologické i estetické hodnoty Třebíčské kotliny. A veškerá činnost
na území oblasti tomu byla podřízena. Podobnou náplň práce má sdružení „Horácko –
ekologický mikroregion“, jež sdružuje obce mezi městy Třebíč, Náměšť nad Oslavou a
Velké Meziříčí.
Proto se i v současnosti mohou zastavovat tažní ptáci na svých dlouhých cestách
v oblasti studeneckých rybníků, v oblíbeném místě brněnských trampů a turistů, zvláště
u Dubovce nebo u studeneckého Nového rybníka.
Když se vydáte dále k Pozďatínu, dosáhnou ploché a zaoblené hřbety vrchoviny, která
je jinak nevýrazně výškově členitá, nadmořských výšek 500–570 metrů (Vosinka
u Kojatína, Brdce u Hodova). Široké okolí je zdobené balvanitým rozpadem se stromy,
hlavně smrky a borovicemi, šípkovými a ostružinovými křovinami – a turisté dodávají:
kopřivami.
Půda, oplývající kamením, ale i bludnými balvany a skalnatými ostrůvky,
i s nevlídným počasím na podzim a v zimě řadí Horácko k syrovějším a chladnějším
částem Moravy. Nikdy také nedávala úrodu zadarmo. Maminky vždy kladly dětem na
srdce, aby byly pracovité a šetrné.
Maso nebývalo na stolech každý den. Vepřové ze zimní zabíjačky bylo pečlivě
střeženo v komoře, obživa se rodila i v zahrádkách a za humny. Hlavní plodinou byly
vždy brambory. (Kde ty zlaté časy jsou?) Ne nadarmo se říkalo, že Horáci mají modré
pupky od erteplí. K tomu ještě žito, oves a krmná řepa. Také lesy ve zdejší honitbě
a louky v katastru obce byly bohaté na lesní a polní zvěř. Snad v každé domácnosti sem
tam skončil na talíři zajíc nebo bažant. Hon byla vždy událost, stejně jako výlov
Pyšeláku, kde jsme jako děti sbírali v gumácích drobné rybičky, uvízlé v bahně na okraji
rybníka.
Tichá a nevtíravá krása tohoto kraje se nikdy neomrzí a zůstane v každém, kdo zde
někdy – třeba i krátce – žil. Pravda, už nechytíte holou rukou raka v potůčku ve Květoňce
u Kundelova – a také „Věterák“** už neexistuje. Taky se nechodí pro chleba
k Michálkům či ke Svitáčkům, ani kravky nevezou brzy zrána obilí do Findajzova mlýna.
Ale pořád je tu krásně.
My, kteří se sem vracíme už jen dvakrát, třikrát do roka na hroby předků, tu krásu
vidíme. Jistě, krajinu vnímáme jinak než unavení občané, vracející se z práce vlakem,
autobusem nebo vlastním autem. Přesto, zkuste občas zahodit starosti a špatnou náladu –
a podívejte se zadarmo na obrazy, které v žádné galerii nenajdete. Na pestrou mozaiku
krajiny, v níž se střídají pole s loukami, remízky a drobnými lesíky, tak typickými pro

26

tento kraj. A teď jedeme přes můstek nad Oslavou, a tam je srnka, zajíc, v dálce se už
leskne Gothard a škola má nový kabát.
Slovy člověka, který se na Horácku narodil, a také mu bylo souzeno prožít velkou část
života jinde, jsme začínali. Ať promluví i nakonec. Výstižnější slova nenalézám.
„Přicházely takové chvilky, že jsem nevěděl kudy kam. A tehdy jsem se častěji než
jindy utíkal do vzpomínek. Najednou se mi zastesklo a už jsem neměl stání. Musel jsem
se rozjet domů. Navštívit zase své chudé, dobré a líbezné Horácko s chlumy a lukami,
smrčinami a rybníky, vysočinu záplatovanou políčky, s drobnými, tichými stády vesnic.
Zase jednou se podívat do Hroznatína na matku, na bratra a sestry.“
Jana Görčöšová – Zelinková, rodačka z Budišova
(citace z brožury „Rodným krajem arm. gen. Ludvíka Svobody“, Třebíč)
* Oblast klidu Třebíčsko, dnes Přírodní park Třebíčsko (pozn. redakce)
** větrný mlýn holandského typu z 1. pol. 19. st.
Sloup
V poslední době se vyskytují v mediích zprávy o člověku, který se snaží o obnovení
Mariánského sloupu pro Prahu, v čemž mu leckteří ignoranti vehementně brání.
Jméno architekta a sochaře Petra Váni se vyskytovalo mnohokrát i v našem mediu,
když zachraňoval a obnovoval kulturní hodnoty v Budišově. Teď se snaží o obnovu jiné
památky v Praze (viz Budišovský zpravodaj již 3/2002). Mariánský sloup, symbol
vítězství Pražanů nad Švédy 1648 (co na něm najdeme špatného?), na Staroměstském
náměstí zničil v roce 1918 anarchistický opilec, který před smrtí údajně svého činu litoval
– a snad mu sama Matka odpustila.
Další reminiscence na Budišov vznikají v souvislosti se zánikem sochy
T. G. Masaryka v roce 1962, kterou zničili jiní opilci – a slušní lidé zachránili alespoň
hlavu. Sochu se doposud přes mnohé snahy obnovit nepodařilo. Podaří se to alespoň
v Praze? I Franta Sauer by si to jistě přál…
No, zatím se to moc nedaří. Pražští soudruzi konšelé sloup nechtějí. Asi by se jim více
líbilo, kdyby tehdy v roce končícím osmičkou zvítězili Švédové a Praha by se jmenovala
asi Torrstad (švédsky torr = vyprahlý, suchý). Nebo by snad raději chtěli na
Staroměstském náměstí místo sloupu třeba minaret nebo rovnou mešitu? Připomeňme, že
v jiném roce končícím osmičkou při defenestraci královští místodržící prosili o pomoc
Pannu – a ta jim nepochybně pomohla. Pomůže někdo dnes?
Literatura: Pražská legenda, Renč, Václav, Trinitas 2017
Ladislav Dokulil
Vzpomínka na člověka
Na sv. Cyrila a Metoděje mě v homilii P. Jiřího Polacha v budišovském kostele zaujala
poznámka o tom, že v Jeruzalémě žijí tři komunity různé víry ve stejného Boha
(křesťané, židé a muslimové) – a přece se tolik nesnášejí (přibližná citace).
V souvislosti s tím nemohu nezmínit město Třebíč, kde po staletí žily komunity
křesťanů a židů bez problémů jako sousedé, až se to projevilo i ve vyhlášení památky
UNESCO Židovská čtvrť a Bazilika sv. Prokopa (Reminders of the co-existence of
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Jewish and Christian cultures from the Middle Ages to the 20th century). Připomínám, že
v Třebíči je kromě známého židovského hřbitova i první muslimské pohřebiště v ČR
(z r. 1994). Někde to jde.
Dnes pronikají do Evropy kromě jiných islamističtí teroristé, kteří se zaštiťují vírou,
jež s islámem asi nebude mít moc společného, a kterým nejde o vyznání, ale o ovládnutí
světa a fyzickou likvidaci všech, kteří by jim v tom snad bránili. Dělají to chytřeji než
jejich středověcí předchůdci, a o to nebezpečněji – pro ně ovšem jistě není místo nikde na
světě. Vinit ovšem z terorismu (jakékoliv) náboženství není řešením, zvláště pokud
o něm téměř nic nevíme.
Ponechme si svůj vlastní názor na svět v dnešní době, kdy sejdou-li se dva nebo tři ve
jménu svého ega, založí stranu, a dovolte mi jen skromnou vzpomínku na někoho, kdo
rozhodně k nenávisti mezi lidmi nepřispíval, na našeho třídního profesora z gymnázia
(tehdy SVVŠ) v Třebíči.
Určitě si jej pamatují i někteří Budišováci. Učil nás zejména biologii. Oblíbil si nás
(ačkoliv jsme byli ignoranty biologie) a my si oblíbili jeho (ačkoliv nám nasázel nejednu
kouli). Hodně si oblíbil i žáka, který se netajil touhou být římskokatolickým knězem
(kterým se posléze i stal). Oblíben byl v učitelském sboru a v celém městě (ačkoliv pro
některé soudruhy neměl ty správné ideologické předpoklady). Měl rád přírodu a všechny
své psy. Měl spoustu přátel po celém světě a měl ten svět rád. Měl rád Boha, v něhož
věřil, a měl rád i ty, kteří věřili jinak nebo vůbec.
Měl jsem možnost s ním hovořit o světě i duchovních věcech – a ačkoliv jsme byli
různého vyznání, téměř ve všem jsme se shodli (vynechali jsme své ego a některé jiné
entity). Na setkáních abiturientů (která nikdy nevynechal) nikdy nejedl vepřové maso
a nepil alkohol, což jsme vždy respektovali. Na oplátku i on respektoval, když jsme ho
někteří už vratkým krokem nedokázali doprovázet při odchodu z lokálu.
Nejvíc měl rád „svou“ třídu. Jeho byt nám byl vždy otevřen, vždycky se s námi bavil
a sliboval nám, že nás po maturitě „vezme“ do Jugoslávie. Ačkoliv jsme tomu moc
nevěřili, dokázal vše zařídit – a my se VŠICHNI před padesáti lety najednou octli na
pobřeží Jadranu. Pro pana profesora to musela být obrovská duchovní síla a víra
v člověka. Představte si hordu nevycválaných žíznivých sotva zletilých (někteří ani ne)
výrostků, doprovázených pohlednými dobrodružství chtivými mladými slečnami a pouze
jediným pedagogem se žádnou pravomocí, ale obrovskou zodpovědností, v téměř
kapitalistickém světě, kde víno bylo levnější než Coca-cola a hemžilo se to ohnivými
Chorvaty. No, dopadlo to nakonec všechno dobře (snad až na mé ztracené doklady,
s nimiž mi také pan profesor pomohl). A od té doby jsme si „našeho“ Pana profesora
vážili bezmezně.
Jaký to byl člověk, umí o něm vyprávět i můj spolužák z jiné třídy stejného ročníku
Franta Bublan, kterého jistě znáte (navštívil i Budišov).
Všichni panu profesorovi říkali prostě Ali. My žáci přirozeně jen mezi sebou
a nechtějte vědět, jak jsme bohužel říkali jeho (jediné) manželce. Jmenoval se totiž
Mohamed Ali Šilhavý a byl mj. dlouholetým předsedou organizace muslimských obcí
v České republice.
Ladislav Dokulil
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Z BUDIŠOVA A OKOLÍ
Základní škola Budišov
Začátek školního roku je téměř za dveřmi. V posledním čísle jsme vás informovali o
skoro posledních akcích, které na naší škole probíhaly v době, kdy jsme nedočkavě čekali
na příchod prázdnin. Zde je těch několik úplně posledních, po kterých přišel vytoužený
odpočinek.
Sportovní odpoledne
Den dětí letos připadl na sobotu, a proto jsme ho ve škole oslavili další týden. Děti
z 1. st. jely dopoledne do kina a pro žáky 2. st. si jejich kamarádi z 9. třídy připravili
sportovní odpoledne. Zkusili si, jaké je vymyslet náplň a celou akci zorganizovat. Žáci
6.–8. třídy byli rozděleni do 7 družstev. V parku pro ně byla připravena stanoviště, kde
plnili různé úkoly. Nešlo o sportovní výkony, ale o to se dobře pobavit. To se snad
nakonec také podařilo, i když nás z parku vyhnala blížící se bouřka.

