Krásná letní noc. A znovu slyším za sebou pramen. Kořím se životu,
jinak nemohu. Je lépe žít, třebas i jeden den, než nežít. Je lépe být, než
nebýt. Je lépe bdít při plném vědomí, než mátožně se potácet a spát. Je
lépe i v noci nespat a na všechny strany se otevřít. Pramen zpívá svou
věčnou, bezednou píseň. Ó je to skoro slovo, a přec ne ještě, je to
náznak a vzlyk a sluchový přelud. A slovo člověka je příliš chudé
a přichází jak betlémský pastýř k jesličkám smyslu. Ó nechat se
obdarovat a sklonit se před sladkým Neznámem!
Krásná a stoupající letní noc. Velký vůz. Kuřátka, Orion. Co očí už
sjelo blouznivě po Mléčné dráze! Co létavic už zasyčelo o slzu. Setkání
citu a hloubky, smrti a nekonečna.
Co je člověk, že jej navštěvuješ a bezměrnými prostory vedeš záchvěvy
jeho mysli! Ó žít, ó bdít, ó bdít! Co že je smrt za touto chvílí! I kdyby
byla všemocnou Paní, přec dopadne jak bědná Popelka! Jediný květ je
víc než bezživotí kosmu, jediný srdce tep je víc než ledová a trvalá
krása krystalu. Hořící svatá noc mé duše! Ó vytržení! Ó lásko!
Pavel Rejchrt (Předvečer úplnosti)
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ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Usnesení č. 10 ze zasedání Zastupitelstva městyse Budišov ze dne 2. 12. 2019
Upravená verze z důvodů dodržení 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 Milana Koše a Petra Jaroše,
- schvaluje program zasedání zastupitelstva městyse Budišov s doplněnými body za bod
č. 2: Využití dotací na zeleň v intravilánu a extravilánu obce,
Likvidace obecně prospěšné společnosti Bono Publico Budišov, o. p. s. za bod č. 6. –
Různé
- schvaluje využít dotaci na zeleň v intravilánu obce. Dotaci na zeleň v extravilánu obce
nevyužít, případně řešit z vlastních zdrojů,
- schvaluje za likvidátora Bono Publica Budišov, o. p. s. Mgr. Sochora,
- bere na vědomí zápisy z jednání Rady městyse č. 26–28,
- schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, o místním poplatku ze psů,
- schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů,
- schvaluje prodej pozemků p. č. st. 689 a p. č. 4434/12 v k. ú. Budišov za cenu 125
Kč/m2, náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující,
- schvaluje do výběrové komise pro projekt v základní škole „Společně za poznáním“
p. ředitele základní školy Mgr. Procházku, Mgr. Smrčka, Ing. Vašíčka.
Petr Piňos, starosta, Ing. Milan Boček, místostarosta

Usnesení č. 11 ze zasedání Zastupitelstva městyse Budišov ze dne 17. 12. 2019
Upravená verze z důvodů dodržení 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 RNDr. Zdeňka Macháta a Josefa Ondráčka,
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- schvaluje program zasedání zastupitelstva městyse s doplněným bodem za bod
č. 5. „ÚZEMNÍ STUDIE, lokalita BV – Z3, plocha pro výstavbu RD u železnice, Městys
Budišov“,
- bere na vědomí zápis z jednání Rady městyse č. 29,
- schvaluje rozpočet na rok 2020 jako vyrovnaný, příjmy ve výši 23 603 100 Kč a výdaje
ve výši 23 603 100 Kč. Závazný ukazatel rozpočtu je §.
schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Městyse Budišov na rok 2021–2022.
schvaluje cenovou nabídku „Územní studie, lokality BV – Z3, plocha pro výstavbu RD
u železnice, Městys Budišov“. Cena projekčních prací včetně DPH činí 175 450 Kč.
Petr Piňos, starosta, Ing. Milan Boček, místostarosta

Usnesení č. 12 ze zasedání Zastupitelstva městyse Budišov ze dne 27. 2. 2020
Upravená verze z důvodů dodržení 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 Ing. Radka Klinera a Petra Jaroše,
- schvaluje program zasedání zastupitelstva městyse,
- bere na vědomí zápisy z jednání Rady městyse č. 30–37,
- odročuje bod jednání zastupitelstva „Schválení návrhu členů správní a dozorčí rady
Bono Publico, o. p. s.“,
hlasování: pro 6, proti 6, zdržel se 1, usnesení nebylo schváleno,
- schvaluje návrh členů správní a dozorčí rady ve složení
Správní rada: RNDr. Zdeněk Machát, Ing. Radek Kliner, Pavel Tesař, Hana Klímová,
Miroslav Kubín, Milan Koš
Dozorčí rada: Helena Zezulová, Ing. Ladislav Dokulil, Petr Piňos,
hlasování: pro 7, proti 6, zdrželi se 0, usnesení nebylo schváleno, odročuje se na příští
jednání zastupitelstva (návrh členů správní a dozorčí rady nebyl schválen, pro
odsouhlasení musí být nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, což nebylo
splněno).
zastupitelstvo městyse:
- nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 3524/99 v k ú. Budišov
- odročuje bod jednání o koupi části pozemku v k. ú. Budišov p. č. 4634 na příští
zasedání
- schvaluje záměr prodeje chaty na pozemku p. č. st.694 a zadat zpracování odhadu tržní
ceny
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- schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 4434/16 v k. ú. Budišov a pozemku p. č.
st.694 v k. ú. Budišov,
- schvaluje investiční akci „Zastávka Kundelov“.
Petr Piňos, starosta, Ing. Milan Boček, místostarosta
Informace z rady městyse
Rada městyse informuje občany o akcích, které připravila a zajišťovala v období od
minulého vydání zpravodaje do konce února.
Proběhly stavební práce na realizaci přechodu pro chodce u ZŠ. Původní přechod
nevyhovoval platným normám a tvořila jej pouze namalovaná zebra. Rada městyse proto
nechala zpracovat projekt nového přechodu. V rámci akce byly provedeny výškové
úpravy nájezdů na přechod, položeny nové obrubníky a kompletní předláždění celého
prostoru. Nyní se připravuje instalace osvětlení přechodu a k jeho úplnému dokončení
zůstane ještě nalajnování nové zebry a zatravnění dotčených zelených ploch. Ke zvýšení
dopravní bezpečnosti u základní školy byly nainstalovány měřiče rychlosti v obou
směrech. Obdobné měřiče rychlosti byly nainstalovány na příjezdech do Budišova
u hlavní silnice II/390 ve směru od Náramče a Kamenné.
Realizace dláždění hřbitovních chodníků se nám trochu zadrhla vzhledem ke
skutečnosti, že se jedná o památkový objekt. Nyní se připravuje výběrové řízení na
dodavatele s tím, že stavební práce začnou v dubnu. Zároveň tak dochází i k posunu
termínu dokončení na druhou polovinu roku.
