Klenot
Josef Kostohryz
V hlubinách mlhy zahalená, daleko, dávno, zemi překrásná,
hlubokým světlem zaplavená, jako v den první stejně jasná,
zhluboka rosou zkrvácená, odevždy navždy milovaná.
Krajino mládí ztraceného, daleko, dávno srdci odňatá,
po tobě teskní smutné štkání, tesknota s oblak mečem ťatá,
snů nejpřísnějších domovino, v posledním soudu nepojatá.
K tobě se vracím tichou písní, mocnějším ještě smutku mlčením,
v samotě noční dálky tvé zřím, planoucí v tobě světlem denním,
hrad křišťálový dětských jistot, jež nikdy v skutek neproměním.
Mateřídouško mile voníš, když slunce s výše zlatě oblačné,
odhrne clonu rdění tvého, zamhlení krásy čistě lačné,
a skřivan, z hroudy temné vzbuzen, chvalozpěv zalykavě začne.
S oblaku matné ticho tryská, hlubánek žízeň hvězdám otvírá,
tam tkvěla kotva blaženosti, po níž se navždy nitro svírá,
a perla snění vítězného, v němž duše smrtí neumírá.
Obzor jak srdce uzavřený, k němuž se věčnost nebem naklání,
hlubinou slávy zachvívá se, nesmírný v misce božích dlaní,
a žalost času, změny marné, nad tebou hvězdy nezaclání.
Kdekoli krok můj vratce bloudí, vždy znovu k tobě ohněm zatouží,
nadarmo žízeň studnu hledá a osten hladu marně souží,
dokud jen bolest z bídy krve obraz tvůj znovu nevykrouží.
Řád, 10. číslo, IX. ročníku, Praha 1943
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ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva městyse Budišov ze dne 10. 9. 2020
Návrh usnesení
Zastupitelstvo městyse:
- určuje ověřovateli zápisu Mgr. Veroniku Leţákovou a Hanu Klímovou,
- schvaluje program zasedání zastupitelstva městyse s doplněným bodem za bod č. 6.,
Rozpočtové opatření č. 11/2020,
- schvaluje komisi pro kontrolu bodů jednacího řádu městyse Budišov ve sloţení Mgr.
Smrček, p. Ondráček, p. Piňos, RNDr. Machát,
ukládá
- kontrolu bodů jednacího řádu městyse Budišov, termín do příštího jednání
zastupitelstva, zodpovídá komise,
- odsuzuje postup zastupitelstva Kraje Vysočina při hlasování ohledně Lokality HORKA,
- schvaluje finanční dar ve výši 50 000 Kč Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Třebíč,
ukládá
- vyhlásit v místním rozhlase pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, článek 2,
bod 2, termín neprodleně, zodpovídá starosta,
- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství v městysi Budišov,
ukládá
vyhlásit místním rozhlasem zákaz ukládání zeminy do kontejnerů na bio odpad, termín:
neprodleně, zodpovídá starosta,
- navýšit počet kontejnerů na bio odpad u vlakového nádraţí, termín neprodleně,
zodpovídá starosta,
- dohodnout schůzku s panem ředitelem firmy ESKO-T, termín neprodleně, zodpovídá
starosta,
- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4, o stanovení systému shromaţďování, sběru,
přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území městyse Budišov,
- schvaluje komisi pro přípravu prodeje nemovité věci dle listu vlastnictví č. 10001,
objekt rodinné rekreace č. ev. 36, postavený na pozemku p. č. st. 694, pozemek p. č.
st. 694 a p. č. 4434/16, v k. ú. Budišov, okres Třebíč ve sloţení Ing. Kliner, p. Ondráček,
Ing. Vašíček, p. Jaroš,
ukládá
- připravit a předloţit zastupitelstvu prodej nemovité věci dle listu vlastnictví č. 10001,
objekt rodinné rekreace č. ev. 36, postavený na pozemku p. č. st. 694, pozemek p. č.
st. 694 a p. č. 4434/16, v k. ú. Budišov, okres Třebíč, termín neprodleně, zodpovídá
komise,
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- schvaluje rozpočtové úpravy č. 11/2020,
ukládá
- předláţdit chodník k hlavnímu vchodu základní školy, termín po ukončení stavby,
zodpovídá zastupitelstvo,
- bere na vědomí zprávu o investičních akcích,
- bere na vědomí informace Kontrolního výboru.
Petr Piňos, starosta, Ing. Milan Boček, místostarosta
Informace z Rady městyse Budišov
Rada městyse informuje v aktuálním vydání zpravodaje o připravovaných nebo
realizovaných akcích za minulé období od uzávěrky minulého vydání do poloviny
listopadu.
Předláţdění chodníku u školy je kompletně dokončeno. Rada městyse pokračuje ve
sloţitých jednáních s firmou CETIN, která jiţ netrvá na výměně telefonního kabelu v celé
délce pod novým chodníkem od lihovaru na Mihoukovice. Předpokládáme, ţe se sporné
body podaří vyřešit a v příštím roce bude moţno přistoupit k výstavbě tohoto chodníku.
Byly dokončeny stavební práce projektu „Společně za poznáním“ pro ZŠ. Protoţe se
odvolala jedna z firem pro dodávku vybavení na konektivitu, musela rada městyse vypsat
na tuto část akce nové výběrové řízení. Nyní firmy, které na základě výběrových řízení
budou realizovat další části projektu, připravují dodávky zařízení. Celá akce musí být
dokončena do 19. 1. 2021.
V mateřské škole se rozeběhly stavební práce na vybudování nové třídy včetně
nutného zázemí.
Pokračuje se v realizaci úprav prostor pro autobusovou čekárnu a kontejnerové stání
pro třídění odpadů v Kundelově. Celkové dokončení se předpokládá v první polovině
příštího roku.
Rada vypsala výběrové řízení na veřejnou zakázku dotačního projektu „Workoutové
hřiště“.
Městys pořídil novou sekačku pro udrţování zeleně v městysi, která nahradila starou
techniku, která byla v provozu třináct let.
Rada schválila poskytnutí finančních darů pro Nemocnici Třebíč, dále pro oddíl
triatlonu, šipkaře, chovatele a pro ZŠ na pořízení dárkových balíčků pro ţáky 1. tříd.
Proběhlo zajištění nátěru oken na budově zámku a restaurování oltáře ze zámecké
kaple sv. Anny. Na financování restaurování byly získány dotace z fondů ministerstva
kultury a kraje Vysočina, část nákladů hradil městys.
Rada městyse (zřizovatel) obdrţela rozhodnutí Správní rady obecně prospěšné
společnosti Bono Publico Budišov o likvidaci společnosti ke dni 30. 11. 2020.
Připravují se moţnosti rozšíření podpory pro provozování hasičského sportu v městysi.
Petr Piňos a Ing.Milan Boček
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Zámecká kaple po restauračních pracích

foto Ing. Milan Boček
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Poznámky k článku v minulém zpravodaji
Barevné nádoby pro tříděný odpad (třídíme u paty domu) – zatím nebudeme vyuţívat,
zkušenosti z jiných obcí, kde to zkoušeli, nejsou příliš kladné (nejsou zapojeni všichni
občané, znamená to rozšíření svozů). Ale ještě se o této moţnosti jedná s Esko-T,
zavedení by případně mohlo nastat po dokončení smluvního období.
Výsadba stromů podél cest v blízkosti Budišova a obnova alejí – zastupitelstvo
2. 12. 2019 rozhodlo (všech 14 hlasů pro) o výsadbě stromů v zastavěném území obce
a vyuţití dotací hlavně pro tento účel (jedná se zejména o obnovu aleje u zámku
a výstavbu stromů u mateřské školy).
Návrh, aby pod rekonstruovanou cestou na hřbitově byla poloţena vodovodní přípojka
s vývodem u spodní brány na Nárameč, byl odloţen na obnovu části cesty na jiţní straně
hřbitova, kde bude moţné poloţit přípojku s menšími náklady.
Opravy chodníků byly postupně projednávány podle potřeb jejich obnovy. Chodník
k Mihoukovicím se delší dobu připravuje, zdrţení příprav způsobila nutnost přeloţky
telefonního kabelu fy CETIN v místě plánovaného umístění chodníku, v současné době
se projednává vhodná varianta řešení. Fa CETIN po dlouhých jednáních přistoupila na
moţnost vyzvednutí kabelu místo jeho výměny či přeloţky. Jsme si vědomi důleţitosti
vybudování tohoto chodníku zejména z důvodu bezpečnosti chodců a věříme, ţe se tuto
komplikovanou záleţitost podaří vyřešit.
Petr Piňos
Covid i v Budišově
Uţ je tady zas – a tentokrát silněji. Úřad městyse má z nařízení vlády úřední hodiny
velmi zkrácené, ostatně jako u jiných úřadů, pošta má taky omezenou otvírací dobu.
Omlouváme se, ale přesné údaje zde nemůţeme uvést, vše je v pohybu a v době
distribuce zpravodaje by mohlo být všechno jinak. Takţe aktuální údaje jsou na
webových stránkách městyse: https://www.mestysbudisov.cz
Všude je mnoho hygienických opatření, leckdy trochu chaotických – a v Budišově se
počet nakaţených koronavirem vyhoupl přes desítku. V druhé polovině listopadu se stav
sniţuje, a jestli budeme dodrţovat všechna ta opatření, snad se to do těch Vánoc i zlepší.
Stav nákazy v jednotlivých obcích Česka je moţné průběţně sledovat na následujících
internetových stránkách:
https://flo.uri.sh/visualisation/4034499/embed
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/unikatni-mapa-vsech-obci-v-cesku-kde-seprave-ted-siri-koronavirus-124624
https://obce.nery.cz
Ladislav Dokulil
__________
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ZPRÁVY
Dýňobraní bylo…
Pořádání kulturních a sportovních akcí je v současné době velice sloţité, a pokud se
vůbec uskuteční, provázejí je velká omezení. Nejinak tomu bylo o letošním dýňobraní
Pod Hrázkou.
Pod titulkem Dýňobraní bylo… se skrývalo nezměrné úsilí budišovských ţen, které po
počáteční obavě, zdali je vůbec uspořádat, se rozhodly, ţe ano, s tím, ţe budou muset
najít cestu jak.
Zachováno zůstalo to podstatné, asi třicet výtvorů z dýní, zeleniny a ovoce na loučce
pod hrázkou. I hodnocení těch nejlepších pomocí fazolí, vkládaných do kelímků, zůstalo
stejné.
Ke změně přece jenom došlo, a to v doprovodném programu na parketu Pod Hrázkou.
Neuskutečnily se oblíbené scénky a soutěţe dětí. Náhradou, nutno dodat zdařilou, byla
dechovka z Velkého Meziříčí. Nejen milovníci dechovek uvítali ţivé provedení (bez
syntetizéru) známých písní.
K občerstvení připravily šikovné ruce ţen cukroví a další pochoutky rozloţené na
stolech. Mnozí z diváků se ostýchali, ale nakonec na stolech nezbylo skoro nic.
Při závěrečném předávání cen těm nejlepším si budišovské ţeny oddechly – i letošní
dýňobraní se povedlo.
Karel Pavlíček
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Volby do zastupitelstev krajů konané dne 2. 10. – 3. 10. 2020

