Samotářův podzim
Pochmurný podzim plný plodů vzchází,
vyrudlý třpyt z dnů překrásného léta;
čistotná modř jej věrně doprovází;
houf ptáků legendami zní, když vzlétá.
Víno je v sudech; mírně, bez extází
otázkám odpovídá tichá věta.
Tu a tam kříž ční nad pustotné témě;
stádo se ztrácí v purpurovém háji.
Mrak nad rybníkem hnízdí temně
a tváře rolníka se klidné zdají.
Doškové střechy, černočerné země
se podvečerní křídla dotýkají.
V znavených brvách hvězdy tiše plují;
do jizeb chladno uskrovnění vnáší,
milencům z modrých očí vystupují
andělé, pro které je hoře snazší.
Šum rákosí; a hrůza hrobních tújí,
když z holých vrb se černá rosa snáší.

Georg Trakl
(Georg Trakl Šebestián ve snu, Arca JiMfa 1995)
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ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Usnesení č. 13 ze zasedání Zastupitelstva městyse Budišov ze dne 25. 6. 2020
Upravená verze z důvodů dodrţení zákona č. 119/2019 Sb, o zpracování osobních
údajů. Vypuštěné údaje a přílohy jsou v plném znění k nahlédnutí oprávněným osobám
(občané Budišova a vlastníci nemovitostí na budišovském katastru) na Úřadě městyse
Budišov.
Návrh usnesení
zastupitelstvo městyse:
- určuje ověřovateli zápisu Mgr. Janu Smrčkovou a RNDr. Zdeňka Macháta,
- schvaluje program zasedání zastupitelstva městyse,
- bere na vědomí zápisy z jednání Rady městyse č. 38–48,
- schvaluje Závěrečný účet za rok 2019 a Zprávu o přezkoumání hospodaření městyse za
rok 2019 bez výhrad,
- schvaluje Účetní závěrku ke dni 31. 12. 2019,
- schvaluje rozpočtové úpravy č. 6/2020 ve výši 904 000 Kč,
- schvaluje Darovací smlouvu pro FC Budišov-Nárameč z. s. ve výši 160 000 Kč,
hlasování: pro 12, proti 0, zdrţeli se 2,
- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o zrušení obecně závazných vyhlášek č. 1/2020,
- schvaluje Poţární řád městyse č. 2/2020,
- odkládá Vyhlášku o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství
v městysi Budišov,
- odkládá Vyhlášku o stanovení systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění,
vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území městyse Budišov,
- schvaluje neprodávat část pozemku p. č. 4634,
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrţeli se 2,
- odkládá bod na příští jednání zastupitelstva,
- ukládá jednat s majitelem pozemku,
- nesouhlasí s prodejem části pozemku p. č. 3510/5 v k. ú. Budišov a pověřuje radu
městyse k jednání o moţném vybudování zpevněné plochy,
- schvaluje odkoupení části pozemku p. č. 4608/1 v k. ú. Budišov od Správy ţeleznic,
- schvaluje přijetí daru stavby „Parkoviště u zámku Budišov“ od Horácka – ekologického
mikroregionu,
- schvaluje členy Správní rady Bono Publico Budišov, o. p. s.: Barbora Mikysková, Mgr.
Zdeněk Smrček, Milan Koš, Hana Klímová, Petr Jaroš, Ing. Radek Kliner,
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrţeli se 2,
- schvaluje členy Dozorčí rady Bono Publico Budišov, o. p. s.: Ing. Roman Vašíček,
Milan Doleţal, Ing. Ladislav Dokulil,
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrţeli se 2.
Petr Piňos, starosta, Ing. Milan Boček, místostarosta
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Informace z rady městyse
Rada městyse informuje v aktuálním zpravodaji o připravovaných nebo realizovaných
akcích za minulé období od uzávěrky minulého vydání do konce srpna.
Přechod pro chodce u ZŠ je dokončen. Na záměně původně navrţeného kačírku
v dělícím pásu za jiný materiál RM spolupracuje s architekty.
Předláţdění chodníku u školy je dokončeno vyjma části u domu č. p. 220, kde se
buduje vjezd do zadní části pozemku. Dláţdění hřbitovních chodníků je dokončeno
v části od hlavní brány ke schodům k silnici na Nárameč.
Probíhá realizace 1. části projektu „Společně za poznáním“ pro ZŠ (stavební úpravy),
které částečně omezí provoz školy v první polovině září. Stavebně by měla být akce
dokončena ve druhé polovině září. Další částí projektu je konektivita (tj. vybudování
nové serverovny, počítačové učebny a realizace kvalitního internetového připojení pro
provoz multimediálních učeben. Protoţe se odvolal jeden z uchazečů o realizaci, musela
být vypsána nová soutěţ, která se bude vyhodnocovat v měsíci září. Poslední částí
projektu je vybavení nově vzniklých prostor. Protoţe se jedná o zakázku „na míru“, musí
být pro zaměření dokončeny veškeré stavební práce. Pro vybudování nové třídy MŠ
musely být upraveny podklady pro výběrové řízení, neboť původní dokumentace
k projektu z r. 2018 nesplňovala současné podmínky pro vypsání výběrového řízení. Po
jejich schválení administrátorem projektu bude výběrové řízení na dodavatele vypsáno.
Dotační akce revitalizace rybníka Pivovárek je dokončena, probíhá ještě administrace
projektu.
Rada městyse začala s realizací akce úpravy prostor pro autobusovou čekárnu a
kontejnerové stání pro třídění odpadů v Kundelově.
Rada městyse schválila podmínky smlouvy o vypracování zadávací dokumentace pro
veřejnou zakázku dotačního projektu „Workoutové hřiště“.
Petr Piňos a Ing.Milan Boček
Nová dlaţba na hřbitově
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Od 22. června začalo bagrování části cesty mezi hroby od hlavního kříţe k náramečské
bráně. Samotné pokládání kamenných dlaţdič se uskutečnilo v týdnu od 10. do
17. července. Dlaţdice nařezal a zhotovil Kamenolom Kamenná a práce prováděla firma
Renostav Valeč. Celkový náklad činil 300 000 Kč, z toho kraj Vysočina přispěl
120 000 Kč.
Karel Pavlíček
Kritika? Nebo jen skutečná realita?
Hned v úvodu se vrátíme k našemu příspěvku z minulého zpravodaje ze strany 17,
který se vyjádřil k chodu městyse. I kdyţ na něj nebyla přímá reakce, mohli jste ji vyčíst
v textech předcházejících příspěvků na stránkách 2–6, kde bylo stanovisko a daný postup
městyse k jednotlivým bodům příspěvku vysvětlen. Dobře se reaguje na článek, pokud
má vedení obce moţnost si příspěvky do Zpravodaje před jeho vydáním ještě přečíst.
Takovou šanci „cenzurovat“ a nachystat si odpověď dřív před vydáním by měli potom
mít všichni zastupitelé – nebo nikdo! Těţko se reaguje s odstupem tří měsíců v dalším
čísle zpravodaje.
Jako opozice nejsme jenom kritičtí a jsou o tom důkazy z jednání zastupitelstva, kde
hlasujeme pro, v důleţitých a věcných návrzích např. rozpočet, projekt pro školu
Společně za poznáním, finance na chodníky, obnova cesty na hřbitově a hlasovali jsme
téţ pro zpracování studie na vytvoření nových stavebních míst atd. Snaţili jsme se
opakovaně prosadit různé dotační tituly. Například na nákup barevných nádob pro tříděný
odpad (třídíme u paty domu), výsadba stromů podél cest v blízkosti Budišova a obnova
alejí apod. Moţností se nabízí mnoho, většinou nebýváme vyslyšeni.
Na druhou stranu návrhy i připomínkujeme, třeba zmíněnou cestu na hřbitově, kdy
jsme podali návrh, aby pod cestou byla poloţena vodovodní přípojka s vývodem u spodní
brány směrem na Nárameč. Dále nás zaráţí různé práce, které pozbývají smysl. Jde třeba
o natírání polorozpadlých laviček. Zaţili jsme opravy chodníků v místech, kde to nebylo
vůbec potřebné. Co raději postavit chodníky tam, kde zásadně schází?
Proč píšeme a budeme psát? Minulý Zpravodaj se moţná i díky našemu příspěvku
téměř celý vyprodal a vyvolal veřejnou diskuzi. Máme velkou radost. Z toho je patrné, ţe
veřejnost zajímá nejenom chvála, ale i problémy, o kterých se veřejně nemluví nebo se
mluvit ani nemá.
Milan Doležal, Petr Jaroš, Mgr. Veronika Ležáková, Barbora Mikysková, Josef
Ondráček, Mgr. Jana Smrčková, Mgr. Zdeněk Smrček