Příprava projektu „Společně za poznáním“ pro ZŠ, který umožní vznik nových
odborných učeben a rekonstrukci počítačové učebny a cvičné kuchyně po nutných
úpravách projektů vybavení, dospěla do fáze vypsání výběrových řízení na dodavatele.
Celé výběrové řízení by mělo být dokončeno v měsíci březnu.
Pro vybudování nové třídy pro MŠ je připraveno výběrového řízení na zhotovitele.
Rada městyse připravuje ve spolupráci s odborníky koncepční úpravy zelených ploch
v zastavěném území městyse včetně dopravního řešení a rozšíření parkovacích ploch.
Rada městyse předložila zastupitelstvu architektonický návrh na úpravu prostor pro
autobusovou čekárnu a kontejnerové stání pro třídění odpadů v Kundelově.
Zastupitelstvo městyse schválilo realizaci tohoto návrhu.
Rada městyse pokračuje v přípravách na vybudování nových stavebních míst
v Budišově v lokalitě vymezené komunikací kolem MŠ a kolejemi.
V zámku se pokračuje na restaurování zámecké kaple – po dokončení restaurování
maleb probíhají přípravy na restaurování oltáře. Rada městyse zajistila okamžitou opravu
poničené střechy na budově předzámčí po posledním řádění větru.
Rada městyse připravila na sobotu 7. března maškarní bál, který byl (již po uzávěrce
zpravodaje) všeobecně hodnocen jako velmi zdařilý. Děkujeme organizátorům včetně
budišovských hasičů, sponzorům a všem, kteří svou účastí podpořili tuto akci (bylo jich
na 130).
Petr Piňos a Ing.Milan Boček
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Měřič rychlosti před přechodem u školy, ale i poničená střecha předzámčí
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ZPRÁVY
Františkovy jesličky
Když chceme o Vánocích vidět betlémy (HOOdně betlémů), můžeme zajet například
do „TŘEch“ měst – TŘEbíče, TŘEště či TŘEbechovic.
Když chceme vidět živý betlém, stačí se o Vánocích vypravit do Pyšela, kde mají již
dlouholetou tradici takových představení. Letos, 26. prosince 2019 v 16 hodin u kostela
sv. Barbory mohli diváci vidět opravdu netradiční živý betlém s názvem Františkovy
jesličky.
Poprvé takovou vánoční hru se zpěvy uvedlo Divadlo Antonína Dvořáka v roce 1997
v Hukvaldech pod názvem Jesličky svatého Františka, autorem je Pavel Helebrand.
Podobný příběh předvedli i v Pyšelu. Nejednalo se o vlastní příběh Svaté rodiny, ale
o jeho první živé ztvárnění z iniciativy sv. Františka z Assisi o půlnoci 24. prosince 1223
v italské vesničce Greccio. Mohli jsme vidět historické postavy svatého Františka – San
Francesco d'Assisi (Giovanni di Bernardone, 1181/2–1226), svaté Kláry – Santa Chiara
(Offreducio di Favarone, 1194–1253) a dalších postav té doby. Byl zde i volek, nechyběl
oslík i ovce, milovník přírody svatý František nezapomínal ani na zvířata, ne nadarmo je
patronem ekologie.
Betlémy se údajně stavěly již dříve, ten u Greccia byl patrně prvním živým betlémem.
Pyšelským dětem (za vydatné pomoci dospělých) se podařilo tuto událost s velkým
úspěchem předvést. Diváci odcházeli s nevšedním zážitkem, mnozí i poučeni, a všichni
provázeni modlitbou sv. Františka.
Ladislav Dokulil
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foto Stanislav Bačák
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Marian & Úlety
Ke konci roku, přesněji 29. prosince, přivezlo do budišovského kostela radost rodinné
trio Kralovičových z Velkých Bílovic. Jejich hudba je prezentována jako netradiční
autorský folk z Jižní Moravy. Kdo ke konci roku do kostela zavítal, a že byly plné lavice,
rozhodně nelitoval.

zleva: P. Jiří Polach, Josef Marian Kralovič, Marie Kralovičová a Josef Kralovič ml.

foto Karel Pavlíček
Co je to VDV
Od 1. března 2020 zavádí Kraj Vysočina (tak jak je zaveden např. v Jihomoravském
kraji) integrovaný dopravní systém s názvem Veřejná doprava Vysočiny (VDV).
Po změnách v jízdních řádech se zavádí „zónově relační tarif“ a „jednotné přestupní
jízdenky“. V rámci spojů v tomto systému bude možné cestovat na jednu jízdenku
pomocí více spojů. U dopravců mimo tento systém bude třeba jízdné uhradit zvlášť.
Je k dispozici více spojů a lépe budou na sebe navazovat.
Co je zónově relační tarif
Kilometrový tarif, podle kterého se platilo za ujeté kilometry včetně všech zajížděk
mimo nejkratší spoj, bude nahrazen tarifem, podle něhož se bude platit za nejkratší
vzdálenost mezi nástupní a výstupní zónou.
Zobrazení zón je uvedeno na tarifní mapě, která je přílohou č. 2 Tarifu VDV
na webové stránce www.verejnadopravavysociny.cz
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Co je jednotná přestupní jízdenka
Nákup jízdenky se nemění (v autobuse u řidiče, ve vlaku v pokladně ČD nebo
u průvodčího), jen je třeba u vlaku oznámit, že chceme jízdenku VDV. Pak můžeme
přestoupit i na autobus VDV bez další jízdenky. Jízdné platí v rámci VDV ve vlaku
i v autobuse. Slevy jízdného pro seniory (osoba 65+) a studenty stále platí.
Poznámky
V rámci řádného termínu změn jízdních řádů došlo k 1. 3. 2020 u vybraných
autobusových spojů k úpravám návazností a vyladění přestupních intervalů. U vlakových
regionálních spojů k tomu došlo k 16. březnu 2020.
Rozšíření přesahů tarifu Veřejné dopravy Vysočiny do sousedních krajů (např. do
Tišnova a do Znojma) je naplánováno na letošní léto. Příští rok Kraj Vysočina plánuje
zahájit elektronické odbavování cestujících, spuštění e-shopu a nabídne i možnost placení
cest platební kartou.
Veškeré změny a novinky se týkají pouze spojů pod objednávkou Kraje Vysočina.
Více informací a vysvětlení Tarifu VDV na www.verejnadopravavysociny.cz
Informace z této internetové stránky pro zpravodaj zkrátil
Ladislav Dokulil
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Z HISTORIE
Budišovský sekeromlat
Sekeromlat se našel v šedesátých letech na poli mezi alejí na Věterák a silnicí na
Hodov (tzv. ,,Na Štěpnici“) při sběru brambor žáky místní základní školy.
Kde se na poli objevil a co nám to může říct o historii budišovského okolí?
Sekeromlaty jsou kamenné nástroje používané a hojně rozšířené v době kamenné.