9

Budišov, účast 319 (33,09 %), platné hlasy 315
(Kraj Vysočina, účast 161 439 (39,65 %), platné hlasy 159 447)
hlasy
%
Kraj Vysočina
KDU-ČSL
56 17,77
19 082 11,96
Česká pirátská strana
49 15,55
21 056 13,20
ANO 2011
42 13,33
29 471 18,48
Česká str. sociálně demokratická
40 12,69
18 919 11,86
ODS a Starostové pro občany
38 12,06
21 038 13,19
Starostové pro Vysočinu
33 10,47
17 346 10,87
TRIKOLÓRA – SOUKROMNÍCI
14
4,44
4 463
2,79
Komunistická str. Čech a Moravy
12
3,80
8 390
5,26
Svoboda a př. demokracie (SPD)
12
3,80
7 441
4,66
Pro TOP Vysočinu
11
3,49
7 972
4,99
Moravské zemské hnutí
3
0,95
735
0,46
Strana zelených
2
0,63
1 390
0,87
Demokratická strana zelených
1
0,31
739
0,46
Dělnická str. sociální spravedlnosti
1
0,31
386
0,24
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
1
0,31
213
0,13
ROZUMNÍ – Petr Hannig
0
0,00
806
0,50
Zvolení zastupitelé Kraje Vysočina 2020
příjmení, jméno, tituly
věk
Bárta Petr
52
Bártová Martina Mgr.
56
Běhounek Jiří MUDr.
68
Bříţďala Jan RNDr.
27
Černý Radek MUDr.
47
Decroix Eva Mgr. MBA
38
Dudíková Marie Mgr.
64
Dvořák Karel
43
Fabeš Roman Mgr.
60
Faltus Zdeněk MUDr.
63
Fialová Jana Ing. MBA
47
Franěk Pavel Mgr.
57
Hajnová Hana Ing.
35
Houška Miroslav Ing.
61
Hrůza Miloš
55
Hyský Martin Ing. Bc.
45
Janoušek Karel Mgr.
55
Janoušek Pavel Ing.
41
Kaňkovský Vít MUDr.
50
Klement Josef Ing.
49
Kneţik Pavel
40
Kobrlová Bohumila Mgr. 48
Koubová Karolína MgA. 35

navrh. strana
STO
ODS
ČSSD
Piráti
ODS
ODS
KDU-ČSL
KSČM
SNK ED
ANO
ČSSD
ANO
Piráti
KDU-ČSL
ANO
ČSSD
STO
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
Piráti
ANO
STAN
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bydliště
Vepříkov
Třebíč
Pelhřimov
Třebíč
Ţďár nad Sázavou
Jihlava
Třebíč
Chotěboř
Telč
Jihlava
Bransouze
Třebíč
Telč
Častrov
Třebíč
Jihlava
Police
Oslavice
Třešť
Ţďár nad Sázavou
Pelhřimov
Pelhřimov
Jihlava

Kukla Martin Ing.
Lednická Blanka Bc.
Malý Vladimír
Mrkos Martin Ing. ACCA
Nevoral Marek
Nováková Eva Bc.
Novotný Vladimír Ing.
Pacal Pavel Mgr.
Pašek Roman
Pokorný Jiří Ing.
Schrek Vítězslav Mgr.
Slávka Vladimír Ing.
Smaţil František Ing.
Škaryd Tomáš Ing.
Tourek Jan Mgr.
Tůma Zdeněk Ing.
Vlček Lukáš Ing.
Vopěnka Otto Ing.
Vystrčil Miloš RNDr.
Wiche Jiří Ing.
Zahradníček Josef
Zlesák Radek Ing.

37
39
56
36
44
39
54
46
27
45
50
62
65
52
44
62
38
53
60
54
63
37

ANO
Piráti
ČSSD
STAN
KSČM
Piráti
ČSSD
STAN
Piráti
ANO
ODS
ANO
ANO
ČSSD
KDU-ČSL
SNK ED
STAN
ANO
ODS
Piráti
KSČM
ANO

Počátky
Olešná
Třebíč
Ţďár nad Sázavou
Vladislav
Jihlava
Ţďár nad Sázavou
Třebíč
Třebíč
Jihlava
Jihlava
Havlíčkův Brod
Velké Meziříčí
Chotěboř
Světlá nad Sázavou
Ledeč nad Sázavou
Pacov
Ledeč nad Sázavou
Telč
Havlíčkův Brod
Studenec
Ţďár nad Sázavou

Volba hejtmana, náměstků hejtmana a dalších členů rady kraje
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém úvodním jednání 18. 11. 2020 zvolilo
hejtmanem Kraje Vysočina Mgr. Vítězslava Schreka, náměstky hejtmana Kraje Vysočina
Mgr. Hanu Hajnovou, Ing. Vladimíra Novotného, Ing. Miroslava Houšku a Ing. Lukáše
Vlčka, dalšími členy Rady Kraje Vysočina RNDr. Jana Bříţďalu, Mgr. Jana Tourka,
Mgr. Karla Janouška a Mgr. Romana Fabeše.
Ladislav Dokulil, foto Karel Pavlíček
Budišovský zpravodaj doporučuje
Zdenka Čechová
Mládí čas
vzpomínky na léta 1926 aţ 1946
Sursum 2020
__________
JUDr. Zdenka Čechová se narodila roku 1926 v Brně-Husovicích. Po roce 1968 emigrovala do Švýcarska, tam ţila
aţ do revoluce. Poté se vrátila do Československa, kde si
v Budišově koupila dům. Zde ţila několik let a nyní je
v Třebíči.
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Z HISTORIE
Kadolecká škola
Na Vysočině, blízko Křiţanova, je vesnice Kadolec. Ve svém katastru má několik
rybníků. Na východě se pnou do výše skoro sedmi set metrů kopce Svatá a Kozí hora.
Rybníky, zalesněné kopce, ryby, maliny a jahody má tato ves v nepřeberném mnoţství.
Proč by si v Kadolci nezpívali? Hned zrána rozléhá se z oken kadolecké školy zpěv
školních dětí. A jak zpívají! Ta jejich „Krásný vzhled je na ten boţí svět, ty modravé
hory, v hájích pěvců sbory…“ zní tak dojímavě, ţe kaţdý se zastaví a spokojeně kvituje:
Copak náš pan řídící, ten to zná, to je nějaký zpěvák! Mají pravdu. Za večerů jeho housle
nebo nejoblíbenější pikolka hovoří často k srdcím vesnice. Má svůj pěvecký krouţek,
a nejen v Kadolci, ale téţ v křiţanovském kostele. Diriguje. Jezdí do vzdálených vesnic
a městeček s kapelou. Zná ho celý kraj. Jeho jemně vykrojená tvář s tmavými vlasy
a modrýma očima dodává radostnou náladu kaţdé společnosti.

