Vás mám tak rád vy plátna letního slunce
Když čas se tak těžko rodí a chybí mi lehkost
To propnutí snu jak oči patří dálce
U hlavy kopřiva kývá a voní nad ní česno
Malarmik tabletka vhozená roste z ní pícháč samorostu
Vyzbrojujeme se do sebe
A okvětní lístky dětských her si berou jen oblaka na svou cestu
Přes cesty ze sebe svléklé a přeseklé
Chtěl bych tak málo říci a dát ale tak mnoho jako když maminka dělala křížek
Vy čela svěcená uzdvihnout tajemství
Když věznice všude nalisovány jak do nás vrostlé mříže
A noci dusné potem stěn jež o naší smrti si šeptají
Vy plátna léta jež sudičky po mrtvých odsáváte a nesete úsměv a obrazy mládí
Jak vzorečky prvků jak je to všechno jednoduché
Je jenom jeden domov to poštovní holub ví a srdce tvé se jinde neusadí
Podej mi ruku u hlavy kopřiva kývá a naše krev šumí jak česno medotoké

František Daniel Merth, Jdou krásné básně kolem mne
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Z ÚŘADU A ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Vážení spoluobčané,
prožili jsme zvláštní dobu. Dobu, která se dotkla životů nás všech. S úlevou a nadějí si
říkáme, že to nejhorší je snad už za námi.
Rada městyse Budišov děkuje všem občanům za zodpovědný přístup, s jakým zvládali
tuto nelehkou situaci, a všem těm, kteří pomáhali potřebným. Poděkování patří také
zaměstnancům úřadu městyse, kteří se aktivně zapojili do pomoci občanům, a zastupiteli
Petru Jarošovi za nabídnutou pomoc.
Nařízením vlády byla dostupnost a činnost úřadů v České republice, ale i škol
a ostatních veřejných institucí omezena na nezbytně nutnou úroveň. Úřad městyse
Budišov nad rámec nařízení vlády umožnil všem občanům vyřídit si neodkladné
záležitosti na úřadě pouze s jediným omezením. Bylo nutné objednat se telefonicky, emailem, anebo zazvonit na zvonek před zamčenými dveřmi úřadu. Ani v této době
nebylo možné porušovat zákony a nařízení. Na rozdíl od některých jiných úřadů neměli
zaměstnanci úřadu našeho městyse zkrácenou pracovní dobu. Zaměřili svoji pozornost
zejména na péči o občany, zvláště pak na ty v rizikových skupinách.
V počátcích hrozící koronavirové epidemie celá republika pocítila nedostatek všech
ochranných pomůcek. Dostupnost samotného materiálu na šití roušek byla velkým
problémem. Materiál se podařilo zajistit a předat obětavým a šikovným „švadlenkám“,
které roušky nezištně ušily. Tímto velmi děkujeme radní Haně Klímové, Karin Talábové,
Lence Řehořkové, Jitce Komínkové a rodině Novákových.
Protože nám krajský hygienik doporučil „nesvolávat“ občany místním rozhlasem, byly
roušky rozvezeny přímo na místa (obchody, benzínová pumpa, zemědělské družstvo),
kde si je občané mohli bezplatně vyzvednout. Některým zájemcům byly roušky dodány
až domů.
Zvláštní péče patřila seniorům v obci a obyvatelům v domě s pečovatelskou službou.
Těm se doporučovalo, aby omezili kontakt s veřejností na minimum. Zaměstnanci úřadu
jim zajišťovali úklid, dovoz nákupů a léků, desinfekci prostorů v domě a v neposlední
řadě i psychickou podporu, která byla v této nelehké době velmi důležitá.
Rada městyse považovala za vhodné pomáhat také v širším měřítku, proto věnovala
mimořádný finanční příspěvek ve výši 10 000 Kč na podporu Nemocnice Třebíč při
nákupu ochranných pomůcek pro zaměstnance.
Rada městyse Budišov
Informace z rady městyse
Nejdříve vysvětlení funkce rady městyse. Pomůže nám platná legislativa. Zákon
o obcích č.128/2000 Sb. v § 99, odst. 3 říká: „Rada obce se nevolí v obcích, kde
zastupitelstvo obce má méně než 15 členů.“ Z § 101 odst. 1 tohoto zákona citujeme:
„Rada obce se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. Rada
obce může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce
a jiné osoby.“ Odst. 3 téhož paragrafu hovoří o tom, že rada pořizuje ze své schůze zápis,
který musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce. Protože
ostatní občané městyse tak nemohou mít informace o projednávaných skutečnostech
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radou městyse, rozhodla se Rada městyse Budišov alespoň rámcově informovat ve
zpravodaji o připravovaných nebo realizovaných akcích za minulé období, tentokrát od
uzávěrky předcházejícího vydání do konce května.
Přechod pro chodce u ZŠ je před dokončením. Zbývá osadit sloupy pro osvětlení
přechodu předepsaným dopravním označením a namalovat zebru. Malování musí provést
odborná firma, která v současné době nemá uzavřené výběrové řízení na dodavatele
barvy. Po dodání barvy novým dodavatelem bude zebra nalajnována. K úplnému
dokončení akce zbývá z důvodu bezpečnosti dořešit záměnu původně navrženého kačírku
v dělícím pásu za jiný materiál.
Předláždění chodníku u školy byla dána přednost před chodníkem u lihovaru, protože
v důsledku uzavření základní školy kvůli koronaviru byl v této lokalitě minimální provoz.
Po dodávce chybějící dlažby bude předláždění dokončeno. Realizace dláždění
hřbitovních chodníků by mělo být zahájeno během června v části od hlavní brány ke
schodům k silnici na Nárameč.
Je rozpracován projekt „Společně za poznáním“ pro ZŠ, jehož realizaci organizuje
a financuje městys Budišov, který musí nejprve uhradit veškeré náklady projektu (cca
10 mil. Kč). Náklady na stavební část se budou vyúčtovávat ještě v letošním roce (cca
2,5 mil. Kč), ostatní části (cca 7,5 mil. Kč) v roce příštím. Teprve po celkovém
vyhodnocení jednotlivých částí vyúčtování projektu bude proplacena přiznaná výše
dotace. Vlastní podíl nákladů projektu ve výši cca milion Kč musí být hrazen z rozpočtu
městyse nad rámec pravidelných příspěvků pro provoz ZŠ. Městysem vyhlášené
výběrové řízení na dodavatele stavební části zkomplikovala doba koronavirová. V 1. kole
bylo obesláno šest možných dodavatelů stavebních prací. Hodnotitelská komise ve
složení Mgr. Procházka (ředitel ZŠ), Mgr. Smrček (člen zastupitelstva) a Ing.Vašíček
(radní) musela při vyhodnocení 1. kola dne 2. 4. doporučit zadavateli (městys Budišov)
zrušení tohoto kola výběrového řízení z důvodu neobdržení žádné nabídky uchazečů.
Zadavatel tedy 7. 4. rozhodl o zrušení 1. kola výběrového řízení. Celá administrace
dotačního projektu je velice složitá, časově náročná a musí splňovat veškeré požadavky
pro přiznání dotace, proto bylo 2. kolo vyhlášeno 23. 4. Obesláni byli tentokrát čtyři
dodavatelé, nabídky do soutěže zaslali jen dva. Hodnotitelská komise v mírně pozměněné
sestavě ve složení Mgr. Procházka (ředitel ZŠ), Mgr. Smrček (člen zastupitelstva)
a Ing. Boček (místostarosta – náhradník za Ing. Vašíčka, který se z pracovních důvodů
nemohl zúčastnit) otevřela obálky s nabídkami dne 13. 5. a konstatovala, že ani jedna
nabídka nesplňuje podmínky zadání výběrového řízení a oba účastníci jsou proto
vyloučeni z hodnocení 2. kola. Dne 15. 5. tak musel zadavatel (městys Budišov) opět
rozhodnout o zrušení 2. kola výběrového řízení. Následně dne 25. 5. bylo vyhlášeno
3. kolo, ve kterém byli obesláni tři dodavatelé. Nabídky by měla hodnotitelská komise
vyhodnocovat 10. 6. Výběrová řízení na ostatní části celého projektu jsou již úspěšně
dokončena.
Na žádost ředitele Základní školy Budišov projednávala rada městyse při prohlídce
školy s ředitelem možnost přemístění knihovny z důvodu využití těchto prostor pro
potřeby školy.
Pro vybudování nové třídy mateřské školy musely být upraveny podklady pro
výběrové řízení, neboť původní dokumentace k projektu z r. 2018 nesplňovala současné
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podmínky pro vypsání výběrového řízení. Po jejich schválení administrátorem projektu
bude výběrové řízení na dodavatele vypsáno.
V polovině dubna se rozběhla dotační akce revitalizace rybníka Pivovárek, která je
nyní před dokončením.
Původní záměr, využít dotační titul na výsadbu stromů v obci a okolí obce, byl
rozhodnutím všech 14 přítomných zastupitelů na jednání zastupitelstva 2. 12. 2019
omezen na výsadbu stromů pouze v intravilánu obce. V souladu s tímto rozhodnutím
zastupitelstva bylo vysazeno v prostoru u mateřské školy 8 vzrostlých stromů. Výsadbu
stromů mimo zastavěné území zajistí městys z vlastních prostředků.
Rada městyse pokračuje v přípravných pracích na úpravu prostor pro autobusovou
čekárnu a kontejnerové stání pro třídění odpadů v Kundelově a vybudování nových
stavebních míst v Budišově v lokalitě vymezené komunikací kolem MŠ a železnicí.
Pokračuje restaurování zámecké kaple – restaurátor David Blahout rozebral oltář
a jednotlivé části odvezl do svých dílen v Písku k restaurování.
Rada městyse odsouhlasila poskytnutí finančního daru pro Nemocnici Třebíč na
podporu boje s koronavirem. Dále rozhodla v rámci krizových opatření o prominutí
nájmu na dobu tří měsíců pro místní malé podnikatele.
Rada městyse zajišťovala praktické provádění vládních opatření ke zvládnutí
koronavirové krize a děkuje proto všem spoluobčanům za rozumné chování v této
nelehké době a za pomoc při výrobě a distribuci ochranných roušek pro občany městyse.
Petr Piňos a Ing. Milan Boček
Zámecký park Budišov – Obnova aleje k zámku u autobusové zastávky – rozsah
rozpracovanosti projektové dokumentace
18. 2. 2020 – vstupní jednání na základě předaných podkladů od pana starosty Piňose
a místostarosty Bočka v Brně na Petrově, následně provedeno terénní šetření na místě
v Budišově.
19. 2.–10. 3. 2020 – vyhodnocení výsledků dendrologického průzkumu, zpracování
dvou variant návrhu, konzultace se specialisty (doprava, památková péče).
11. 3. 2020 – na tento termín svoláno jednání v Budišově, dohodnuta účast zástupce
NPÚ z Telče.
Jednání po vzájemné konzultaci bylo zrušeno v souvislosti s pandemií koronaviru.
Tentýž den zasláno zadavateli – městysi Budišov podklady, které projektant připravil ke
svolanému jednání – výsledky dendrologického průzkumu a dvě varianty navrženého
řešení.
4. 5. 2020 – telefonická domluva na pokračování prací. Dokončení a realizace projektu
je podmíněno schválením dotčených úřadů státní správy. V době nouzového stavu to
nebylo možné. Je nutné dotčeným orgánům státní správy předložit projekt v konceptu.
Jedná se o vysoce exponovanou lokalitu, kde se střetává řada protichůdných zájmů.
Červen 2020 – probíhá jednání zúčastněných stran – hledání termínu není s ohledem
na aktuální zatížení úřadu jednoduché. Bude svoláno v nejbližší možné době.
Ing. Eva Damcová, Zahradní a krajinářská architektura, s. r. o.
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Likvidace obecně prospěšné společnosti Bono Publico Budišov
V průběhu roku 2019 vzhledem k již ukončeným soudním jednáním, pro která musela
být společnost udržována při životě, při diskuzích v zastupitelstvu městyse byla
zvažována možnost úplné likvidace společnosti. Bohužel obecně prospěšné společnosti
(dále jen OPS) mají dle zákona č.248/95 Sb. jiný statut než ostatní podnikatelské
subjekty, a tedy i likvidace takové společnosti probíhá jinou formou podle platného
zákona. Jednou z podmínek je např. jmenování likvidátora správní radou OPS. Za svoji
činnost při likvidaci je likvidátor odměňován, mimo jiné i určitým podílem z prodaného
majetku společnosti. Bono Publico Budišov nevlastní žádný majetek a i z těchto důvodů
bylo velmi složité najít fundovaného člověka, který by byl schopen a ochoten za
minimální odměnu se funkce likvidátora ujmout.
Na svém zasedání dne 2. 12. 2019 schválilo zastupitelstvo městyse za likvidátora
společnosti Mgr. Sochora. Ten přijal pozvání na zasedání zastupitelstva, které se konalo
27. 2. 2020. Zde vysvětlil přítomným zastupitelům postup likvidace společnosti,
jednotlivé její kroky a návaznosti v časové ose likvidace, která by, pokud nenastanou
mimořádné okolnosti, mohla být ukončena za cca 6–8 měsíců. Zároveň odpověděl na
vznesený dotaz.
Že nastanou mimořádné okolnosti už na jednání tohoto zastupitelstva, to jsem vůbec
netušil. Prvním krokem k provedení likvidace mělo být opětovné ustanovení správní a
dozorčí rady společnosti, jejímž zakladatelem je městys Budišov. Podle § 12 zákona
248/95 Sb. jmenuje zakladatel členy správní a dozorčí rady. V našem případě při
likvidaci OPS by měla správní i dozorčí rada pouze jednu jedinou povinnost – sejít se,
rozhodnout o návrhu na zrušení OPS a oznámit písemně zakladateli tuto skutečnost. Po
uplynutí lhůty dvou měsíců od obdržení oznámení úmyslu OPS zlikvidovat nastupuje
likvidátor, který teprve pak může provádět kroky potřebné k likvidaci. V pozvánce na
jednání zastupitelstva, kterou zastupitelé obdrželi 10 dní před jednáním zastupitelstva,
bylo v bodě 4. uvedeno „Schválení návrhu členů správní a dozorčí rady Bono Publico
Budišov, o.p.s.“ Protože již zastupitelé schválili likvidátora i výši jeho odměny,
považoval jsem jmenování rad pouze jako formální záležitost, neboť byla viditelná vůle
všech zastupitelů OPS zlikvidovat. Co se však dělo na zastupitelstvu při projednávání
tohoto bodu programu mě naprosto konsternovalo, že se mi v daném okamžiku v hlavě
spustil nekonečný film od počátku mého působení v OPS – všechna ta jednání
a vysvětlování, která mě stála hodně volného času a sil. Teprve za chvíli jsem byl
myšlenkově schopen se vrátit do reality jednání zastupitelstva. Návrh členů rad OPS
někteří zastupitelé pod nelogickou a neoprávněnou záminkou neexistence stanov OPS
neschválili. Rovněž diskuse o složení rad s jediným cílem likvidace OPS byly zcela
zbytečné.
OPS nelze srovnávat např. se spolkem rybářů, neboť jejich činnost se řídí naprosto
jinými zákony. Obecně prospěšné společnosti jsou samostatnými právními subjekty,
které mají své orgány pro řízení společnosti. Kdyby se zastupitelé na jednání
zastupitelstva připravovali, věděli by, že OPS Bono Publico Budišov je vedena
u obchodního soudu a při vyhledání OPS v rejstříku společností lze ve Sbírce listin najít
odpověď na všechny svoje vznesené požadavky. Sbírka listin je veřejně přístupnou
databází obchodního soudu.
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Nejmenováním členů rad se likvidace OPS naprosto zbytečně protáhla. Na dalším
jednání zastupitelstva proto musí být tento bod projednáván znovu.
Ing. Milan Boček, ředitel o. p. s.
Oprava zámecké kaple sv. Anny
Kaple sv. Anny se nachází mezi prvním a druhým podlažím v severozápadní části
zámku, byla několikrát přestavována a dnes má podélný tvar zakončený apsidou. Její
původní výzdoba pochází zčásti z doby, kdy byl zámek ve vlastnictví šlechtického rodu
Paarů (1715–1766) a následně v držení barona Jungwirtha (1766–1794). Od těchto dob
zde zřejmě neprobíhaly žádné stavební úpravy. Po roce 1945, kdy zámek přešel do
vlastnictví státu, kaple přestala sloužit svému původnímu účelu a stalo se z ní skladiště,
sušárna prádla nebo komora, případně se zde skladovalo uhlí k vytápění bytových
prostor. Tento stav trval až do doby, kdy zámek převzalo Moravské zemské muzeum
Brno. Kaple byla sice vyklizena, ale její tehdejší využívání se značně podepsalo na stavu
výzdoby. Malby byly značně znečištěny usazením prachu, poskvrněny tekutinou
nejasného původu a vápnem a mechanicky poškozeny. Rovněž celkové podmáčení
zámku, který byl původně vodní tvrzí, mělo vliv na vznik různých trhlin a prasklin ve
zdivu zámku, tedy i vlastní kaple. V 70. letech minulého století byla provedena injektáž
základů zámku a na prasklinách byly zhotoveny sádrové pečetě. Podle jejich téměř
neporušeného stavu se dá říci, že se injektáží budova zámku staticky stabilizovala a
k dalšímu praskání zdiva již nedochází. To se potvrdilo i při rozsáhlé rekonstrukci kaple.
Vlastní rekonstrukci kaple předcházela provizorní oprava střechy kaple, neboť vlivem
poškození střešní krytiny docházelo k dlouhodobému zatékání vody do půdních prostor,
tím i do stropní konstrukce a vlastní kaple. To mělo za následek, že nástropní obraz
malovaný na plátně, který byl zavěšen do stropu, spadl, následkem pádu se rozlámalo
rámování a v dolní části se roztrhal na několik kousků. Strop musel být podepřen
lešením, aby se zabránilo jeho spadnutí, z oltáře byly odstraněny plastiky andělů a celý
oltář byl zakryt bedněním.
V roce 2008 rozhodlo zastupitelstvo městyse o rekonstrukci – jako první přišla na řadu
střecha zámku. Poté byl vypracován projekt na opravu stropních trámů kaple a nosné
konstrukce krovů, který byl po schválení památkářů realizován v letech 2010–12. Rovněž
muselo být postaveno uvnitř lešení pro podepření stropu v celé délce i šířce. Mezitím byl
v roce 2009 proveden restaurátorský průzkum kaple, vypracovány restaurátorské záměry
a provedena fixáž stropního obrazu. Tím byly vytvořeny základní podmínky pro
provádění malířských restaurátorských prací.
Aby se mohlo začít s restaurováním malířské výzdoby zámecké kaple, musely být
nejprve odstraněny stropní podpěry stropu a částečně rozebráno lešení, které se muselo
rozměrově upravit pro potřeby restaurátorů. Poté byla provedena úprava prostoru pro
opětovné zavěšení nástropního obrazu. S restaurátorskými pracemi se začalo v jarních
měsících roku 2018 postupným restaurováním stropu a fabionu kaple, které spočívalo
v čištění ploch, tmelení spár a prasklin, doplnění chybějící omítky, fixaci poškozené
malby a vlastních malířských pracích. Těmi se zabývali restaurátoři akademický malíř
Jiří Štourač s Romanem Hušákem až do listopadu 2018.
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Poškozený a podepřený strop kaple – 2007
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Poškozený nástěnný obraz před restaurováním – 2009