Sloužily jako úderné i pracovní nástroje (taková pravěká kamenná sekerka a kladivo
současně). V širším konci sekeromlatu bývá zpravidla vyvrtaný otvor, který slouží
k nasazení na topůrko. Výroba celého nástroje byla velmi časově a fyzicky náročná,
například zmíněný otvor se vrtal pomocí duté bezové větve, která byla při otáčení
podsypávána pískem.
Budišovský sekeromlat byl poslán na analýzu k panu profesoru Přichystalovi, který
z něj zjistit tato data: Samotná hornina, ze které je sekeromlat vytvořen, se nazývá
amfibolický diorit, který je označovaný jako typ ,,Rokle“ (podle zastávky lodní dopravy
na Brněnské přehradě, kde tato hornina vystupuje na povrch). V okolí tohoto místa jsou
známé hojné pravěké dílny, ve kterých se právě tato hornina zpracovávala.

Artefakt váží 478 gramů, jeho hustota je 2,92 g/cm3 a hornina je složena z tmavě
zeleného amfibolu a světlého plagioklasu. Všechny tyto parametry se shodují s horninami
z brněnského vyvřelého tělesa. Z nálezů víme, že se tato surovina hojně využívala
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v mladší době kamenné, především během kultury s moravskou malovanou keramikou.
Do této doby můžeme zasadit i náš sekeromlat. Pokud se pozorně zadíváme na fotografie,
můžeme si všimnout, že ostří není obroušené a jsou na něm odražené štěpiny. Z toho
vyplývá, že byl zřejmě druhotně používaný jako otloukač.

Tento nález není pro budišovské okolí ojedinělý. Další sekeromlaty (které nebyly
podrobeny analýze) se našly na polích mezi Budišovem a Kojatínem. Vzhledem k tomu,
že tyto artefakty bylo obtížné vyrobit, navíc se k nám musely deportovat až z brněnského
okolí, můžeme vyloučit, že jejich nálezy byly způsobeny pouze nedůsledností nebo
neopatrností pravěkého člověka při průchodu budišovskou lokalitou. Zřejmě se jedná
o důkazy, že Budišov a jeho okolí bylo člověkem alespoň na nějakou chvíli osídleno už
v době kamenné.
Zdeňka Smrčková
Rudíkovská tragédie
Tuto událost nazvanou přiléhavě „Rudíkovská tragédie“ nám vysvětlí rozhovor
v třebíčské nemocnici 24. ledna 1971, když tam navštívil Alois Mikyska svého bratránka
Josefa Mikysku z Rudíkova (č. 25 u „Papolů“). Alois v rozpravě vzpomene jeho věrného
kamaráda Leoše Brauna. „Pepíku, řekni mi, jak to bylo s vámi v době protektorátu, za
německé okupace?“
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Jak? – Měli jsme se rádi, mně nevadilo, že Leoš je žid, ale vadilo to Němcům, židy
chtěli vyhubit, a tak je začali posílat do koncentračních táborů. Leoš se uklidil a ukrýval
u známých. Když se dozvěděl, že jeho matka zahynula v osvětimské plynové komoře,
usídlil se v našem domku na půdě. Gestapo, němečtí i naši četníci Leoše hledali, ale
nenašli, protože nás naši četníci upozornili na příchod Němců a rudíkovští občané nebyli
zrádci.
Neštěstím Leoše bylo spolčení se s Antonínem Novotným, který se potuloval kolem
Rudíkova, aby se vyhnul práci v Německu. Oba obcházeli vesnici a dožadovali se jídla.
Bylo to velice nebezpečné, byl za to trest smrti těm, kdo poskytnou pomoc nepřátelům
říše.
Víš, jak mně bylo, když v době heydrichiády, v květnu 1942, se ti dva spolčili
s dalšími židovskými občany z Budišova, s panem Beckem a jeho dcerou Hanou.
Skupina si vybudovala bunkry kolem Rudíkova v trati „Žebračiny“ a ve Sklenářově
kopci. Leoš se s nimi málo stýkal, byl ve větším bezpečí u nás.
V neděli, začátkem června 1942, se Leoš dal zlákat Beckovými k návštěvě Kojatína,
kde Beckovy každý znal. Někdo to ohlásil budišovským četníkům a jeden z nich se musel
vypravit ke Kojatínu. Potkali se. Četník dělal, že je nezná, ale Beck ho sám požádal, aby
je zajistil a odvedl. Bláhovec si myslel, že Němci to vezmou za polehčující okolnost.
Leoš mezitím rychle zmizel.
Následující den nastalo v Rudíkově boží dopuštění. Přijelo mnoho německých aut,
byly objeveny úkryty. Ve Sklenářově kopci byly nalezeny noviny se jménem Střecha, jak
je popsal místní trafikant pro odběratele. Do bunkru je od Střechů nosil Novotný. Rodina
Střechova byla zatčena, zatčen byl i Novotný, který se druhý den přišel na četnickou
stanici udat. Četníci ho vyháněli, že o něm nikdo nic neví, ale neposlechl.
A v těchto hrozných dnech napětí a strachu přišel k nám Miloš. Bledý, zničený, šeptal
nám všechno o Kojatínu a o zatčení Střechových. Nemohl jsem ho vyhnat. Přespal u nás
a já celou noc hlídal chalupu. Za svítání, sotva jsem došel k vratům, stařenka z četnické
stanice mi říká: „Přijdou k vám dnes pro Leoše.“ Zamrazilo mě a zmocnilo se mne
zoufalství. Honem za Leošem.
Seděl už v kuchyni. Ucítil mou hrůzu. Co se stalo? Leoši, hned musíš odejít, dnes si
přijdou pro tebe. Skryj se u někoho jiného, než se to uklidní. Dal jsem mu sedm stovek,
boty, cigarety a jídlo. Doprovodil jsem ho za vesnici. Plakali jsme oba. Prosil jsem ho:
„Když bude nejhůř, zastřel se, abys neudělal celou dědinu nešťastnou. Slib mi to!“ Slíbil.
Jak to skončilo, to už víš. Došel jen do zrajícího obilí k Pavlínovu. Byl na něj
uspořádán hon, jako na zajíce, gestapem, nakomandovanými našimi četníky a občany ze
sousedních vsí. Byl postřelen a dle slibu střelil se do hlavy z revolveru. Po převozu do
třebíčské nemocnice se z bezvědomí neprobudil.
Zatčeni manželé Střechovi, jejich nedospělý synek, Antonín Novotný, Beck a jeho
dcera Hanička, byli popraveni.