Školní výlet 5.A – exkurze v rámci Pokusného ověřování
Ve čtvrtek 30. 5. 2019 se žáci 5.A vypravili na výlet za poznáním. Navštívili zámek
v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde je čekala poutavá a zajímavá prohlídka, prošli si
zámecký park, poobědvali v restauraci Viola a odebrali se autobusem do Boskovštejna,
29

kde si prohlédli Muzeum kol, které patří k největším v Evropě. V poklidné vísce pak
trošku obveselili místní obyvatelstvo svým veselým hlaholem, když si do únavy vyhráli
v lanovém centru. Počasí nám přálo, nikdo nic neztratil, nikomu se nic nestalo a
v pořádku jsme se v odpoledních hodinách vrátili domů.

Testování TIMSS 2019
Ve středu 22. 5. se zapojili žáci 4. ročníku do mezinárodního testování TIMSS 2019
(zapojeno 65 zemí z celého světa).
Na tabletech zapůjčených od ČŠI ověřovali žáci své znalosti a dovednosti
z matematiky a přírodovědy.
Výsledky budou známy na podzim roku 2019.
Setkání tří škol
Od 5. do 7. června se uskutečnilo v Mikulově na ZŠ Hraničářů už 5. setkání škol.
Dvanáct vybraných zástupců z Budišova a Žarošic už podruhé zavítalo do krásného
prostředí na jižní Moravu. Smyslem akce je nejen zápolení ve 12 soutěžích převážně se
sportovní tématikou, ale i poznání nových kamarádů, navázání přátelství a seznámení se
s krásami místní krajiny. To se i letos opět podařilo a pomyslná vítězství nebyla tou
hlavní motivací. Z proběhlých soutěží, kde jsme si počínali nejlépe, patří zmínit skok přes
švihadlo, piškvorky a hod oštěpem. Letošní ročník byl velmi vyrovnaný a od prvního
místa naše zástupce dělily pouhé dva body. A tak třetí místo nebylo vůbec zklamáním.
Příští setkání se uskuteční na jaře 2020 u nás v Budišově.
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Zástupci školy:
Klára Mezlíková, Adéla Hajduková, Tereza Strnadová, Zuzana Prachařová, Simona
Teplá, Stanislav Coufal, Jaroslav Skála, Stanislav Toufar, Jan Maštalíř, Adam Šubert,
Dan Nováček, Adam Fila.

Pokusné ověřování jižní Čechy – školní výlet 8. třídy
V rámci Pokusného ověřování jsme se rozhodli provést dvoudenní exkurzi na jih
Čech. Přesněji řečeno, navštívili jsme Český Krumlov, klášter Zlatá Koruna a Třeboň
(zámek a Schwarzenberskou hrobku). V první části jsme po cca tříhodinové cestě
navštívili královské město Český Krumlov. Toto město je zapsáno v seznamu UNESCO.
Město jsme si prošli, navštívili centrum a zámek.
Na 15. hodinu jsme se přesunuli kousek od Krumlova do vesnice Zlatá Koruna. Zde
jsme navštívili cisterciánský klášter a seznámili jsme se s dějinami tohoto zajímavého
řádu. Ve „Zlatce“ jsme měli i pěkné ubytování. Celý den jsme završili koupáním ve
splavu a žáci si zahráli i fotbal na místním hřišti.
Druhý den jsme navštívili krásnou Třeboň, kde jsme navštívili zámek
i Schwarzenberskou hrobku.
Celou exkurzi hodnotím velmi kladně a chtěl bych všem zúčastněným poděkovat.
Ondřej Bachr
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Putování po muzeu
Šablony II. 2. V/13 Projektový den mimo ŠD/ŠK
V pátek 7. 6. 2019 se 10 žáků z druhé a třetí třídy vydalo do Technického muzea
v Brně, aby propojili teoretické znalosti ze školního prostředí s praxí. To vše pod
vedením odborníka z praxe Ing. Tomáše Přibyla a kurátora sbírky technických hraček
Zdeňka Rederera.
Putování po muzeu jsme zahájili přednáškou vedenou Ing. Tomášem Přibylem
a dozvěděli jsme se nejen zajímavé věci z historie kosmonautiky, ale také, jak vypadá
běžný den kosmonauta na oběžné dráze (co jí, kde spí, kam chodí na záchod – jak složité
jsou tyto běžné věci ve stavu beztíže). Svoji zručnost a schopnost pracovat podle pokynů
děti uplatnily při výrobě dvouplošníku ze dřeva, ty jsme společně zaparkovali do hangáru
„Letecké školy Budišov“, abychom se mohli vydat na prohlídku muzea. Po celou dobu
žáci využívali svých znalostí k plnění individuálních úkolů. Vědomosti získané ve škole
si ověřili v technické dílně, kde jsme naše putování zakončili. Pak už nás čekala jen jízda
tramvají a vlakem domů.