Pohled do kaple – 2020
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Snesený kříž jako poslední část oltáře – 2020

9

Nástropní obraz – konec minulého století

Rozsah poškození spadlého obrazu – 2007
10

nástropní obraz Boha Otce – konec minulého století

Zrestaurovaný nástropní obraz Boha Otce – 2009
11

Oltář – konec minulého století
12

Oltář bez bednění a andělů – 2019

13

Obrazy na zadní stěně kaple – konec minulého století

Zrestaurovaná zadní stěna kaple – 2020
14

Počátkem roku 2019 bylo odstraněno v kapli lešení, provedena částečná demontáž
podlahy, aby mohla být provedena příprava elektroinstalace pro osvětlení kaple a
následně opět postaveno lešení tak, aby vyhovovalo potřebám restaurátorů pro náročnou
práci na stěnách kaple. Tentokrát restaurování prováděla v rámci odborné praxe skupina
studentů Fakulty restaurování Univerzity Pardubice pod odborným vedením pedagogů
fakulty Jana Vojtěchovského a Barbory Vikové od července do listopadu 2019. Hlavním
prvkem výzdoby stěn kaple je sedm nástěnných obrazů představujících Sedmero svátostí
církve namalovaných pravděpodobně podle předlohy druhého cyklu sedmi svátostí
francouzského malíře Nicolase Poussina, podle kterých zhotovil grafik Jean Pesne
mědirytiny, jejichž stranově převracené otisky posloužily jako vzor pro malbu. Figurální
malba je doplněna prvky iluzivní architektury.
V dubnu 2019 byl odvezen do restaurátorské dílny akademické malířky Evy
Kolmanové k restaurování i obraz zobrazující rodinnou tragédii rodiny Paarů, který
zobrazuje jejich zemřelé děti, jež doprovází anděl do nebe. Koncem října byl
restaurovaný obraz navrácen po mnoha letech zpět na svoje místo na stropě kaple.
V březnu letošního roku byl kompletně demontován oltář a jeho jednotlivé části byly
odvezeny k restaurování do restaurátorských dílen Davida Blahouta v Písku. Opětovné
sestavení oltáře se předpokládá letos v říjnu až listopadu.
V tomto roce bude ještě provedena montáž ochranných folií do oken kaple,
přebroušení a nátěr podlahy a instalováno nové osvětlení. K úplnému dokončení prací
v kapli zbývá na příští rok ještě zrestaurovat klekátko a lavice před oltářem a vstupní
dveře. Tím by mohly být veškeré činnosti související s kaplí ukončeny a kaple slavnostně
otevřena. Předpokládáme její zařazení do připravované historické prohlídkové trasy.
Na závěr ještě pár slov k financování. Podstatná část finančních nákladů rekonstrukce
je hrazena z dotačních programů Ministerstva kultury a příspěvků z Fondu obnovy
památek Kraje Vysočina. Poskytnuté částky podléhají ročnímu vyúčtování a dokladování
provedených prací a část musí být hrazena z vlastních prostředků městyse, ze kterých
jsou hrazeny i tzv. neuznatelné náklady dotace, např. restaurátorské průzkumy, oprava a
nátěr podlahy nebo zhotovení osvětlení. Celkové vyčíslení nákladů bude známo až po
celkovém dokončení všech prací.
Ing. Milan Boček
Výzva
Rada městyse připravuje rozšíření prohlídek Zámku Budišov o druhou prohlídkovou
trasu, která by vedla přes vybrané místnosti zámku, které v současnosti nejsou přístupné.
Součástí této prohlídkové trasy by byly expozice věnované historii budišovského zámku
a jeho majitelům a v další části i vlastní historii městyse. Pro vytvoření těchto expozic
bychom uvítali pomoc spoluobčanů. Ve Vašich domácnostech se mohou nacházet
dobové předměty, fotografie či jiné věci, které mají nějaký vztah k zámku, zámeckému
parku nebo městysi. Prosíme Vás proto o zapůjčení nebo darování těchto materiálů, které
budeme zatím shromažďovat na Úřadě městyse. Doklady o zapůjčení nebo darování Vám
vystaví asistentka starosty. Novou prohlídkovou trasu bychom rádi otevřeli v roce 2021.
Rada městyse Budišov
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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Budišov za rok 2019
(výtah – celá zpráva je uveřejněna na webových stránkách městyse Budišov)

Ing. Radka Pospíchalová, kontrolor pověřený řízením přezkoumání
Ing. Jiří Pejcha, kontrolor
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kontroly
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Pozvánka
Dne 30. května se pro návštěvníky letos poprvé otevřely brány budišovského zámku.
Pracovníci Moravského zemského muzea rozšířili zpřístupněný zoologický depozitář
o nové exponáty, např. lišku polární, rosomáka sibiřského a další. Vzhledem ke
koronavirové krizi platí pro všechny návštěvníky i personál aktuální vládní opatření. Do
prostoru zámku a prohlídkové trasy je vstup možný pouze s nasazenou rouškou nebo
respirátorem. U pokladny je k dispozici stojan s dezinfekcí. Navštěvované prostory
včetně WC jsou pravidelně dezinfikovány. Věříme, že tato nutná opatření nebudou mít
negativní vliv na návštěvnost. V loňském roce zavítalo do zoologického depozitáře více
než 5000 návštěvníků. Bylo by pěkné, kdyby se toto číslo podařilo ještě navýšit a proto
rádi uvítáme všechny milovníky zvířat a zejména děti, které jsou vždy vděčnými
návštěvníky.
Buďte s námi na Facebooku, YouTube a Instagramu.
Za kolektiv pracovníků budišovského zámku
Jaroslava Dohnalová, kastelánka

Nohama na zemi (aneb čím se rada městyse nechlubí)
V posledních týdnech jsme si všichni prožili nelehké období plné nejistoty, strachu,
obav o své blízké a především obav o své vlastní zdraví. Z větší části jsme snad
z nejhoršího venku. Lidé zaslouží obrovskou pochvalu a veliké uznání. I přes složité
podmínky v obtížných časech, zůstali pevně nohama na zemi. Starali se o své blízké,
chodili do zaměstnání, respektovali všechna nařízení a především zachovali si klid
a vzájemnou úctu.
Nebylo to vskutku snadné. Jsou v našem okolí obce, a především vedení obcí, které se
ke svým občanům projevilo výrazně aktivněji (například pravidelně zásobovali všechny
své občany ochrannými pomůckami a dezinfekcí). Vedení naší obce mělo své občany
aktivně podpořit, informovat všemi dostupnými cestami. Případně nastavit krizové
komunikační kanály. Měly být oporou běžnému občanovi. Veřejný rozhlas v časech
karantény (a nouzového stavu) neinformoval. Mnoho občanů, především seniorů, je
závislých na informacích z rozhlasu. Kdo z nich věděl, kde vzít roušku, dezinfekci…
Zavřít se a zamknout – co to občanovi pomůže? Obecní úřad se stal takřka nedobytnou
pevností.
Základní školu čeká realizace velikého projektu. Investice v řádu 10 000 000,- Kč by
měla proběhnout do konce roku 2020 (původní úvahy hovořily o realizaci během letních
prázdnin) Celou školu včetně zaměstnanců, více než 200 žáků a jejich rodičů čekají velké
změny. Dodnes nikdo neví, kdy se ve škole bude bourat, stavět a přestavovat. Za plného
provozu s výukou a žáky to asi nebude možné. Kvůli současné situaci přišly děti o mnoho
týdnů kontaktní výuky.
V minulém zpravodaji (číslo 1/2020) nás pan starosta a místostarosta informovali, že
výběrové řízení bude ukončeno v březnu 2020. Ještě dnes (pozn. 22. května) nikdo neví,
kdy, jak, kdo a za jakých podmínek bude vše probíhat. Tyto články z pera vedení obce
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bývají často plné chvály a sebechvály. Co se děje, co se chystá a buduje. Myslíme, že
chválit by měl nestranný pozorovatel = občan. Pracovat pro lidi a veřejný prospěch celé
obce, je snad součástí této dobře placené pozice!
Obdobně je na tom projekt nové třídy v mateřské škole. Bude letos? Nebo za rok, nebo
nikdy?
Na podzim loňského roku na naše pozvání navštívila Ing. Eva Damcová zámecký park
v Budišově. Jednalo se o plánovanou revitalizaci celého parku. Již tenkrát bylo
domluveno odstranění suchých stromů (bylo označeno doslova za havarijní stav). Je
květen a suché stromy dosud stojí…
Předkládali jsme také možnosti čerpání až stoprocentní dotace na projekt a výsadbu
zeleně mimo obec. Alej k Věteráku, cesta k Pyšeláku a další lokality by si jistě zasloužily
naši pozornost. Rada náš návrh převzala se slovy, že to již řeší. K dnešnímu dni opět
NIC! Další vegetační období uplyne a okolí obce zůstane otevřeno větrné i vodní erozi
a procházka k Pyšeláku bude bez jediného stínu.
Sečení trávy v našem parku je jedna velká samostatná kapitola. Aktuální suché roky,
setrvale klesající stav hmyzu (potažmo ptáků) je nutné aktivně řešit. Přistoupit na jiný
systém údržby veřejné zeleně. Sekat s rozumem a s ohledem k celé přírodě.
Bono Publico – jíž mnoho měsíců upozorňujeme na dořešení likvidace. Jmenování
správní a dozorčí rady téměř proběhlo při minulém jednání zastupitelstva. Bohužel na
OÚ není k dispozici ani jednací řád a stanovy. Vše nepřipraveno. V těchto okamžicích
pan starosta často užívá sdělení – že je nás na to 15 zastupitelů. Když se něco nedaří –
k odpovědnosti volá všechny. Ale zásluhy, ty si přičítá na svůj účet sám! Náměty
a návrhy opozice (které se jim hodí do krámu) přebírá rada za vlastní.
Zasedání zastupitelstva bývají veřejná (uvidíme, jak nám současný stav věci změní),
proto navrhujeme tato zasedání přenášet živě, například prostřednictvím webové kamery.
Přímo na stránky obce. A také ponechat tato videa v archivu, s možností dodatečného
zhlédnutí. Občané chodí do zaměstnání, pracují doma, na zahradách a vždy nemají čas,
aby se aktivně účastnili. Takto by si i zpětně mohli pustit všechna jednání zastupitelstva
obce.
Zasedání rady obce jsou bohužel neveřejná a občan nemá šanci vědět, o čem se
jednalo! Dozvíme se pouze „drobečky“, které nám milostivě zveřejní 1× za čtvrt roku
v obecním zpravodaji. Samozřejmě pouze věci, které jsou „k pochlubení“.
Naším přáním je jednotný přístup a postup celého zastupitelstva, bez vymezení
vyšších pravomocí. Pro obec a především pro všechny občany. Žádné lhaní do očí
a taktické zamlčování faktů. Transparentní a efektivní hospodaření s využitím selského
rozumu!
Podpis:
Milan Doležal, Petr Jaroš, Mgr. Veronika Ležáková, Barbora Mikysková,
Josef Ondráček, Mgr. Jana Smrčková, Mgr. Zdeněk Smrček
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ZPRÁVY
Pivovárek
Rybník v zámeckém parku s tímto kouzelným názvem, který je majetkem městyse
Budišova a v pronájmu Pobočného spolku Rudíkov, se po letech dočkal svého vyčištění.
Asi před pěti lety došlo ke zborcení části kamene z obvodu vodní plochy (na severní
straně). Byla snaha hráz opravit svépomocí, ale rozsah poškození byl takový, že to bylo
nemožné.
V loňském roce bylo vypsáno výběrové řízení a jako zhotovitel byla vybrána firma
AQUEKO, spol. s r. o. Revitalizace rybníka se uskutečnila podle projektu Ing. Luďka
Halaše.
Na základě předpokládané opravy se rybník po dva předcházející roky nezarybňoval,
a proto „úlovek“ při vypouštění rybníka mohl být pro někoho překvapivě malý.
Po vypuštění a bagrování rybníka 23. dubna se bahno vyvezlo (650 m3) přes park, kde
se na poli pod Věterákem rozhrnulo, došlo k opravě výpustě rybníka, urovnání kamenů a
jejich část, podél cesty, byla šikmo zahrnuta hlínou, která byla zvenku zpevněna kameny,
které firma AQUEKO navezla z lomu ve Vícenicích. Práce skončily koncem května.
Karel Pavlíček
Vypouštění Pivovárku
Každý výlov začíná tím, že se postupně vytahují dřevěné dluže z výpustě a snižuje se
tak hladina vody rybníka. Jenže na Pivovárku tomu tak nebylo. Náš Pivovárek se totiž
nevypouštěl řadu let a výpusť byla zanesená, potřebovali jsme tedy pomoc techniky. Bagr
nám vyčistil z rybníka bahno, které zabraňovalo odtoku vody z rybníka. Oficiálně pro nás
výlov začal 21. 4. 2020 od 14:00, kdy se postupně hladina vody začala snižovat, avšak
ihned po zásahu bagru nastaly komplikace. Velký tlak vody zpříčil spodní dluže tak, že
na dně výpustě vznikla mezera, a nešlo zabránit vypouštění vody. Pro nás to znamenalo
každé 2 hodiny kontrolu, zda se rybník vypouští správně. Každá kontrola znamenala to,
že se vytáhla řada dluží a tím jsme snižovali hladinu vody, jak mezerou vespod, tak
i výškou dluží v požeráku. Nebylo to zrovna standardní vypouštění, ale tento problém
jsme zvládli těmito kontrolami. Nářadí pro výlov Pivovárku jsme začali chystat od
5 hodin rána dalšího dne. Předpokládali jsme všichni, že v Pivovárku moc ryb nebude,
neboť se 2 roky nenasazoval, přesto jsme byli přichystaní na všechno. Jak se říká: „Kdo
je připraven, není překvapen.“ Po ránu, zhruba od 7 hodin jsme postupně začali obcházet
rybník, a to hlavně z přítoku, poněvadž postupným vypouštěním se nám začaly odhalovat
škeble rybniční, celkem jsme zachránili 18 škeblí, které jsme šetrně posbírali a vypustili
do Jeřábku. Protože se nám rybník postupně vypouštěl a my stále neviděli moc ryb, ani
jsme neuvažovali nad tím, že bychom mohli použít síť, do které bychom ryby chytli.
Ryby jsme chytali kesery proti proudu odtékající vody. Celkem se slovily 2 vaničky ryb.
Pro představu to mohlo být něco kolem 50 kg ryb a vesměs to byla převaha karasů
stříbřitých, plotic obecných a střevliček východních, po rybářsku bychom mohli říci
bílých ryb. Sem tam se ojediněle ukázal malý kapřík do 5 dkg a byla tam jedna malá štika
přes 30 cm. Tyto ryby jsme převezli autem a vysadili na Kundelovský rybník, kde
přispějí k potravní nabídce dravcům. K závěru musím naznat, že výlov proběhl dobře,
i přes pár komplikací se zpříčenými dlužemi.
Kryštof Pospíšil
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Vypouštění pivovárku 22. 4. 2020
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foto Karel Pavlíček a Ing. Milan Boček
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Rybník Pivovárek – obnova
Investor: Městys Budišov
Zhotovitel: AQUEKO, spol. s r. o.
Termín realizace: 2/2020–6/2020
Investiční náklady stavby: 1 433 003 Kč
Poskytnutá dotace MZe: 904 000 Kč
Finanční spoluúčast obce: 529 003 Kč
Projekt byl financován ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím programu
Ministerstva zemědělství 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích
a malých vodních nádržích“.
Doplnění
Z Budišovské kroniky
se dalo vyčíst, že čištění
dalších ze zámeckých
rybníků
„Prostředního“
(nad
Pivovárkem)
se
uskutečnilo v roce 1982
pod patronací vedení místního lihovaru, jehož vedoucím byl Jiří Havlík.
V téže kronice se objevila fotografie z pokládání
rour v místech dnešního
zahradnictví, kterými odtéká voda z Pivovárku do
rybníku u lihovaru. Můžeme na ní vidět kladení
odvodňovacích rour z roku
asi 1957 v místech dnešního zahradnictví. Vpředu
zleva Valentin Suchánek a
Eduard Kratochvíl.