Z rukopisu Odbojová činnost na Velkomeziříčsku a Velkobítešsku
František Horký
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Maminka je jen jedna
Už jsem byl velký hoch, ba už jsem byl v Praze u Klimenta vikářem a pak i sekretářem
v ústřední církevní kanceláři, když jsem stále ještě dojížděl z Prahy do Tábora za
maminkou. Bylo to často, jednou dvakrát, a někdy i vícekrát týdně, až se to stalo
nápadné, a mnozí nevěřili, že je to maminka, nýbrž že to spíše bude nějaká dívka, která
mne do Tábora přitahuje. Přece se mýlili. Učitel František Kučera, tehdejší tajemník
nakladatelství a knihkupectví Kalich, mně však uvěřil. Zastavil mě jednou na cestě
k nádraží, a když uslyšel, kam jedu, pohleděl napřed zkoumavým zrakem na mě, a potom
pravil: „To je hezké, že máte maminku rád. Važte si, že ji máte, a jezděte za ní, jak často
jen můžete. Pamatujte si: Maminka je jen jedna.“
Toto časté cestování mně umožňovala okolnost, že jsem jako syn železničáře měl
výhodu režijního jízdného rychlíkem tehdejší II. třídy, neboť jsem se stále mohl
prokazovat dokladem o svém studiu na filosofické fakultě. Také mé povinnosti
v klimentském sboru a v kanceláři synodní rady to tehdy dovolovaly. Studium na filosofii
tím ovšem trpělo. Cesta z Prahy do Tábora trvala přibližně dvě hodiny. Ubíhala rychle při
četbě knihy nebo i nicnedělání, neboť když jedete vlakem, snadno máte klamný pocit, že
nelenošíte, i když nic neděláte. Jakmile jsme však dojeli do nejvýš položené stanice na
trati z Prahy do Tábora, do stanice Stupčice (nyní Střezimíř), už jsem nevydržel, abych
nevyhlížel z okna do široké táborské kotliny. Brzo bylo v dáli vidět vysokou věž
táborského, kdysi husitského, nyní katolického kostela, pak přišly zálivy rozsáhlého
rybníka Jordánu a už tu bylo mé milé město.
Byly to cesty krásné, rád na ně vzpomínám, ale nakonec to byly také cesty přesmutné,
když jsem jezdil za maminkou chřadnoucí a netušící, že její dny jsou sečteny. Naoko
veselý, v srdci však pln starostí a zármutku, přicházel jsem do našeho malého domku
v Nerudově ulici. Za podzimních a zimních večerů sedávala maminka v kuchyni
u kamen, držela „černou hodinku“, byla ozářena světlem elektrické svítilny z protějška
ulice a čekala mne. Když jsme se uvítali, řekli si novinky a nastalo uklidnění, ačkoli už
dospělý, s důvěrou malého dítěte kladl jsem hlavu do jejího klína a těšil se z doteku její
ruky, pohrávající si s mými vlasy. Jako bych ještě naposled chtěl zachytit co nejvíce z její
něhy a lásky, kterou jedině matka může dát svému dítěti.
Když nyní budu vyprávět o své mamince, nečekejte nic zvláštního. Příběh jejího
života byl praobyčejný. Jistě bylo a je statisíce maminek, které prožívaly a prožívají
obdobné životní příhody jako ona, anebo docela příhody daleko zajímavější
a dramatičtější, a přece se o nich nepíše. Jestliže se přesto pokusím něco o ní povědět,
činím tak spíše pro svou radost a pro její památku, a ovšem i proto, aby i ti, kdo tyto
řádky budou číst, oslavili skrze mou vzpomínku památku svých hodných maminek,
zvláště těch, které pocházely ze starých evangelických rodů.
Kořeny jejího rodu a její mládí
Maminka se narodila v dubnu 1863 v „horním“ mlýně ve Vladislavi u Třebíče.
Vladislav je městečko, ležící na řece Jihlavce. Jedete-li drahou z Jihlavy do Brna, je to
prvá stanice za Třebíčí. Horním se nazýval ten mlýn proto, že ležel na horním toku
zmíněné řeky, na rozdíl od mlýna „dolního“, který ležel na téže řece níže přímo ve
Vladislavi. Maminčin otec, náš dědeček Jakub Dobrovolný, byl majitelem toho mlýna.
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Rod Dobrovolných byl velmi rozvětvený. Svými kořeny sahal do obce Sněžné (dříve
Německé) na Českomoravské Vysočině. Udržel si evangelické povědomí i za doby
Temna a měl odvahu přihlásit se veřejně k evangelické víře, když císař Josef II. to svým
tolerančním patentem dovolil. Byli to většinou mlynáři a rolníci. Podobně maminčina
maminka, naše babička Jindřiška Karafiátová, pocházela ze starého evangelického,
rovněž značně rozsáhlého rodu Karafiátů z Jimramova. I tento rod sahal svými předky do
doby Temna a také se přihlásil k evangelickému vyznání v toleranční době. I oni byli
většinou mlynáři a rolníci, i když se mezi nimi objevují také obchodníci lnem. Vždycky
mně dělalo dobře, když jsem mohl říci, že rodem patřím k slavnému spisovateli
„Broučků“ Janu Karafiátovi. Po létech jako tajemník synodní rady jsem přišel s tímto
farářem do styku v jeho bytě v Praze na Letné v Ovenecké ulici. Podle svého zvyku
vyptával se na můj původ, a když slyšel, že babička byla Karafiátová z Jimramova, zvolal
„I toť věru zajímavé“ a hned přinesl tištěnou německou brožuru „Stambuch der Familie
Karafiát“ a určil v ní mou rodovou souvislost s ním. Brožuru mi dal na památku.
Maminka byla devátým dítětem svých rodičů. Protože byla ze všech nejmladší
a protože to bylo děvče, byla miláčkem všech, zvláště když záhy ztratila otce. Vlastně
svého otce nepoznala, neboť již v roce 1867 zemřel, uhnav si smrtelnou plicní nemoc ve
válečném roce 1866 útěkem před pruským vojskem. Přivázali ho tehdy na popruh ke koni
a přinutili, aby jim pod trestem zastřelení ukázal cestu do Rakous. Když ho propustili
daleko od domova, pádil domů cestou necestou ve strachu, aby ho nestihlo zase něco
podobného, protože pruské vojsko bylo všude.
Maminka se jmenovala Kateřina, ale tak jí nikdo neříkal. Volali na ni Katuško,
Kačenko, Katy a podobně. Ještě po létech, když už byla dlouho vdaná, strýc Koudela,
který býval stárkem ve vladislavském mlýně a později se přiženil do rodiny
Dobrovolných, ji nazýval Katuškou, jak jsme toho děti k značnému svému údivu byly
svědky při návštěvě u něho v jeho mlýně ve Vanči u Tasova. Oslovoval ji „ona“
a žertoval s ní, jako by oba byli ještě mladí.
Bylo tehdy asi ve mlýně ve Vladislavi živo a veselo, i když všichni často byli
rozrušeni smutnými rodinnými událostmi. Sourozenců bylo mnoho a byli vesměs mladí.
Také strýčků a tetiček bylo bezpočet. Druhý „dolní“ mlýn ve Vladislavi, který byl také
v rukou širší rodiny Dobrovolných, byl ve stálém čilém styku s mlýnem „horním“.