Exkurze do Lidic – školní výlet 6. a 7. třídy v rámci PO
Odveta, odplata, výstraha, varování. To jsou slova, která nás jako první napadnou.
17. června 2019 jsme vyrazili v rámci projektu Pokusné ověřování na výlet do Lidic.
Nejprve jsme se na základě sbírky cca 60 fotografií seznámili s obyčejným životem
lidí z Lidic, jež se vlastně nešťastnou shodou náhod staly vesnicí, která byla doslova
vymazána z povrchu zemského.
K. H. Frank sice zamýšlel postřílet všechny muže nad 15 let, poslat ženy do
koncentračního tábora a dát děti na převýchovu nebo usmrtit, vesnici vyhladit. Neměly to
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však být konkrétně Lidice, mohlo to být jakékoli místo na mapě, kam zabodl prst. Pro
výstrahu. Nebýt onoho dopisu… Dopisu, prostřednictvím kterého se ženatý muž chtěl
rozejít se svou milenkou. A protože se celou dobu vydával za hrdinu odboje, aby na
dívku udělal dojem, napsal:
„Drahá Aničko! Promiň, že Ti píši tak pozdě, a snad mě pochopíš, neboť víš, že mám
mnoho starostí. Co jsem chtěl udělat, tak jsem udělal. Onoho osudného dne jsem spal
někde na Čabárně. Jsem zdráv, na shledanou tento týden, a pak už se neuvidíme. Milan.“
V jiné době by dopis zůstal bez povšimnutí. Ne však krátce po atentátu na Heydricha,
kdy běsnění nacistů neznalo mezí. Našli si Aničku, ta prozradila, že byla jednou
v Lidicích vyřizovat pozdrav rodině Stříbrných (jejich syn byl členem Britského
královského letectva), a osud Lidic byl zpečetěn.
10. 6. 1942 byli všichni lidičtí muži nad 15 let zastřeleni, ženy poslány do
koncentračního tábora, děti usmrceny plynem v polském Chelmnu, pár dětí se dostalo na
převýchovu do Německa, vesnice byla srovnána se zemí, rybník zavezen, koryto potoka
odkloněno, stromy vytrhány, hřbitov vyrabován, aby nikdo vesnici nepoznal, aby nic
nezůstalo jako dřív, aby nezbyly ani vzpomínky…

Navštívili jsme místní muzeum s interaktivními expozicemi, zhlédli dobové
dokumenty, vyposlechli si z televizní obrazovky vzpomínky těch několika málo žen,
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které ještě žijí… Poté následovala procházka pietním územím bývalých Lidic, kolem
statku Horákových, kolem původní zdi, kde byli postříleni všichni muži, kolem jejich
hromadného hrobu označeného trnovou korunou na paměť mučednické smrti, kolem
kostela, školy, k památníku lidických dětí, až do růžového sadu, který symbolicky
propojuje staré a nové Lidice. Kvetou tu tmavě rudé růže na památku zastřelených mužů,
světlejší jako připomínka lidických žen a pestrobarevné odkazují na lidické děti.
Na světě snad ani nemůže být člověk, kterého by návštěva tohoto místa hluboce
nezasáhla.
Ročníkové práce žáků 9. třídy
Dne 18. 6. prezentovali žáci 9. třídy své ročníkové práce.
Ročníkové práce se nám dělaly dobře, protože máme s prezentacemi bohatou
zkušenost. Troufám si říct, že každý měl prezentaci tak, jak si představoval, a to zásluhou
konzultantů, kteří na našich pracích nechali spoustu času a nervů.

Odprezentovat se nám podařilo i přes trému, kterou všichni měli. Děkujeme, že jsme
se mohli zúčastnit. Byla to zajímavá zkušenost. Filip
Náš výběr témat závisel na tom, co nás baví a co nás zajímá. Témata byla zajímavá
a záživná. Za všechny své spolužáky bych chtěla poděkovat všem konzultantům za čas,
který nám věnovali. Bylo skvělé, kolik lidí se na nás přišlo podívat, také atmosféra
a povzbuzování u prezentací nám pomohlo překonat trému a strach, že se to nepovede.
Byla to skvělá zkušenost, které nikdy nebudeme litovat, protože jsme dostali průpravu na
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střední školy. Myslím si, že se nám i přes všechen stres a nervy prezentování ročníkových
prací povedlo. Adriana
Program „Stařenka Morava Vypráví“
Ve středu 19. 6. 2019 se v naší ZŠ uskutečnil hudebně-národopisný program Stařenka
Morava vypráví. Poutavou formou přiblížil pan Drkula dětem od třetí do páté třídy
hudební dědictví minulých staletí. Děti se seznámily s řadou starých lidových nástrojů,
zahrály si na ně a zazpívaly si.
Promítání videa 9. třídy
Školní rok utekl jako voda a konec školního roku se chýlí ke konci.
Žáci deváté třídy si pro žáky 1.–8. třídy připravili video, kde shrnuli působení na naší
škole, poděkovali všem vyučujícím a natočili rozhovory s učiteli. Video se moc povedlo
a bylo ohodnoceno velkým potleskem.
Kostel svatého Gotharda a Nanebevzetí Panny Marie
Ve čtvrtek 20. 6. se žáci druhé a sedmé třídy vypravili do místního kostela.
Sedmákům pan farář Polach stručně představil historii kostela sv. Gotharda
a Nanebevzetí Panny Marie. Ukázal jim také prvky jednotlivých architektonických slohů,
které lze v kostele nalézt. Vzhledem k tomu, že se blíží svátek sv. Cyrila a Metoděje,
připomenul také nejdůležitější fakta ze života věrozvěstů a jejich působení na Velké
Moravě. Na závěr poutavého vyprávění popřál sedmákům samozřejmě hezké prázdniny.
Žákům druhé třídy pan farář vyprávěl o tom, jak se kostel postupem času rozrůstal,
jaké umělecké slohy zde najdeme, např. románská okénka, gotické žebrování, barokní
baculaté andílky a další.
Děti se také naučily něco o Cyrilu (Konstantinu) a Metodějovi, jejichž památku si
připomínáme na začátku července.
Školní výlet 3. třídy
Dne 30. května 2019 navštívili naši třeťáci v rámci exkurzí z projektu Paměťové
instituce Památník Leoše Janáčka v Brně. Děti si prohlédly dům, ve kterém žil a tvořil
známý český hudební skladatel. Hlavním tématem této exkurze bylo dílo Liška
Bystrouška. Děti si poslechly část opery, zazpívaly jednu z písní a doprovodily se
různými hudebními nástroji. Dále jim byly nabídnuty mnohé další aktivity, které se jim
moc líbily. Poté se třeťáci přidali k dětem ze 4. třídy a všichni společně zakončili výlet
dobrým obědem.
Pasování na čtenáře – 1. třída
Ve čtvrtek 20. června byli naši prvňáci „Pasováni na čtenáře“. Slavnostní hodina jejich
očekávaného dne proběhla v relaxační učebně naší školy za přítomnosti pana ředitele,
žáků 9. třídy a některých učitelů. Všichni žáci obdrželi knížku na první čtení, kde svým
podpisem slíbili, že budou pravidelně číst, všechny knížky opatrovat, vážit si jich a mít je
rádi. Každého žáka pan ředitel pasoval opravdovou šavlí na čtenáře a ti jednotlivě přečetli
malý úryvek z nové knížky. Nakonec dostali dárečky a společně odrecitovali
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prázdninovou básničku. Plni zážitků odešli do třídy, kde si každý složil puzzle, které bylo
součástí dárků.

Rozloučení 9. třídy na městysi
Žáci devátého ročníku se ve čtvrtek 27. 6. přišli rozloučit s panem starostou Petrem
Piňosem na Úřad městyse Budišov. Po krátkém projevu se zapsali do kroniky a byl jim
předán upomínkový předmět. Závěrem se s nimi rozloučil i pan ředitel Mgr. Milan
Procházka a popřál jim hodně úspěchů v dalším studiu.
Sportovní utkání 8. a 9. třídy
Základní škola zakončuje pravidelně školní rok sportovním utkáním mezi žáky
8. a 9. třídy. Koná se vždy den před předáním vysvědčení na fotbalovém hřišti za školou.
Letos tedy ve čtvrtek 27. 6. během dopoledne. Fotbal 4:2 i softball 13:3 vyhráli žáci
9. třídy.
Den naruby
Poslední pátek ve školním roce si žáci z deváté třídy zatoužili zkusit, jaké je to na
druhé straně katedry. Obešli vyučující a s jejich pomocí si připravili hodiny do každé
třídy. Jak se jim to povedlo, je otázka spíše na ty, kteří seděli v lavicích. Nicméně jim to
před tabulí slušelo a opravdu úkol vzali se vší vážností a velmi se snažili.
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Slavnostní ukončení školního roku 2018/2019
Poslední červnový den se uskutečnilo před budovou školy slavnostní zakončení
školního roku 2018–2019.
Po přivítání všech panem ředitelem Mgr. Milanem Procházkou a panem starostou
Petrem Piňosem byla zhodnocena činnost školy a oceněni nejlepší žáci. V závěru se
představili žáci devátého ročníku, kteří byli pasováni na absolventy školy.