Mariánský sloup v Praze přece jen bude – podruhé a již bez otazníku
V čísle 3/2019 zpravodaje jsme si posteskli, že obnova mariánského sloupu na
Staroměstském náměstí v Praze se moc nedaří. Asi proto se to objevilo v sekci
Z HISTORIE.
V minulém čísle jsme popis činnosti sochaře Petra Váni, který vykonal pro náš městys
nemálo a jehož úsilí o obnovu sloupu sledujeme již od čísla 3/2002, zařadili do části
Z BUDIŠOVA A OKOLÍ a vyjádřili jsme naději, že snad už v příštím čísle…
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Takže v tomto čísle, teď už v sekci ZPRÁVY jedna skvělá zpráva: Od 4. června 2020
už mariánský sloup v Praze stojí!
Původně měl stát až 15. srpna, tentokrát zasáhl koronavirus příznivě – pro omezení
shromažďování bylo možné pracovat na stavbě bez přerušení.
Ladislav Dokulil
Úložiště
Dne 8. 6. 2020 se sešli v Budišově starostové z lokality Horka a zástupci Zdravého
domova Vysočina (dále ZdV), aby se dohodli na dalším postupu v boji proti záměru
budování hlubinného uložiště. Stát totiž rozhodl o zúžení počtu zamýšlených lokalit
z devíti na čtyři a bohužel do tohoto zúženého výběru byla přes dlouhodobý nesouhlas
občanů i představitelů obcí zahrnuta i naše lokalita.
Starostové a zástupci ZdV se shodli na dalším radikálním postupu proti budování
úložiště a hodlají nadále využít všech zákonných prostředků, aby tomuto záměru
zabránili.
Petr Piňos

Sedící zprava: Mgr. Simona Bernátová – ZdV, Ing. Stanislav Maštalíř – ZdV,
Josef Mezlík – starosta Vlčatína, Ing. Stanislav Jaša – starosta Hodova,
Ing. Markéta Šulová, Ph.D. – starostka Oslavičky, Zdeněk Souček – starosta Rudíkova.
Stojící zprava: Petr Piňos – starosta Budišova, Aleš Brychta – starosta Rohů,
Ing. Oldřich Svoboda – ZdV, Bohuslav Ludvík – starosta Osového,
Ing. Karel Pléha – SOS Na skalním, Ing. Ludmila Jelínková – starostka Náramče,
Ing. Jiří Beroun – SOS Na skalním.
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Koronadoba v Budišově

Zahradnictví Ing. Ladislav Molnár

Průvod Božího Těla 11. 6. 2020

foto Karel Pavlíček
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Z HISTORIE
Odbojová činnost na Velkomeziříčsku a Velkobítešsku – část II
Úkryty
Po odchodu svého manžela Ludvíka Svobody za hranice jsme se i my doma zapojili
do protifašistického odboje.
Na podzim 1941 jsme pomáhali skupině čs. výsadkářů ze Sovětského svazu,
vysazených na Kroměřížsku. Gestapo je však s pomocí provokatérů odhalilo a proniklo
do naší skupiny.
Když jsme byli varováni, že nám bezprostředně hrozí zatčení, déle jsem neváhala.
Odjeli jsme na Vysočinu do Hroznatína, manželova rodiště, k jeho matce a bratrovi.
Rodina Františka Nejedlého nás ochotně přijala, ale přece jsem byla jako na trní. Kde
jinde nás budou gestapáci hledat než u nejbližších příbuzných?

Irena Svobodová, třetí zleva

Na rodinné poradě se rozhodlo, že naoko odjedu s dětmi do Prahy k nějakým známým.
Zatím jsme se všichni tři tajně přemístili k manželově sestře, Marii Hladké v Hroznatíně.
První stopy po našem pobytu se zametly. Už za deset dnů se ukázalo, jak to bylo
prozřetelné. K rodině Nejedlých vtrhla skupina gestapáků: „Wo ist Frau Svobodova?“
Všichni svorně vypovídali, že u nich byla a že všichni odjeli k nějakému známému do
Prahy. Ani krutý výslech celé rodiny nepřinesl nic bližšího. Gestapáci vyslali hlídku do
blízkého Rudíkova, kde jim duchapřítomný přednosta železniční stanice potvrdil, že jsem
si tam s dětmi kupovala lístky, ovšem do Prahy to nebylo, to by si pamatoval. Po jeho