BONO PUBLICO BUDIŠOV, o.p.s.
Otevřela se nám další kapitola nekonečného příběhu s názvem BONO PUBLICO.
Mnozí z Vás si jistě vzpomínají na sloţité období, kdy se o Budišově a společnosti
BONO PUBLICO mluvilo aţ moc. Celé téma se probíralo na celorepublikové úrovni.
Někdo byl obviněn, někdo byl „hrdina“. Vše se prošetřovalo a hledala se pravda. Pravda
6

se jiţ asi nalezla, vše je „tak nějak“ ukončeno. Plánované projekty se ve velké většině
neuskutečnily.
Zůstala nám tu obecně prospěšná společnost BONO PUBLICO.
Od roku 2013 byl do funkce ředitele jmenován Ing. Milan Boček.
V červnu letošního roku byla na zasedání obecního zastupitelstva jmenována nová
správní a dozorčí rada. To vše za účelem likvidace této obecně prospěšné společnosti.
Správní rada na svém prvním zasedání jmenovala do funkce předsedy Bc. Barboru
Mikyskovou a do funkce místopředsedy Ing. Radka Klinera. Byl projednán další postup
a termín dalšího setkání. Správní rada vyzvala elektronickou poštou ředitele Bočka, aby
předal veškeré materiály týkající se BONO PUBLICO na úřad městyse. Aby byly
k dispozici pro další postup. Coţ bohuţel nevykonal. Výzvu k předání dokumentace jsme
opakovali telefonicky, také bez úspěchu. Na jednání s panem starostou nám bylo řečeno,
ţe tyto materiály je nutné předat osobně. Proto jsme stanovili termín pro osobní setkání.
To se také bohuţel ze strany pana Bočka, neuskutečnilo. Z těchto důvodů jsme byli
nuceni na druhém zasedání správní, stávajícího ředitele odvolat. Není moţné postupovat
k likvidaci, aniţ bychom měli jakýkoliv dokument, zakládací listinu, nebo stanovy.
Aktuální situace celé společnosti a likvidace je v jednání s právníky. Na základě jejich
doporučení učiní správní rada další kroky, které povedou k úspěšné likvidaci.
Momentálně nikdo přesně neví, kolik peněz celá tato kauza vlastně stála. Kolik peněz
z obecního rozpočtu odteklo do neznáma? Všichni věříme, ţe se v dokumentech,
výročních zprávách a účetních závěrkách vše dohledá. Budeme vás informovat.
Barbora Mikysková
K článku Bono Publico Budišov, o. p. s.
Po uzávěrce zpravodaje jsem obdrţela e-mail s článkem, podepsaným Správní rada.
S tímto článkem jsem se jako členka správní rady neztotoţnila a odmítla jsem jej
podepsat, stejně jako Ing. Kliner, který na jednání správní rady ani nebyl přítomen,
protoţe mu na toto jednání nebyla doručena pozvánka.
Vzhledem k tomu, ţe článek obsahuje nepravdy (například o tom, ţe nevíme, kolik
peněz z obecního rozpočtu odteklo neznámo kam), vyjadřujeme svůj nesouhlas. Všechny
finanční transakce související s Bono Publico schvalovalo Zastupitelstvo městyse
Budišov a v zápisech z jednání zastupitelstva je všechno uvedeno.
Hana Klímová, Ing. Radek Kliner

__________
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ZPRÁVY
Mariánský sloup v Praze definitivně
15. srpna praţský arcibiskup Dominik Duka po poledni poţehnal mariánský sloup
v Praze a ocenil zlatou svatovojtěšskou medailí i v Budišově známého sochaře Petra
Váňu, který přes hromady klacků pod nohama přece jenom dokázal repliku sloupu na
Staroměstském náměstí jiţ 4. června 2020 postavit. Připomeňme, ţe původní sloup
postavili Praţané na poděkování Panně Marii za pomoc při obraně města před Švédy
r. 1648. Jen je třeba připomenout, ţe na sloupu je umístěná P. Maria Immaculata. Dvě
takové sochy máme v Budišově také, a to pod schodištěm v budišovském zámku a další
před farou (od roku 1990 na sloupu) – BZ 2/2002. A jednu Immaculatu mají i v Budišově
nad Budišovkou.
15. srpna Panna Maria pomohla od Švédů i Brnu. Onen den r. 1645 obránci Brna
odrazili veškeré útoky nepřátel, přičemţ významně pomohl i jezuitský kněz ct. Martin
Středa (připomínka 26. srpna), včetně jeho proseb k Panně.
15. srpna se od roku 1995 slaví Den Brna.
15. srpna byla v roce 2020 u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně odhalena socha
ct. Martina Středy.
15. srpna je poutní budišovský svátek.
Ladislav Dokulil
Chovatelé odolali
Letošní chovatelská výstava porušila tradici, nebyla letos druhá oproti minulým letům,
ale první. Mohla za to koronavirová epidemie, kdy bylo zakázáno snad všechno.
Návštěvníci letošní poutní srpnové chovatelské výstavy se mohli přesvědčit, ţe jak
chovatelé, v nově upravených prostorách, tak i jejich vystavovaní králíci, holubi a drůbeţ
jsou v dobré kondici.
Vítězové výstavy v jednotlivých kategoriích:
Králíci
1. Velký světlý stříbrný– chovatel Vss, Miroslav Hanzl
2. Burgundský – Bu, Jiří Chadim
3. Marburský – Ma, Josef Valíček
Čestná cena:
Velký světlý stříbrný – Vss, Josef Coufal
Kalifornský – Kal, František Břinek
Český albín – Ča, Kamil Černý
Holubi
1. Kudrnáč – Miroslav Novotný
2. Kudrnáč – Miroslav Novotný
3. Prácheňský káník černý – Josef Dobrovolný
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Čestná cena:
Moravský pštros ţlutý – Pavel Oulehla
Moravský pštros modrý bezpruhý – Josef Prudík
Hýl bronzový černokřídlý – Josef Bryja
Drůbeţ
1. Kajuga – Pavel Oulehla
2. Česká slepice – Ing. Jaromír Dobrovolný
3. Vyandotka zdrobnělá – Jaroslav Toufar
Čestná cena:
Ayam Cemani – Jaroslav Toufar
Vyandotka zdrobnělá – Ing. Erik Mišovič
Novoanglická bojovnice zdrobnělá – Dušan Kresan
Ke zpestření výstavy přispěla soutěţ v kokrhání kohoutů. Zúčastnilo se jich několik
chovatelů s 25 kohouty různých plemen. Soutěţ trvá, jak v sobotu, tak neděli čtvrt
hodiny. Samotnému kokrhání napomáhá (není to však pravidlem) vloţení kohouta do
uzavřené papírové krabice před soutěţí, kdy se jim navodí pocit noci a po vytaţení
prozpěvují jako by bylo ráno. Budišovští chovatelé se zařadili mezi tři v republice, kteří
tuto soutěţ provozují.
K samotným výsledkům:
Sobota
1. místo antverpský vousáč křepelčí chovatele Dušana Kresana, zakokrhal během čtvrt
hodiny 45×
2. místo antverpský vousáč křepelčí chovatele Dušana Kresana – 42×
3. místo antverpský vousáč křepelčí chovatele Dušana Kresana – 31×
Neděle
1. místo antverpský vousáč křepelčí chovatele Dušana Kresana – 40×
2. místo antverpský vousáč křepelčí chovatele Dušana Kresana – 32×
3. místo zdrobnělá novoanglická bojovnice chovatele Martina Nováka – 28×
Sponzoři výstavy
KRAJ VYSOČINA, DE HEUS A.S. – KRMIVA ENERGYS HOBBY, MĚSTYS
BUDIŠOV, NORUNEX S. R. O., TROUW NUTRITION BIOFAKTORY S. R. O.,
ZAHRADNICTVÍ STUDENEC, HAMMELMANN – SERVIS S. R. O., TOMÁŚ
GLOVACZ, DOMINANT LÍHEŃ STUDENEC, AVICENTRA S. R. O.,
PRUMYSLOVÉ ZBOŹÍ JOSEF ONDRÁĆEK BUDIŚOV, HOSPODA U FLORIÁNKA
BUDIŚOV, NÁBYTEK NOVÁK, SOFI STAV S. R. O. RUDÍKOV, JATKY ZEZULA
RUDÍKOV, ZEPAS RUDÍKOV, LIBER RUDÍKOV A MIKROP ČEBÍN
Veterinární dohled MVDr. Jaroslav Chyba
K úspěchu výstavy přispěly, vedle kvalitních vystavených králíků, holubů a drůbeţe,
i nově upravené prostory, do kterých přišlo přes 600 platících návštěvníků.
Karel Pavlíček
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Zjasnělý podzim
Mohutně končí rok a v něm
je zlaté víno, plno plodů.
A lesy mlčí kolkolem
se samotářem v doprovodu.
Je dobře, praví hospodář.
Ty hudbo zvonů rozplývavá,
rozjasni ještě naši tvář.
Tah ptáků na odletu mává.
Milostná doba, lásky čas.
Člun plyne proudem, bez oddychu
vrství se obraz na obraz –
a všechny zanikají v tichu.
Georg Trakl
(Šebestián ve snu, Arca JiMfa 1995)
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Z HISTORIE
Dobrovolná jednota hasičská
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Seznam činných členů Hasičského sboru v Budišově v letech 1890–1900 je součástí
archívu Ludmily Eichlerové a autorem přepsání je Ladislav Eichler ml.
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Profesor Josef Růţička
Mnozí z vás mají moţná dodnes schovány dvě samostatné pohlednice, na kterých je
vedle budišovské kostela i budišovský zámek. Jedná se o reprodukce obrazů Josefa
Růţičky z roku 1931. Delší dobu se nedařilo zjistit bliţší údaje o tomto malíři, aţ díky
ochotě Ivety Benáčkové z Městské knihovny Znojmo se podařilo objevit bliţší údaje.
Malíř a profesor kreslení Josef Růţička se narodil 13. 4. 1883 v Bučovicích.
Absolvoval dvouletý kurs pro řemesla drobná a umělecká na Střední průmyslové škole
v Brně, vysoké učení technické v Brně v letech 1902–1905. Byl řádným členem
mezinárodních kongresů pro kreslení a uţité umění v Londýně, Dráţďanech, Paříţi,
Bruselu a Praze. Vystavoval oleje a akvarely na Zemské výstavě v Kroměříţi r. 1925.
Vydal sérii krajinných motivů z Českomoravské vysočiny z okolí Budišova u Třebíče.
Ilustroval dětské knihy a učebnice.
Pouţitá literatura: Toman, P., Toman, P. H. – Nový slovník československých
výtvarných umělců; 2. sv.; Ţelezný, I., Praha 2000
Karel Pavlíček
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Rodina Chalupova z Ptáčova u Třebíče
Moji rodiče se brali v roce 1930. Tatínek Jan Chalupa z Ptáčova, pocházel z pěti dětí
a bral si za manţelku Františku Zounovou z Ptáčova. Dostal hospodářství po rodičích a
v r. 1936 se dal do stavby stodoly a prasečáku. Měli jsme asi 31 ha polí, luk a lesa. Na
Vysočině bylo vţdycky dost práce, ale úroda byla slabší, zvláště kdyţ bylo sucho. Kdyţ
začali hospodařit, tatínek se svým kamarádem začali usilovat o zavedení elektřiny. Lidé
o to moc nestáli, ale oni toho přece docílili. Brzy jsme měli zavedené napaječky pro
dobytek, dráţku na hnůj i ostatní stroje, aby se usnadnila práce. Já, jako devítiletá, jsem
uţ pásla dobytek a pomáhala v hospodářství.
Pak ale přišel rok 1948. Moci se chopila KSČ a vše vzalo velký obrat. V roce 1950 se
narodil bratr Jan a tatínka v prosinci zavřeli. Komunisté si vymysleli, ţe nemá oseté
hektary. Vyměřili mu 6 měsíců vězení a pokutu 10 tisíc korun. Přitom podepsané
dodávky měli rodiče splněné. Důvod byl tedy vymyšlený. Tatínek se vrátil vyhublý
a zesláblý, ale práce na hospodářství nečekala a pracovat musel. Ke všem těmto
starostem ještě po domech stále chodily kontroly a šikanovaly lidi, přestoţe ti měli
dodávky splněné. Končila jsem školní docházku v necelých 15 letech a nebyla ţádná
naděje dostat se někam do učení. Zůstala jsem doma a pomáhala v hospodářství.
Maminka dostala zápal plic a pohrudnice a musela do nemocnice. Malého bratra
pomáhali hlídat příbuzní a my s tatínkem jsme dřeli a ţili, jak se dalo. Maminka přišla
koncem června z nemocnice a 13. července se narodila sestra Maruška.
Já jsem ve 14 letech dojila 14 krav denně, někdy mi pomohly sestřenice. Po vesnicích
chodili tajemníci a honili hlavně ty, kteří nejvíc dřeli. Kdyţ se mlátilo obilí, chodil
tajemník ještě častěji, aby mu nic neuniklo. Hlavní bylo, rychle dodávat obilí. Tatínek
váţil obilí do dvou hodin v noci, aby ráno mohl jet s dodávkou. V té době větší hospodáři
nedostávali ani lístky na cukr, maso, šatenky, ani zabít prase se nesmělo. Protoţe
maminka nemohla koupit bratrovi ţádné oblečení, sousedka paní Dokulilová jí donesla
šatenku, i kdyţ sama měla děti a také je potřebovala obléci.
Kdyţ se splnily dodávky a sekly se otavy, tatínka sebrali 4. září 1952 přímo na louce.
Ani rozloučit se s námi nesměl. Soudili ho ve vsi v kanceláři za přítomnosti mnoha lidí,
ale ve chvíli, kdy se mohl podívat, kdo je v místnosti, všichni uţ patrně odešli. Tenkrát
stačilo, kdyţ rozsudek podepsali 3 lidé ze vsi. Brzy jsme se dozvěděli, ţe to byli
3 Benáčkové, kterým tatínek nikdy neublíţil. Tatínek dostal 19 měsíců vězení, 35 tisíc
pokuty a na 10 let zákaz pobytu v okrese. Domů uţ se nikdy nešel ani podívat. Ani to jim
nestačilo a odsoudili i maminku. Do Třebíče jela s kočárkem, tam byla zbavena všech
práv k majetku a musela zaplatit 5 tisíc korun pokuty. Majetek propadl ve prospěch státu.
Zajímavé bylo, ţe ji soudil JUDr. Novosad, jehoţ rodina k nám celou válku chodila pro
ţivobytí. To maminku moc mrzelo.
Při stěhování stáli dva chlapi na dvoře jako příslušníci SS v koţených kabátech
a hlídali, co si naloţíme s sebou. Všechny věci pro celou rodinu se musely vejít na jedno
auto, víc jsme si vzít nesměli. Vystěhovali nás koncem října 1952 na státní statky
Pelhřimov do vesnice Vlásenice-Drbohlavy. Sestře byly 3 měsíce, bratrovi 2 roky a mně
14 let. Zařadili mne se ţenskými na těţké polní práce bez ohledu na můj věk. To se také
podepsalo na mém zdraví.
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Svatba mých rodičů Jana a Františky Chalupových, tatínek stojící druhý zleva,
maminka sedící uprostřed
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Tatínek Jan Chalupa
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Maminka Františka Chalupová