Uznání za svoji práci dostali všichni pedagogičtí pracovníci i správní zaměstnanci
školy.
Zprávy ze školních lavic
Čas plyne jako voda a než jsme se nadáli, je nadosah podzimní období. Doba, kdy se
po teplých letních dnech vrací život do školních lavic. Usměvavé tváře ostřílených
druhostupňových školáků jsou doplňovány překvapenými až bojácnými pohledy těch
nejmenších – prvňáčků. Jejich výhodou je v prvních dnech doprovod mámy a táty až do
třídy, ale i to zakrátko končí a nastává čas, kdy jsou odkázáni sami na sebe a na
všudypřítomnou pomoc paní učitelky. Škola je jak hrnec s vodou na vařiči
přikrytý pokličkou, kde u dna je pomyslný klid s jemným chvěním a jak se blížíme
k hladině, narůstá víření a pohyb. U nás ve škole je to stejné. V přízemí na prvním stupni
jsou žáci ještě snaživí, lační po aktivitách spojených s věděním, ale s vyššími ročníky se
situace mění. Ubývá motivace k učení a rušivých momentů přibývá.
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Dnešní tolerantní a sociální systém našeho školství neumožňuje rázným způsobem
zakročit proti jedincům, kteří svým chováním a přístupem nabourávají vzdělávací proces.
Učitel nemá páky, aby je usměrnil, a mnohdy s jejich rodiči (pokud jsou soudní) marně
hledá cestu k nápravě.
Důsledkem toho je, že většina třídního kolektivu dychtivá po vzdělání je utlačována
menšinou bez zásad slušného vychování. Do toho přetechnizovaná a uspěchaná doba,
kdy už téměř každý z nás je majitelem mobilního telefonu, doma máme počítač,
notebook nebo tablet a ze všech stran na nás reklamy hrnou elektronická lákadla, bez
kterých údajně nelze žít. Konzumní způsob života vede nás dospělé a často i děti
k nesmyslnému nakupování a nelogickému hospodaření s financemi.
Ptám se tedy: „Jakou úlohu má učitel ve škole v dnešní době?"
Podle mého názoru nenahraditelnou. Jsou kolem nás nepřeberné možnosti zdrojů
informací, ale jak rozpoznat ty správné a nenechat se napálit. Dnes by výuka neměla být
jen pouhé pamětné učení, ale obohacena o reálný pohled na svět. Učitel by se měl podílet
na řízení a koordinaci myšlenkových procesů žáka.
Není to úloha jednoduchá a pro mnohé učitele i velmi obtížná. Dávno je pryč doba,
kdy byl učitel spolu se starostou a farářem nejváženějším občanem v obci. Složitý
vzdělávací proces rodiče velmi snadno napadají na základě často zkreslených informací
od svých dětí a znevažují mnohdy kvalitní práci pedagogů. I z těchto důvodů přichází
období, kdy je ve školách hlad po učitelích. Tuto situaci začínáme v posledních letech
pociťovat i u nás, kdy jsou stále větší problémy s doplňováním pedagogického sboru.
Státní orgán ČŠI hodnotí činnost školy na základě krátkodobé kontroly administrativy,
náhodných vstupů a pohovorů. Jejich závěry však nemusí být vždy příjemné a zcela
objektivní.
Aby školní práce byla úspěšná, je nutno mít odpovídající technické zázemí. Školní
budova i přes svoje stáří dýchá svěžím dojmem a vytváří příjemné estetické prostředí.
Úpravy, které se ve školním roce, a hlavně o prázdninách uskutečnily, pozvedly
úroveň školy. Napomohla tomu nová výmalba, která už je dokončena na 90% plochy,
nový nábytek ve třídách i na chodbách, výměna dveří, komplexní rekonstrukce šaten se
sprchami u tělocvičny, nové vybavení apod.
I přes tyto úspěšné dílčí kroky je stále před námi ještě hodně zásadních úkolů. Za
zmínku stojí komplexní oprava střechy, rozvodů tepla, vody a odpadů, podlaha
tělocvičny atd. Pozornost je nutno věnovat i venkovním prostorům. Výměna
přístupového chodníku, oplocení před školou a omlazení stromové výsadby.
To vše je nutno řešit v součinnosti se zřizovatelem a hledat způsoby, jak je postupně
splnit.
Pozitivní zprávu přineslo letošní jaro, kdy po dvou letech byly přiděleny finance na
projekt z IROP na částečnou modernizaci školy. Cílem projektu je vznik tří nových
učeben: přírodovědné centrum s kabinetem, učebna informatiky a cvičná kuchyňka. Tyto
prostory budou vybaveny potřebným nábytkem a vybavením. Celá akce by měla být
realizována do konce roku 2020.
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Závěrem bych chtěl konstatovat, že výchovně vzdělávací proces v budišovské škole je
na velmi kvalitní úrovni a že se na tom podílí všichni zaměstnanci školy s maximálním
úsilím. Škola je otevřena všem, kdo má zájem se seznámit s jejím životem nebo kdo by jí
chtěl pomoci. Výsledky naší práce jsou také závislé i na plné podpoře od zřizovatele a
věřím, že se nám společná práce v nastávajícím školním roce bude dařit.
Mgr. Milan Procházka, ředitel školy
Dva Floriánci jsou více, než jeden
Tak Budišov může být zase o něco klidnější, alespoň, co se týče požáru, střeží jej totiž
dva Floriánci.
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Ten původní stával ve výklenku bývalé budovy Telecomu a dříve hasičské zbrojnice a
spořitelny. Po postavení nové hasičské zbrojnice byl přemístěn do jejího štítu. Roky byl
výklenek v budově Telecomu prázdný.
Vše se změnilo v prosinci minulého roku, kdy se novými majiteli budovy stali
manželé Valerie a Pavel Kovářovi, kteří letošního roku, přesněji 6. dubna, opět výklenek
na budově „zabydleli“ novou soškou „Floriánka“.
Floriánek pochází z hasičské prodejny v Českých Budějovicích. Jedná se o sádrový
odlitek výšky 46 cm a o váze asi 4 kg. Ještě než byl do výklenku vsazen, musel
absolvovat nátěr speciálním lákem proti vlhkosti.
Sošce Floriánka to ve výklenku sluší, a že jste jej ještě neviděli? Chce to jedno, až
půjdete kolem zmíněné budovy, podívejte se nahoru.
Karel Pavlíček
Čekárny
Jsou to místa, kde se čeká. Lepší definici jsem nenašel, ale ono je to každému člověku
stejně hned jasné. Od malých dětí, které s hrůzou čekají u lékaře na bolestivý zákrok, po
dospělé, kteří čekají na vlak, na úřadech, na letištích a bůhví kde ještě. Našel jsem na
vyhledávači mnoho kaváren se jménem Čekárna. Čekají i staří lidé, kteří věří, že jim
osud nadělí ještě dlouhá léta někde v penzionu pro seniory. Hlavně v těch čekárnách ale
získáme pocit, že ztrácíme náš drahocenný aktivní čas.
V Budišově je čekárna na vlakovém nádraží. Pamatuji, že když jezdívalo hodně vlaků,
bývalo na nádraží plno lidí, cestujících oběma směry. V čekárně byly lavice, v zimě
zatopeno a čisto. Děti školou povinné z Pozďatína a Studence se tam bavily a hřály se
před dlouhou cestou do svých domovů. Okénko, kde se prodávaly jízdenky, bylo
otevřené pro cestující. Vlaky odbavoval pan výpravčí v červené čepici. Prostě živoucí
místo na mapě Budišova.
Nyní je to prázdná místnost, bez jakékoliv možnosti si tam sednout. Je tam sice
obsáhlá knihovnička s nejrůznější četbou, ale sedět se dá jenom na zemi… Zvláštní
místo! Majitelem čekárny jsou České dráhy. Ale na rozdíl od dřívější podoby čekárny lze
nyní z Budišova jet vláčkem až do Havlíčkova Brodu, bez přesedání v Medřiči
a Křižanově. Za 2 hodiny jste bez přestupu v Havlbrodě, za hodinu deset minut ve Žďáře
nad Sázavou. Musíte ale z našeho milého nádraží vyjet jen v 17:17 hodin
středoevropského času… jinak přestupujete.
No jo, ale kdo by co dělal večer ve Žďáře?
Ing. Rostislav Tesař
Pozn. redakce:
Pro upřesnění komplikovaných vztahů – budovu železniční stanice a železniční
pozemky v katastrálním území Budišova vlastní Česká republika a spravuje Správa
železniční dopravní cesty (SŽDC). S tou už léta bojují zástupci městyse, protože zejména
v poslední době SŽDC zpravidla běžně neumožňuje zásahy do nemovitostí v její správě,
ať už jde o čekárnu, nebo železniční přejezd. Jednat se s ní někdy dá, někdy ne.
Železniční dopravu pak na těchto pozemcích provozuje společnost České dráhy, a. s.
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(ČD). Jednat se s ní někdy dá, někdy ne. Občas přizve k jednání o úpravách jízdního řádu
i zástupce obcí (většinou jen formálně, neboť jízdní řád už bývá sestaven), relevantně
s ČD ovšem o pozitivních změnách jednají zástupci Kraje Vysočina, kterým se to čas od
času i povede. Další dopravci se naší trati (252) zatím vyhýbají. Se zástupci kraje zase
jednají zástupci městyse Budišov, čímž se kolečko uzavírá. Život není peříčko.
Ladislav Dokulil
Giraldillo – Vrtošnice
Budišovská korouhev na věži kostela Nanebevzetí P. Marie a sv. Gotharda je
bezesporu raritou, která je vidět do širokého okolí. Přesné datum jejího vzniku a umístění
na vrcholek věže není známo, dá se předpokládat, že to bylo kolem roku 1726. A není to
jediná neznámá vztahující se ke korouhvi.
Legenda praví, že se hraběnka Paarová, tehdejší majitelka panství, nechala inspirovat
Cervantesovým románem Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha, v němž má své
místo korouhev Giraldillo, na vrcholku sevillské katedrály.
Toho všeho se v roce 1992, v rámci světové výstavy EXPO v Seville pokusil využít
tehdejší budišovský farář pan Jan Slabý a presentovat zde spojitost obou korouhví,
bohužel se to nepodařilo.
Shodou okolností jsem se seznámil s paní Soňou Novotnou, která vyučuje španělštinu
a Cervantensův román patří mezi její oblíbené. Spojitost mezi sevilskou a budišovskou
korouhví ji zaujala natolik, že mne poprosila o zaslání všech informací vztahujících se
k budišovské korouhví, na základě kterých by se pokusila sehnat něco bližšího o sevilské
Giraldillo.
Nakonec se tak stalo a na e-mail, který zaslala na sevillskou katedrálu, dostala obratem
odpověď s odkazem na internetové stránky vztahující se k sevillské korouhvi, nutno
dodat, že vše probíhalo ve španělštině. Z nich vybrala nejdůležitější informace, které
ochotně přeložila do češtiny. Touto cestou ji za nezměrné úsilí redakce Budišovského
zpravodaje je vděčná a děkuje.
Španělský originál textu s českým překladem Soňi Novotné:
Giraldillo
La figura cuenta con un gran escudo o lábaro que hace de veleta en la mano derecha
y una palma en la mano izquierda. El escudo viene unido a una lanza que, en lo alto, tiene
la cruz cristiana. La dama lleva un casco rodeado por una corona. Esta corona no se
corresponde con las que se esculpían en el Renacimiento sino que más bien reproduce
el estilo del último periodo del Medievo.
La estatua de bronce mide 3,47 metros de altura y solo el cuerpo de la estatua pesa
1,2 toneladas. Hace las veces develeta y representa la Fe, el triunfo del cristianismo sobre
el mundo musulmán, culminando así las reformas arquitectónicas renacentistas que sufrió
el minarete. Precisamente esta capacidad de girar según la dirección del viento hizo que
se denominase a la figura como Giralda originalmente, llamándose Giraldillo cuando
el nombre de Giralda pasó a hacer referencia a la famosa torre.
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En el siglo XVI, el Cabildo de la Catedral encarga a Hernán Ruiz II “El Joven” la tarea
de modificar el alminar árabe de la antigua Mezquita Mayor. En esta modificación,
el arquitecto añadió cinco cuerpo de altura y sobre el último ubicó una gran veleta de
cuatro metros de altura: el Giraldillo. La escultura es una obra del escultor Juan Bautista
Vázquez el Viejo a partir del modelo diseñado por el pintor Luis de Vargas. Desde 1568
ha coronado la Giralda, exceptuando un breve período de tiempo de restauración
comprendido entre 1997 y 2005.
La estatua se encuentra sobre una gran bola de bronce que fue abonada al funidor
Bartolomé Morel en 1566. La estatua fue colocada en ese lugar en agosto de 1568. En
septiembre de 1568 Antón Pére realizó labores de dorado y pintura en la estatua. En
octubre se colocó en la torre una lápida conmemorativa de la terminación de las obras
redactada por el canónigo Pacheco.
El diseño de la Giralda ha sido reproducido o ha inspirado numerosos edificios en
ciudades españolas, estadounidenses, hispanoamericanas y europeas, sin embargo
el único que posee una réplica más o menos exacta del Giraldillo es la Giralda de Kansas
City. La estatua llamó la atención de Miguel de Servantes Saavedra que, como otros
escritores de la época, como Mateo Alemán o Lope de Vega, pasó largas temporadas en
la urbe. En el capítulo 14 de su obra El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha
(segunda parte de las aventuras del ilustre hidalgo), oye de un ‘colega’ de aventuras,
el Caballero del Bosque, las solicitudes que recibía de su amada Casildea de Vandalia
que debía cumplimentar para ser meritorio de su amor.
Entre 1997 y 2005 tuvo lugar una restauración en profundidad por parte de la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía a través del Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico (IAPH). El coste total de la restauración fue de 720.000 euros. La estatua se
devolvió a su lugar en julio de 2005 La réplica de bronce se situó frente a la puerta del
Príncipe de la catedral, donde continúa.
Vrtošnice
Na vrcholu věže katedrály stojí ženská postava, drží velký štít erbu v pravé ruce, a
v levé palmu. Erb je připevněn ke kopí, které má v horní části křesťanský kříž. Dáma má
na hlavě přilbu obkrouženou korunou. Tato koruna neodpovídá korunám, které se tvořily
v renesanci, spíše je kopií stylu období středověku.
Bronzová socha měří 3,47 metrů na výšku a pouze tělo sochy váží 1,2 tuny. Slouží
jako korouhvička a představuje víru a vítězství křesťanství nad muslimským světem,
kterým kulminovaly architektonické renesanční úpravy, kterými utrpěl minaret. Právě ta
schopnost točit se po směru větru způsobila, že postava získala jméno Giralda (girar
znamená točit se) a později Giraldillo, když jméno Giralda přešlo na slavnou věž.
V XVI. století církevní kapitula katedrály pověřila Hernana Ruize III „Mladíka“
proměnit arabský minaret starobylé hlavní mešity. Architekt ho přeměnil tím, že přidal
pět částí do výšky a na nejvyšší díl umístil čtyři metry vysokou korouhvičku:
el Giraldillo.Tuto sochu vytvořil sochař Juan Baptista Vazquez el Viejo na základě
modelu vytvořeném malířem Luisem de Vargas. Od roku 1568 socha korunovala věž la
Giralda, vyjma krátkého období restaurování mezi roky 1997 a 2005.
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Socha se nachází na velké bronzové kouli, která byla zaplacena Bartolomeem
Morelem v roce 1566. Socha byla umístěna na toto místo v srpnu 1568. V září 1568
Anton Pére se ujal jejího pozlacení a malby. V říjnu byla umístěna na věž pamětní
kamenná deska na počest ukončení prací , kterou napsal kanovník Pacheco.
Vzhled Giraldy byl kopírován a stal se inspirací při stavbě četných budov ve
Španělsku, Spojených Státech, v hispanoamerických a evropských zemích. Nicméně,
jediná Giralda, která vlastní víceméně přesnou repliku Giraldilla, je v Kansas City.
Socha zaujala Miguela de Cervantese Saavedru, který stejně, tak jako jiní spisovatelé
té doby, třeba Mateo Alemán nebo Lope de Vega, strávil dlouhý čas v tomto velkém
městě. Ve 14. kapitole jeho díla Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha (druhá část
příhod slavného rytíře), slyší od Lesního rytíře vyprávět o žádosti jeho milé Casildey de
Vandalia zvítězit nad obryní Giraldillo, aby byl hoden její lásky.
Mezi lety 1997 a 2005 se uskutečnila hloubková rekonstrukce odborem kultury Rady
Andalusie, prostřednictvím Ústavu historického dědictví Andalusie. Celková cena
restaurování byla 720 000 euro.