29

výpovědi uvěřili, že jsme skutečně zmizeli někam do nepřehledného velkoměsta a
obyčejný Hroznatín opustili.
Já jsem skutečně v Praze byla shánět spolehlivé útočiště, ale vrátila jsem se
s nepořízenou. V tu chvíli se mi zdála celá česká a moravská země klecí, kam je vidět ze
všech stran, kde lze sledovat každý pohyb lapené, bezmocné zvěře.
Budeme muset někam jinam, mužovo rodiště bude přitahovat gestapáky jako magnet.
Náš úkryt u Hladkých, ve slámě stodoly, v chladných podzimních dnech mohl být
opravdu jen dočasný. Můj sedmnáctiletý syn Mirek nebyl už s námi v těch kritických
dnech. Rozhodl se, že pojede do Brna a Kroměříže varovat naše spolupracovníky a že se
zastaví také u strýce Stratila v Nezamyslicích, u něhož měl vyhledat útočiště parašutista
Kasík. Nevěděl, že se mezitím dal do služeb gestapa. Mirek a všichni moji příbuzní byli
26. listopadu 1941 zatčeni. Do konce života budu mít před očima onu bolestnou chvíli
loučení se synem, který se vydal na cestu zachránit ohrožené. Jeho bezelstné putování za
dobrými lidmi – vlastenci přerušilo zelené policejní auto v Nezamyslicích. Dalšími
etapami jeho strastiplné životní pouti byly nevýslovné brutální výslechy na ostravském
gestapu a v Brně v Kounicových kolejích. Mlčel – nám dvěma zachránil život, svůj
ztratil. Bylo to 7. května 1942, údajně po smrtící injekci v koncentračním táboře
v Mauthausenu.
Jakmile gestapácká auta opustila Hroznatín, začala jsem se s dcerou chystat do
blízkého Nového Telečkova. Byly jsme přestrojeny za vesničanky, které si jdou s nůšemi
na zádech utkat z napředených lněných nití plátno k dědovi Kotačkovi. Doprovázela nás
moje švagrová Hladká. Cesta se mi zdála bez konce. Co bude, až u Kotačků zaklepeme a
řekneme důvod své pozdní návštěvy? Mladá žena zedníka Františka Kotačky je sice
manželovou příbuznou, ale mají dvě malá děvčátka, starého tátu, mámu a šestnáctiletou
Kotačkovu sestru Andělu. Odváží se ohrozit životy sedmi lidí kvůli nám dvěma? Sama
nevím, kam a na koho se obrátit, už dávno ztrácím jistotu, jsem bezradná. Ale matka,
když chce zachránit život svého dítěte, co by neudělala! „Gestapo po nás jde, je nám
doslova v patách“, vyhrkla jsem u Kotačků, „chcete nám pomoci?“
Já i Zojka, ale i Kotačkovi dobře věděli, co všechno může znamenat jedno jediné
slůvko – ano. Bylo však vysloveno okamžitě a tak prostě a samozřejmě, jak prostý
a poctivý je život lidí, kteří v tomto kraji od věků zápasili s kamením Vysočiny.
Tím spásným ano začal náš společný život, který trval mnoho měsíců, válečných
měsíců, neskonale delších, než jsou měsíce míru a pohody. Trval až do jara 1943. Kdo
něco podobného nezažil, nepochopí, že se tento způsob života, ohrožovaný každým
okamžikem smrtelným nebezpečím – stal pro Kotačkovu rodinu běžný, každodenní.
K práci na poli a v domácnosti jim přibyla ještě starost zřídit vhodnou skrýš ve stavení
i mimo ně – pro případ hospodářské kontroly i pro případ důkladného pátrání gestapa.
Bylo nutno zajistit i tak zdánlivě všední záležitost – jídlo pro dva krky navíc v době
přídělového hospodářství, a to nebylo ani na vsi v té době nikterak lehké. Bylo třeba dvě
uprchlice někam uložit, abychom mohly spát a nemrznout, a hlavně abychom i při
náhodné domovní prohlídce nezanechaly po sobě stopy. Ve vesnici o nás nikdo nesmí
vědět! Rodina Kotačkova musí mlčet, jak opustí zdi rodného domku. Proto začíná žít
dvojím životem. Nalaďuje bezstarostnou tvář (jak se to dnes lehko vyslovuje!) před
občany Nového Telečkova, a doma mezi sebou musí zahánět obavy vzájemným
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povzbuzováním. Šestnáctiletá Kotačkova Anděla přibrala do své postele vděčnou
podnájemnici – mou stejně starou Zoe (kvůli jménu na venkově neznámému) naučili se jí
všichni říkat „Máňo“, která hltá každé Andělčino slůvko, odlesk života tam za okny.
Nemůže se dočkat jejího vyprávění o škole, učí se spolu, spřádají křehké dívčí sny
o životě, až bude konec té strašné války. Když se ráno Kotačkovi rozejdou po práci,
zůstává nám trpělivým společníkem a bdělým strážcem dědeček Kotačka. Od božího rána
do tmy prosedí za tkalcovským stavem, čas od času se přes své starožitné brýle chápavě
podívá a pak doběhne z výměnku do domu pro jídlo o dvě porce větší. A babička
Kotačková? Ta zasáhne vždy svým jadrným humorem, když hrozí, že chmury starostí se
změní v mračna beznaděje.
U Kotačků je však pro dva nájemníky těsno. Děda nemůže zničehonic přestat
vykonávat svou druhou profesi – holit a stříhat o sobotách sousedy. Bylo by to nápadné.
A tak mladý Kotačka se dohovořil se svými přáteli, rodinou domkaře Kratochvíla, že
jedna z nás přejde k nim do domku uprostřed obce. Stavení tetičky a strýce
Kratochvílových a jejich dospělých dětí Marie, Milady, Antonína a Lojzíka se stalo
i mým druhým domovem. Vybudovali mi dobře zamaskovaný kryt a také oni začali žít
dvojím životem. Ještě dnes si s vděčností vzpomínám na ty dva vzácné lidi – tetičku
a strýčka. Jak jen dovedli vždy klidnou tváří a laskavým slovem překlenout všechno to
napětí a každodenní nebezpečí oněch nekonečných měsíců.
Prožili jsme nesčetně dramatických chvil, které nám braly doslova dech. Hospodářští
kontroloři prohledávali každý kout podezřelých usedlostí, okolní les pročišťovala
přepadová komanda SS. Pak přišla heydrichiáda. S našimi ochránci jsem já i dcerka jako
v transu poslouchaly z rádia seznamy popravených obětí. Okupanti vybíjeli celé rodiny
i za to, že poskytly přenocování jen jedinou noc osobě policejně nepřihlášené. Pak začalo
zatýkání všech blízkých příbuzných těch rodin, jejichž některý člen uprchl do zahraničí
nebo byl nezvěstný. V sousedním Hroznatíně zatkli a internovali obě manželovy sestry
a bratra, v rodině Marie Hladké to postihlo všech šest dětí. Nikdo z naší rodiny neznal
dne ani hodiny… František Doležal, bratr Fanynky Kotačkové, byl poručíkem letectva
a v devětatřicátém přešel za hranice. Poslední zpráva od něho přišla z Francie. Děda
Doležal musí kvůli synovi na jihlavské gestapo. Vyslýchají ho a stane se zázrak – nikdo
z jeho rodiny není zatím odvlečen do internace.
O mnoha pozoruhodných episodách dalo by se vyprávět, ale jedna stojí za
zaznamenání. Příběh jako by vypadl z pohádky o chytrém Honzovi. Stalo se to o žních,
kdy byly všechny ruce a nohy na polích. Byla jsem se Zojkou u Kotačků a děda si na
minutku odskočil. Vtom nějaký člověk přeskočil zamčená vrátka, pes na dvorku ani
nezaštěkl a mezi dveřmi se ozvalo: „Strýčku, nemáte sirky?“ Před námi se objevil mladý
chasník (později jsme se dozvěděly, že to byl kočí od rolníka Dvořáka) a my se už
nestačily schovat do úkrytu. Otočíme se k němu zády, aby nám neviděl do obličeje, ale
ten neznámý vetřelec, byť sám v tu chvíli překvapen, říká najisto: „Vy jste ty ženský
Svobodovy, že?“ Poznal nás podle fotografií na zatykači gestapa. A pokračoval: „Vy jste
ty, co hledá gestapo a na které je vypsána odměna, že?“ Poražena a zahnána do kouta
jsem přikývla. Zmohla jsem se jen na jediné – zeptala jsem se ho, jestli je čestný člověk.
Bez váhání přisvědčil. „Tak mi slibte,“ řekla jsem mu,“ rukoudáním, že jste nás neviděl!“
Podal mi ruku, postavil se do pozoru jako při nějaké vojenské přehlídce a povídal: „Já
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vím, co dělá váš muž. Jako československý voják v záloze znám své povinnosti a na svou
čest vám slibuji, že o vás nikomu nepovím. A kdybyste potřebovaly schovat na jiné
místo, řekněte a já se o to postarám.“
Chtěla jsem věřit, ale znáte to: cizí neznámý člověk, někde v hospodě bude chtít dělat
důležitého, slovo dá slovo a z Nového Telečkova se mohou stát nové Lidice. Ale kočí
Stanislav Maštera nezklamal. A co víc – ukázal se chytřejší gestapa. Hned příští neděli
rozhlásil po mši před rudíkovským kostelem tajuplnou zvěst, že jakési letadlo v noci
přistálo na lukách u Oslavičky a odvezlo sebou nějaké ženské, patrně ty Svobodovy (po
osvobození jsme se tomu s dcerkou i manželem s chutí zasmáli, když jsme si tuhle
báchorku přečetli v hlášení gestapa SS gruppenführerovi K. H. Frankovi). Páni gestapáci
tím zdůvodňovali, proč nemohli uzavřít případ „Frau Svoboda.“
Nebo taková banální věc: Zoe rozbolel zub, tvář jí otekla a hrozil zánět okostice. Co
strachu a hrůzy jsme tehdy všichni prožili, to se nedá vypovědět. Nemocné se ujal strýček
Kratochvíl. Za kuropění se vydal lesem a polními pěšinami do města Velkého Meziříčí.
Doprovázela ho dcera „Máňa“, jejíž hlava je zachumlána do šátku a šály. Vlakem jet
nemohou kvůli kontrole občanských legitimací. Musí být opatrní, aby nenarazili na
někoho známého. V tašce nese něco pro pana doktora: doba války je pro obyvatele města
nepříznivá. Kratochvílovy oči jsou jako reflektory – ohledávají každý podezřelý kout,
sledují každou postavu. Těch pár nocí před cestou do města všechno tisíckrát promyslel,