V Drbohlavech na státním statku s námi bydlela rodina Krejčova, která byla
vystěhována ze Sokolí u Třebíče. Měli 3 děti a s dcerou Jaruškou jsme byly přibliţně
stejně staré. Proţívaly jsme tu dřinu spolu a někdy jsme si naříkaly, ale ţe jsme byly dvě,
snášely jsme to snáze. Na státní statek Vlásenice-Drbohlavy byla rovněţ vystěhována
v r. 1953 rodina Bothova z jiţního Slovenska z vesnice Klučovce. Měli 4 děti, Sarenku,
Vilmu, Ladislava a Ludvíka. Kromě pětiletého Ludvíka všichni pracovali s rodiči na
státním statku. Velkým problémem pro ně bylo dorozumět se, protoţe v jejich vesnici se
mluvilo výhradně maďarsky. Navíc je vedení statku ubytovalo na opuštěné hájovně v lese
asi 1 km od vesnice. Pro lidi zvyklé ţít mezi ostatními lidmi na vsi, byla tato samota
velice stresující. Celý příběh jejich vystěhování popisuje syn Ladislav v obdobné knize,
která vyšla na Slovensku.
Práce na statku byla neustávající dřina. Veškerá těţká práce, jako např. nakládání
hnoje nebo tahání pytlů s umělými hnojivy, se dělala ručně. Práškovaly jsme pole DDT
se zakrytou pusou, ale přesto jsme se nadýchaly jedů dost a dost. Aţ se s kamarádkou
divíme, ţe jsme ještě naţivu. Maminka krmila dobytek a pak dojila. Bydlení bylo špatné,
zima taková, ţe přes noc zamrzl i nočníček dětem. Přídavky na děti tehdy ţádné nebyly.
Kdybych ve svých tehdy necelých 15 letech nevydělávala, ani bychom se s maminkou
a dvěma malými sourozenci neuţivily. Celá rodina to odnesla následky na zdraví.
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Důvodem toho všeho bylo, ţe tatínek měl dobře vedené hospodářství vybavené moderní
mechanizací a stroji, které komunisté potřebovali ukrást pro druţstvo.

Historie našeho domu po našem vystěhování spojená s postupnou devastací,
při střídání jednotlivých bydlících ukončena jeho zbouráním