Socha se vrátila na své místo v červenci 2005. Replika z bronzu byla umístěna naproti
Princově bráně katedrály, kde se nachází dosud.
Zdroj: https://es.wikipedia.org/wiki/Giraldillo
https://sevillasecreta.co/lo-siempre-quisiste-saber-del-giraldillo
Karel Pavlíček
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Kopečky nás přežijí!
Aby bylo jasno, o čem píši. Kopečky, neboli remízky, anebo ostrůvky v budišovských
(a hodovských, náramečských či studnických) polích. Ty charakterizují Horácko, tím se
tento kousek zeměkoule odlišuje od zbytku Vysočiny, Sahary, Sibiře a Amazonie.
Nad povrch vystouplé žulové balvany různé velikosti. Někdy jsou tam „naválené“
z okolních polí pracovitými rolníky, aby mohli vůbec orat tu žulovitou zemi a pak do ní
sít sémě a doufat, že vydá dobrou úrodu. Určitě tam voní mateřídouška, kvete šípkový
keř, stojí tam břízka nebo tvrdými zimami pokroucená borovice. V některých jsou zelené
pruty zaječinců, anebo trsy suchého mechu.
Ještě v polovině minulého století to byl bezpečný domov pro králíky a zajíce, pro
čiřikající koroptve a z vysokého nebe nad krajinou zpívající skřivánky, než z našich polí
zmizeli. A dost jsme tomu my, lidé, napomohli!
Až tady v lesích nezbude jediný smrk, možná i bílé břízy, kopečky tady budou stále.
Třeba ještě více vyprahlé, budou světle zářit v zeleni okolních polí. Anebo budou – to
když bude dost pršet – sytě zelené, s mladými výhonky na konečcích větví borovic
a břízek. Kolem nich bude vonět obilí, modrat se budou chrpy a sem tam se začervenají
květy vlčích máků. A třeba tam budou zase pobíhat divocí králíci a hlasitě se domlouvat
hejna koroptví… (všimněte si, prosím, kolikrát je v těch větách použito slovo „budou“. Je
to slovo budoucnosti, slovo naděje…).
Teď, s blížícím se podzimem, se na šípkových keřích začínají červenat šípky, které
nesou spoustu pro naše zdraví důležitých ingrediencí. Zimní večery si tak můžeme
zpestřit čajem z nich, možná s trochou dalšího životabudiče z naší krajiny, a tím je
slivovice.
Řečeno slovy staré a zapomenuté budišovštiny: „Až me tade už nebodeme, tak te
kopečke tade ešče furt budó!“