za tmy vybíhal na kopec za dědinou a hlídal jedinou přístupovou silnici, na níž se mu
zjevovali ve snu nacisti s umrlčími hlavami na čepicích, doprovázeni policejními psy…
Konečně jsou v ulicích města a před domem MUDr. Protivenského stojí tetka
Markovka od nich ze vsi. Spatřila je. Kratochvíl sykl: „Běž dál, nezastavuj se, dělej
jakoby nic, počkej na konci ulice!“ Zoe pochopila. Tetě Markovce to bylo divné a hned
se dala do řeči: „Kampak? A co to děvče? Kdopak to byl?“ Kratochvíl se vytáčí: „Nevím,
Markovko, nějaké cizí. Ptala se na příbuzné ve Vrchovecké ulici, a tak jsem ji poslal za
strážníkem.“ Ale odbyté to ještě neměl. Sousedka ho zaskočila další otázkou: „ Zpátky
jedeš vlakem? Ráno jsem tě ve vlaku neviděla.“ Dobrák Kratochvíl zase musí lhát: „jel
jsem na kole, mám je nad městem u Peksů.“ Jakoby uvěřila: „To jo. Tak spánembohem.“
Zubař ošetřil zub „Marie Kratochvílové“ a starostlivě připomínal: „Přijďte tak za
týden, ale kdyby to bolelo, tak třeba hned zítra!“ Jemu se to lehce řeklo, nevěděl čí to
děvče je.
Cesta domů byla horší. V polích všude plno lidí, museli čekat na setmění. Jako dva
zloději se kradli lukami a poli. Nemohli se dočkat spásného domova. A těsně před cílem
se přes cestu znovu mihla ta Markovka…
Z domu jsme v těch dobách plných nejistot vycházely jen zřídkakdy, jen za
bezměsíčných nocí. Naším věrným průvodcem byl Jeník Doležal, bratr Fanynky
Kotačkové. Přinášel zprávy ze světa, hlavně z Hroznatína a okolí. Vypravil se také do
Kroměříže, aby zjistil, co všechno napáchalo gestapo mezi našimi příbuznými
a spolupracovníky. Byly to zlé zprávy: rodiny zůstaly roztrženy, moji rodiče, bratři
a sestry byli pozavíráni, nikdo o nich nevěděl nic bližšího.
Jeník Doležal, který svou odvahu prokázal na jihlavském gestapu, nenašel odvahu řici
mi, že můj synek Mirek a moji bratři Eduard a Jaroslav už nejsou mezi živými.
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Nedokázala to ani moje dcera Zoe, které se Jeník svěřil s touto tragickou zprávou. O tom
všem hrozném jsem se dověděla až od manžela po válce. Do jejího konce byl tehdy
nekonečný řetěz dlouhých měsíců. Moc nám tenkrát posilovaly a dodávaly naděje ty
kouzelné bedýnky rádia, které noc co noc oznamovaly známými signály: „ta ta tá ta, ta,
ta, tá“ nebo Hovoří Moskva, Moskva hovoří“. Každou noc pantáta Kotačka nebo strýček
Kratochvíl spolu s námi tiskli uši k těm zázračným skříňkám a čekali, že se stane nějaký
zázrak, který uspíší hitlerovský pád. Jak jsme jen dlouho čekali na otevření druhé fronty
a co všechno jsme si od ní slibovali!…
Jaro v roce 1943 bylo naším druhým jarem v Novém Telečkově. Děvčátka Kotačkova
povyrostla a začala už žvatlat. Kteří rodiče by neměli radost z takové velikánské události!
Kotačkovi neměli. Co strachu se naprožívali oni a my s nimi, když někdo cizí vešel do
chalupy a žabky začaly naléhavě upozorňovat. Teto, kovat! Máňo, kovat!“
Obě dvě jsme pochopily, že u Kotačkových už nemůžeme dlouho zůstat. Popohnala
nás další tragická okolnost. Krátce poté, co jsme přijely na Vysočinu, spatřil jeden člověk
ze sousední vsi Jeníka Doležala s mou dcerou, které se Jeník pokusil obstarat falešné
doklady. Onomu člověku zavřelo gestapo manželku jako rukojmí za nezvěstného
příbuzného. Strach o milovanou ženu ho přivedl k zoufalému rozhodnutí: vyhrožoval
Jeníkovi, že upozorní gestapo na jeho spojení s námi dvěma, a také v bláhové naději, že
tím zachrání svou manželku, to učinil. Žena se mu vrátila z internace po osvobození, ale
Jenda dopadl mnohem hůře. Pohrůžky tohoto udavače přiměly Jeníka usilovně chystat
náš přechod jinam. Vybral nám k tomu rodinu Černých ve Džbánicích u Moravského
Krumlova.
S Kotačkovými a Kratochvílovými, těmi dobrými lidmi, jsme se loučily v dubnu 1943.
I když vzdáleny, zůstaly jsme v duchu s nimi, spojil nás společný osud, který připomínám
každým hlášením rozhlasu o popravě „vlastizrádců“, kteří poskytli přístřeší nepřátelům
říše.
Jak ta nebezpečná cesta z Vysočiny na Moravskokrumlovsko probíhala? Desátého
dubna 1943 se Zoe s vypůjčenou občanskou legitimací Fanušky Černé a v doprovodu
Slávka, nejmladšího chlapců Doležalových z Horních Heřmanic, vydala ještě před
svítáním k oslavičské železniční zastávce. V pět hodin ráno nasedli do vlaku a dojeli
dobře až do Brna, kde přestupovali na vlak k Ivančicím. Sotva vstoupili do vagónu – Zoe
strnula a honem Slávka zatáhla do uličky. V kupé spatřila svou někdejší učitelku
němčiny, Němku z Kroměříže. Přesunuli se do druhého vagónu. V Dolních Kounicích
museli přesednout do autobusu, který je dovezl přes okupovaný Moravský Krumlov. Než
šťastně dorazili k Černým, museli podstoupit dvakrát kontrolu dokladů, kterou prováděla
německá schutzpolizei. Ve Džbánicích se stává ze Zoe – Máně – Slávka.
První přesun se podařil. Jak dopadne můj? Den po Zojčině odjezdu přijela Fanuška
Černá ze Džbánic do Horních Heřmanic. U stodoly rolníka Doležala zastavilo
mlékárenské auto pana Jurdy. Jenda Doležal složil bednu s nějakým proviantem, a pak
přivedl Fanušku a mě, „náhodnou cestující“, která se potřebuje dostat do Skalice
u Džbánic za příbuznými. Pan Jurda souhlasil. V kabelce jsem měla občanskou legitimaci
učitelky Boženy Černé, Fanuščiny sestry. I toto putování bylo šťastné. Nikdo o nás neměl
vědět a také nevěděl. Prázdná světnička za obchodem Fanušky ve Džbánicích dostala
obyvatele a pod její podlahou byl vybudován kryt pro nás dvě jako v Novém Telečkově.
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Jenda Doležal se na nás přijel podívat dvakrát. Měl o nás starost, přinesl zprávy
z Vysočiny a odvezl zprávu, že se nám dobře daří. Potřetí už jsme se neshledali. Místo
něho přišla zlá zpráva o jeho zatčení. Došlo k němu 17. srpna 1943 odpoledne. Jeník
vázal s otcem, matkou a bratry oves na poli blízko Horních Heřmanic. Tam si pro něho
přišli tři gestapáci.
Koncem roku 1943 předvolali otce do Jihlavy k výslechu. Místo něho odjel Jeníkův
mladší bratr Ludvík. Když skončil gestapácký výslech, Ludvík požádal, zda by mohl
aspoň na chvíli mluvit se svým bratrem. Proč ne? – usoudili mocipáni – třeba jeden
z nich změkne.
Vyslýchaného odvedli do návštěvní místnosti,
postavili před mříž a nechali čekat. Za dlouhou chvíli
se na druhé straně mříže objevila vychrtlá postava
člověka mající vpadlé žluté tváře a sněhobílé vlasy. To
má být můj bratr?“, zeptá se Ludvík dohlížitele.
Zaslechne jen výsměšné: „Ja“. Ludvík nemůže
promluvit, svírá se mu hrdlo. Jen stěží poznává dutý
hlas odnaproti, přicházející z nějaké hrozné dálky:
„Ludvo, to jsem já, no přece Jení… To víš, tady to není
jako doma… Co dělá tatínek?… maminka… řekni, no
mluv přece. Chystáte se na vánoce, viď? Co je nového
v maštali? Máte ještě ty koně?… co jsem s nimi jezdil?
Už budu muset zpátky na celu… Všechny doma
pozdravuj… jsem rád, že jsem tě viděl… přijď zase
brzo…“.
Za půl roku přišlo z Mauthausenu úřední oznámení,
že Johann Doležal umřel. Po osvobození mu postavili
u Horních Heřmanic pomník na poli, kde byl zatčen. Je
Jeník Doležal
to vysoký hranol z místní namodralé žuly se znamením
kříže, Jeníkovou podobenkou a vytesaným nápisem:
Nezradils – umřels – abychom žili.
Pomník mlčí, jako mlčel Jan Doležal – silný v životě i smrti.
Ve Džbánicích se nevědělo a nemluvilo o našem úkrytu. Vedle drobné babičky,
dědečka s upracovanýma rukama, laskavé paní učitelky Boženy a energické Fanušky
Černé, nejmladší sice, ale uznávané hlavy a živitelky rodiny, jsme od dubna 1943
zasedaly k jejich rodinnému stolu i my dvě neviditelné občanky džbánické a onoho
památného dne 8. května nás doprovodil do Podivína Slávek Doležal, nynější manžel
Fanušky Černé. Mezi zdejšími občany jsme se objevily, až přišli první rudoarmějci.
Čekaly jsme na tyto chvíle vysvobození bezmála pětadvacet měsíců. Konce této
nezapomenutelné cesty jsme se doopravdy nemohly dočkat.
Po šesti letech jsem se měla setkat s manželem, Zojka s tátou. Objali jsme se
v rozkvetlé zahradě podivínského mlýna.
Z vyprávění paní Ireny Svobodové zaznamenal František Horký
fotografie archív Ludmily Eichlerové
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Cesty vedou k samotám
Řeknete-li Baliny, každý na Velkomeziříčsku ví, že je to vesnička v Balinském údolí.
Zastrčená mezi kopečky a stráně, mezi nimiž protéká říčka s odrazem modravého oblaku,
nabízí místo k usednutí, aby vás potěšila tichým bubláním, rušeným jen ptačím cvrkotem.
Zaposloucháte-li se hlouběji do klidu samoty, kmeny starých borovic a smrků začnou
vám vyprávět, že i zde žili za německé okupace lidé naplnění až po okraj srdcí láskou
k domovu.
Zní to jako v pohádce o třech bratřích, o Josefu, italském legionáři, o Jaroslavu,
poručíku dělostřelectva v záloze, o nejmladším Františkovi, poddůstojníku čsl. armády.
Všichni se jmenují Doležalové.