A když si k tomu přimyslím, že do mlýna přijížděli rolníci z celého kraje dáti si semlít
obilí nebo na pile nařezat dříví, a že každý z nich přinesl vždy nějaké zprávy ze
sousedství, bylo ve mlýně stále o čem hovořit a čím se bavit. Tehdy ještě také krajánci
chodívali od mlýna ke mlýnu. Maminka často vzpomínala na jejich vypravování
a šprýmy. Byli mezi nimi takoví, na jejichž pravidelný příchod se vždy těšili, a jiní, které
se snažili co nejdřív dostat zase ze mlýna dál.
Mnoho z toho, co nám maminka vypravovala o svém mládí, jsme zapomněli.
Pamatujeme se však na to, jak se v kraji vše změnilo, když se stavěla dráha z Okříšek
přes Třebíč do Brna. V době stavby této nákladné dráhy, vedené po vysokých mostech
přes mnohá hluboká údolí, bylo ve Vladislavi rušno, neboť na stavbě pracovalo mnoho
dělníků z daleké ciziny. Je přirozené, že se i vladislavský mlýn na tomto ruchu podílel
a že stavba byla neobyčejnou podívanou pro hochy a děvčata ze mlýna. Jiná věc, která
mamince utkvěla v mysli a na kterou vždy s hrůzou vzpomínala, byly zkušenosti, které
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jako děvče prožila, když se na mlýn přihrnula velká voda, zvláště když přišla znenadání
a v noci.
Vždy říkávala, že oheň není tak zlý jako velká voda. Když bylo ohlášeno z horních
míst na řece poslem, že „jde voda“, nastalo ve mlýně velké pozdvižení. Vynášely se věci
do hořejších místností v budovách a dobytek spolu s drůbeží se vyváděl na stráně nad
řekou. Bývaly to asi vskutku chvíle velkého napětí, když, jak maminka vyprávěla, voda
začala vnikat do nižších místností, zaplavila podlahu a počala stoupat ke stropu, zatímco
oni na to hleděli z vyššího patra ve strachu, aby se celá budova nezřítila, anebo aby voda
nevystoupila až k nim. A při tom viděli, jak v prudkých vlnách řeka přináší a dál odnáší
kusy nábytku, vyvrácené stromy, topící se dobytek. Když však voda opadala, nastala
zábava pro mládež, veslujících na lodičkách i v místech, kde se dříve mohlo chodit jen
pěšky nebo jezdit vozem.
Všichni členové rodu Dobrovolných i Karafiátů nikdy netajili svou příslušnost
k evangelictví. Z nedostatečných zpráv nedá se bezpečně usoudit, jak daleko to bylo
evangelictví jen tradiční a zvykové a jak dalece jednotliví členové těch rodů se
probojovali k osobní vlastní zbožnosti. Jisto je, že většina jezdívala povozem o nedělích
a zvláště o svátcích do vzdáleného evangelického kostela v Horních Vilémovicích a že se
v mnohých rodinách udržovaly rodinné pobožnosti se čtením bible a z modlitebních knih.
I naše maminka si z domova po svatbě přinesla vedle známé „Historie o těžkých
protivenstvích církve“ švabachem tištěné a hodně ohmatané, a tedy hodně používané
modlitby Véghovy a vcelku pěkně zachované „Modlitby křesťanské“ od Jana Szalatnaye.
Vědomí, že jsou evangelíci a že jejich dědové prošli kdysi po Bílé Hoře
pronásledováním, naplňovalo příslušníky těchto rodů jakousi hrdostí a povýšeností nad
okolní katolické prostředí. To prostředí a běh času však na ně působily neblaze, mnohých
z nich se zmocňovala lhostejnost a přizpůsobovali se okolí. Ba vyskytly se mezi nimi
i případy smutné, sklon k alkoholu, k napodobování panských mravů, k nemírnému
veselí a k neúměrnému vydávání peněz, což vedlo leckdy až k hospodářskému úpadku.
Na druhé straně jsou tu však příklady těžce vybojované osobní zbožnosti. Tak tomu bylo
u nejstarší sestry naší maminky Marie. Se sebezapřením vyhověla přání svého
umírajícího otce a bez lásky se provdala za jeho nejstaršího bratra, tedy za svého strýce
Františka Dobrovolného, tehdy už nájemce dvora v Myslibořicích. Učinila to, aby
zachránila hospodářskou základnu rodiny. Otec se totiž domníval, že tento bratr povede
s úspěchem také vladislavský mlýn. V tom se však zmýlil. František Dobrovolný
zkrachoval v Myslibořicích a vedení mlýna bylo nutno opatřit jinak. Marie prožila se
strýcem, nyní manželem zlé časy, a držela se při životě jedině oddanou vírou v Boha,
který vede často člověka k sobě podivnými cestami. Zajímavé je, že se jak do rodiny
Dobrovolných, tak do rodiny Karafiátů často přiženili evangeličtí duchovní. Druhá
nejstarší sestra naší maminky Anna se provdala za Františka Kociána, faráře v Hořátvi
u Nymburka. A v dřívějších generacích to byli faráři Karel Opočenský ze Vsetína, Štěpán
Garčík z Velké Lhoty u Dačic a Jan Voškrda z Horních Vilémovic, kteří si rovněž své
ženy odvedli z těchto rodin. To se pak opakovalo i v novější době, jak jsou toho svědky
faráři Bedřich Jerie, J. Vl. Šebesta, Rudolf Medek aj. Připočteme-li k tomu mimořádnou
osobnost Jana Karafiáta a vzpomeneme-li že bratr našeho děda Josef Dobrovolný se stal
sekretářem c. k. vrchní církevní rady ve Vídni, můžeme právem říci, že vztah obou rodů
k evangelické církvi byl úzký.