Bývalá škola

Do poţehnaných let klidu a míru, sotva odletěly v roce 1938 vlaštovky do jiţních
krajů, přiletěly Hitlerovy štvavé řeči, ţádající okleštění republiky. Zradou západních
velmocí nahrnuly se do republiky přes pohraniční hory houfy hákových kříţů.
Rozhlasové přijímače začaly vyťukávat smutné zvuky z Vyšehradu. V kadolecké škole se
přestalo zpívat. Pan řídící sedí u přijímače a v očích má rosu. Tragicky zní znělka písně
Čechy krásné, Čechy mé… Ano, jak to s námi dopadne? Běţí dny šedé beznaděje. Kdo
nás z ní vyvede?
12

Kaple Nanebevzetí Panny Marie

Dny beznaděje dovrší 15. březen 1939. Studený den se sněhovou metelicí vítá
vetřelce. Ve vánici zmizela nadobro Československá republika a zůstalo z ní cosi
neţivého, pokořeného – Protektorát Böhmen und Mähren. Kadolecký pan řídící si poprvé
zaplakal. Utekl do lesů k Bojanovu a tam, na samotě v kopcích, vyplakal svůj ţal.
Pomalu se proměňoval v nenávist a odhodlání dát se v boj. Vrací se uklidněn, připraven.
Čeká na něho Silvestr Malec, odborný učitel z Velkého Meziříčí. Jsou spřízněni, dobře se
znají, a tak Silva začíná bez okolků: „Františku, hlavu vzhůru!“
„Přišel jsi pozdě, Silvo, já uţ ji vzhůru mám.“
„To je dobře. Takovou budem potřebovat. Tvoří se odbojová organizace Obrana
národa. Jsem jejím vedoucím na okrese Velké Meziříčí. Tebe jsem si vybral za velitele na
Křiţanovsku. Přijmeš to?“
František sloţil přísahu, přijal instrukce, naučil se seznam obcí, kde měl zakládat
buňky odboje. Jeho motorka se objevovala na mnoha místech. Vyhlédl si svého zástupce.
Stal se jím Čeněk Doleţal, učitel v Křiţanově. Měli na starosti obce Rousměry, obojí
Bory, Sklené, Radenice, Vídeň, Krásněves, Kněţeves, Radostín a Křiţanov. Ve Vídni byl
na námluvách Maloušek. Ke konci léta zavrčela před vídeňskou školou jeho motorka. Na
motorce usměvavý František. Vídeňský řídící Miloslav Milostný je překvapen: „Kde se
tady bereš? Pojď dál.“ – „Nepůjdu, hned odjíţdím. Rád bych ti něco řekl. Pojedu napřed
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na kopec. Přijď za mnou.“ Na kopci si stiskli ruce a Milostný se stal členem odboje.
Zatím má podávat informace, vědět o spolehlivých a podezřelých lidech.
„Františku, můţu si také vybrat zástupce?“
„Můţeš, ale spolehlivého!“
„To si vezmu Ambroţe, moc si rozumíme.“
Stejným způsobem je do Obrany národa zapojen i učitel Antonín Bartušek pro okrsek
Radostín. Také on získává do odboje spolehlivé důstojníky a poddůstojníky. Z Radostína
je to Josef Poţár, č. 118, v Pavlově Osvald Šantrůček, č. 82, ve Znětínku J. Pokorný, č. 9,
v Kněţevsi J. Havelka, č. 22, v Zásece J. Letmajer, č. 1. Maloušek s radostí nad
úspěchem náboru svolává si členy křiţanovského okrsku na slavnostní slib do Davidovy
Borovinky mezi Vídeň a Bory. Na schůzce se navzájem poznají Josef Poţár, řídící učitel
z Horních Borů, Miloslav Milostný, řídící učitel z Vídně, vídeňský rodák Řehoř Ambroţ,
Jindřich Mach, rolník z Radenic, Alois Skryja, včelař ze Skleného, Čeněk Doleţal, řídící
učitel z Křiţanova. Slib má slavnostní ráz. Na rozchodnou Maloušek dává příkazy:
„Kdyby se věc prozradila, vypovídejte, ţe organizace je pořádková. Má vstoupit
v platnost aţ po odchodu německého vojska k udrţování bezpečnosti.“ Zapomněl, ţe
porušil nepsaný zákon podzemního hnutí; znají se vţdy jen tři členi.
V roce 1939 je organizace zformována do nejmenších podrobností. Sotva se tak stane,
přijde pohroma. Její velitelé – plukovník Jiří Jaroš, štábní kapitán Silva Malec, jsou
zatčeni. Nic neprozradí, a tak na Velkomeziříčsku a Velkobítešsku není nikdo další
zatčen. Činnost je však přerušena. Teprve za dva roky tvoří se z jejich zbytků nová
odbojová organizace.
František Zajíček, úředník okresního školního výboru ve Velkém Meziříčí, seznámí
v roce 1940 Malouška s důstojníkem bývalého generálního štábu Karlem Veselým –
Steinerem. Zajíček se s ním znal z vojenské akademie. Oba se pokusili o útěk
z protektorátu. Po nezdaru se zapojili do podzemní činnosti. Zajíček se dověděl od
školního inspektora Kubíčka, ţe Maloušek je spolehlivý člověk. Prvním Malouškovým
úkolem od Steinera je, aby na podzim roku 1941 zjistil neznámého, ale významného
člena podzemí, s nímţ má spojení řidič autobusu Sec z Bosonoh. Z tohoto zjištění se
později vyvinulo spojení s generálem Luţou, který ţil u Seců v podzemí. Na den 3. října
1942 zajistí s ním Maloušek schůzku u silnice k Ţebětínu.
Do kadolecké školy v den schůzky přijede na kole dělník se sekyrou na zádech.
Odpoledne vyjedou ze školy dělníci dva. Projedou kolem kopce Svatá, kolem vlkovských
rybníků a za Velkou Bíteší v lese u Devíti kříţů sesednou. V lese mezi stromy se objeví
třetí jezdec – kapitán Josef Robotka z Velké Bíteše. Společně se vydají na další cestu. Za
tmy je vede Maloušek po ţebětínské silnici. Na mezi uprostřed polí se koná porada. Mají
si co povídat. Obrana národa je zle pocuchána. Atentát na Heydricha dokončil pohromu.
Ţivoří, nemají spojení vnitřní ani zahraniční. Shledávají se jako koroptve po skončení
honu. „Chceme-li se udrţet, musíme změnit taktiku. Pracovat bez boje je neudrţitelné,
ale prvně musíme mít pevné kádry a zbraně.“
Domluví se na společné práci při budování nové organizace. Karel Veselý slíbí, ţe
zajistí spojení generála s předním odbojovým pracovníkem, s nímţ má spojení na
Novoměstsku. Domluví novou schůzku. Maloušek nabídne místo pro ni v kadolecké
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škole na den 4. ledna 1943. Před schůzkou řekne manţelce: „Má se u nás sejít několik
lidí. Připrav nějaké jídlo. Bude lepší, kdyţ ve škole nikdo nebude.“ Proto odveze ţenu
s dvěma dcerkami k ţeniným rodičům na Rudu. Dnes víme, co se dělo na schůzce
z vyprávění profesora Grni v jeho knize Sedm let na domácí frontě: „Jel jsem se
Steinerem ze Studnice u Nového Města potmě na lyţích třicet kilometrů. Po někoho to
byla projíţďka, ale pro mě utrpení. Mrzlo a severák řádil jako nikdy. Přijeli jsme do
Kadolce tak unaveni, hlavně já, ţe jsme neměli chuť ani na jídlo ani na pití. Od Brna
z Bosonoh přijíţděl autobusem generál Luţa. Poslední kus cesty musel jít pěšky a brodit
se závějemi.
Vyloţili jsme si situaci. Z buněk se měly utvořit základy organizace na ideovém
základě Petičního výboru Věrni zůstaneme (PVVZ) a Ústředního výboru odboje
(ÚVOD). Luţa souhlasil a byl ochoten převzít vojenské vedení. Schůzka se konala pod
radostným dojmem z obklíčení německé armády u Stalingradu a nad překotným útěkem
Rommelovy armády v Africe. Luţa přesto varoval před podceňováním německé armády
a nevěřil v uskutečnění druhé fronty v Evropě, během roku 1943. Nedoporučoval
překotně budovat organizaci, ale tvořit pevné kádry. Souhlasil s orientací na východ,
protoţe válku rozhodnou Sověty. Byl pro nutné spojení s Londýnem a Moskvou. Tak
schůze přinesla přesné rozvrţení úkolů pro organizování: Crňovi – ideově-politický,
Steinerovi velitele partyzánů a Luţovi – velitelsko-revoluční.“ Potud profesor Grňa.
Schůzka skončila na Tři krále. Kdyţ pan řídící dovezl rodinu od babičky, řekl své ţeně
Anděle: „Byla to schůzka velmi ţivá a potřebná, konečně se dáme do pořádné práce.“
Po bitvě u Stalingradu nastalo oţivení v podzemní práci. Ze zajateckých táborů začal
útěk ruských zajatců. Jejich ukrývání si vzala na starost podzemní síť. V listopadu 1943
dostává Maloušek od Karla Veselého – Steinera pozvání přijít na schůzku k Bobrové.
Tam mu předá Eduard Soška, pobočník plukovníka Svatoně-Doubka, čtyři uprchlé
sovětské zajatce. Maloušek s Pařilem je 8. listopadu přivedou v noci do neobydleného
domu na konci Kadolce. Hned ráno dostali nářadí, aby si v lese Kolčavina vykopali
bunkr. Hajný Ondráček z hájenky na Chloustově jim pomáhal při zamaskování. Ručil
také za jejich bezpečnost. Pařil s Malouškem a starostou Kobylkou se starali o ţivobytí.
Pařil, který byl zaměstnán ve Velkém Meziříčí v textilní továrně, sebral tam pro ně
oblečení. Hlavní stravou zajatců byl chléb a mléko. Mléko dávali rolníci, chléb hlavně
pekař Oldřich Fiala z Křiţanova. Ani se nezeptal, pro koho chleba je. Věděl jen, ţe
Maloušek pracuje v podzemním hnutí. Denně se umývali ve studánce pod kopcem Svatá.
Kaţdou sobotu měli teplou lázeň a čisté prádlo u Maloušků.
Utečenci se pomalu seznamují s lidmi. Musí je zaměstnat. Nejsou k udrţení, hlavně