Balinský mlýn

Když i tímto údolím a vesnicí prolétne stín orla Velkoněmecké říše – utvoří z bratří
buňku odboje. K nim přidá se čtvrtý Doležal – Cyril – mlynář, soused Střecha a rolník
Bíbr. Hledají spojení s odbojem. Nachází je poručík Jaroslav ve skupině Inž. Aloise
Eliáše v Praze. Za ním jede Josef. Je únor. Má zatím čekat, až dostane úkol. Jaroslav již
v červnu dostává se přes hranice okupované republiky přes Maďarsko, Jugoslávii
a Řecko k čsl. armádě na Středním východě.
Josef je zaměstnán u firmy A. Beneše na stavbě dráhy Tišnov – Havl. Brod. Dovídá se
o zatčení inž. Eliáše. Spojení je přerušeno. V roce 1942 setkává se s Davidem. Ten mu
říká: „Slyšel jsem, že máš bratra za hranicemi. Povídal mi o tom Havlíček“.
„Mám. Havlíček tam má bratra Standu.“
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„Měj se na pozoru. Takové rodiny jsou po atentátu na Heydricha pronásledovány
gestapem.“
„Kam mám jít?“
„Mohu-li poradit, změň zaměstnání. Vím, že jsi hledal spojení s odbojem, ale to bys
musel do podzemí.“
„Děkuji ti. Kdyby bylo zle, přijdu za tebou. Zatím se mnou počítej.“
Přijímá zaměstnání u protektorátních drah v Kralupech nad Vltavou. Dlouho tam není.
V roce 1943 onemocní a je odeslán do domácího ošetřování. Rovnou jde za Davidem:
„Jaká je situace? Co dělá odboj?“ „Máme štáb, členy, úkoly, zpravodajské, zaopatřovací,
organizační, špionážní.“
„Přihlašuji nás do skupiny. Je nás v Balinách šest. Potřebujeme zbraně. Máme jen
lovecké pušky. Potřebujeme vojenskou výzbroj“.
„Něco dostaneš. Za týden čekej u Ovčírny.“
Zbraně obdrží.