To bylo vyprávění o konci jedné z mnoha selských rodin, kde se láska k půdě dědila
a předávala z generace na generaci. O té lásce nechtěli bezcitní komunisté ani slyšet, ta
jim vadila…
Františka Marousková
Partyzánská hospoda U Ţelezníků
Přijede-li někdo z vás do krajiny mezi Velkým Meziříčím a Velkou Bíteší na
Českomoravské vysočině, uvidí odevšad rudský kostel, protoţe Ruda je vesnice na
nejvyšším kopci tohoto kraje. Má také nejvyšší hospodu. Ta se stala za okupace v roce
1939 sídlem štábu odbojové organizace R 3 – Rady tří. Její krycí jméno bylo
U Ţelezníků, protoţe kolem Rudy nacházela se za dávných dob ţelezná ruda. Co se v ní
dělo za okupace, o tom vypráví majitelka hostince a matka partyzánů paní Aneţka
Malcová:
Ţně v roce 1939 byly v plném proudu. V naší hospodě a hospodářství bylo třeba
mnoho pracovníků. Hospoda je při státní silnici a v těch dobách projíţdělo kolem
německé vojsko. Kolona za kolonou k východu. Povídalo se, ţe se něco chystá. Lidé
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z toho měli radost, protoţe bez války by nebylo naše osvobození. Hospoda byla stále plná
vojska. Jedli, pili, nocovali. Proto v srpnu přišli nám s hospodářstvím pomoci naši
příbuzní – švagr Silvestr Malec, odborný učitel ve Velkém Meziříčí a zeť František
Maloušek, řídící učitel v Kadolci. První byl štábním kapitánem v záloze a druhý
nadporučíkem. Ti měli nejvíce hovoru v noci. Málo nám pomohli, protoţe ve dne byli
stále na cestách. Jezdili na kolech, na motorce, autem. Říkala jsem si zvědavě: Co ti dva
tají?
Konečně jedné srpnové noci, kdyţ odešli z hospody poslední hosté a já zamkla dům,
přišli za mnou a muţem: Jsme členy tajné odbojové organizace a potřebujeme vaši
hospodu. Chceme z ní udělat velitelství odboje, abychom se mohli tajně scházet
a pracovat. Pomůţete nám? Co jsme měli dělat? Nikdy nezapomenu na tu noc. Stiskli
jsme si ruce, slíbili věrnost a mlčení. Nemohla jsem tehdy usnout, vţdyť jsem věděla, do
čeho jdeme, ţe jde o ţivot a v naší rodině bylo devatenáct muţů, ţen a dětí. Dlouho jsem
klečela a prosila: Pane, nedopusť, abychom zahynuli, aby naše tak početné rodiny byly
vyvraţděny, vţdyť bojujeme za věc spravedlivou. To bylo potom nocí, co pod jednou
střechou v přízemí i v poschodí spali spolu partyzáni a Němci! Ne nadarmo se říká, ţe
pod svícnem je tma.
Skupina se rozrůstala. Stále přibývalo úkolů, a tak syn Standa byl vybrán za spojku
mezi Meziříčím a Bíteší. První rána přišla v prosinci 1939. Švagr Silva Malec byl zatčen.
Padl na nás strach, ale Silva nikoho neprozradil. Velení po něm převzal Maloušek. První
z partyzánů, který ţil v ilegalitě, k nám přišel kapitán Karel Veselý – Steiner. Přivedl ho
Maloušek a představil jako učitele Karla Smejkala. Pro nás to byl jen Karel. To bylo
v roce 1942. Domlouvali jsme se, ţe ho přijmem za kočího. No, nešlo to. On musel stále
jezdit a bylo by to u druhých čeledínů podezřelé. Stal se potom dřevařem v lesích hraběte
Podstatského. Přestěhoval se a k nám zajíţděl jen málokdy. Vţdy přijíţděl se sekyrou
a pilkou na zádech. Uviděla jsem ho aţ na Bílopu sobotu roku 1943. Přišel s Malouškem.
Potřebovali mnoho peněz a věcí. Měli v lesích čtyři ruské utečence – zajatce. Chtěli pro
ně šaty, potraviny, cigarety. Takových příhod bylo mnoho. Často zastavoval u nás za nocí
buď sám, nebo s nějakým člověkem. Samá krycí jména, já věděla, ţe to jsou vedoucí
odboje.
Jedné květnové noci roku 1943 zaklepal někdo na okno. Poletovali uţ chrousti, klepali
do oken a tak jsem nevstávala. V těch dobách mě probudilo sebemenší zaklepání. To se
ale opakovalo silněji. Polekala jsem se. Sotva jsem se dovlekla k oknu, slyším hlas:
„Teta, nebojte se, to jsem já, soused Marek.“ Pootevřela jsem okno: „Jdu z Jabloňova.
Ten učitel, co se dal k Němcům – Ferda |Holík z Jabloňova, mi prozradil, co Němci
chystají na Čechy. Chtějí ve Velkém Meziříčí vyvěsit německou tabuli NSDAP. Sami prý
ji v noci roztlučou a svedou na Čechy, aby se zbavili nepohodlných Čechů z okresního
úřadu.“
Na okresním úřadě bylo zaměstnáno několik bývalých českých důstojníků a stejně tak
u firmy Horáček na stavbě silnice u Ořechova. „No, sousede, jste hodný,“ poděkovala
teta, „jen kdyţ se nestalo nic horšího, tomu se dá předejít.“ Hned jsem vzbudila muţe
a radili jsme se, co podniknout. Vzbudili jsme syna Stáňu. O půlnoci byl uţ u naší dcery
Aneţky v Ořechově. Byla tam učitelkou. Hned to ohlásila u Horáčkovy firmy. Já se
vydala pěšky ke zvěrolékaři dr. Vališovi do Velkého Meziříčí. Kdyţ se rozednívalo, uţ
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o tom věděl. Zabránili jsme tak velkému neštěstí. Tabuli musel hlídat kaţdou noc
spolehlivý stráţník a s ním vlajkař Kyjánek. Maloušek dal hlídat i zrádce Powolného,
abychom věděli, kdo k němu chodí a mohli našim lidem dát výstrahu.
Blíţily se prázdniny roku 1944. Německá armáda ustupovala, přicházelo osvobození
a my se těšili, ţe přestane trápení bezesných nocí. Znala jsem zpaměti Malouškovu
brumlající motorku. Přivezl k nám děti. To znamenalo, ţe v Kadolci bude nějaká tajná
porada. Naše dcera, jeho ţena, přicházela za dětmi pěšky, takţe ani ona se s nikým
nesetkala. Jen jednou řekl, ţe musel zavést generála Luţu k doktorovi. Co mu bylo,
neřekl.
Těšili jsme se na mír a klid. Ono však přituhlo. 31. kvěna bylo přepadeno gestapem
Sklené, Radenice, Pikárec. Desítky lidí byly zatčeny a odvezeny do vězení. Malouškem
to otřáslo. Chystal se do krytu za ruskými zajatci. Neţ tak udělal, byl zatčen gestapem. Za
čtyři dny, 10. července 1944, zemřel v Jihlavě.
Hospoda zmlkla. Partyzáni přestali chodit. Do hospody přišla jen Anda a její dvě
dcerky, osmiletá Alenka a pětiletá Hanička. Srdce mi stydlo, kdyţ mi šeptaly“ Babičko,
tatínek musel odejet, on se brzo vrátí, viď, ţe se vrátí?“
Co jsem měla říct? Násilím zastavit slzy, usmívat se a utěšovat: To víte, ţe se vrátí,
hned jak přestane válka, uţ tu bude. Kdyţ hoře trochu povolilo, objevil se prvně Karel,
jak jsme říkali Steinerovi. Po něčem se přestěhoval nadobro. Přišel s ním parašutista
Řehoř, kapitán Pernický z Valašského Meziříčí. Karel se stal velitelem po Malouškovi.
Udělalo se pro něho místo, kdyţ se dcera Anděla vrátila s dětmi do kadolecké školy.
V lednu 1945, kdyţ se německé vojsko pomalu chystalo na ústup ze Slovenska,
přihnal se na koni německý důstojník. Bylo uţ navečer. Chtěl nocleh. Kam ho dát spát?
No, nedalo se nic dělat. Musel do Karlovy postele, do prvního poschodí, kde Karel spával
s mým muţem. To víte, jak se pobavili! Ještě, ţe můj muţ uměl několik slov německy, co
pochytil při obsluze za ta léta od těch německých pacholků: Pitšén, jo, frštáhe, pferd, gut,
ales, ordnung, vinš, vajn, vosr, ajr, kafé, buchtl, knédl, kraut tádllós, málzajt. Karel se
vyspal v sousedním pokoji, jenţe jsem ho musela čekat. Chodil podle úmluvy vţdy
v sudou hodinu, a to čtvrt hodiny před sudou nebo čtvrt po sudé.
20. ledna vrátil se syn Stáňa z Kadolce. Byl tam jednat sluţku. Přivezl Jobovu zprávu.
Ráno byli v Kadolci němečtí četníci a hledali Malouškovu ţenu. Ještě, ţe byla s dětmi
právě u nás! Titíţ četníci prý zatkli ve Velkém Meziříčí paní Košťálovou, ţenu kapitána,
jenţ byl umučen v Jihlavě gestapem. Anda sbalila nejnutnější věci a na kole ujela do
Velké Bíteše ke strýci Františku Babákovi. Ten ji poslal pomocí šoférů státních drah do
Brna ke strýci Pečínkovi. Ten měl za úkol dopravit ji pod cizím jménem do ústavu pro
duševně choré v Černovicích. Osobní doklady s cizím jménem pro ni připravil Karel
u Okresního úřadu ve Velkém Meziříčí. Četníci však zabavili v Kadolci jen pozůstalost
po Malouškovi. Anda se vrátila z Brna domů – ubohá, zastrašená a dlouho trvalo, neţ se
probrala. Ţeny odbojových pracovníků si vytrpěly své a tisíce jich odešlo bez návratu.
Přesto Anděla s námi pokračovala v odboji. V půli února převezla z Kadolce do Rudy
tajnou vysílačku. Byla to odváţná cesta, jet s tím kolem letiště, hlídaného německými
stráţnými. Mohla jet jen ţena, které si tolik nevšímali.

26

Bývalá hospoda U Ţelezníků u Jabloňova

Farní kostel sv. Jiljí v Rudě
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Památník u řeky Oslavy, kde byla Němci zastřelena a hozena do řeky
část zatčených partyzánů