Nikolaj Bachutskij, poručík letec z Ukrajiny. Učitel Sáša z Moskvy, Míša, kolchozník od
Oděsy a Tatar z Kazaně jsou klidnější, ale nečinnost i na ně má neblahý vliv. Stanou se
z nich dřevaři. I za první světové války pracovali zajatci v lesích. Chodí uţ i do
křiţanovského kina a je to pro zasvěcence zvláštní podívaná vidět vedle sebe sedět
poručíka Nikolaje s německým grenadýrem, hlídající křiţanovské letiště. Grenadýři
chodí do hostince paní Jelínkové, a stačí říct podnapilému grenadýru: „Ţe vás tolik hlídá
těch několik kraksen?“ A uţ se chlubí a vyklopí počet a dolet letadel. Zajatci jsou po
devíti měsících odsunuti k ruskému oddílu Pam 5 ve skupině Generál Luţa. Oddíl
zakládá starší lejtěnant RA Alexej Alexejevič Dmitrijev, bydlící od podzimu 1943
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v pánovské cihelně. Oddíl vzroste na dvě roty, z nichţ jedné velí lejtěnant RA Kazankov
a druhé lejtěnant Majkov.
Maloušek pracuje stále v odboji. Chodí na schůzky s vedoucími, které se konají
u Josefa Pánka-Kudrny ve Velkém Meziříčí, později v hájence Na hrázi u Netína.
V hájence je ukryt profesor Grňa. Na schůzky tam jezdí K. Veselý-Steiner, kapitán
Moravanský, kapitán Josef Robotka z Velké Bíteše a jiní. To uţ je rok 1944 a podzemní
organizace dostává jméno R 3. V květnu toho roku prochází třemi těţkými otřesy.
Prvním je odhalení Viktora Ryšánka jako konfidenta brněnského gestapa, druhým je
zatýkání kolem Pikárce pro ukrývání ruských utečenců a třetím je přepad hájenky Na
hrázi. Po prvním otřesu přichází k Malouškovi jeho spojka Pařil a vyřizuje mu vzkaz
generála Luţe, aby odešl do podzemí. Po druhém zátahu v Pikárci dává mu výstrahu
zatčení dvou účastníků slavnostního slibu v Borovinkách u Vídně, po přepadu hájenky
přichází za ním osobně Josef Pánek, upozorňuje ho na zatčení kapitána Moravanského, ţe
všem hrozí zatčení. Maloušek se připravuje, kope si kryt, spí ve včelíně, dostává
zdravotní dovolenou zásluhou přítele MUDr. Ráčka z Osové Bítýšky, aby se nemusel
zdrţovat ve škole. Odklízí všechen závadný materiál, Chce hned po skončení školního
roku odejít do podzemí. Neví, ţe Moravanský uţ před třemi dny upozornil jeho sestru, ţe
má být zatčen. Sestra jede aţ po třech dnech za Malouškem, a to je pozdě. Jede aţ
odpoledne 7. července a potká se s autem gestapa, které Malouška odváţí do Jihlavy. Po
poledni přijíţdí do školy křiţanovský učitel Badalík a udýchaně vypráví, ţe včera byl
zatčen řídící Poţár a Doleţal. Neví, ţe měl být zatčen i vídeňský řídící Miloslav Milostný
při hře taroků v hostinci ve Velkém Meziříčí. Z účastníků schůzky v Borovinkách je na
svobodě jen Maloušek. Škola je zamčena. Rychle do lesů k Bojanovu! Maloušek si bere
jídlo. Někdo tluče na dveře. Eman Badalík jde otevřít. Na chodbu se vrhne gestapo.
„Ruce vzhůru! Kdo jste?“
„Učitel Badalík.“
„Co zde děláte?“
„Mám zde kolo.“
Paní Maloušková to slyší. Honem otevírá okno, aby mohl František utéci. Je pozdě.
Ruce vzhůru!“ ozývá se u dveří kuchyně.
„Máte zbraň?“
„Nemám.“
„Pojedete s námi. Připravte se!“
Prohledávají pana řídícího i byt. Paní se rozpláče.
„Neplač před nimi,“ podává jí svatební prsten.
Paní řídící pro slzy nevidí. Podává mu stokorunu.
„Nebude ji u nás potřebovat.“
Prohlídka končí. Jsou slušní. Cítí asi, ţe uţ se blíţí i jejich konec. Hlásí odchod. Pan
řídící se dívá na svou ţenu a pláče. Podruhé za celých devět let, co spolu ţili. Nasedá do
auta. Z návsi přibíhá osmiletá Alenka. Leze za tatínkem do auta a nechce se pustit, aţ jí
slíbí, ţe se brzo vrátí. Auto mizí v záhybu silnice. Za půl hodiny přijíţdí na kole její
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švagrová Albínka Doleţalová, Frantíkova sestra. „Kde je Frantík?“ Vidí, ţe se ptá
zbytečně.
Paní Maloušková se dovídá, ţe manţel je v Jihlavě. Jede za ním s prádlem. Dostane se
ke správci věznice Joselovi: „Kde je můj muţ?“
„U nás není. Je v Brně.“
„Pojedu za ním.“
„Nejezděte, aţ vám napíše.“
Na chvíli odejde. Paní se rozhlíţí a na stole vidí muţův opasek a jeho tašku na
cigarety. Nenapadá jí nic zlého. Vězňům se odebírají věci. Ale proč tak mluví? Josel se
vrací: „Umíte německy?“
„Neumím.“
„Nevadí. Tady je papír, podepište ho. Potvrzujete tím příjem jeho věcí, které vám
vracím.“ Dává jí i tu stokorunu: „Vezměte si ty peníze.“
To uţ paní Malouškovou zabolí srdce a hlava se plní hrůzou. Proč mi je dává?
Musí mít jistotu a jede do Brna. Konečně Brno, právnická fakulta, proměněná na
mučírnu českých lidí.
Tam jsou bezohlední: „Váš muţ v Brně vůbec nebyl. Zemřel z neděle na pondělí
v Jihlavě.“
Srdce se zastavuje. Neví, jak se vypotácela po schodech, neví, jak se dostala na
nádraţí, jak dojela na Rudu k rodičům. Tam uţ to vědí. Přišel lístek, poslední, který psal.
Poslední věta: Pošli mi kartáček na zuby, mýdlo, holící potřeby, zařiď a oznam místní
školní radě… Chtěl ještě něco napsat, ale nedokončil. Byl asi zavolán k výslechu
a nevrátil se z něho. Paní je však neúnavná. Chytá se kaţdého stébla. Bere s sebou věci,
o které manţel ţádá a jede znovu do Jihlavy. Třeba se mýlili, lístek jí dává jiskru naděje.
V Jihlavě ji přijímá někdo jiný. Hroutí její naději:
„Váš muţ je mrtev. Chtěli jsme, aby nám všechno pověděl. Mlčel. On toho věděl
mnoho. Mohli jsme mít aspoň na šedesát lidí jen z Velkého Meziříčí. Neřekl nic.“
Tu noc z desátého na jedenáctý červenec je Maloušek vyslýchán s Čeňkem Doleţalem.
Pro Doleţala přijde komisař Petr: „Ty znáš Malouška. Půjdeš se mnou a řekneš mu:
„Nezapírej, všechno je prozrazeno. Nic jiného nesmíš mluvit, jinak běda ti,“ a švihl
býkovcem. Šli do Malouškovy cely. Doleţal přemýšlí, jak to má Malouškovi říct.
Maloušek sotva poznává, tak je dotlučen. Komisař zařve: „Mluv: Řekni mu to do očí!“
Doleţal vyhrkne: „Schůzka u Vídně prozrazena, jinak nic!“ Řev komisaře: „Du
dreckiger Kerl, Himmelherrgott, ich werde zeigen!“ vykopne Doleţala ven. Co se dělo
dál, o tom vypráví vězni ze sousedních kobek. Václav Škvařil z Velkého Meziříčí:
„…Mimoto gestapo ztýralo k smrti spoluvězně Františka Malouška, řídícího učitele
z Kadolce. Jeho odnášení z cely viděl jeden ze spoluvězňů. Ztýraný Maloušek ještě téhoţ
dne v noci zemřel. Gestapáci udali, ţe se oběsil.“ Ladislav Blaţek, Velké Meziříčí „Téţ
jsem slyšel ze své cely, jak bil gestapák Josel řídícího učitele Malouška, který křičel
a volal pomoc. To mělo za následek, ţe se řídící Maloušek raději ve věznici gestapa
oběsil, neţli by snášel tělesné týrání“.
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O jeho konci přináší jistě pravdivé svědectví dopis MUDr. J. Čapky ze dne 8. 8. 1945:
„Byl jsem na společné cele a v noci asi o půl třetí k nám na celu přišel bachař Miksche a
vyzval mne, abych se rychle oblékl a šel s ním. Zavedl mě na celu č. 21 a cestou mi
sdělil, ţe se mu v této cele oběsil člověk. Přišel jsem na celu a u okna leţel na zemi
člověk, smyčku na krku uţ neměl, ta leţela na kavalci, jak jej bachař odřízl. Zbytek
škrtidla visel na mříţi. Pan Maloušek byl ještě teplý a vláčný, coţ znamenalo, ţe odešel
před několika minutami. Velmi jsem se pokoušel vrátit mu ţivot, zprvu sám a pak
s přivolanými spoluvězni. To trvalo asi hodinu, ale marně. Zjistil jsem při ohledání, ţe se
pokoušel přeříznout si cévy na levé ruce
střepem, který jsme později nalezli. Udělal si
jej z lopatky na smetí, kterou ostře nabrousil
na radiátoru topení. Kdyţ konec nepřicházel
rychle, tak se oběsil. V cele zůstal do rána
a na rozkaz Joselův a s jeho horlivou pomocí
jsme jej dali do rakve a vynesli do dvora.
Expost jsem se doslechl od spoluvězňů, ţe byl
večer předtím týrán a vyslýchán. Nedivím se
proto, ţe si vzal ţivot, zvláště kdyţ chtěl
někoho chránit. Jejich mučení bylo nelidské.“
Kadolecká škola osiřela. Pan řídící uţ
nezpívá. Tolika partyzánům pomohl, jen jeho
kryt neukryl. Paní Anděla chce vidět hrob
svého muţe, ale nikdo jí nesmí říci, kde je
pochován. Aţ kdyţ se vrací z vězení paní
Košťálová do Velkého Meziříčí, řekne jí:
„Josel, správce věznice, mi řekl, ţe můj a váš
muţ jsou pochováni na hřbitově. Smíme tam
aţ po válce.“ Hned v květnu 1945 jedou na
jihlavský hřbitov. Pomáhá jí správce hřbitova
Macháček a vypráví jí, ţe pohřbu se zúčastnil
i gestapák Josel a řekl: „Před tímto člověkem
je nutno smeknout, protoţe se zachoval
hrdinsky.“
Řídící učitel František Maloušek