Ing. Rostislav Tesař, foto Karel Pavlíček
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Milí kamarádi,
prázdniny nám utekly rychlostí blesku, máme tu zase školní rok a s ním přichází i další
číslo našeho zpravodaje. Dnes vám v jednotlivých úkolech představíme blízkou vesnici
Rudíkov. Zjistíte, jak přišla ke svému jménu a co zajímavého v ní můžete objevit.
Nezapomeneme ani na pověst, která souvisí i s Budišovem. A samozřejmě je pro vás
připraven taky tip na výlet, tentokrát hned dvakrát.
Správná odpověď z minulého čísla
V minulém čísle jsme se vás ptali, co mají společného pověst a tajenky křížovek.
Tajenka křížovky č. 1 zní Pivovárek, tajenka křížovky č. 2 Pyšelák, pověst pak
vyprávěla o původu rybníka Hastrmánek a o dnes již neexistujícím rybníku Pekařáku.
Určitě jste přišli na to, že se jedná o čtyři budišovské rybníky.
Rudíkov
Obec Rudíkov najdete na poloviční cestě mezi Třebíčí a Velkým Meziříčím. Její název
je odvozen od stříbrné rudy, která se údajně těžila v místech bývalé školy. Obec se
nachází na území Přírodního parku Třebíčsko, kde rostou některé vzácné rostliny, jako
koniklec velkokvětý, kozlík dvoudomý, vstavač obecný a žijí vzácné druhy zvířat – čáp
černý, užovka hladká, koroptev polní. V létě se tu můžete vykoupat v rybníku na
Herádce. Asi 100 m od místní čerpací stanice najdete volně přístupnou vyhlídku, která
nabízí výhledy do nejbližšího okolí. V blízkosti vyhlídky bylo současně postaveno
i menší dětské hřiště.
Zdroj: https://www.rudikov.cz/
Tip na výlet – ponorka
Severně od Rudíkova (v lesíku za vysílačem)
můžete navštívit oblíbenou atrakci – ponorku, která
vypadá, jako kdyby se právě vynořila z hlubin moře.
Jde o čerpací stanici pitné vody, která je vyrobena
z nýtovaného plechu, vpředu má dva výpustné
komíny a jeden hlavní komín i s ploutvemi.
K ponorce často přicházejí rodiče, kteří prý svým
zlobivým dětem říkají, že tam dole žije čert. O čertovi
nikdo nic neví, ovšem, je možné, že tam někde je.
Pokud uslyšíte, že se z ponorky ozývá nějaký zvuk,
mělo by jít o šum vody ve vodovodním potrubí.
V následujícím úkolu si můžete ponorku pořádně prohlédnout a najít 7 rozdílů.
Zdroj:
www.vysocina.rozhlas.cz/u-rudikova-na-trebicsku-se-ze-zeme-vynorila-ponorka-124741
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Tip na výlet – rybník Jáchym
V pověsti se mluví o rybníku Jáchym. Pokud by vás zajímalo, kde přesně tento rybník
leží, zkuste ho najít oblíbenou formou hledání kešky. V mapách ho totiž najdete pod
jiným názvem. Od ponorky se tedy určitě nezapomeňte zajít podívat i za vílami, třeba
tam nějakou potkáte. Rybník je vzdálený asi jeden kilometr od Rudíkova, půjde
o krásnou procházku přírodou. Těm, kteří se k rybníku nedostanou nebo nejsou kešky
jejich zálibou, prozradíme příště, o který rybník se jedná.
Cesta ke keši vede po zelené turistické značce. Turistická trasa vede po polní cestě, na
kterou se dostanete po přejití silnice č. 360 u hřbitova. Posledních několik desítek metrů
už nevede po turistické trase.
stage 1
N:49°17,243´ E:15°57,155´
Stojíte u křížku a zjistíte následující údaje:
1. Ve kterém roce byl křížek postaven?


1947 (A= 4)



1931 (A= 9)

 1929 (A= 8)
2. U křížku stojí několik lip, kolik jich je?


3 (B= 0)



5 (B= 9)



2 (B= 5)

stage 2
N:49°17,185´ E:15°57,260´
Popošli jste kousek dál a stojíte u dalšího zajímavého křížku, který je věnován Janu
Nožičkovi, jenž padl na Karpatském bojišti.
3. Jan Nožička padl v roce:


1915 (C=6)



1917 (C=1)

 1921 (C=8)
4. Ve spodní části pomníku je báseň, co je psáno v prvním sloupci na posledním řádku?


Dobrý boj jsem bojoval. (D=0)



Za vojíny se modlí. (D=6)



Kdo tam na mě vzpomene? (D=7)
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stage 3
N:49°16,969´ E:15°57,604´
Stojíte u posledního křížku, který vám pomůže najít správné souřadnice.
5. Na křížku je datace:


1802 (E= 8)



1845 (E= 3)

 1860 (E= 0)
6. Poslední řádek textu na křížku tvoří dvě písmena:


U a Z (F= 7)



W a K (F= 0)



K a T (F= 4)

Nyní stačí dosadit čísla do vzorce: N: 49°16. ABC E: 15°57. DEF
Zdroj pověsti i kešky: https://www.geocaching.com/geocache/GC1FJ7T_pp05-tajemnevodni-vily-u naramce?guid=de48cfb7-db2a-4856-93e4-799956461a07