Ovčírna u Oslavičky

Od této schůzky je zván na porady do Ovčírny. Ovčírna u Oslavičky byla za dávných
dob obydlím ovčáka, který zde pásal panské ovce. V době okupace zde žije hospodář
Josef Nováček a v druhém stavení bratří Komínkové. Samota ve dne je klidná, občas
zabučí kráva, zahejkají husy, zakokrhá kohout, zaštěkne pes. Zato za tmavých nocí ožije.
Ze tří míst plíží se na samotu chlapi, členi odbojového oddílu Slezák. Tak je tomu i dnes,
v roce 1943, kdy za chladné noci přišli David z Oslavice, z Balin Josef a Cyril
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a z Velkého Meziříčí Josef Dobrovolný. Přišli uvítat člena odboje Čeňka Doležala, který
se vrátil z třebíčské nemocnice. Byl tam léčen několik měsíců pod jménem Polanský, ač
byl úplně zdráv. Vyzvídají. „Vypadáš dobře. Jak se ti vedlo?“
„Jako Polonskému dobře. Hůř to bylo s Čeňkem Doležalem. Čekej denně, až se objeví
v nemocnici nějaký známý a začne křičet: „Čeňku, ty ses neutopil? Vstals z mrtvých? Ta
stovka dní, nicnedělání, byl bych opravdu onemocněl. Doktor Pavlíček a primář Mátl
uznali, že bude líp v úkrytu na venkově. Doktoři jsou pašáci.“
„Ta tvá kráva nadrobila trápení!“ ozývá se Dobrovolný, „je o tom moc povídaček.
Pověz Čeňku, tady balinskému, jak to vlastně bylo?“
„Bylo to docela jednoduchý. Brzy ráno, v pondělí to bylo, vedu do města krávu na
dodávku. Z města proti mně si to šlape náš známý kolaborant. Jak se potkáme, kráva se
lekne, skočí, a ze mě vyhrkne: – Už i ten dobytek z tebe cejtí to zrádcovství! –
Začal řvát a vyhrožovat: – To ti přijde draho! – “
„Taky přišlo“, potvrzuje Dobrovolný, „a ještě to nekončí. Proto jsme se sešli, abychom
ti na zimu připravili úkryt. Až se rozejdeme, tak tě tam dovedu, abys byl přes zimu
v teple.“
Balinský mlynář se ještě ptá: „A jak to bylo doopravdy s tím utopením?“
„Provedl to Dobrovolný. Čeňkovi hrozilo zatčení. Taktak utekl. Proto jsme se rozhodli
utopit ho, aby rodina měla pokoj od gestapa, které tam chodilo denně a vyhrožovalo, že
všechny odvede. Dobrovolný, dopověz to.“
„Dopovím. Sešli jsme se tři: Doležal, David a já v Balinském údolí. Bylo třeba rychle
jednat. Doležal souhlasil s utopením. Splav na řece Oslavě u Tasova znáte. Je nad
Jelínkovým mlýnem. Donesl jsem k němu, přestrojen za rybáře s prutem, Čeňkovy
svršky, jeho tři dopisy na rozloučenou, kennkartu. Bylo to v noci ze soboty na neděli,
poslední dny v červnu. Do týdne celý okres věděl o tom neštěstí. O něm ať řekne něco
také David.“
„V pondělí za slunečního rána, na náměstí ve Velkém Meziříčí, potkal jsem
strážmistra Sedláka a ten mi důvěrně sdělil, že četnická stanice z Tasova hlásila utopení
Čeňka Doležala z Oslavice u tasovského splavu a že se nenašel. Měl jsem radost, že se
akce povedla. Hned jsem to hlásil jeho manželce, aby se zvonilo umíráčkem, aby nosila
smuteční oblek, jak je zvykem na vesnici.“
Vyprávění Davida bylo přerušeno štěkotem psa. Světnice zmlkla. Skupina se vytratila.
Čeněk s Dobrovolným šli známými cestami a lesem Pasekou k Hodovu. Po půlnoci se za
nimi zavřela vrátka domu starosty Dobrovolného. Aspoň dvě příhody z hodovského
úkrytu.
Na podzim roku 1943 dostal spojkař David rozkaz jít do Hodova, kde se ukrývali dva
ilegalisté, rotmistr Janků od velkomeziříčské policie a Čeněk Doležal. Měl rotmistru
dodat dopis a součástky k jízdnímu kolu. To znamenalo v listopadovém sychravém
počasí vykonat cestu 11 km za tmavé větrné noci. Ale rozkaz je rozkaz. Po desáté hodině
dorazil ke starostovi a od Karla Veselého-Steinera, předal součástky a dopis, v němž bylo
šest tisíc korun pro jejich osobní potřebu. Měl se ještě téže noci dostat do Luk nad
Jihlavou k lékaři Motýlovi. Ten měl vysílačku, kterou později odnesl poručík Bezecný do
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hájenky u Netína. David se později dozvěděl, že peníze si rotný Janků nenechal, ale
poslal je paní Feigerlové, vdově po plukovníku Feigerlovi, popraveném gestapem.
Vysílačka se jmenovala Běta. V takových úkrytech bylo stálé nebezpečí prozrazení. To
znamenalo ztrátu životů nejen ukrývaných, ale také těch, kteří úkryt poskytli. O tom
vypravuje rotný Janků další příhodu:
„Nebezpečí mne ukrývat bylo tím větší, protože po mém zmizení z Velkého Meziříčí
místní vedoucí sicherheistdienstu, poněmčelý Čech Hans Powolny, dal vyslýchat mé
kamarády a sliboval padesát tisíc tomu, kdo ho přivede na moji stopu. Málo chybělo, aby
se to stalo.“
Za mrazivé zimní noci v roce 1944 přišel jsem k Dobrovolným do Hodova. Nechtěl
jsem nikoho budit, sedl jsem si ve chlévě na otýpku sena a vyčkával rána, až přijde někdo
krmit dobytek. Jaký to byl úlek, když ve dveřích se ukázalo cizí děvče a polekané, bez
mluvení, uteklo. Co teď? Mé rozvířené hlavě se ve dveřích ukázala známá tvář – kočí
Standa Kavalec. Padla moje první otázka: Kdo to byl? – Služka, přidělená sem
pracovním úřadem. Hned vás poznala a řekla mi: Kdybych promluvila, budete všichni
viset. Co ty na to. Spustil jsem: Seš ale pitomá Nána! No, jen si běž! Němci utíkají a za
pár měsíců budeš se na šibenici houpat sama! Příhoda skončila dobře. Děvečka mlčela,
k prohlídce nedošlo, třebaže rotný zjistil, že děvče je z rodiny, která udržuje přátelské
styky s Němci. Od té doby jeho návštěvy se odbývaly ve včelíně na zahradě za humny,
odkud se dalo utéci za vsí do blízkých lesů.
V roce 1943 přihodilo se ještě víc událostí, ne zrovna příznivých pro odboj. V květnu
přepad a zatýkání ve Skleném a okolí, v červnu přepad hájenky Na hrázi u Netína. To
ohrozilo i jejich skupinu. V srpnu 1944 dostává Josef Doležal vzkaz od Davida, aby
upozornil ing. Bradáče z Uhřínova, ing. Vávru, sklenáře Novotného, účetního Berana ze
Šaškovy tiskárny a trafikanta Brabce, ve Velkém Meziříčí, že jim hrozí zatčení. V září
zatýkají němečtí policisté Františka Kříbala z Oslavice. Tomu Josef Doležal pomohl
k útěku z Offenbachovy pily v Jihlavě, kde Kříbal pracoval jako trestanec. Doležal musí
do podzemí. Uklidí se do Dědkova, do krytu k dvacetiletému Ukrajinci Ivanovi. Ten zná
mnoho lidí v Dědkově. Nejraději chodí poslouchat rozhlas k rolníku Pauzarovi, který byl
ruským legionářem a mluví dobře rusky. Obstarává jídlo pro oba. Nechce, aby se Josef
ukazoval ve vsi. Chodili k němu na návštěvu dva Rusi ze mlýna v Olší. Jejich hovor točil
se většinou kolem železničního mostu u Beranova, na trati Jihlava – Okříšky. Možná, že
byli členy destrukční skupiny Jermak – Tyrš, která tento most vyhodila do povětří
10. dubna 1945 a vyřadila z boje na 200 německých fašistů.
Josefovi neslouží zdraví, odchází na konci října z bunkru. Na začátku prosince je zase
na schůzce v Ovčírně. Ve světnici je David, Čeněk a mlynář Cyril. David rozmlouvá
s hospodářem Nováčkem o přepadovém oddílu ve skupině. Ten slibuje, že získá pro akci
souseda Dohnala a David zase strážmistra Oklešťka z Velkého Meziříčí. Připomíná
všem: „Nesmíte se ukvapovat, podnikat jen to, nač stačí naše síly. Větší akce provedeme,
až jak dopadnou shozy zbraní, které se chystají na jaro. Kdo by věděl o nějakém úkrytu
na zbraně?“ Mlynář nabízí svůj mlýn, ale ten je často kontrolován. Navrhuje další –
stodolu rolníka Mejzlíka z Balin, která je u Horní kaple při silnici z Meziříčí k Uhřínovu.
„To by šlo. Zamluv hned povoz k odvozu a klíče od stodoly.“
„Co s těmi přepady?“
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„Zatím nic, jak jsem řekl, až na jaře, až jak dopadnou shozy.“
„Aspoň v klidu dodereme peří,“ říká s ulehčením hospodář Nováček.
Přišlo jaro. Zmizel sníh, z něho zůstaly někde jen bílé proužky pod mezemi. Hospodáři
začali se setím, tam, kde oranice na sluneční straně začaly vysýchat. Otevírali krechty
s bramborami a začali je přebírat k sázení. Partyzáni čekají netrpělivě na shozy zbraní, až
jedné březnové noci vychází jejich heslo s určením doby příletu. V tu noc 22. 3. 1945
k připravené ploše u Rohů přijde na stovku chlapů, aby střežilo místo shozu, přivolalo
letadlo a osvětlilo plochu reflektorovými signály. Je slyšet jeho let, zapínají se reflektory
a z tmavého nebe padají kolem osvětlené plochy padáky se čtrnácti barely, v nichž jsou
nálože s třaskavinami, zbraně, náboje, čokoláda, cigarety, přijímací a vysílací stanice,
s označením „steny“, „zásoby“ a výstraha: Pod trestem smrti nevyzradit! Nálada je
veselá. Jsou zde chlapi z Oslavice, Balin, Uhřínova, Oslavičky, Rohů a z Tasova
s velitelem Josefem Doležalem, správcem lihovaru, kteří si odnášejí 1 lehký kulomet,
1 automat, 7 pušek, pistole, včetně nábojů a ruční granáty.
Balinští mají ještě steny. Všichni se podělili, barely naházeli do rákosí rybníka, padáky
odnesli. Vše se událo na Dolinách v Panském lese za Jurkovým a Svobodovým polem.
Vysílačku a přijímačku má uschovánu Lojza, syn rohovského Požára – Pánka a František
Svoboda. Čekají, jak to ráno dopadne. Všechno dopadlo dobře.
Oddíl poručíka Skrbka odvezl obě stanice. Brzo ráno druhého dne jde rohovský
Mikyska s ženou a s Jaroslavem Požárem podívat se, co se dělo blízko jejich pole. Uvidí
na stromě ještě jeden bílý padák a pod ním bednu s těmi třemi vykřičníky. Visí na stromě.
Jára přeřízne nožem šňůry. V bedně jsou cigarety a čokoláda. Překvapí je dva chlapi.
V lese něco hledají. Přišli za nimi. Řekli, že je do lesa poslal hajný z Nesměře. Hajný byl
v noci u shozu a oni měli zahladit všechny stopy. Pomohli jim.
Po shozu u Rohů přijel na dovolenou z Itálie četař vládního vojska František Doležal,
a už se tam nevrátil. Zrovna ho potřebovali do oddílu jako odborníka.
Ve druhé polovině dubna trojice Doležalů, František, Josef, Cyril provedla přerušení
telefonního vedení mezi Oslavičkou a Oslavicí v délce 500 metrů přeřezáním sloupů
a strháním drátů. Poručík Skrbek totéž mezi Velkým Meziříčím a Uhřínovem. Odstranili
též orientační tabulky a přepadli vojenské auto. Četníci a vojsko mělo mnoho práce. Do
lesů nešlo.
Konečně dochází k odbojové akci 6. května ve Velkém Meziříčí.
Z rukopisu Františka Horkého Odbojová činnost na Velkomeziříčsku a Velkobítešsku
k tisku připravil Karel Pavlíček
foto Karel Pavlíček