Z rukopisu Odbojová činnost na Velkomeziříčsku a Bítešku
František Horký, foto Wikipedie
Z Náramče do čarovné země a do literatury
Abych mohl objasnit ten dlouhý a podivný název, musím začít zeširoka. Přibliţně před
40 roky jsem byl obdařen poukazem ROH k pobytu v Luhačovicích. Bylo to potěšující,
ale při mé povaze jen přibliţně do poloviny rekreace. Pak jsem zatouţil po změně
a přesvědčil další majitelky poukazu k výletu do okolí. Silnice, obklopená porosty
krásných buků, se zprvu škrábala mnoha serpentinami do kopce. Pak se otevřel širší
výhled a v dálce jakési město. Byly to Bojkovice se zámkem Nový Světlov. Člověku,
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zatíţenému na Budišov, se v hlavě hned probudil obrázek blondýnky, která bývala na
přelomu třicátých a čtyřicátých let minulého století v Budišově na prázdninách u rodiny
pana poštmistra Gutha. Říkalo se, ţe ţije v zámku v Bojkovicích. Mé romantické
představy posílilo ještě to, ţe měla pro mě neobvyklé jméno Evţenie. Abych vzpomínku
dokončil, bezděky jsem zvolnil jízdu. Spolujezdkyně to nechápaly a pobídly ke zrychlení.
Čiperné tempo však zanedlouho skončilo na začátku obce se jménem Štítná nad Vláří.
Bez ohledu na další dotazy jsem zajel k chodníku a zastavil. A to právě před školou, kde
na tabulce u vchodu byl nápis, ţe tam působil pan řídicí učitel Jan Tauber, otec dvou
školaček z knihy „Gabra a Málinka, povedené dcerky“. Vyrojily se vzpomínky na rok
1935, kdy jsme kníţku s tímto názvem dostali k vánocům. Její autorkou byla naše
příbuzná, kterou jsme však znali jen z vyprávění. Kníţka měla úspěch i u nás, i kdyţ to
byla především „četba pro holky“. Od autorky jsme pak dostávali aţ do roku 1943
k vánocům vţdy další nové pokračování. To bylo vše, co mi proletělo hlavou při tom
náhlém zastavení. Stalo se však, ţe jsem do toho kraje začal z jiných příčin jezdit po
40 letech znovu. Neodolal jsem a do Štítné nad Vláří zajel opět. Dnes je to úpravná obec
s 2000 obyvateli. Blízko obecního úřadu mě vítal na ulici poutač s nápisem „Knihovna
Gabry a Málinky“. Vstoupil jsem a vysvětlil důvod návštěvy. Obětavý a milý personál
mně hned přinesl nejen všechny díly jmenované knihy, ale i plno dokumentů
o postavách, o kterých bylo v textu psáno. Při zběţném prohlíţení materiálu jsem náhle
ztuhl. V jednom místě se totiţ psalo o Budišovsku. Dověděl jsem se tam totiţ, ţe nejstarší
sestra Gabry a Málinky se provdala za strýčka Fanúška, který pocházel z obce
„Náramčí (!) u Třebíče“.
Byl to František Macek, narozený v Náramči 30. června 1883. Ten se rozhodl pro
učitelské povolání a studia úspěšně ukončil v roce 1906 v Brně. V dalším jsem se dočetl,
ţe měl nastoupit jako učitel do obce Ţitková, ale protoţe právě v tu dobu váţně
onemocněl ve Štítné ředitel školy Jan Tauber, musel František Macek nastoupit na jeho
místo. Naštěstí Mackovo zastupování netrvalo dlouho a on přece jen týţ rok do Ţitkové
nastoupil. Na tomto místě je vhodné napsat o panu učiteli Mackovi něco víc. Připadalo
mně, ţe ho dobře charakterizoval dopis, který napsal Tauberům, aby Gabře a Málince
dovolili proţít jedny letní prázdniny u nich v Ţitkové…
– – – Je tu prostě překrásně. Zelené pastviny, přehluboké lesy, paseky plné malin, a jak
velikých! Dcerky by měly okamţitě přijet! Škoda kaţdé hodiny doma! Ať se ihned
vypraví. Vše je bude zajímat. Lidé – kopaničáři – jsou tady předobří. Nosí se tu ještě
starobylé kroje. A ty pěkné malované chalupy! Vypadají jako perníkové chaloupky.
Vůbec je tu jako v pohádce – i bohyně-čarodějky tady máme. Zkrátka, hotová čarovná
země! Nemáme tu cest, jen pěšiny, vše je ještě netknutá příroda; jen bídy mezi lidem je tu
mnoho.
Ale abych nezapomněl, nějaké bohatství tu také je!
V lesích je plno zvěře – i divocí vepři, divočáci, jsou zde. Také tu nedávno lidé viděli
medvěda. Ale to nic – ten uţ zmizel zas na Slovensko. Vlků je tu dost, ale jen v zimě,
kdyţ přeběhnou zamrzlý Váh. Toţ ať se dcerky nebojí.
A raků co tu je! Plný potok! Hned pod školou je potok nejširší, tam si uděláme
koupadlo.
I to sluníčko se tu zdá větší a nějak víc svítí. Zrovna září, a vzduch voní aţaţ!
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Gabra a Málinka (asi v roce 1904)
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Máme tu hodně jalovce a Málinka můţe sbírat bobulky. Ona sobě pro lékárničku, ale
Šmatlák, náš policajt, pro „borovičku“, kořalku pro ţaludek. Taky ji uvaříme a pošleme
babičce, aby jí lépe chutnalo.
Vykládal jsem o vás dětem ve škole. Uţ prý se na vás těší.
Na shledanou, dcerky! Nedejte se přemluvit a jinam nejezděte, jen sem k nám, do
čarovné země!
Váš Fanouš
Rodiče dovolili a záţitky obou děvčat se po létech objevily ve čtvrtém pokračování od
spisovatelky Amalie Kubátové, jíţ nebyl nikdo jiný neţ sama Málinka. Kníţka měla
název „Gabra a Málinka v čarovné zemi“. Mám-li dnes hodnotit všechna pokračování
této série, pak toto patřilo k těm, co zaujaly i staršího čtenáře. Ten v ní najde texty písní,
které se na kopanicích zpívaly, rozhovory s místními lidmi, pak téţ o místních
léčitelkách-bohyních. Přímá řeč je psána v nářečí, nesoucím jiţ také stopy toho, kterým
lidé mluví na druhé, slovenské straně blíţe k Trenčínu. Na kopanicích je úrodné půdy tak
málo, ţe ji lze kypřit jen motykou, nikoliv pluhem. Odtud název kraje – Kopanice. Učitel
Macek se s místními velmi brzy sţil a oni také s ním. Říkali mu „pan nadučitel“. Snaţil
se o to, aby z jejich ţivota odstraňoval to, co bylo nezdravé, a naopak je učil tomu, co by
bylo k jejich prospěchu. Vyučování a pobyt Františka Macka na Ţitkové přerušila v roce
1914 první světová válka a on musel narukovat. Válku však šťastně přeţil.
První roky Československé republiky neznamenaly však pro něj návrat do Ţitkové.
Byl jmenován učitelem ve Starém Hrozenkově, v obci leţící v tomtéţ kraji, „jen za
kopcem“. Počet obyvatel a tedy i školáků tam byl podstatně větší neţ na Ţitkové.
Z předchozích let tam měl plno přátel, a tak změnu cítil jen málo. O působení ve Starém
Hrozenkově jsem však v dokumentech o Františku Mackovi nenašel ţádnou bliţší
zmínku. Mackovi tam ţili necelých sedm let.
Roku 1926 byl jmenován ředitelem školy v Pitíně. Obec leţí také ve stejném kraji,
v těsném sousedství města Bojkovice. I v této části císařství začalo organizované školství
v 18. století za panování císařovny Marie Terezie a císaře Josefa II. V Pitíně vznikla
první školní budova v roce 1784. Vyučovat se začalo v chaloupce dvou svobodných
děvčat, která po své smrti v roce 1784 svůj domek věnovala pro školské účely. Školská
budova, kterou František Macek převzal v roce 1926, byla podle záznamů jiţ čtvrtá,
postavená roku 1902. Počet ţáků v době jeho příchodu činil přibliţně 200. Budovu i její
zařízení však F. Macek nalezl ve velmi bídném stavu. Do školní kroniky napsal: “Šla
z toho hrůza“. Ještě v tomtéţ roce však dokázal skoro nemoţné. Bylo opraveno oplocení
školy, byla zasklena okna, naolejovány podlahy a upraven dvůr. V následujícím roce byla
opravena fasáda školy, vybíleny učebny a chodby a opraveny školní lavice. Tato
budovatelská činnost ředitele Macka působila na pitínské občany jistě velmi příznivě a on
začal být stále více oblíben. Sokol, hasiči, oslavy významných dnů Československé
republiky, vedení školní a hasičské kroniky, to byly jeho činnosti, tak typické pro naše
učitele, působící tehdy v jednotřídních či dvoutřídních školách.
V roce 1939, po vzniku Protektorátu Čechy a Morava, byl však František Macek
předčasně penzionován. Amalie Kutinová se ve svých dalších knihách o příčině ukončení
jeho učitelské činnosti nezmiňuje. Onemocněl snad? Není obtíţné se domyslet. On
21