Za spolek Budík Jitka Svobodová a Martina Vašíčková, foto Jitka Svobodová
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Jazykové okénko
Název je bez čísla, protože tohle není pravidelná rubrika, ale bude reagovat na
momentální potřeby výkladu některých pojmů. Nemusí být v každém čísle. Ale asi bude.
Nebude možné však vždy najít oficiálně správné řešení, protože jazyk se dnes bouřlivě
vyvíjí a není možné očekávat okamžité reakce Ústavu pro jazyk český. A tak je tomu
i dnes.
V oddílu Budík dětem se vyskytují jakoby nesrozumitelné výrazy. Mluví se zde
o nějakých keškách nebo keších (správnější by bylo ovšem kečka nebo keč). Výraz
pochází (přirozeně, jako dnes všechno) z angličtiny, ze spojení geocaching (čti
džíokečing) a označuje se jím hledání ukrytých schránek za pomoci džípíesek (GPS =
Global Positioning System). A až uslyšíte o někom, kdo je kačer, vězte, že nepotřebuje
kachnu, ale mobil s džípíeskou, běhá s ním po terénu a hledá…
Při Multi-Cache se používá slovo stage (čti stejdž – úsek) a český ani počeštěný výraz
neznáme. Asi proto jej v této formě najdete i ve zmiňovaném článku.
No, dětem nic vysvětlovat nemusíme, ty se do tohoto jazykového galimatyáše
narodily. A my ostatní se budeme muset naučit novou češtinu. Zastavit to zřejmě nepůjde
(zavádět čistonosopleny asi nemá smysl a třeba ve sportu bychom konkurovali Sisyfovi).
Ale my se budeme snažit v našem okénku jazyk komentovat a snad i vysvětlovat. Jestli to
bude čeština, nebo angličtina – uvidíme…
Ladislav Dokulil
________
Ranní přemítání 25. dubna 2019
Takovému tomu „věření v sebe“ jsem nikdy nerozuměl. Jsou to obdivuhodní lidé, kteří
mnohé vystáli a protrpěli, ale říkají-li po tom všem, „víte, člověk nesmí přestat věřit
v sebe“, musím přiznat, že to pro mne nemá žádnou rozumnou sdělnost. Co máme, co
nám nebylo dáno? Čím můžeme sami za sebe ručit než tím, co jsme dostali? Odkud? Tím
směrem se přece musí ubírat jakákoli víra, ba důvěra, že to vše není marné a zbytečné,
odnikud nikam jdoucí. Člověk přece nemůže jít sám od sebe odnikud někam, a pak zase
k sobě. Při takové cestě neshledávám žádný počátek ani konec. A tedy žádný smysl. Mohu
přece věřit pouze v něco, či tím směrem, odkud se vůbec nějakého smyslu mohu nadít.
A něco takového nemůže být uzavřeným kruhem kolem sebe sama, nýbrž principem
vnějším, z kterého vše pochází a kam také vše jsoucí míří. A zůstává jsoucím. Nepomíjí.
Za sebe nedokážu skutečnou víru chápat jinak, než právě k tomuto nepomíjejícímu
směřující. A tím věru nemohu být já sám o sobě, byť bych si o své vůli byl ochoten myslet,
že může rozrážet nebesa. Jsme zrozenci Boží, a v tom smyslu, jako je tomu u života
samotného, veškero naše snažení, i vůle a jakýkoli smysl naší existence, právě k těmto
nebesům, k nepochopitelnému a nepopsatelnému směřující. Vírou. A také nadějí a láskou.
Navěky platně je psáno o životě, že nepomíjí. Toliko se mění. Vita mutatur, non tollitur.
Jaroslav Erik Frič (14. 8. 1949–24. 5. 2019).Blog Uši a Vítr, nakladatelství Dauphin.
Poznámka redakce: Vita mutatur, non tollitur – jeden z překladů: Život se mění, ale není
vzat.
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Z BUDIŠOVSKÉ FARNOSTI
Poutní výlet Šaštín – Bratislava
Již únorové farní ohlášky nabádaly budišovské i pyšelské farníky a jejich přátele, aby
se začali přihlašovat na tradiční farní výlet. Tentokrát lákaly na Slovensko – do poutní
baziliky v Šaštíně s následnou plavbou po Dunaji a návštěvou centra Bratislavy.
A opravdu, již počátkem března se přihlašovací archy začaly plnit a pak, ráno 1. června,
se dva zcela obsazené autobusy firmy Uchytil vydaly směrem ke slovenským hranicím.
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Prvním cílem tohoto výletu bylo poutní místo Šaštín. Šaštín-Stráže je slovenské město
ležící v Trnavském kraji v okrese Senica, cca 15 km od českých hranic a má přibližně
5000 obyvatel. Městem protéká řeka Myjava, která rozděluje městské části Šaštín
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a Stráže. V Šaštíně se nachází klášterní komplex Paulínů. Jde o památkový komplex
sakrálních budov tvořený zejména bazilikou Sedmibolestné Panny Marie, budovou
paulínského kláštera, kaplí Sedmibolestné Panny Marie, ke klášteru patřícími
hospodářskými stavbami, sousoším na podstavci – Šaštínska pieta, sousoším na trojičním
sloupu a přilehlou historickou zelení. Bazilika Sedmibolestné Panny Marie je jednou
z nejvýznamnějších bazilik na Slovensku. Stavět se začala v roce 1736. Baziliku
každoročně navštíví několik desítek tisíc poutníků. Za baziliku minor byl chrám vyhlášen
v roce 1964. (Propůjčení titulu basilica minor = menší bazilika má za cíl posílení vazeb
jednotlivých kostelů s římským biskupem a zároveň má vyzdvihnout význam tohoto
kostela pro okolí.) Po příjezdu byla v této bazilice budišovským farářem o. Jiřím
Polachem sloužena mše svatá za všechny dobrodince farnosti budišovské a pyšelské. Po
bohoslužbě páter Miroslav Hruška z komunity paulínů, kteří místní baziliku spravují,
povyprávěl o historii tohoto poutního místa a pozval všechny na oratoř místního chrámu,
do muzea historie kláštera a baziliky.
Po projití klášterního komplexu a přilehlého okolí se výletníci přesunuli jižně, do
70 km vzdálené Bratislavy. Z autobusů vystoupili přímo na nábřeží řeky Dunaje. Prvním
úkolem bylo přemístit se do přístaviště a vyčkat na předem objednané plavidlo. Pak
následovala vyhlídková plavba po Dunaji. Projížďka trvala přibližně 45 minut a během
plavby si pasažéři vychutnali jedinečné pohledy na Bratislavu a okolní krajinu – bylo
možno zhlédnout historickou část Bratislavy, její nábřeží a Bratislavský hrad. Plavba
pokračovala pod mostem SNP s vyhlídkovou věží zvanou UFO. Tento most je jednou
z hlavních dominant města. Po čas platby bylo možné se občerstvit na rautu, který si sami
výletníci přichystali. Místní posádka lodi pro zpříjemnění pobytu na palubě čepovala
chlazené nápoje a vařila kávu.
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Po projížďce lodí následoval volný program a každý účastník zájezdu se mohl
rozhodnout, jak s tímto časem naloží – zda krásné slunečné odpoledne stráví v kavárně či
restauraci u dobrého jídla a pití s výhledem na bratislavský hrad, či zavítá do místních
obchodů a obchůdků, navštíví historické jádro Bratislavy s katedrálou sv. Martina, nebo
snad využije klidu, posedí jen tak na nábřeží a bude se dívat do mohutných vod Dunaje a
pozorovat okolí. Každopádně si každý zvolil, co mu bylo milé, a v 17 hodin se poutní
skupinka vydala zpět k domovu.
Věřím, že každý si odnesl něco pěkného z tohoto putování, přinejmenším vzpomínku
na pěkně strávený den se svými blízkými.
Blanka Trnková
Novokněz P. Jaroslav Mrňa
V neděli 14. 7. sloužil v budišovském kostele děkovnou mši svatou novokněz Mgr.
Jaroslav Mrňa, v kostele, kam jako dítě chodil se svým dědečkem panem Mrňou
z Hodova. Při mši svaté pokřtil i nového občánka budišovské farnosti. Na závěr
Mgr. Jaroslav uděloval novokněžské požehnání.

Jaroslav Mrňa se narodil v Třebíči a celý život žil ve Velkém Meziříčí. Po ukončení
střední školy dopravy a služeb pracoval krátký čas na železnici. Zájem o historii ho
přivedl ke studiu archivnictví na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích, které zakončil rigorózní zkouškou v roce 2012. V letech 2012–2018
studoval magisterské studium na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy
v Praze. V roce 2018 byl vysvěcen na jáhna a na kněze 22. června 2019. Jeho působištěm
je farnost v Praze-Stodůlkách.
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SPORT
Výsledky Memoriálu Karla Nováčka
Mladší děti
1.Mihoukovice
2.Trnava A
3.Hodov
4.Trnava B
5.Mohelno C
6.Nárameč
7.Mohelno D
8.Krahulov

18.41
20.54
20.77
22,96
24,10
31,78
57,07
neklasifikován

Starší děti
1.Mihoukovice
2.Hodov
3.Rudíkov
4.Krahulov
5.Mohelno A
6.Trnava
7.Mohelno B
8.Nárameč

17,29
17,97
18,93
20,47
23,18
23,70
24,74
43,45
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foto Stanislav Bačák
5. ročník turnaje v kopané „starých pánů“„O pohár starosty městyse Budišova“
Je již dlouholetou tradicí, že první víkend v měsíci srpnu je vyhrazen fotbalovému
soupeření dvou Budišovů. V roce 2018 bylo naše mužstvo „starých pánů“ v Budišově
nad Budišovkou a tak v roce 2019 přišla řada na nás. Pod patronací pana starosty našeho
městyse Petra Piňose to byl již 5. ročník.
Soupeřem obou Budišovů bylo tentokrát jedno mužstvu z Brna – SK Slatina a staří
páni z Měřína – TJ Jiskra Měřín.
Dne 3. 8. 2019 pak naší borci nastoupili v sestavě : brankář David Kostelecký,
v obraně Pavel Vidlák, Jiří Pacal, Tomáš Langr, Oldřich Kazda a Mirek Kubín. V záložní
řadě Pavel Dostál, Alois Nováček, Karel Suchánek, Luděk Carda, Petr Tesař, Richard
Ležák, Miroslav Mezlík a Roman Mezlík. V útoku se střídali Tomáš Svoboda, Josef
Karas a Svatopluk Pokorný.
Dění na hřišti s přehledem řídili rozhodčí pánové Bohumil Voneš, Luděk Carda
a David Kašpar.
Pan starosta městyse Budišova Petr Piňos slavnostně turnaj zahájil a mohlo se začít.
V prvním utkání se střetl domácí Budišov s Jiskrou Měřín. Od začátku utkání byli
domácí lepším mužstvem a podle toho se odvíjel i vývoj utkání. Proto se nikdo nemohl
divit, když po poločase byl stav 3:0 pro domácí Budišov. O branky se podělili Pavel
Dostál, Pepík Karas a také Karel Suchánek. Druhý poločas se už dohrával, Pavel Dostál
přidal ještě čtvrtý gól a nakonec i hosté z Měřína dosáhli čestného úspěchu. Konečný stav
4:1 pro Budišov.
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Jiskra Měřín