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Ve snaze připravit svým četným dětem další možnost hospodářské existence
a usnadnit jim živobytí, najal si otec naší maminky, Jakub Dobrovolný, v roce 1862 od
barona Sinaye dvůr Lhotu u Klučova. Tento dvůr je druhé místo, které hrálo jistou roli
v mládí naší maminky. Byla to samota ležící pod zalesněnou Klučovskou horou
v otřeném, mírně zvlněném jihomoravském kraji, poměrně dost vzdálená od
vladislavského mlýna. Patřilo k ní i několik rybníků. Do nejbližší vesnice Klučova bylo
odtud půl hodiny a do nejbližšího většího města Třebíče skoro dvě hodiny. Jak už dříve
pověděno, otec zemřel v roce 1867 hned po rakousko-pruské válce. Hospodářství se ujala
jeho žena, naše babička, za pomoci různých strýců a tet, a později i svých dětí, z nichž
největší a zpočátku nejtrpčí podíl na tomto hospodaření měl bratr naší maminky Matěj
Dobrovolný, o deset let starší než ona. Ten má zásluhu, že se dvůr Lhota udržel v rodině
Dobrovolných dalších téměř 90 let. Byl to člověk řádný, energický a rozuměl
hospodářství. Zpočátku vedl mlýn ve Vladislavi a dvůr Lhotu společně nebo střídavě se
svým bratrem nebo strýcem, od roku 1886 však převzal vedení obou míst sám. Měl co
činit s velmi nesnadnou situací. V roce 1870 stihlo totiž Lhotu velké krupobití, úroda byla
zničena, a protože nebyla pojištěna, nedostal pachtýř peněžitou náhradu. I v dalších
letech nebyla úroda valná. V roce 1890, tedy už za samostatného hospodaření strýce
Matěje, krize vyvrcholila. Sourozenci naléhali na vyplacení podílů a nebylo z čeho je
uspokojit. Dluhy dosáhly nebezpečné výše a blížil se neodvratně bankrot. V té době
zachránil situaci „zázrak“. Tak se aspoň v rodině o tom vždy mluvilo. Zázrak spočíval
v tom, že v roce 1891 byla nezvykle bohatá úroda a podobně v letech dalších. To
umožnilo Matěji Dobrovolnému, aby rychle splatil dluhy, zvláště nejtěžší dluh u jednoho
židovského obchodníka v Třebíči, který mu těsně před krizí v roce 1890 poskytl velkou
zápůjčku 4000 zl. a tak mu pomohl v nejhorší chvíli uspokojit nejdoléhavější věřitele. Od
roku 1891 se už hospodařilo ve Lhotě lépe, ba čím dále, tím větší výnosy, takže za
dobrého vedení nájemce brzy měla Lhota pověst nejlepšího statku v kraji. Přesto shledal
Matěj Dobrovolný, že má-li řádně vést a rozvíjet hospodářství na statku ve Lhotě,
nemůže zároveň dobře řídit mlýn ve Vladislavi. Proto mlýn v roce 1900 prodal a rodina
Dobrovolných se pak hlavně soustřeďovala kolem dvora ve Lhotě. To vše zde popisuji
proto, že naše maminka spolu se svým bratrem Matějem prožívala tyto starosti.
V kritické době kolem roku 1890 a pak i později hospodařila s ním na statku ve Lhotě až
do svého provdání v roce 1893.
Je manželkou a maminkou
Jak se maminka seznámila se svým ženichem Janem Valešem, zůstalo skryto. Jisto je,
že v tom měl prsty náš vzdálený příbuzný Josef Večeřa, mistr krejčovský z Podklášteří
u Třebíče. To byl takový veselý a pohyblivý krejčí. Všecko věděl, všemu rozuměl
a nikoho nezarmoutil. Věděl tedy také, že na statku ve Lhotě je děvče, kterému bude
bezmála 30 let a že by se mělo vdát, aby se tím také jejímu bratrovi, téměř již
čtyřicetiletému, ulehčilo rozhodnutí o ženitbě. Protože mezi evangelíky panovala tehdy
silně uplatňovaná zásada, že evangelík si má vzít zase evangeličku, a bylo nesnadno při
celkovém malém počtu evangelíků a při jejich rozptýlení, aby se mladí lidé téhož vyznání
seznamovali, bylo takové zprostředkování páně Večeřovo vítané. Jak a kde se dověděl
o našem otci Janu Valešovi, nevíme. Jisté však je, že ho ve Lhotě vylíčil jako člověka
řádného, světa zkušeného, neboť otec se před nedávnem vrátil z mnohaletého pobytu
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v Rusku a krátkého pobytu v Haliči, dále jako člověka hospodářsky zabezpečeného,
neboť byl „strojvůdcem c. k. státních drah“, a člověka hledajícího nevěstu, neboť mu
bylo 38 let, a ovšem nezapomněl zdůraznit, že nápadník je též vyznání evangelického,
byť i augsburského. Slovo dalo slovo a 8. listopadu 1893 byl sňatek uzavřen
v evangelickém kostele v Horních Vilémovicích. Maminka se odstěhovala do Českých
Budějovic. Často říkávala, že když si brala tatínka, nevěděla vlastně, čím otec je, a co to
slovo „strojvůdce“ vlastně znamená. Naštěstí informace, které strýc Večeřa o ženichovi
dal, se ukázaly správné a manželství se vydařilo. Po stránce náboženské byl otec
uvědomělý evangelík. I on pocházel z prastaré evangelické rodiny. „Walšovský grunt“
v Nové Vsi u Jihlavy, sídlo rodu našeho otce, se připomíná v gruntovních knihách už
v roce 1579. Jak v Rusku, tak ovšem tím spíše v Čechách vždy se otec hlásil mezi
evangelíky a účastnil se pravidelně služeb Božích, pokud mu to jeho povolání
dovolovalo.
To byla pro maminku obrovská změna života, když se přestěhovala do Českých
Budějovic a krátce na to do Tábora, kam byl otec přeložen. Kde byla ta volnost pohybu,
kde ty vonné louky, zelené stráně a chladivé proudy řeky Jihlávky kolem vladislavského
mlýna a kde nádherné lesy a pláně rybníků a širá pole kolem lhoteckého dvorce! Místo
toho nyní uzavřenost v činžovním domě v malém bytě a vyhlídkou na fasádu protějšího
činžáku. Zvyknout si na tuto změnu asi bylo pro naši mladou maminku přetěžké.
Vladislavský mlýn, zdá se, vůbec jí učaroval. Kdykoli později my děti jsme s ní jely na
Moravu na návštěvu ke strýci Koudelovi do mlýna ve Vanči a vlak se blížil ke stanici
Vladislav, maminka nás horlivě vybízela, abychom se z okna dívali na blížící se horní
vladislavský mlýn. Měla slzy v očích. Obraz mlýna se už měnil. Stará pila byla zbořena a
přes řeku byl postaven nový most. My děti jsme tehdy jejímu pohnutí nerozuměly, teprve
v letech jsme začaly s ní cítit, když i na nás život počal doléhat svými změnami. Jednou
jsem zastihl maminku, když byla s námi na návštěvě u své starší sestry Anny Kociánové
v Hořátvi u Nymburka, jak se dlouho dívá na obraz vladislavského mlýna, visícího tam
na stěně v knihovně. Nebyl to obraz dokonalý, perspektivu měl chybnou a byl jen tužkou
kreslený od neznámého samouka. Ale co na něm bylo nedokonalé, zdokonalovala
maminčina vidina zašlého mládí. Byl jsem tehdy tím dojat, a abych mamince udělal
radost, obkreslil jsem, také rukou neumělou, ten obraz ve stejné velikosti na jiný papír a
dal jsem jí ho, aby se na něj mohla i doma dívat.
Někteří příbuzní tušili maminčin smutek z přechodu do jiného prostředí a přijížděli
proto, mnozí jistě jen ze zvědavosti, ji navštívit, aby ji rozptýlili a pověděli o novinkách
v rodině. Byla to zvláště maminčina starší sestra Jindřiška (Jety), kterou si maminka
oblíbila, strýc Jindřich Rohan, Emilka Jarošková, teta Slámová a jiní. Také z otcovy
strany často se u nás objevovala tatínkova maminka. Otec se svým příbuzenstvem mnoho
styků nepěstoval, ale svou máti vždy rád k sobě do Tábora zval a myslím, že i ona ráda
u nás bývala.