většinu svého ţivota proţil tam, kde rodiny, rozeseté po krásném, ale chudém,
kopaničářském kraji na obou stranách svahů Bílých Karpat, psaly jeho ţivotní příběh.
Nemohl se smířit se zánikem společného státu Čechů a Slováků, s vytvořením téměř
neprostupné hranice mezi Moravou a Slovenskem. František Macek však zůstal v Pitíně
nadále, mezi lidmi, které měl tak rád. Pomáhal všude tam, kde jej bylo třeba. Zemřel
14. listopadu 1941 a odpočívá na místním hřbitově poblíţ kostela svatého Stanislava.
Přesto, ţe od jeho smrti uplynulo jiţ 80 let, občané Pitína na pana ředitele Františka
Macka dodnes vděčně pamatují a z generace na generaci si předávají vzornou péči o jeho
hrob.

František Macek (1883-1941)

(Zj)
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Historické pohlednice

Hodov 1943

Studnice 1920

Z archivu Ludmily Jašové
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Z BUDIŠOVA A OKOLÍ
Škola on-line
Mám-li zhodnotit první čtvrtinu školního roku 2020/2021, tak se mi vrací myšlenky na
letošní jaro. Po období prázdnin jsme se do školy vrátili všichni s nadšením, ţe budeme
pracovat zase jako dřív. Škola bude plná ţáků a učitelé jim bez roušek budou sdělovat
nové poznatky.
Bohuţel situace se v naší zemi úplně nestabilizovala, a tak uţ o prázdninách přišly
podněty k zakoupení nové techniky, která by pomohla zvládnout případnou druhou vlnu
koronaviru. Pro nás učitele bylo prvním úkolem zjištění úrovně vzdělání ţáků, kteří na
jaře do školy nenastoupili, a připravit přechodné období k zopakování a doplnění
původně plánovaného učiva. V průběhu září se zdálo, ţe se vše dostává do normálu, ale
v měsíci říjnu došlo k obrovskému nárůstu pozitivně testovaných, coţ se po 14 dnech
odrazilo uzavřením všech škol. Tak rychlý nástup druhé vlny pandemie zastihl mnoho
škol ve fázi příprav na on-line výuku. I v naší škole jsme zahájili školení učitelského
sboru přes Office 365 a speciálně přes Microsoft Teams. Pro kaţdého z nás to bylo nové
a mnohdy nepochopitelné, ale nutnost propojení celé školy přes jednu komunikační
platformu byla na prvním místě. Ţáci, učitelé a hlavně rodiče se dostali do nových rolí
a po prvních obtíţích na všech stranách úkol splnili. Všem patří velké díky.
S odstupem pěti týdnů musím konstatovat, ţe se nám podařilo plnohodnotně zahájit
distanční výuku, která byla přenesena do zákonné povinnosti. K její úspěšné realizaci
pomáhají nové notebooky a tablety hrazené z prostředků MŠMT, které byly v případě
potřeby zdarma zapůjčeny ţákům.
Dnes uţ víme, ţe se 18. listopadu vrací do lavic ti nejmenší ţáci, aby se společně
s vyučujícími pokusili své znalosti sjednotit a plnit stále obtíţnější úkoly. Doufám, ţe
rozvolňování přijatých opatření bude i nadále pokračovat a postupně se do tříd vrátí
deváťáci a ostatní ročníky.
Ve zkratce se vrátím i k probíhající přestavbě učeben ve škole. V září byly dokončeny
zednické, elektrikářské, sádrokartonářské a podlahářské práce. V současné době se čeká
na dodání počítačů a nábytku do všech rekonstruovaných prostor. Připraveny jsou i nové
pomůcky, které obohatí běţnou výuku. Termín pro úplné dokončení je leden 2021.
Věřím, ţe se vše podaří zrealizovat včas.
Mgr. Milan Procházka, ředitel školy

Základní škola
V uplynulých letech jsme se s Vámi mohli podělit o spoustu akcí, které proběhly na
naší škole. Letošní školní rok nám to covidová situace bohuţel nedovolila. Budeme
doufat, ţe příštích příspěvků uţ bude víc.
Tady je pár z těch, které jsme stihli uskutečnit, neţ byla naše škola opět uzavřena.
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Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021
I přesto, ţe nám letos počasí nepřálo a slavnostní zahájení školního roku muselo být
přesunuto do tříd, vládla během prvního školního dne v budově školy příjemná
atmosféra, kterou podpořil svou účastí také pan starosta Petr Piňos. Tento den byl
nejvýznamnější pro nově příchozí ţáčky prvních tříd. A školní rok byl odstartován!

Sportovní den – Adaptační aktivity
Ve čtvrtek 3. 9. 2020 se konalo adaptační dopoledne pro ţáky 5.–9. tříd.
Ţáci si prověřili svou obratnost, vytrvalost, zručnost a dějepisné vědomosti na
10 stanovištích. V pátek 4. 9. 2020 se uskutečnilo cirkusové dopoledne pro ţáky 1.–4.
tříd. Děti si vyzkoušely různá cirkusová povolání např. provazochodkyni, kouzelníka,
hadí ţenu…
S organizací pomáhali ţáci 9. třídy, kteří s dětmi velmi hezky spolupracovali. Na
přípravě cirkusových her se podílely děti z krouţku Tvořílek.
Dopravní hřiště
Naši čtvrťáci navštívili v září dopravní hřiště na ZŠ Bartuškova v Třebíči.
Nejprve absolvovali teorii, která je přípravou k dopravním testům, které na děti čekají
v dubnu, a poté následovaly jízdy, kdy vyjeli do silničního provozu, ale zatím jen na
cvičném dopravním hřišti. Děti to moc bavilo, navíc krásně svítilo slunce, takţe proţily
nádherný den s učením venku.
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Sportovní den

Putování po obloze
V úterý 8. 9. 2020 se ţáci 4. třídy, zapojení do projektu ŠABLONY II., zúčastnili
projektového dne mimo ŠD s názvem „Putování po obloze“.
Výukový program probíhal ve Hvězdárně Třebíč pod vedením odborníka z praxe Mgr.
Jany Švihálkové. Děti pozorovaly hvězdářským dalekohledem krátery na Měsíci,
seznámily se s optickými jevy a šířením zvuku. Následovala venkovní ukázka spalování
různých materiálů, a pak se jiţ děti samostatně podle návodu pustily do přípravy
vlastního pokusu. Zjišťovaly hustotu kapalin, přítomnost škrobu, povrchové napětí
kapaliny. Na závěr celého bloku si zahrály týmovou hru MERGE PLANETS, kde po
správném zodpovězení otázek obdrţely určitý počet ţetonů (Merkurů), které směňovaly
za další planety, aţ vytvořily celou sluneční soustavu. Získané vědomosti děti uplatní
nejen ve výuce, ale i v běţném ţivotě.
Školní družina 2020/2021
Začátkem září se dětmi zaplnily herny školní druţiny a dětského klubu.
Přivítali jsme nové prvňáčky, kteří se setkali s kamarády, pro které je toto prostředí
důvěrně známé. Všichni se seznámili se všemi řády školy, s dodrţováním hygienických
a bezpečnostních pravidel a organizací ve školní jídelně. Hodně jsme si hráli, stavěli ze
stavebnic a karet, vyráběli a kreslili obrázky s podzimní tématikou. Slunečné dny jsme
trávili před školou a v zámeckém parku.
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V letošním roce bude druţinu a dětský klub navštěvovat 86 dětí rozdělených do čtyř
oddělení.
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Fotbalový nábor

Plavání žáků
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Fotbalový nábor
Na fotbalovém hřišti proběhl 1. 10. fotbalový nábor, kde si děti pod vedením trenérů
mohly vyzkoušet různé disciplíny.
Plavání žáků 3. a 4. třídy
V průběhu měsíců září a října se děti z 3. a 4. třídy účastnily plaveckého výcviku
v Aquaparku Laguna v Třebíči.
Jiţ po 6 lekcích bylo na dětech vidět velké zlepšení, kaţdý na sobě zapracoval, někteří
překonaly strach z vody, např. při skocích do větší hloubky nebo při potápění či plavání
na zádech. Všichni společně se podporovali a radovali z úspěchů kamarádů. Radovánky
ve vodě si uţívali, neţ je ukončil nouzový stav. Po jeho skončení se určitě k plavání vrátí,
aby se dál zlepšovali v plaveckém stylu.
Kolektiv učitelů
Malířka obličejů
Povím vám příběh o jedné budišovské holce, jak si plní svůj dětský sen, který si
vysnila někdy ve 13 letech. Řekla si asi toto: Budu líčit a zkrášlovat lidi.