Společný hrob všech zavraţděných na velkomeziříčském hřbitově
28

S přicházejícím jarem přišli s Karlem na pár dní i čtyři parašutisti s vysílačkou Annou.
S nimi přijely i ţoky zbraní a nábojů. Parašutisti se jmenovali Vincek, Jiří a Vavřinec. Jiří
se potom dostal do Prahy, zúčastnil se s vysílačkou Annou praţského povstání. U nás
navázali spojení s Anglií. Bojový materiál rozváţel můj muţ se synem Stáňou k Pánovu.
Doprovázeli je vţdy dva parašutisti. Jarní dny byly nabity úkoly. Partyzáni se
připravovali k boji. Spojky přijíţděly, odjíţděly, přinášely rozkazy. Kola, koně motorky,
nohy, povozy – všechno bylo v pohybu. Jezdil otec, syn, obě dcery, synovec Jarek,
Broţa. Já se snachou Máňou jsme měly sluţbu doma.
Nejhorší chvíle nás teprve čekaly. Smrt se postavila s kosou u vesnice. 12. dubna 1944
odpoledne přijel oddíl Němců v síle 120 muţů. Jel do fronty k Brnu. U nás přenocovali.
Sloţení oddílu bylo zajímavé: 91 muţů byli vlasovci, 18 německých důstojníků
a poddůstojníků a ostatek Poláci. Rusi byli stále pohromadě. Ubytovali se po domech.
U nás v hospodě spali tři důstojníci. Rusové večer obešli vesnici, obhlédli si cesty
k Březejci a Ořechovu, kde byly lesy směrem od fronty. Večer si v lokále stále něco
šuškali, a pak zavolali syna Stáňu. Řekli mu, ţe o 10. hodině postřílejí všechny německé
důstojníky a poddůstojníky a za hodinu zmizí do lesů. Stáňa tomu uvěřil, aţ ty tři
důstojníky na dvoře odbouchli. Ostatní vylákali ven poplachem, ţe ve vsi jsou partyzáni.
Některé zastřelili ve světnicích, přímo v posteli. To bylo krve v peřinách na stropech, na
zdích. Ubili i jednoho svého, který pomohl k útěku dvěma důstojníkům. Ubili ho na návsi
kolbami a kopanci. Opravdu, za hodinu byli v lesích se vší výzbrojí.
Po jejich odchodu padla na vesnici hrůza. Vzpomněli jsme si na Lidice. Některé
rodiny se daly na útěk do lesů. Neţ se rozednilo, byla ves plná německých četníků.
S nimi i ti dva nezabití. Ti nás zachránili. Vypověděli, ţe to udělali vlasovci. Naloţili
mrtvoly na nákladní auta a odvezli je na hřbitov ve Velkém Meziříčí. Já měla strach
o Karla Veselého – Steinera. Měl přijet o půl osmé hodině. Dobře to provedl. Právě kdyţ
se houf Němců hrnul do světnice, vmíchal se mezi ně a zadním vchodem do patra.
Donesla jsem mu jídlo. Viděla jsem s hrůzou, ţe si natáhl anténu od kapesního přijímače,
lovil vlny a na nic nedbal, co se děje dole. „Pro pánaboha, co to děláte?“ rozkřikla jsem
se, „celá vesnice je plna německých četníků!“ Nedbal, jen řekl: „Hlídejte je, musím
poslat nutné telegramy, mám zde spojky.“ Dole hlídal muţ a já v poschodí za záclonou.
K desáté hodině přijelo 40 velkých autobusů s policií. Autobusy byly natlačeny kolem
hospody. Jak proklouznout! Celá vesnice byla obklíčena. Poschovávali jsme, co se dalo:
nabíječe, baterie, radiosoučástky a Karel s přístrojem, schovaným v proutěné tašce pod
slepičí násadou, jako neškodný vesnický strejda, dostal se z obklíčené vesnice ven –
dokonce pomocí německého nákladního auta, které ho dovezlo aţ na další stanoviště.
Jeho spojce Jendovi Krškovi z Velké Bíteše se podařilo po odvolání obklíčení odjet na
kole.
Strachu však nebyl ještě konec. Za dva dny projíţděl vesnicí maďarský pluk. Vznikly
pověsti. Ruda bude zapálena, lidé budou povraţděni! Uţ na ně jedou Maďaři! Kapitán se
také tak choval. Černý jak havran, pořád ruku na pistoli. Nestalo se nic. Maďaři odtáhli,
ale po nich přišli Němci. Lidé utíkali do okolních obcí, přestoţe v lesích bylo plno
německých četníků chytajících vlasovce. Co jsme za ty dny proţili! Ještě dnes se mi
zdává o těch příhodách a probouzím se zalita potem. Divím se vedoucím odboje, ţe jim
nervy nevypověděly. Byli tak odváţní!
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Do tohoto boţího dopuštění, kdyţ lidé utíkali do dědin a ve vsi plno Němců, přišel
k nám jakoby nic parašutista Ivan Šťastný s vysílačkou! Rovnou do jámy lvové. Pavel
Hronek z Prušánek na Moravském Slovácku a za ním, k dovršení všeho, přišli všichni
velitelé odboje – Steiner, z Bíteše Lev Krča – Tygr, Pernický – Řehoř, Robotka –
Jindřich, Zajíček – Kamil, Bezecný – Matěj, Vetiška – Standa, a jejich tři spojky. Bylo
jich plné poschodí. Po obědě odešli, zůstal jen Ivan, nespal dvě noci. Zamkla jsem
hospodu a hlídala. Vidím – německý důstojník jde s vojákem k hospodě. Honem posílám
Jarka a Andělu Pečírkovou na dvůr, aby je pobavili, neţ dám nahoře všechno do pořádku.
Křičím na Ivana: „Vstávej!“ Němci!“ spí jako dřevo. Třepu s ním: „Honem do krytu!
Němci! Slyšíš!“ Neţ se probral, vynesla jsem vysílačku a zbraně. Kabát na chodbě dala
do skříně, špačky z anglických cigaret hodila do kamen a otevřela okno. Běţela jsem dolů
a Němci nikde. Němci se ptali na cestu do Křiţanova a odešli. Volám na Ivana: „Vylez!
Jsou pryč! Vylezl a povídá. „Paní Ţelezníková, víte, co si o Vás myslím? Jak jste mě
v krytu zamkla, řekl jsem si – to je stará partyzánka. Vyzná se v tom. Provedla jste se
mnou pořádný nástup. Ten se vám opravdu povedl!“
Němci ustupovali od Brna. Fronta se rychle přibliţovala s blíţícím se májem. Bylo uţ
slyšet hukot děl, bombardování, za nocí odlesk ohňů. Uschovala jsem všechny Karlovy
dokumenty z vysílání do patentních lahví a synovec Karel je zakopal v zahradě. Byl jich
tam hezký řádek. Denně se volalo o zbraně, ale z Londýna přicházely jen výmluvy.
Chlapci konečně odjeli na shoz. Kamil odešel první. Ivan s dcerou Aneţkou dešifrovali
z Londýna došlé telegramy. Bylo v nich, ţe shoz nebude, ţe je blízko fronta. Tolik jsme
potřebovali zbraně, abychom mohli přepadat ustupující armádu a bránit se proti
zabijáckým skupinám nepřítele. Elektrika nešla. Museli jsme ručně nabíjet akumulátory
vysílačky, a to byla velká dřina. Meziříčská spojka zaběhla někdy do elektrozávodu
Ing. Vávry a tam je nabíjela s dělníkem a dováţela přes lesy do Rudy. V posledních
dnech musely se akumulátory uţ vypůjčovat od traktoru ze dvora Křeptova. Jiné cesty
byly nebezpečné.
Konečně přišla neděle 6. května 1945. Z okna jsme viděli, jak vlaje na věţi kostela
v Osové Bítýšce naše vlajka. Měli jsme v očích slzy. My ji vyvěsit nemohli, před
hospodou byly německé jednotky. Nesměli jsme budit pozornost, byl u nás partyzánský
štáb. Vzpomínali jsme na Prahu, na našeho Jiříka, který tam vedl povstání s naší
vysílačkou Annou. Ano, ten náš Jiřík! Ještě o velikonočním pondělí byl u nás na
pomlázce!
Události nutily naše partyzány podívat se do Velkého Meziříčí. Byl tam jejich sraz. Jel
s nimi i Jarek. Cestou přepadli menší oddíl Němců a odzbrojili je. Jarek jednomu stáhl
esesáckou košili a dal si ji na prsa. Kdyţ jeli zpět, zastavila je německá hlídka. Jeden
z Němců je chtěl prohlíţet, ale druhý mávl rukou a křikl: „Hörauf! Lass die Burschen
gehen.“ Pro hloupost mohl být Jarek ještě zastřelen v posledních dnech války. Chlapci
vyprávěli, ţe Češi vyjednávali s Němci. Všude jsou vlajky, lidé se radují, jsou jich plné
ulice, v radnici je schůze. Městem ale projíţdějí stále obrněné německé jednotky. Večer
po 19. hodině odjíţdí spojka s rozkazem pro partyzány v radnici, aby se nedávali do boje
a odešli do lesů, protoţe město obkličují Němci. Večer jsme slyšeli ostřelování Tasova
a viděli v tomto směru záři ohně. Celou noc jsme nespali, Chlapci odešli do lesů.
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Ráno přijela spojka z Velkého Meziříčí a přinesla hroznou zprávu: Partyzáni z radnice
neodešli. Přepadli je v radnici Němci a zle s nimi nakládají. Mají být všichni zastřeleni.
V městě je vyhlášeno stanné právo. Hned jsme volali o pomoc, tak jako Praha. Spojka jde
oklikou do města a odpoledne přináší zprávy ještě hroznější. Němci odváţejí zatčené
nákladním autem k řekám Oslavě a Balince. Střílejí je a házejí do řek. Byli jsme zdrceni.
Těţší bolest nás nemohla potkat na počátku osvobození. Bylo po radosti.
Noc z 8. na 9. května jsme museli proţít ve sklepě. Právě, kdyţ se vysílala zpráva
o hrůzném vraţdění, přijeli Němci. Ukradli všechna kola a ujíţděli. Nechali ve vsi auta
bez benzinu, koně, vozy, masky, přilby, také uniformy. To esesáci se převlékli do
ukradených šatů. Za nimi přiletěli hloubkoví letci a odstřelovali je. Přiletěly také
bomardéry. Bylo mnoho zabitých ve městě i v okolí. Po osmé hodině jel Jarek do lesů pro
chlapce. Oznámil jim, ţe sovětští vojáci jsou na Rudě. Vítali jsme je s radostí a nosili
jídlo na uctění. Konečně jsme se zbavili strachu, bezesných nocí a mohli se dívat na naši
vlajku svobodně vlající na partyzánské hospodě U Ţelezníků.
Z rukopisu Odbojová činnost na Velkomeziříčsku a Bítešku
František Horký