Situace se podstatně změnila, když jsem rok po svatbě přišel na svět já. Maminka
začala nabývat smysl svého života. Porod byl asi velmi těžký. Nikdy jsem se nedozvěděl
proč, fakt však byl, že po mém narození maminku odvezli na kliniku k profesoru Václavu
Rubeškovi do Prahy. Tam maminku znovu postavili na nohy a ona vždy s radostí
vzpomínala, jak k ní na pokoj, když už byla v rekonvalescenci, chodívali navečer s ní se
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pobavit sám pan profesor i jiní doktoři a z příbuzných strýc Jindřich Rohan, který byl
úředníkem ve správě Smíchovského pivovaru. Často maminka při pohledu na mě
říkávala: „Ty, hochu, ani nevíš, jaks mi přišel draho, mohls mě stát život.“ Když po
čtyřech letech se narodila moje sestra Milada, byl už porod pravidelný. Aspoň nikdy se
u nás doma o něm nemluvilo jako o něčem nebezpečném. Ovšem docela zdráva maminka
už nikdy nebyla. Trpěla častými bolestmi hlavy. Tu musila několik dní ulehnout a měli
jsme vždy obavu, aby to nebylo příznakem jiné choroby.
Pomalu se maminka vžila do nové situace. Seznámila se s manželkami jiných
strojvůdců a navzájem se navštěvovaly. Byla to zejména paní Růžena Výborná, původem
Češka, ale vychovaná na německých školách v Linci, a paní Eleonora Vašků, rovněž
původem Češka, avšak z rumunské části tehdejších Uher. Paní Výborná měla čtyři děti,
paní Vašků byla bezdětná. Bylo přirozeno, že i my děti jsme se často stýkaly s dětmi
rodiny Výborných a společně si s nimi hrály. Pouto mezi těmito rodinami bylo také
skloubeno tím, že všichni byli evangelíci a pravidelně docházeli do společných
bohoslužebných shromáždění.
Tehdy byla v Táboře jen malá diasporní kazatelská stanice. Patřila k mateřskému
sboru v Moravči. Diasporní kazatel měl sídlo v Táboře a dojížděl odtud do Písku,
Českých Budějovic a do Klatov. Všude tam byla jen hrstička evangelíků. Ti však lnuli ke
svým kazatelům. Prvním jejich duchovním byl František Žilka, později známý profesor
bohoslovecké fakulty v Praze. Žil v Táboře se svou maminkou, která tam byla velmi
oblíbena. Navštěvovala evangelické rodiny a posilovala tak mimoděk evangelickou
sounáležitost. Pamatuji se, jak všichni byli zarmouceni, když „důstojný pán“ oznámil, že
je povolán za faráře do nového sboru v Mělníku. Tehdy se mnozí táborští evangelíci,
mezi nimi také naše máti s námi dětmi, vypravili do Mělníka na jeho instalaci a mnoho
o ní vyprávěli. Po Žilkovi přišel do Tábora výmluvný řečník Kamil Nagy, pozdější
synodní senior. Domácnost mu vedla jeho sestra Olga. Nagy byl elegán vystupováním
i oblékáním a budil obecnou pozornost ve městě. Účastnil se vydatně také politického
života v české straně pokrokové. V politických schůzích byl obávaným debatérem, zvlášť
na klerikály měl spadeno. Na jeho kázání v Nerudově ulici přicházelo mnoho neevangelíků a maličký sbor táborský rostl. Nagy konal pravidelné návštěvy
v evangelických rodinách, to byl vždy svátek pro takovou rodinu. Často tam přišli v ten
den také jiní evangelíci a všichni se zájmem naslouchali zajímavému vypravování svého
duchovního pastýře. Plat diasporního kazatele byl nepatrný. Bývalo proto zvykem
o svátcích, ale i jindy, dávat mu naturálie. I naše maminka pravidelně na to pamatovala
a občas nakoupila plný koš různých věcí, mouky, cukru, kávy apod. a byl jsem pověřen,
abych to vše donesl do jeho bytu. Ovšemže mne rádi viděli. Dostával jsem za to různé
tisky jako „Přítel dítek“, „Radostné poselství“ nebo i malé knížky jako „O samotě
v Londýně a přece ne sám.“ Nagy chodíval k nám často i dopoledne zahrát si na klavír.
Uzavřel se v pokoji, kde jsme měli piano, a přehrával si různé skladby. Maminka
naslouchala v kuchyni a říkávala, že jsou to vesměs „takové smutné písně.“ I další
kazatel, František Pokora, docházel rád do naší rodiny. Přišel z venkovského sboru, nebyl
v novém městském prostředí šťasten, cítil však příchylnost k naší rodině. Jeho žena
nazývala naši maminku nezvyklým titulem „paní strojvedoucí“ se zvláštním přízvukem
na „r“, což nás děti bavilo a do dnes nám utkvělo v mysli.
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Avšak nebyli to jen kazatelé, kteří se u nás objevovali, přicházeli i laičtí členové
táborské kazatelské stanice. Byl to především „pan kancelista“ a později „pan oficiál“
Štěpán od okresního soudu. Starý mládenec, milující turistiku, ale nad ni daleko víc naši
církev. Horlivě pečoval o všecky církevní podniky a patřil k hlavním organizátorům
kazatelské stanice. Svými návštěvami u členů stanice udržoval a povzbuzoval jejich
zájem o církevní práci. Zábavu přinášel krejčí Škácha, také horlivý člen sboru.
V modlitebně vzadu v rohu stály malé pokojové varhany. Tam vždy sedával a pákou
stlačoval jejich měchy. Ten dovedl poutavě vyprávět různé příhody z doby současné
i dřívější, takže jsme vždy byli neradi, když končil. Odlišnou návštěvou byla paní
Smazalová, choť železničního úředníka, vzdělaná paní, horlivá propagátorka české strany
pokrokové a šiřitelka krásné literatury, kterou i k nám donášela a ke koupi nabízela.
Nebyla to evangelička, chodívala však ráda na kázání Nagyova a vedla s ním
korespondenci o nesnázích své touhy uvěřit evangeliu.
Všecky tyto různé návštěvy se soustřeďovaly kolem naší maminky, neboť
charakteristickým rysem její povahy bylo, že dovedla, aniž si toho byla vědoma, vzbudit
důvěru různých osob, které ji rády vyhledávaly, aby si s ní chvilku pohovořily. S nikým
se nepřela, nikoho nepomlouvala, všecky vyslechla a skromně pohostila. Prostředí, které
vytvářela, uklidňovalo a lidé rádi přicházívali.
Přes všecky poměrně úzké vztahy k církevní práci nelze říci, že by se v naší rodině
pěstovala zvlášť hluboká zbožnost. Byl to spíše zvyk, radost ze společenského styku
s lidmi stejného smýšlení, obrana proti katolickému prostředí a upevňování proti agitaci
svobodné reformované církve, která se už tehdy chtěla v Táboře zachytit.