Obličej je asi to první, co pozorujeme na člověku, kdyţ ho potkáme. Získáváme tím
o něm první dojem. Úkolem vizáţisty (a jsou to ojediněle i muţi) je dosáhnout co
nejlepšího vzhledu klienta s ohledem na jeho pracovní a osobní ţivot. Musí mít estetické
cítění, umět vybrat vhodné barvy, vědět, jak podtrhnout osobnost člověka. A je jedno, zda
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se jedná o celebritu z televize nebo filmu, nebo o ţenu prostou. Kaţdá si zaslouţí mít
upravený obličej, aby se hlavně ona sama cítila dobře. A tak Hanka musí umět zakrýt
skvrny v obličeji, schovat vrásky, rozjasnit unavená oční víčka, zvýraznit obočí, upravit
vlasy. Celý proces líčení a úpravy vlasů trvá 1,5 hodiny. Kde je náročnější klientka, tak
třeba aţ hodiny tři.
Tyto informace mi sdělila Hana Řezáčová, rozená Jurová (35 let, 2 malé děti)
z Budišova, která nyní ţije v Praze.
Pod jejíma šikovnýma rukama prošla celá řada známých lidí. A tak díky své
dovednosti mohla obdivovat sbírku zlatých slavíků Karla Gotta, nahlédnout do soukromí
Lucie Bílé, líčit Andreu Verešovou, Ewu Farnou, Jaromíra Jágra a spoustu dalších
veřejně známých osobností.
Sama říká:“ V mé profesi musím mít ráda lidi. Není to jen o tom, co umím vytvořit
pomocí štětců, stínů a kulmy na vlasy. Musím vypozorovat přání klientky, jak chce
vypadat. A právě vědomí, ţe je klient spokojený, mi dává pocit štěstí z dobře vykonané
práce. A to na své profesi miluji nejvíce“.
Hana se v Praze velice dobře uplatnila. Kromě toho, ţe je tam jiţ známá a má dobré
reference, vystupuje v televizním pořadu „Sama doma“, vede kurzy a školí nové
profesionály. A hlavně pečuje o dvě malé děti a manţela, se kterým se zná uţ od svých
šestnácti let.
Někteří její spoluţáci ze ZŠ v Budišově mají jako pracovní nářadí třeba kladivo
a dláto, traktor nebo bagr, počítač nebo skalpel. Hana má štětce, líčidla, a pracovní stolek.
A tam, z její fantazie a profesionality, vzniká téměř umělecké dílo. To, na rozdíl od třeba
výrobku ze dřeva, postaveného domu nebo počítačového programu, má jen krátkou
ţivotnost. Proto se Hana stále učí, sleduje trendy ve svém oboru, ale vţdy začíná znovu
a znovu…
Škoda, ţe nejsem taky celebrita, nechal bych se od ní krásně vymalovat!
Ing. Rostislav Tesař

__________

Z Češtiny 2.0
K odlehčení nepochybně váţné situace před Vánocemi přinášíme další kuriozity ze
serveru https://cestina20.cz
(vysvětlení a dalších více neţ 20 000 zajímavých slov tam):
íbejk, vegetarizovat, nosoroušec, brýlouška, bůček, instaklam, tvítidlo, mimozoomšťan,
čehafčiči, ojebabišit, becherix, čertovize, česká řepkublika,
adk.
Češtinování má přes 25 000 fanoušů, osm a tři čtvrtě tisíc foloušků.
Me too.
Ladislav Dokulil
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Milí kamarádi,
za chvíli oslavíme vánoční svátky, proto si zkraťte čekání na Jeţíška u letošního
posledního zpravodaje. Zamíříme do Libušina údolí v Třebíči, kde kromě jiných
zajímavostí najdete také dračí hlavu. V pověsti zjistíte, jak se do údolí dostala, a v tipu na
výlet vám prozradíme, kudy se k ní dostanete.
Řešení z minulého čísla
V minulém čísle jste měli poznat stromy, jejich plody a listy. Jestli jste vše rozpoznali,
si zkontrolujte podle následujícího obrázku.

Libušino údolí
Libušino údolí je lesopark, který najdete blízko centra Třebíče v údolí Stařečského
potoka. Vznikal uţ od poloviny 19. století a dodnes je oblíbeným místem nedělních
procházek. Začíná v místě, kde se nad ním klene ţelezniční most na trati Brno–Jihlava.
Most byl vybudován jiţ v roce 1886, je dlouhý 160 m a vysoký 42,5 m (ode dna údolí aţ
po kolejnice).
Výrazným prvkem údolí je ruina Hluchého mlýna. Jeho historie sahá aţ do 16. století.
Mlýn byl pojmenován po mlynáři Matěji Hluchém. Později mlýn zanikl z důvodu
rozmachu koţedělné výroby v Borovině. Voda u mlýna přestala být kvalitní a byla
znečištěna chemikáliemi z borovinské továrny. V současné době čeká mlýn na demolici.
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Kromě Hluchého mlýna je součástí údolí také Janův mlýn. Ten stojí poblíţ kapličky
kolem sochy svatého Jana Nepomuckého s nápisem: „Swatimu Jánu oddal Janu mlejn
Tomáš Stejskal 1812.“ Janův mlýn patřil Stejskalově rodině aţ do 20. let 20. století. Roku
1929 byl zrušen. Dochovala se pouze secesní budova bez technologie.
Údolí směrem ke kapli a Janovu mlýnu si lze prohlédnout z vyhlídky vybudované na
horním okraji bývalého lomu. V lomu se těţil kámen pro stavbu ţelezničního mostu a na
jeho horním okraji byla v roce 1935 vybudována kamenná kruhová vyhlídka. Přístup
k vyhlídce je ze dna údolí od kaple.
Údolí se rozkládá na ploše 13 ha, proto jsme se zmínili pouze o několika vybraných
objektech. Pokud by vás tato lokalita zajímala, můţete si procházku Libušiným údolím
vyzkoušet i virtuálně v tomto videu:
https://www.youtube.com/watch?v=TG-o9OvKmuk
Osmisměrka
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Spojovačka a hádanky
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Pověst
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Zdroj pověsti pochází z popisu u dračí hlavy v Libušině údolí
Tip na výlet – Dračí hlava
Dračí hlavu, o které jste se v pověsti dozvěděli, můţete najít v Libušině údolí. Cesta je
vhodná i pro kočárky, kola nebo koloběţky. Najdete tu spoustu cestiček a laviček
k odpočinku. V tomto ročním období oceníte také veřejné osvětlení. Cestou si
prohlédněte místa, která jsme vám popsali výše. Vyrazíte od vstupu do údolí z ulice Na
Potoce, poté projdete pod ţelezničním mostem. Po asfaltové parkové cestě minete
Hluchý mlýn a dále se můţete zastavit na vyhlídce s výhledem do okolí. Na rozcestí
u Janova mlýna se dáte doleva a po chvíli se dostanete aţ k dračí hlavě.

Za spolek Budík Jitka Svobodová a Martina Vašíčková, foto Pavla Doležalová
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Jsme hvězdy na nebi a květiny na louce
Nikdo na světě nemá takový úsměv jako moje malá neteř Stelinka. Je jí pět. Má
Downův syndrom. Extra chromozom navíc. A s tím dostala extra porci radosti.
Stelinka ţije naplno v přítomném okamţiku. Co naplno – na sto deset procent!
Z obyčejných maličkostí dokáţe udělat oslavu. Kdyţ táta přinese z obchodu nákup, má
z toho doslova Vánoce. Vytahuje z tašky jednu věc po druhé a s nefalšovaným nadšením
volá: „Jéé, mrkev! Jéé, salát!“ jako by právě dorazila zásilka z Nové Kaledonie. Takovou
radost měl snad naposledy Hospodin při stvoření světa, kdyţ na své dílo zálibně pohleděl
a viděl, ţe je to dobré: „Jéé, ţirafa kordofanská! Jéé, mokrýš střídavolistý!“
Stelinka má obrovský cit pro druhé a moc jí na nich záleţí. Jednou její asistentce
nebylo dobře. Stelinka to svým šestým smyslem vytušila a celé dopoledne se od ní
nehnula na krok a hladila ji. Chtěla ji utěšit. Kdo se staral o koho? Kdo koho učil?
Sedím venku, ve tmě, a přemýšlím o Stelince a mnoha malých i velkých človíčcích,
jako je ona. Jak je to s těmi talenty a dary. Sám mám dva doktoráty – a trochu se za to
stydím. Protoţe si nejsem jistý, jestli dokáţu druhým přinést za týden tolik radosti jako
moje malá neteř za jediný den. To já jsem „jinak obdarovaný“ a ve škole soucitu
s druhými jsem věčný začátečník. Kolik blízkých příleţitostí k milosti jsem nevyuţil!
Kolik svých darů nechal leţet ladem…
Se zatajeným dechem se dívám na nebe poseté hvězdami. Je tam totiţ velkými
písmeny, aby to přečetl i slepý, napsaná odpověď na mou otázku, jak to s těmi hřivnami
je: „Kaţdá hvězdička svítí, jak umí.“ Jsou hvězdy malé a velké, blízké a vzdálené.
Některé svítí krátce, jiné dlouho, aţ to překračuje meze naší fantazie. Kaţdá z nich má
jinou barvu. A září ze všech sil.
Ty hvězdy jsme my. Máme mnohé dary. O některých víme. Některé teprve objevíme.
Nikdo nebyl ošizen. Ale především jsme (a máme se den za dnem stále více stávat)
darem pro druhé. Kéţ bychom svítili! Kéţ bychom z toho, co jsme přijali, velkoryse
a beze strachu rozdávali druhým! Kéţ bychom dokázali kaţdý večer v tichu pokleknout
a s radostí poděkovat Dárci za hřivny, za ţivot, za dobrou ţenu, manţela či přítele…
Jsme hvězdy na nebi, květiny na louce. A nebeský Pastýř a Zahradník zná kaţdou
z nich jménem.
P. Karel Skočovský
(převzato: Katolický týdeník č. 46, www. Katyd.cz)
Valeč, křížový kámen č. 2
Pamatuji si to jako dnes. Šel jsem něco vyřídit do třebíčského muzea, kdyţ se ozval
můj neoblíbený mobil. Kamarád a kolega z naší party, Franta Peštál, se mě ptal, jestli
znám ten kříţový kámen ve Valči. V archivu svého otce našel zajímavou fotku, na které
je klasický kříţový kámen, o kterém jsem dosud neměl potuchy. Znal jsem kámen, který
stojí po pravé straně při silnici, Třebenice–Valeč. Kámen nafocený 5. 4. 1959 jsem
neznal. Netrvalo dlouho a začal jsem pátrat. Kontaktoval jsem a navštívil ve Valči asi 6–8
lidí. Nejzajímavější bylo setkání s bývalým starostou, panem Eduardem Zvěřinou. Kdyţ
jsem v roce 1963 po vyučení nastoupil v Západomoravských strojírnách na dílnu, tak tam
Eda dělal seřizovače.
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Křížový kámen ve Valči 5. 4. 1959