__________

Rok
Temné ticho dětství. Pod zelenavými jasany
něha se pase; modravý pohled; nazlátlý klid.
Chmurného uchvacuje vůně fialek; kolébavé klasy
navečer, sémě a zlaté stíny zádumčivosti.
Tesař přitesává trámy; meloucí mlýn
v šeřivém údolí; purpurová ústa klenou se lískovím,
muž rudě skloněný nad mlčícími vodami.
Tichý je podzim, duch lesa; zlatistý mrak
pluje za samotářem, černý stín vnukův.
Soumrak v kamenné jizbě; pod starými cypřiši
v pramen shlukly se noční obrazce slz;
zlatý zrak začátku, temná trpělivost konce.
Georg Trakl
(Šebestián ve snu, Arca JiMfa 1995)
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Z BUDIŠOVA A OKOLÍ
Všechno bude jako dřív…
Kaţdý ţák se po letních prázdninách těší do školy. Chybí mu většina kamarádů, je
zvědavý, kde kdo byl na dovolené a co je nového? Škola je místo, kde se setkává mladá
generace a kde se tito mladí lidé seznamují s novými poznatky, učí se zvládat
problémové situace a hledají řešení přicházejících úkolů.
S tímto nelehkým úkolem jim pomáhají všichni zaměstnanci školy a především
pedagogové. Na jejich bedrech je všechny ty zvídavé hlavičky správně motivovat
a udrţovat v přijatelných mantinelech.
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Rok 2020 však není příliš nakloněný naší společné práci. Pouhé dva měsíce měli
učitelé moţnost svoji práci vykonávat v souladu se školním vzdělávacím programem
a ročním plánem školy. Zlom nastal v polovině března, kdy mimořádná opatření vlády
a ministerstva zdravotnictví i naši školu zcela ochromila. Díky rozumnému přístupu
pedagogů však nedošlo k zásadní újmě a absenci vzdělávání pro ţáky, kteří byli nuceni
zůstat mnohdy i se svými rodiči doma a vzdělávat se na dálku. Dnes se toto období
nazývá doba koronavirová a vzdělávání je označováno za distanční výuku. Pro učitele,
ţáky a hlavně rodiče to bylo období velmi sloţité a bylo nutné hledat cesty, jak se
s nastavenými úkoly vypořádat.
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S odstupem několika měsíců musím konstatovat, ţe velká většina zainteresovaných
zvládla úkoly na výbornou a pro mnohé z nás to přineslo i jiný pohled na vzdělávací
systém v ČR. Do budoucna je nutné získané poznatky vyhodnotit, pozitiva dále
zapracovat do naší práce a z nedostatků se poučit.
I nadále je COVID-19 strašákem pro všechny z nás a především mediální informace,
ţe ţáci škol jsou časovanou bombou pro další šíření nákazy. Jen čas ukáţe, jak se situace
bude dále vyvíjet a zda se budou naplňovat katastrofické scénáře, či se vše bude postupně
vracet do starých kolejí. Je mi jasné, ţe není moţné, aby bylo vše jako dřív, ale pokud
zdravý rozum zvítězí, tak máme velkou šanci se tomu přiblíţit a zjištěné nedostatky
doplnit.
Návrat do školních lavic bývá přes velké prázdniny spojován se stavebními úpravami
a renovačními pracemi. Toto se v letošním roce u nás ve škole projevilo markantním
způsobem. Jako první jsme museli řešit nárůst počtu tříd a tím i učeben ve škole. Pro
nový školní rok bude ve škole 13 tříd. Organizačně díky plánovaným projektovým
úpravám byly vyblokované tři učebny a tak škola poţádala městys o uvolnění prostor
knihovny, kde vznikla nová třída.
Druhým, a to zásadním počinem bylo, ţe po více neţ jednoleté administrativě se
během výběrových řízení podařilo vysoutěţit dodavatelské firmy, které mají za úkol
realizovat projekt Společně za poznáním s rozpočtem téměř 10 mil. Kč. Úřednický šiml
zařehtal tak důkladně, ţe stavební práce se ve škole rozběhly aţ 14. července. Bohuţel
nevyuţitých 14 dní z kraje prázdnin se dařilo jen velmi těţko dohnat ve zbývajícím čase.
Bourací práce probíhaly v různých částech školy ještě v polovině srpna a o reálných
termínech dokončení se jen tiše polemizovalo. Výstavba nových příček, napojení na
stávající rozvody vody a odpadů či elektřiny byly velmi často doprovázeny nečekanými
komplikacemi. Přesto se dařilo plnit díky nasazení všech zainteresovaných časové plány.
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Poslední srpnový týden je přípravným pro učitele, kdy bývá škola zcela uklizena
a všichni společně dolaďují třídy a chodby před začátkem školního roku. Letos bohuţel
ještě ve škole panoval čilý stavební ruch. Zedníci, sádrokartonáři, elektrikáři, malíři,
výtaháři, dlaţdiči a další řemeslníci se po škole stále pohybovali. Nejvíce starostí nám
všem činilo zajištění úklidu převáţně společných prostor. V pátek 29. 8. 2020
v odpoledních hodinách dokončili zedníci omítky v horním patře a paní uklízečky mohly
alespoň zhruba uklidit chodby aţ k hlavnímu vchodu. Společně s panem školníkem
pracovali i o posledním víkendu a s pomocí nasazení všech zaměstnanců školy se jim
podařilo poslední srpnový den školu „připravit“ na příchod ţáků do nového školního
roku. Stavební úpravy a dokončovací práce budou ve škole po dohodě s dodavateli
probíhat i v průběhu září s tím, aby byl vzdělávací proces co nejméně narušován.
Pro zopakování uvádím, ţe celý projekt měl za cíl modernizaci stávající budovy školy
s vytvořením odborných učeben (počítačová učebna, přírodovědné centrum s kabinetem,
kuchyňka s odpočinkovou zónou). Vybavování učeben nábytkem a pomůckami bude
probíhat aţ do konce roku 2020. Snad vše proběhne bez komplikací.
Věřím, ţe podpora zřizovatele tomuto projektu jak organizační, tak finanční bude
přínosem pro růst vzdělanosti budišovské školy.
Mgr. Milan Procházka, ředitel školy

U Pyšeláku

Fotografie ZR
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U Pyšeláku se stále něco děje
Tak u Pyšeláku máme letiště pro vrtulníky. Učí se zde přistávat a na laně se spouštějí
vojáci dolů a zase nahoru.

Text a fotografie Z.R.
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Moje milý, holky africký
Někdy před pěti léty si to u nás, na chaloupce, oblíbily i vlaštovičky. Postavily si
hnízdo a v pohodě vyvedly dvakrát mladé. Další rok přiletěly a byly dost naštvané, kdyţ
zjistily, ţe hnízdečko okupují čermáčci, rehci. Ale po nich také vyvedly několik
mláďátek. Bohuţel, abych zabránil jejich zklamání a akce se neopakovala, dal jsem na
hnízdo, červený, prázdný balón. Při jeho odstraňování, mojí neopatrností, spadl míč, ale
i hnízdo.

Holky rok trucovaly a zahnízdily někde jinde. Měl jsem velkou radost, i kdyţ letos se
zpoţděním, kdyţ na dvorečku začaly vířit. Postavily si nové, menší hnízdo, vedle
původního a vyseděly do něj tři vajíčka. Z mého pohledu se nechovaly zodpovědně,
protoţe místo aby v chladných dnech vajíčka zahřívaly, lítaly někde v oblacích.
Ale jsou moţná chytřejší neţ já, přidaly do hnízdečka ještě dva kousky a po čase jsem
napočítal pět hladových krčků. Nakonec tam byly jenom čtyři dorůstající mláďata a měly
hodně práce se v hnízdě srovnat. Litoval jsem dospělé, které musely nalétat stovky
kilometrů, aby nasytily ty věčně hladové krky. Pátek 24. 7.
No, a dneska ráno byla v hnízdě jenom jedna vlaštovička, asi nějaký mamánek. Na
zemi malá cestovatelka, které ještě létání nejde, spíš nechtěně vypadla z hnízda, neţ aby
se pokusila létat. Dvě jejich sestřičky uţ suverénně brouzdaly po nebi. Sám pro sebe jsem
je pojmenoval ,,trajdy“.
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Cestovatelka se ale také ráda nechává krmit. A kdyţ přišla po obědě silná bouřka, ona
ještě seděla na dlaţbě a nevěřícně vzhlíţela k šedé obloze a moc se divila, co se děje.
Vrátil jsem ji do hnízda, nejdřív opět ulítla, (spíš spadla), ale napodruhé uţ v hnízdě
zůstala.
Uvidím, co bude zítra ráno.
Mamánek i cestovatelka jsou spokojení v hnízdečku a nechají se krmit od rodiče číslo
1 (asi maminka) a rodiče číslo 2 (nejspíš tatínek).
Věřím, ţe jsem to genderově vyváţil. V některých státech je to uţ uzákoněné. Takţe
moţná naši vnuci uţ neuslyší ta krásná slova, mámo, táto.