Tj Spartak Budišov na Budišovkou
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SK Slatina Brno

FC Budišov-Nárameč

64

65

Druhé utkání svedlo proti sobě mužstvo TJ Spartaku Budišov nad Budišovkou
a „Brňáky“ z SK Slatina. První poločas byl ve znamení mírné převahy hráčů SK Slatina,
která byla vyjádřena i poločasovým stavem 1:0. Ve druhém poločase se hráči Budišova
nad Budišovkou snažili o vyrovnání, ale branky padaly bohužel nejprve do jejich branky.
A tak až za stavu 3:0 pro Brňáky se Budišovákům podařilo vstřelit alespoň čestný
úspěch. Konečný stav 3:1 pro SK Slatina.
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Ve třetím utkání opět nastoupilo mužstvo našeho hosta z Budišova nad Budišovkou
proti mužstvu z Měřína. Budišováci ze severní Moravy tentokrát svého soupeře přehráli,
a tak konečný výsledek 3:1 byl pro Měřín velmi milosrdný.
Čtvrté utkání mezi domácím Budišovem a SK Slatina bylo velmi vyrovnané, ale
Brňáci své šance lépe využili a po poločase byl stav 2:0 pro brněnské mužstvo. A když
v prvních minutách druhého poločasu hosté přidali i třetí gól, zdálo se být rozhodnuto.
Domácí se ale nevzdali, a když se po závaru u branky hostí kopala penalta, kterou Tomáš
Langr proměnil, bylo to 3:1. Z dalšího útoku pak Tomáš Svoboda snížil už na
jednobrankový rozdíl.
Bohužel další branku domácí nevstřelili. Konečný stav 2 3 pro SK Slatina.
V následujícím utkání se již mohlo rozhodnout o vítězi turnaje, a to se také nakonec
stalo. Mužstvo SK Slatina vcelku po jednoznačném průběhu, kdy již vedli 4:0, nakonec
zvítězilo 4:2.
V závěrečném utkání se proti sobě postavili mužstva obou Budišovů. Bohužel se hrálo
už jen o konečné druhé místo. Domácí „staří páni“ měli hostům co oplácet, protože
v minulém roce v Budišově nad Budišovkou utrpěli porážku 0:8. Tentokrát se vše
odehrálo v opačném gardu. Naši borci jasně dominovali. Zvláště Pavel Dostál měl dobrou
mušku a vstřelil 3 branky. K němu se přidali dále ještě dvakrát Svaťa Pokorný a jednou
Tomáš Svoboda. Teprve za stavu 7:0 se dostali ke slovu i hosté z družebního Budišova
a výsledkem byly 2 góly v síti domácích. Konečný stav 7:2 pro domácí Budišov.
Domácí střelec Pavel Dostál se pak stal nejlepším střelcem turnaje s pěti góly.
Pohár starosty městyse Budišova tedy získalo poprvé mužstvo SK Slatina. Druhé
místo patří mužstvu domácích FC Budišov-Nárameč. Třetí byli hráči družebního města
TJ Spartak Budišov nad Budišovkou a na čtvrtém místě skončili hráči TJ Jiskra Měřín.
A na závěr si můžeme vzájemně popřát, aby podobných vydařených sportovních akcí
bylo v našem městysi co nejvíce.
Ing. Ladislav Glovacz, foto Karel Pavlíček
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Budišovský fotbal

Před utkáním s mužstvem Kouty
Stojící zleva: Libor Švec – trenér, Karel Nováček, Petr Bajer, Ondřej Doležal, Leoš Barák,
Ondřej Mucha, Martin Kolda, Matěj Molnár, Jaroslav Kozun, Roman Hrádek
V podřepu zleva: Michal Votoupal, Karel Věžník, Radek Pavlatovský, Tomáš Nováček,
Ivo Rygl, Ondřej Pavelec, Matěj Sedláček, Milan Holubář

Fotbalové utkání s mužstvem Kouty (0:4) bylo posledním, které koučoval Libor Švec.
Před samotným začátkem se starosta obce Petr Piňos a vedoucí mužstva Karel Věžník
s Liborem Švecem rozloučili a poděkovali za vše, co pro budišovský fotbal coby hráč
a později trenér vykonal. Nesmazatelně se tak zapsal do budišovské fotbalové historie.
Jeho novým působištěm se stalo B mužstvo Velké Meziříčí, kde bude působit jako trenér.
Konečná tabulka I. A třídy, skupiny B – podzim 2018/jaro 2019
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tým
Sokol Šebkovice
SFK Dukovany
1.FC Jemnicko
FC Žďár nad Sázavou B
SK Kouty
Sokol Želetava
SFK Vrchovina B
FC Budišov-Nárameč
FC Rapotice
TJ Moravec
FK Radešínská Svratka
HFK Třebíč B
SK Nové Syrovice
TJ Jaroměřice nad Rok.
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Skóre
48:26
59:31
56:31
62:29
71:41
68:53
53:40
36:34
80:62
41:56
48:62
45:74
29:85
31:103

Body
57
51
50
50
48
44
40
39
39
28
28
18
17
10

Zleva Libor Švec, Karel Věžník a Petr Piňos
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Rozpis zápasů – muži „A“ – podzim 2019
Kolo

Termín

Místo

Soupeř

Začátek

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.

ne 11.8.
ne 18.8
ne 25.8.
ne 1.9.
ne 8.9.
ne 15.9.
ne 22.9.
ne 29.9.
ne 6.10.
ne 13.10.
ne 20.10
ne 27.10.
ne 3.11.

venku
doma
venku
doma
venku
doma
doma
venku
doma
venku
doma
venku
doma

SFK Dukovany
Transformátor Počítky
FC Rapotice
Jiskra Dobronín
Sokol Herálec
SFK Vrchovina B
SK Kouty
FK Radešínská Svratka
FC Žďas Žďár n. S. B
1. FC Jemnicko
Sokol Želetava
TJ Moravec
Jiskra Měřín

10.15
15.30
16.30
16.00
16.00
16.00
15.30
15.30
15.00
15.00
14.30
14.30
14.00

Odjezd

15.00
13.45

Výsledek

1:2
3:1
2:6
4:3
2:0
1:2

13.45
13.00
13.00

Nový trenér
Od podzimní části I. A třídy skupiny B se stal novým trenérem budišovských
fotbalistů Michael Frýbort. Narodil se 1. 1. 1970 v Náměšti nad Oslavou. Zde hrával
fotbal do roku 2010, kdy přestoupil do FC Borovina-Opatov, kde hrál až do roku 2014.
Od roku 2014 přešel do Sokola Stařeč, kde působil jako hráč až do roku 2016 a od
začátku roku 2019 zde dělal asistenta trenéra.

70

POČASÍ
Měsíční úhrn srážek
červen
červenec
srpen

38,8 mm
26,0 mm
42,6 mm

Letos v (meteorologickém) létě napršelo tedy v Budišově 107,4 mm, v zimě 116,0 mm
a na jaře 176,4 mm, celkem tedy 399,8 mm.
Pokud jsme se na v třetině září (39 mm za tři dny) těšili na srovnání deficitu,
v polovině měsíce už nás po uplynulém týdnu a výhledu na příští týden optimismus
přešel.
Srovnání Budišova s Krajem Vysočina a Českou republikou (mm srážek)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
738
823
460
510
578
647
392
429
504
466
791
843
578
646
692
660
552
551
652
517
744
867
627
689
727
657
532
637
683
522
Za leden až červenec 2019 úhrn srážek 309 – 391 – 370 mm
Za celých 10 let bylo v Budišově VŽDY méně srážek než v kraji Vysočina i v Česku! A
asi tomu nejinak bude i letos.
Data kraje a ČR dle ČHMÚ

Brdce 2. 8. 2019
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