__________
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Z BUDIŠOVA A OKOLÍ
Vážení zákonní zástupci, občané,
druhý březnový týden jsme se nečekaně ze dne na den ocitli všichni v nové
mimořádné situaci, kdy došlo k uzavření naší školy a omezení veškerého pohybu pro
všechny z nás. Bylo to období nejistoty doprovázené strachem a obavami o zdraví své,
blízkých a celé společnosti. V naší škole jsme zvolili pragmatický přístup k práci
v nových podmínkách v podobě distanční výuky.
Na úvod bylo nutné navázat spojení se všemi rodiči žáků a informovat je o způsobu
dalšího vzdělávání po dobu uzavření školy. Využili jsme k tomu náš elektronický systém
Edookit a webové stránky školy. Nebylo to jednoduché, ale po určité době začala většina
spolupracovat.
Učitelé, asistenti, vychovatelé se scházeli na pravidelných poradách, plánovali učivo
pro žáky a následně je vyhodnocovali.
Došlo k redukci vyučovacích předmětů, přičemž byly zachovány všechny hlavní
předměty. Učivo bylo koncipováno do týdenních plánů, které byly zaslány žákům. Žáci
je buď samostatně, nebo s dopomocí rodičů zasílali zpět ke kontrole učitelům.
Ve všech ročnících využívali žáci učebnice, pracovní sešity, pracovní listy. Učivo bylo
ze začátku zaměřené na opakování, což nelze dělat donekonečna. K vysvětlení
a procvičení nové látky používali učitelé různé způsoby a postupy, např. online výuku,
prezentace, odkazy na různé weby s interaktivními testy, cvičeními a hrami či pravidelné
televizní vzdělávání.
S žáky a zákonnými zástupci pedagogové komunikovali při distanční výuce přes
školní elektronický portál Edookit, e-mail a Google Classroom.
Vzhledem k příznivé situaci mohli od 11. května žáci 9. ročníku využít možnosti
pravidelné výuky za zpřísněných hygienických podmínek vydaných MŠMT přímo ve
škole. Od 25. května se vrátilo do školních lavic 78 % žáků 1. stupně. Po deseti týdnech
děti přišly do školy s nadšením.
Pro nikoho z nás nebyla a není situace jednoduchá.
Obdivuhodné je, jak jsme všichni nelehkou situaci zvládli a zvládáme. Učitelé, žáci,
rodiče.
Ukázalo se, jak dokážeme společně vnímat potřebu vzájemného kontaktu,
komunikace, podpory. Ukázalo se, že nucená izolace nás všech nás více spojila
a propojila v chápání společných cílů, ke kterým patří i vzdělání. Najednou si více
vážíme sami sebe, vážíme si rodičů, žáků, učitelů.
A děti?
Ty se najednou do školy těší. Ale nejen ony. I my učitelé.
Bez dětí škola není školou.
Závěrem mi dovolte poděkovat Vám rodičům!
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Oceňujeme Vaši podporu, bez ní by to nebylo možné. Uvědomujeme si, že mnozí
z Vás jste pracovně vytížení, máte doma více dětí a domácí příprava hlavně u menších
žáků se bez Vaší pomoci neobejde.
Mgr. Milan Procházka, ředitel
Život po koronaviru
Lidé: Co bude po skončení epidemie? Pokud to ale lidstvo nějak přežije.
Co budem dělat a jak budem žít, přitom se ale dobře mít? A kde na to vzít?
Budem šetřit peníze, dostanem se z té krize.
Tak jako ve staré Anglii, whisky si do sklenky nalijí,
Zas budou okopávat brambory, mrkev a řepu, vkleče, vleže, nebo v dřepu.
Do hospody půjdem sporadicky, budem žít skromně, jako vždycky!
A co já? Už žádné ženy a chlast, vysoké cíle si začnu klást.
Omezím pití kávy a tím si zlepším zdraví.
Budu používat vysoké rácio, a nakupovat jen lacino.
Ale: Stromy pořád vstoje umírají, zeleň a stín nám ubírají.
Z Pyšeláku je letos kalužina, ta krize náš stát zadlužila.
EU, vládo a hlavy osvícené, dejte nám rady, pokud to máte promyšlené?
Jsme v tom sice nevinně, ale, jak zpívá kněžna Libuše: Český národ nezhyne!
Ing. Rostislav Tesař

Doba koronová
přináší mimo jiné i nově vznikající slova. Myslím, že jejich vysvětlení není nutné – je
to však příležitost ke zlehčení situace. Zdá se, že smysl pro humor a jazykové hrátky
v českém lidu neutuchá.
Pokud by někdo přece jen potřeboval překlad, je uveden (stejně jako tisíce dalších
slov) na https://cestina20.cz/
Ladislav Dokulil
korodoba
karanténiny
haranténa
harantérium
poviražení
šopokalypsa
homeless office
ekopošuk

rdouška
podrouška
mateřírouška
náksichtek
ksichtoplachta
pantáta bezroušek
nemaskačenko
trojdílné plavky

prymulizace
prymulka
prymulex
rýmula
svědek Burešův
ovčáčkovina
hovorkoholik
pomluvčí
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trumpnout
čínit se
nezvláda
homoprávnost
zkouřka
finfluencer
chacharisma
e-hospoda

Milí kamarádi,
v letošním letním čísle se vypravíme do okolí Třebíče, kde se usadil čert. Zjistíme, kde
se toto místo nachází a podle čeho dostalo svůj název. Nebude chybět ani tradiční rébus
a tip na výlet.
Správná odpověď z minulého čísla
V minulém čísle jsme se vás ptali, ve kterém městě se nachází nejstarší dub na Moravě
– Žižkův dub. Určitě to pro vás nebylo těžké a správně jste odpověděli, že v Náměšti nad
Oslavou.
A pokud se vám podařilo správně vybarvit políčka v rébusu, objevili jste obrázek
planety Země.
Letní sudoku

Pekelný kopec (Pekelňák)
Asi 2,5 km od Třebíče se nachází vrch, jehož vrchol dosahuje 572 m n. m. Název
kopce pochází ze staré pověsti, kterou si můžete přečíst v dnešním obrázkovém čtení.
Existuje ještě další pověst, která říká, že svatý Prokop zkrotil ďábla a potom ho odhodil
z míst, kde dnes stojí třebíčská bazilika, tak, že dopadl až na Pekelný kopec.
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Zdroj: Hedbávný, M. Pověsti Třebíčska, Akcent, spol. s r. o., 1997, 2. rozšířené
vydání, str. 39
Legenda o svatém Ivanovi
Svatý Ivan byl podle legendy první poustevník v Čechách. Žil prý v 9. století
v dnešním Svatém Janu pod Skalou. Byl synem charvátského knížete Gostimysla, který
sídlil v Podkrkonoší. Ivan odmítl nastoupit po svém otci na královský stolec a rozhodl se
pro poustevnický život. Odešel proto do Čech a usadil se v neprostupném lese v jeskyni
pod skalou u pramene vody. Živil se lesními plody a mlékem ochočené lesní laně. Zde
prožil 42 let, přičemž odolal mnoha pokušením. Když už se málem rozhodl opustit
poustevnický život, zjevil se mu Jan Křtitel, daroval mu k obraně před pokušením kříž
a vyzval ho, ať neodchází. Když Ivana opět pokoušel ďábel, praštil ho Ivan křížem tak, že
ďábel vyletěl z jeskyně a ve stropě po něm zůstala díra.
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Svatý_Ivan
Tip na výlet – Rozhledna na Pekelném kopci
Dnešní výlet začnete na parkovišti u polikliniky na Vltavínské ulici v Třebíči. Po
naučné stezce se dostanete až k rozhledně na Pekelném kopci. Cesta je dlouhá 4,5 km a je
vhodná i pro rodiny s dětmi. Stezka vede nejdříve po polní cestě, později lesem na vrchol
kopce. Cestou projdete kolem čtyř informačních tabulí, u každé z nich je odpočívadlo se
stolem a lavicemi, kde se můžete občerstvit a odpočinout si.
Na vrcholu Pekelného kopce uvidíte rozhlednu ze dřeva a oceli. Je vysoká 26,5 metru.
Z výšky 23 metrů nad zemí si můžete na vyhlídkové plošině prohlédnout okolí. Na
plošinu vede 125 zpočátku dřevěných, na vrcholu pak kovových točitých schodů
vnitřkem věže. Za dobré viditelnosti by měl být vidět také vrch Schneeberg v rakouských
Alpách, který je vzdálený 160 kilometrů. Rozhledna je volně přístupná veřejnosti bez
poplatku.
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Za spolek Budík Jitka Svobodová a Martina Vašíčková, foto Jitka Svobodová
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Přesmyčky
To vezmete slovo, větu nebo název a vysypete z toho písmena na hromadu. Pak je
nějak poskládáte znovu a vyjde z toho většinou nesmysl. Ale je možné, že náhodou (což
se nestává), nebo záměrně (což je fuška) vzniknou jakás takás slova, která snad mají
jakýs takýs smysl (existuje na to i generátor).
A pokud původní výraz mohl být známý některým osobám (třeba čtenářům jistého
periodika), mohly by jej i zkusit uhodnout (třeba název míst určitého mikroregionu).
Často je třeba upravit délku samohlásek nebo odstranit interpunkci (i tady to bude občas
zapotřebí).
A tady jsou názvy 42 obcí, příp. kat. území. Ty přesmyčky si nedělají nárok na
duchaplný význam, u čtvrté a dvacáté jsou to úplné bláboly, ale ty dvě nešly a nešly
(lepší nenašel ani ten generátor).
Hádejte:
BDI V ŠOU
MĚŘIČ
CÉDÉ ŠÁLÍ
VOD HO
NOHA Z TRNÍ
NA KÁMEN
CEMENTÍ KEL
JAKO NIT
ŠOK NINĚ
ZLÝ OKNA
MANKO LIR

ČMÁRANÉ
ČLENOVÉ KVÓTY
CENÍ, CO MÁ
A ROKEC!
KÁVO-ČÍSLA
POZAĎ NIT
COP V KEŘ
PLYŠE
AČ VEN
HORY
DÍK VORU

KYV ČÍSLA
RIKŠA OVOCE
ZÁĎ TOPKY
MRSK
SEŠ NI TROP
TENCE DUS!
CUDNI STE
SVATO
TŘECÍ NEBE
O STO VRCHŮ
ŠEL PECÍ

__________

POČASÍ
Měsíční úhrn srážek
březen
duben
květen

20,6 mm
30,0 mm
71,1 mm
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VŘE STO
TVÁRNÁ
VILKA DO V
VÍDAL SVAL
KÁVO-STOH
SVOŽ TŘI
ČTI VLNA
KAZ, DRAHÁ
A CO ČTE TIS
Ladislav Dokulil