Sobota 25. 7. 2020.
Odpoledne zmokly holky zas, nechají se rády krmit, hnízdečko je prázdné. Kaţdou
chvilku protřepou křidélka, ale pouštět se do světa se jim nějak nechce. Rodiče č. 1 i č. 2
se starají vzorně a holky asi hlad nemají, tak proč se vzrušovat. Pondělí 27. 7. Mamánek
odletěl. Cestovatelka dlouho váhala, pak přece jenom zamávala křídly a usadila se
u sousedů na anténě. Kdyţ na naší televizní anténě přistála mohutná hrdlička, Afričanka
moţná dostala strach a zmizela v dáli.
Mám je holky rád. Snad se příští rok opět vrátí.
Eman Nožička
38

Někteří „dobří“ rodáci
Neděle jako malovaná – kam jinam, neţ do Budišova, na rodnou Vysočinu, a také
konečně na hrob. Podívat se, jak to vypadá po zimě, neţ zase vypukne nová „korona“ –
Jihlavsko není tak daleko. A tam uţ zase, potvora pandemická, vystrkuje růţky.
Tak honem – svíčky, květiny, smetáček – no, však to znáte. Nic se nesmí zapomenout,
protoţe patříme k těm, co nemohou navštěvovat místo posledního odpočinku svých
blízkých kaţdý den, nebo si zaskočit domů pro zapomenuté věci.
Těšíme se jako malí, dálnice je ráno volná, po dešti se vše zelená, bílí beránci se honí
po nebi sem a tam, Dukovany odfukují páru a my v dobrém rozmaru odbočujeme na
Tasov. A uţ vidíme barevnou budišovskou školu, zámek i ranním sluncem pozlaceného
Gotharda.
Z kostela vycházejí lidé, s některými se zdravíme a spěcháme ke hrobu. Čekali jsme,
ţe květiny budou asi vybledlé, vázy plné vody nebo převrhnuté – ale ve své naivitě jsme
prostě zapomněli na zloděje. Ano, jiţ dříve se stávalo, ţe se ztrácely věnce hned po
našem odchodu, nebo mísy s ţivými rostlinami. Ale potom to nějak ustalo – zloděj byl
odhalen, nebo se vzpamatoval, případně se ze dne na den napravil.
Ale co nás čekalo dnes, to můţe udělat jen vandal. Vázy jednoduše ukradl, jejich
obsah vylil i s vodou a kamínky přímo na hrob, vyhodil svíčky z lucerniček a nechal je
otevřené, umělé květy se válely volně pohozené po hrobě nebo byly nacpané do schránky
s urnami. Kam zařadit takového člověka? Tady uţ asi nějaká domluva nepomůţe – kde
nic není, tam ani smrt nebere.
Nechce se mi ani věřit, ţe by to byl někdo z křesťanů, které jsme potkali cestou
z kostela. Nebo si snad dotyčný myslí, ţe sbalí lup, půjde se vyzpovídat a bude mu
odpuštěno? Je také moţné, ţe vázy byly „jen“ přemístěny na jiný hrob nebo se zrovna na
našem hrobě otočilo tornádo. My však víme své, i to, ţe zloděj ví o příbuzných, kteří jiţ
v Budišově neţijí a jezdí na hrob jen několikrát do roka. Vţdyť je to tak lákavé! Jdu
kolem hrobu ke kontejneru (Uţ to je pro hrobní místo těţký úděl!) – a jen tak hrábnu
rukou – a poškádlím ţivé, mrtví uţ se na nic nezmůţou.
Ţijeme v 21. století. Technický pokrok uhání vpřed mílovými kroky. Fotopasti na
zvířata znáte z filmů, odhalují neznámé stránky ţivota zvěře v přírodě. A tak by se
pomocí takové pastičky naplnilo trefné úsloví z jiţní Moravy: „Na kaţdú sv..u sa vaří
voda.“ Kdyţ nestačí moudré: „Mrtví varují.“
Potom bychom se zase potkávali se všemi dobrými rodáky – a ti ostatní (všichni) by
byli uţ v Mexiku.
PhDr. Jana Görčöšová (Zelinková)
Jak početné byly dříve rodiny
Jistě znáte pohádku o třech bratrech. V našich dějinách máme i tři sestry: Kazi, Tetu
a slavnou kněţnu Libuši. Ruský spisovatel Čechov začal psát román o dvou sestrách, tu
třetí, jak víme, mu poradil největší světový génius, Čech Jára Cimrman. Ale kam se to
hrabe na Budišováky… Protoţe Budišovský zpravodaj nejen informuje a baví čtenáře, ale
je i důleţitým pramenem historickým, teď zaznamená zajímavý jev. Tedy s porovnáním
se současnou světovou porodností, odborně natalitou.
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V Budišově i okolí se v minulosti rodilo do rodin sedláků i řemeslníků hodně dětí. Je
neuvěřitelné, ale v Budišově ţijí rodiny, které měly pět i více dětí, kluky i holky. Ale jak
jsem zjistil pečlivou analýzou a za vydatné informační pomoci pana M. P., dost
převaţovali chlapci.
Tak třeba u Dítětů. Bylo jich pět kluků, ţili na Zámku, všichni v mládí sportovali,
hlavně samozřejmě hráli fotbal za Sokol Budišov. U Tesařů (Kolářů) v Ulici, nebo
u Tesařů (Kramářů) na Kopečku a u Kašparů na městečku měli také pět synů, a ještě
dceru. To ale není nic proti Doleţalovým u Kuchyňky. Ti měli sedm synů!
Ale abychom nestranili chlapům. Švihálkovi a Šulcovi z Mihoukovic měli čtyři dcery,
Dufkovi také a ještě kluka. No a ze spolehlivého zdroje jsem zjistil, ţe v Náramči
Rausovi měli osm nebo devět dětí!
Je to obdivuhodné, jak se o ně rodiče, bez dnešního komfortu, dokázali postarat. Dobře
je vychovali a při tom samozřejmě dřeli na polích, nebo na svých řemeslech. Co se tehdy
maminky nastaraly, aby vše zvládly. Kaţdou druhou květnovou neděli si připomínáme
„Den matek“, jako poděkování za jejich lásku a trpělivou péči. Ale jak jsem znal oba
svoje nezapomenutelné dědy, nedělám si iluzi o tom, ţe těm maminkám jako tátové
s dětmi pomáhali.
Víme, ţe Marie Terezie porodila 16 dětí, ale ta pro ně měla zajištěné opatrování
a dostatek jídla. V současnosti jsou velké rodiny v Asii, Africe a nebo v arabských
zemích. Proto vás vlastenecky vyzývám, zdatní muţové budišovští a z okolí, k většímu
výkonu. Já uţ to nevytrhnu…
Ing. Rostislav Tesař
Květiny Panně Marii Bolestné
Líto je léta, odlétá-li,
plašší je, plachý pozdní svit,
matné se leskne, jasné kalí,
pro ptáky příkaz: vypravit.
Květinám pokyn: uvadněte,
v semenech tvary najdou klid,
brzy tu čas, jen nebe kvete,
sedm hvězd Plejád: okolík.
Je zkraje října, Matka Boží
Bolestná nesmí sama lkát,
jedu se sehnout mezi hloží,
chtěl bych jí skromný puget dát,
pro tebe vždy se najdou květy,
už z mládí to vím od Přátel,
někde se choulí margarety,
že by se svízel nenašel?
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Před plotem v mezi vidím zdálky,
tvůj pláč mi, Paní, ostří zrak,
zvonky dva, chrpu, tři fialky,
do vázy modra akorát.
Něco mi říká, přidej v tempu,
odněkud pronikavý jek,
prstama obruč pevně semknu,
teď nepíchnout a jet a jet,
proti jde mužský se sekačkou,
ač trávy sotva na palec,
na uších klapky, čapku vmáčklou,
v té chvíli pro mne čertův žnec.
Zápolím marně s obrubníkem,
ach zapomenu modlit se,
na chlapa křičím: Milost s kvítkem!
křičím to nahlas, velice,
on pomine mne, jede jede,
ze zvonků, z chrpy prašná tříšť,
za mnou se ani neohlédne,
nad fialkami škrtnu kříž.
Květů ti, Paní, nepřivezu,
dá-li Bůh, zjara petrklíč,
líto je, smutno, úřad frézu
s rozkazem vyslal: Kvítky pryč…
*
Snad v jiném kraji čtvrté růže
z prokřehlých poupat vykvetly.
ty, Paní, všechno zdárně zmůžeš,
to, co bychom my popletli,
pošli tam malou Terezii,
slavila svátek před pár dny,
růže s ní, sestry, v nebi žijí,
zemské ji prosí: utrhni.
*
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Je vůbec něco, co já umím?
A když ne, na mou prosbu dáš?
Najdeš-li zrnko mezi trním,
jež z vlasů Synu vyjímáš,
proměň mou slzu, jednu kapku,
ve vodu čistou, živoucí…
Má z něj být kvítek pro mou Matku?
optá se Ježíš, zalej s ní.
Jaromír Zelenka
Z básnické sbírky Kostelík, nakladatelství Triáda, 2003

__________

Budišovské změny
Člověk uţ ztratil ostré pozorovací schopnosti (jak jsme tisíciletími vývoje naší
civilizace v této dovednosti degenerovali), mnohdy si nepamatujeme minulost a jsme
stále kritičtější k současnému dění kolem nás, protoţe se nám to nechce srovnávat s tím,
jak lidé kdysi ţili. Je taková doba, asi by to moudře zhodnotil dobrý voják Josef Švejk.
Ale BZ, který má uţ pověst kvalitního historického dokumentu, a kterouţto si musel
tvrdě zaslouţit, má spolu s kronikou obce dokonalou paměť. Kdyţ jsem debatoval
s jedním občanem našeho městyse (redakce jméno zná) o minulosti a přítomnosti, tak
jsem teď ta data pouţil a uvedl do tohoto krátkého článečku. Bavili jsme se totiţ o počtu
obyvatel, domů a také co se tady kdysi událo.
Tak v r. 1869 měl Budišov 1 055 obyvatel, v roce 1921 jich bylo 1 164, v r. 1985
1 161 člověků bydlících v 301 domech a v roce 2019 jiţ 1 215 v 446 domech. Také jsme
konstatovali, ţe v domech, kde kdysi ţilo hodně lidí, mladí s mnoha dětmi i vejminkáři,
dnes ţije daleko méně lidí. Ale kdo si uţ pamatuje, ţe v roce 1951 se otevřela pro
budišovské školáky nová budova ZŠ a projel první vlak Studenec-Křiţanov?
To jsou pozitivní zprávy z „dávné“ minulosti. A teď ty negativní. V roce 1951
myslivci na honech střelili 376 zajíců, 579 koroptví a baţantů a 513 králíků. Dnes, po
69 letech, koroptve, baţanti i králíci naší krajinu uţ neoţivují. Objevila se první
mandelinka bramborová, kterou lidé ručně sbírali. Dnes pouţíváme chemii.
Z výše uvedeného krátkého porovnání vyplývá, ţe ţivot lidský je stále provázen
změnami, dobrými i špatnými, lidé si různé věci různě pamatují, ale celkově se ţivotní
úroveň zvyšuje. A to je neoddiskutovatelný fakt!
Řeknu to bez frází: Co nám tedy schází? Radost z ţití!
Nechceme být osudem bití! Jinak je náš ţivot v ři…
Ing. Rostislav Tesař
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Milí kamarádi,
po letních prázdninách vás vítáme u dalšího čísla našeho zpravodaje. Představíme vám
zříceniny, které se nachází v blízkosti obce Tasov. Jednou z nich je hrad Dub, kterému se
věnuje i dnešní pověst. Kromě čtení na vás čeká také podzimní poznávačka.