Bohuţel jsem se jen dozvěděl, ţe někdy v 90. letech, kdyţ se zajišťovala stabilita
zámku, kde se kámen nacházel, byla sepsána nějaká smlouva a kámen byl odvezen do
Brna, do Zemského muzea. Kamarádovi, který zde pracuje, se nepodařilo zjistit, kde se
kříţový kámen nachází. Aţ pak, jako zázrakem, mi 18. 8. 2010 volala dcerka. ,,Čau tati,
ten kámen z Valče, po kterém pátráš, se nachází asi na zámku v Jevišovicích. Jsme zde na
výletě.“ A podle zaslané fotky to bylo jasné.
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Křížový kámen v Jevišovicích

Křížový kámen ve Valči v roce 2019

Bezprostředně po oznámení jsem si do Jevišovic zajel. Tehdejší kastelánce, paní
Kampfové, bylo líto, ţe by se kámen měl odvést. Prý si na něj zvykla. Ujistil jsem ji, ţe
já ţádné kroky nebudu podnikat, ale ţe jsem moc rád, ţe se kámen našel. V Aši je vedený
pod číslem 2343. Hned jsem ho změřil. Jeho celková délka je 150 cm., v nejširším místě,
v jeho horní části, jsem naměřil 57 cm, dole jen 30 cm. Jeho síla je 30–39 cm. Rozměry
kříţku jsou 35×35 cm., šířka ramen 7–8 cm. Charakteristické jsou znaky na kameni,
kříţek, sekera a vpravo nahoře otka. To je nástroj, kterým oráč čistil radlici. Ve
Vlastivědném sborníku Mor. Krumlovska a Hrotovicka (1924) se nám podařilo dohledat
zajímavou pověst:
,,Památný kámen za hřbitovem ve Valči
Za vesnicí v polích za hřbitovem jest kámen, na němţ je vytesaná tesařská sekyrka.
Lid vypravuje, ţe se tam kdysi setkali dva velcí nepřátelé, jakýsi rolník s tesařem. Rolník
jel s pole. Jelikoţ je tam úzký úvoz, bylo nutno, aby někdo vyhnul. To však ţádný učiniti
nechtěl a tak došlo k půtce. Rolník uhodil tesaře otkou (na odhrnování hlíny při orání),
tesař zas rolníka sekyrou. Oba prý tam zahynuli. A proto je tam onen kámen.“
Pro mne byla nejkrásnější zpráva roku 2019, kdyţ mi kamarád Pavel oznámil, ţe tento
kříţový kámen opět stojí ve Valči, při výjezdu z obce směrem na Dolní Vilémovice. Asi
není na původním místě, ale moc mu to tam sluší. Budu se muset zeptat, který dobrák se
zaslouţil o to, ţe se kámen zaslouţeně vrátil do místa, kam odjakţiva patří.
16. 11. 2020 Emanuel Nožička
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Josef Matoušek – plastiky

Don Quijote de la Mancha
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Flétnista
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SPORT

foto Karel Pavlíček
Budišovské hasičky na Extralize ČR??
Dobrý den,
hlásím se jiţ delší dobu po konci naší sezóny, kdy v současné situaci vzpomínáme
s holkama na léto a závody, které jsme objely. Tento rok se pro nás nesl v duchu
nejistoty, jelikoţ jsme dlouho nevěděly, jestli situace vůbec dovolí závody pořádat, ale
také v duchu velkého těšení a nervozity, jelikoţ jsme se rozhodli posunout naše snaţení
na nejvyšší soutěţ v poţárním útoku v České republice, na Extraligu.
Během sezóny bylo nespočet problémů, ale i radostí a nečekaných zvratů, ale o tom aţ
v příštím čísle zpravodaje, kde se dozvíte vše o naší sezóně 2020. Pro teď bych se jen
ráda podělila o radost z neuvěřitelného úspěchu, o kterém se nám na začátku sezóny ani
nesnilo. Jak jsem jiţ psala, letos pro nás byla prioritou Extraliga ČR, ale přitom jsme
nechtěly zanevřít ani na naši oblíbenou Třebíčskou ligu, kterou jsme ve volných
víkendech také objíţděly.
Ač pro nás byly začátky krušné, tak se nám nakonec podařilo umístit takto:
3. místo na Extralize ČR v požárním útoku
2. místo na Třebíčské lize
43

Extraliga ČR v PÚ Olšovec, Budišov ženy – 2. místo
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Asi nemusím zdůrazňovat, ţe z výsledku z Extraligy jsme ještě teď v euforii, ale
i v Třebíčském okrese jsme se také ukázaly, kdyţ se nám s odjetými pouhými šesti
závody z celkových 9 podařilo ulovit krásné 2. místo. A jak to všechno bylo? Co se
v sezóně 2020 podařilo a co ne? A jak to bude příští rok? O tom uţ v příštím čísle
zpravodaje. Pro teď přeji za sebe i celý tým, hlavně zdraví a pohodu v této sloţité situaci.
Michaela Hortová, foto JJJandak
Pozn.: A tento neuvěřitelný (v plném smyslu toho slova) úspěch neušel ani zástupcům
městyse, kteří se setkali s celým týmem na úřadě s blahopřáním, ale i příslibem
a předběţným projednáním co největší podpory činnosti podle moţností obecního
rozpočtu, který se teď právě schvaluje. Takţe i o tom více na jaře.

Za Radu městyse Budišov Ladislav Dokulil, foto Stanislav Bačák
Fotbalová asociace České republiky
KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ KRAJE VYSOČINA
Sportovně technická komise
ZÁPIS STK č. 13–SR 2020/2021 ze dne 15.října2020
1/Přerušení soutěţí
V souladu s ustanovením § 5 odst. 7 Soutěţního řádu FAČR rozhodl VV FAČR dne
9. 10. 2020 tak, ţe s účinností ode dne 12. 10. 2020 do dne 25. 10. 2020 se přerušuje
Soutěţní ročník 2020/2021 ohledně všech mistrovských a pohárových soutěţí.
V návaznosti na další mimořádná opatření Vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 se do
3. listopadu včetně nekonají ţádná fotbalová soutěţní utkání.
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Nábor do fotbalu
Ve čtvrtek 1. 10. proběhl na fotbalovém hřišti nábor do fotbalu. Zúčastnily se ho děti
1. a 2. ročníku.

Veronika Dostálová
Hledáme fotbalové hvězdičky
FC Budišov-Nárameč, z. s. ve spolupráci s Fotbalovou asociací České republiky
(FAČR) pořádal dne 1. 10. 2020 na fotbalovém hřišti v Budišově nábor malých
fotbalistů. Akce byla cílena na děti z mateřských škol a prvních a druhých tříd ZŠ.
Zúčastnilo se jí 65 dětí z 1. a 2. třídy ZŠ Budišov a 39 dětí z MŠ Budišov. Dětem se
věnovali 4 trenéři mládeţe a trenér FAČR Michal Pacholík. V čase od 9 do 10 hodin
proběhla akce s ţáky ZŠ a v čase od 10 do 11 hodin pak s dětmi z MŠ. S organizací
přímo na hřišti pomáhali také 4 ţáci devátých tříd a samozřejmě i paní učitelky.
Pro děti bylo nachystáno několik stanovišť, kde si mohli vyzkoušet různé sportovní
aktivity. Trenér FAČR Michal Pacholík přivezl část sportovního vybavení, část byla pro
tuto příleţitost pořízena klubem a bude vyuţívána i v dalším tréninku.
Všechny děti se moc bavily a procházely stanoviště s nadšením. Osobně jsem byl aţ
překvapen, jaký dojem na nich akce zanechala.
Dne 9. 10. 2020 se konal první trénink, kam přišlo několik nových dětí. Následně jsme
bohuţel museli tréninky přerušit vzhledem k vládním opatřením. Snad to nebude dlouho
trvat a začneme zase trénovat.
Roman Vašíček
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foto Mgr. Michal Pacholík

__________

POČASÍ
Měsíční úhrn srážek
září
říjen
listopad

61,8 mm
77,4 mm
27,9 mm
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