Řešení z minulého čísla
V minulém čísle jsme si pro vás připravili sudoku. Podle následujícího obrázku si
zkontrolujte, jestli jste ho vyplnili správně.

Poznávačka – stromy a jejich plody a listy
Z dvanácti připravených obrázků vyberte vţdy trojici, která k sobě patří (strom, list,
plod). Připravte si čtyři pastelky různých barev. U kaţdého obrázku najdete kolečko,
které vybarvíte vybranou pastelkou tak, aby vznikly čtyři trojice.
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Pověst
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Zdroj: Hedbávný, M. Pověsti Třebíčska, Akcent, spol. s r.o., 1997, 2. rozšířené vydání,
str. 59–61
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Zříceniny v okolí Tasova – tipy na výlet
Nedaleko Tasova nalezneme tři zříceniny, ze kterých se dochovaly většinou jen zbytky
zdí. Nachází se v krásném prostředí nad údolím řeky Oslavy. Proto vezměte kola (autem
byste se aţ k nim stejně nedostali) a vydejte se je najít. Tentokrát jsme jednotlivé cesty
popsali jen zběţně, ale doufáme, ţe pro vás nebude těţké je najít.
Zřícenina hradu Templštejn
Hrad stojí na skále nad údolím řeky Oslavy. Pravděpodobně byl postaven na přelomu
13. a 14. století templáři, později jej pak získali pánové z Lipé. Od první poloviny
16. století je povaţován za zbořený. Předpokládá se, ţe vyhořel nebo byl jinak poškozen
a uţ nebyl obnoven.
Často bývá zaměňován s jamolickým Templštejnem. Uţívaný název Templštejn je
novodobý a nemá historický podklad. V místě je lokalita známa především pod názvem
Hrad. Jednalo se zřejmě o stráţní a kontrolní hrádek na ochranu okolních zemědělských
usedlostí. Do dnešní doby se hradního areálu zachovaly jen asi 2 metry vysoké zbytky
zdí po hranolovité věţi. Zříceninu je moţné najít v lese na kopci asi 500 m nad bývalým
Eliášovým mlýnem na řece Oslavě. Cesta je dobře značena.

Zřícenina Tasovský hrádek
Zřícenina gotické tvrze v Tasově (nazývaná Hrádek) stojí na východním okraji obce
na mírné vyvýšenině nad potokem Polom.
Byla postavena v druhé polovině 14. století. Tvrz postavil některý z Tasovců, Jan nebo
jeho syn Tas. V roce 1447 koupil tvrz Zikmund z Chlévského. Chlévští zde však nesídlili,
a tak je roku 1569 při prodeji Magdalenou Chlévskou Janu Martinkovskému z Rozseče
zmiňována jako pustá. Dochovaly se z ní pouze zbytky opevnění a příkopů.
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Zřícenina hradu Dub
Na návrší východně od obce Tasov je v borovém porostu ukryta zřícenina hradu Dub.
Hrad se původně jmenoval Tassenberg (Tasův vrch) a zaloţili jej páni z Tasova v druhé
polovině 13. století. Jedním z posledních majitelů byl zřejmě Jan z Meziříčí, který o něj
neměl zájem. Hrad se dále jiţ v písemných pramenech neuvádí. Aţ roku 1551 se
připomíná hrad pustý Duby. Zachovalo se z něj klenutí obytné věţe, v terénu lze
rozpoznat zbytky okruţní hradby a příkop. Poskytuje krásný výhled do zalesněného údolí
Oslavy. Hrad se nachází na soukromém pozemku a v současné době není volně
přístupný. Lze se dostat pouze do jeho blízkosti, a to cestou od Panského Mlýna,
u kterého odbočíte na cestu, po které dojedete po asi půl kilometru přímo pod zříceninu.

Foto Ivana Nováčková
Za spolek Budík Jitka Svobodová a Martina Vašíčková
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SPORT
Prvoligový autobus v Budišově
Ten, kdo odbočil 16. července do ulice směřující k restauraci Sport v Budišově, ocitl
se před překáţkou. Stal se jí velký autobus stojící naproti této restauraci. Byl pomalován
v modrých klubových barvách a patřil prvoligovému fotbalovému muţstvu FC Liberec.

Autobusem přijeli starší a mladší dorostenci tohoto klubu cestující na soustředění
k Brnu a Budišov se jim stal zastávkou k fotbalovému přípravnému dvojutkání se stejně
starými fotbalisty z druholigového fotbalového oddílu FC Jihlava, který obdobnou
přípravu absolvoval v rekreačním středisku u Kundelova (není bez zajímavostí, ţe jedním
z jihlavských trenérů je bývalý hráč a posléze trenér TJ Sokol Budišov Kamil Průša)
Pro menší počet diváků byla důleţitější, neţ samotný výsledek utkání, předvedená hra
obou muţstev. Převládala především rychlost spojená s výbornou technikou a snahou
vybojovat kaţdý míč.
Nelze si přát, aby se alespoň několika hráčům podařilo dostat aţ do muţstev dospělých
a na druhé straně se nestali součástí lukrativních prodejů oddílů.
Karel Pavlíček
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FC Jihlava

FC Liberec
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Rozpis zápasů TJ Budišov – Nárameč A – podzim 2020
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Termín
So 8.8.
Ne 16.8
So 22.8.
Ne 30.8.
Ne 6.9
Ne 13.9
Ne 20.9.
Ne 27.9.
Ne 4.10.
So 10.10.
Ne 18.10.
Ne 25.10.
So 31.10.

Místo
Venku
Doma
Venku
Doma
Venku
Doma
Venku
Venku
Doma
Venku
Doma
Venku
Doma

Soupeř
Sokol Ţeletava
Jiskra Měřín
Jiskra Dobronín
Sokol Herálec
TJ Moravec
SFK Dukovany
Transormátor Počítky
SFK Vrchovina B
FK Radešínská Svratka
1 FC Jemnicko
FC Rapotice
FC Ţďas Ţďár n. S. B
SK Kouty

Začátek
16.30
15.30
14.30
16.30
16.00
16.00
15.30
15.30
15.00
15.00
14.30
14.30
14.00

Odjezd
14.15
12.15
14.15
13.15
13.15
12.30
12.15

Po vítězném utkání (2:0) s TJ Sokol Herálec
Stojici zleva: Kozun Jaroslav, Nováček Karel, Kolda Martin, Hibš Dominik, Doleţal Ondra,
Chalupa Aleš, Sedláček Matěj a Kolesa Karel – trenér
Klečící zleva: Vokurka Lukáš, Molnár Matěj, Kazda Jakub, Nováček Tomáš, Horký Lukáš
a Benda Jakub
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Přesmyčky – řešení
BDI V ŠOU
MĚŘIČ
CÉDÉ ŠÁLÍ
VOD HO
NOHA Z TRNÍ
NA KÁMEN
CEMENTÍ KEL
JAKO NIT
ŠOK NINĚ
ZLÝ OKNA
MANKO LIR

Budišov
Číměř
Dalešice
Hodov
Hroznatín
Kamenná
Klementice
Kojatín
Koněšín
Kozlany
Kramolín

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

Nárameč
Nový Telečkov
Ocmanice
Okarec
Oslavička
Pozďatín
Přeckov
Pyšel
Vaneč
Rohy
Rudíkov

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

Slavíčky
Okrašovice
Pozďátky
Smrk
Stropešín
Studenec
Studnice
Tasov
Třebenice
Chroustov
Plešice

VŘE STO
TVÁRNÁ
VILKA DO V
VÍDAL SVAL
KÁVO-STOH
SVOŢ TŘI
ČTI VLNA
KAZ, DRAHÁ
A CO ČTE TIS

Třesov
Trnava
Valdíkov
Vladislav
Hostákov
Stříţov
Vlčatín
Zahrádka
Častotice
Ladislav Dokulil

Oprava
U fotografie BZ 2/2020 na str. 26 v textu Doplnění se ocitlo nepřesné datum
u fotografie při pokládání rour. Fotografie je novější a zřejmě pochází z období kolem
roku 1967, kdy se v místech nynějšího zahradnictví, plánovala výstavba nového
fotbalového hřiště, ke které nakonec nedošlo.
__________

POČASÍ
Měsíční úhrn sráţek
červen
červenec
srpen

149,7 mm
75,6 mm
132,8 mm
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