A přece nelze ani tyto víceméně vnější vztahy k církevní práci podceňovat, neboť
tvořily podklad pro obecný názor na běh života, z něhož mohlo u jednotlivců vzejít hlubší
a niternější náboženské vědomí. Zároveň to dávalo možnost opory pro životní krize
a vytvářelo východisko ke snaze po spořádaném mravním životě. Ostatně, kdo může do
hloubi duše nahlédnout a soudit opravdovou zbožnost těch, kteří si i při společné besedě
rádi spolu zazpívali některé písně z církevního zpěvníku? A u nás se hodně zpívalo za
doprovodu klavíru a někdy i bez něho. Maminčina byla píseň „Co Tobě dám, ó Bože
můj“ nebo „Ó ujmi ruku moji a veď mne sám“ nebo „Skálo, klaná pro můj hřích“.
A tatínkova zase byla píseň „O jak vzácné štěstí pro mne“. Před jídlem se vždy konala
modlitba. Byla stereotypní, ale připomínala, že to není tak samozřejmé, když přijímáme
dary k posílení svého těla. A večer se zpravidla četl oddíl z Písma podle rozvrhu
biblického čtení z časopisu „Českomoravská Jednota“ a vykonala modlitba z modlitební
knihy Jana Végha. Tato knížka vzbuzovala v nás dětech zájem už pro svůj titulní
obrázek, na němž Jan Végh nakreslil podivuhodně rozeklanou skálu, do níž bije blesk
a kolem níž poletují dvě holubice. Nad skálou se četl citát „Holubičko má, jenž bydlíš
v rozsedlinách skalních“ (Píseň Šal. 2,14) a dole pod skálou. „Ta skála pak byl Kristus“
(1 Kor. 10,4).
Jestliže maminka z počátku nevěděla, co to je strojvůdcovské povolání, záhy to
poznala. Dvě věci stále ji provázely ve společném životě s naším otcem. Za prvé to byl
ustavičný strach, že se otci při jízdě stane nějaké neštěstí. Proto byla maminka vždy
naplněna úzkostí, když se otec v ohlášenou hodinu nevracel. A za druhé to byla
skutečnost, že si nikdy nebyla jistá, zda otec i v době odpočinku (po túře) zůstane
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vskutku doma, neboť i když měl volno, stále musel být připraven, že ho náhle zavolají do
služby, aby zastoupil onemocnělého kolegu anebo aby vykonal nečekanou jízdu. Být
ženou strojvůdcovou znamenalo být stále v pohotovosti a stále mít připravenu nějakou
zásobu potravin pro otce na cestu. Otec přicházel ze služby a odcházel do služby
v nejrůznější denní nebo noční době. Byl rád, když byl přivítán a ovšem byl i rád, když
při odchodu slyšel doprovodní slova, aby ho Pán Bůh chránil a zase ho zdravého přivedl
domů. Mezi otcem a matkou byla naprostá shoda a vzájemná úcta. Nikdy jsme nebyli
svědky různice. Rádi vzpomínáme, jak jsme v létě často s rodinami jiných strojvůdců
jezdívali na jahody do Dobronic u Chýnova a jak jsme byli plni radosti a pýchy, že nás
tam vlakem poveze, nebo odtud zpět do Tábora přiveze náš otec nebo jiný známý
strojvůdce, neboť Dobronice byla druhá zastávka od Tábora směrem na Jihlavu na trati,
po které táborští strojvůdci pravidelně jezdívali. A jindy zase s maminkou šli jsme
přivítat otce na předem ujednané místo na trati, kterou se měl v určitou dobu vracet,
a čekali jsme, až se kolem nás mihne jeho lokomotiva a až nám z ní rukou zamává a hodí
balíček „dobrých věcí“, které pro nás cestou koupil.
Cílem obou našich rodičů bylo ušetřit tolik peněz, aby si mohli koupit malý domek se
zahradou. To se jim podařilo již v roce 1903. Domek si koupili v Nerudově ulici poblíž
nádraží. Měl čtyři místnosti včetně kuchyně, malý dvorek a nevelkou zahradu,
přeplněnou vzrostlými již ovocnými stromy. Nyní byli otec a matka ve svém živlu. Otec
si na dvorku zřídil jakousi zámečnickou dílnu, zvanou „kvelbík“, a stále tam cosi kutil
a opravoval nebo nově pořizoval, a maminka se mohla aspoň částečně vrátit k pěstování
zeleniny na zahradě a k pečování o drůbež všeho druhu na dvorku. Oba se cítili v tomto
domku šťastni, a byly to krásné chvíle pohody a rodinného štěstí, když jsme všichni za
letních teplých večerů mohli sedět na lavičce na dvorku a cítit, že se máme rádi a že je
nám dobře.
Už jen maminkou
Léta ubíhala. Kromě několika šťastně překonaných nemocí nepřihodilo se v naší
rodině nic mimořádného. Až nadešel rok 1911 a naplnil se čas. Otec se nečekaně
rozstonal a po krátké nemoci zemřel. Rakovina jater. Umíral nerad. Přál si žít a maminka
to věděla. Věřil, že Bůh vyslyší prosbu nevinného děvčátka a vyzval proto svou dcerku,
kterou měl zvlášť rád, aby prosila Pána Boha o jeho uzdravení. Ale nestalo se.
Maminčina víra utrpěla těžký otřes. Jak pochopit, že dobrý Bůh mohl něco takového
dopustit! Byl to tehdy čas velkého zármutku nás všech a naší maminky zvlášť. Ačkoli mi
bylo jen 16 let, snažil jsem se svou slabou vírou podpírat její otřesenou víru a potěšovat
ji, že nikdy nevystihneme konečný Boží záměr toho, co se stalo, avšak že i to, co se stalo,
směřuje k dobrému. Pomáhala mi při tom moje mladost a s ní spojená chuť do života a do
boje s překážkami. Maminka se časem uklidnila. Když ztratila našeho otce, tím více se
přimkla k nám dětem.
Po vnější stránce se ovšem u nás od té doby mnoho nezměnilo. Skrovná pense matčina
nestačila na živobytí tří osob a na vydání s naší výchovou. Také opravy domku
vyžadovaly peníze. Bylo nutno opatřit další zdroj příjmů. Ten se našel jednak v tom, že
jsme pronajali jednu místnost v domku posluchačům táborské hospodářské akademie,
a jednak v tom, že jsem dával kondice méně zdatným studentům gymnasia. Na zmíněné
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vysoké škole hospodářské studovali četní studenti z Polska, Bulharska a Černé Hory.
Tropili v Táboře různé švandy. I my jsme měli na bytě studenty z Bulharska a náš dříve
tichý domek ožil jejich hlukem. Když v roce 1914 vypukla první světová válka, cizí
studenti se rozprchli a domácích silně ubylo. Nezbylo než místnost v domku pronajmout
jako byt některé rodině. Tím ovšem soukromí našeho domku zmizelo.
Za války se situace naší rodiny ještě zhoršila. Byl nedostatek potravin a jen za
přemrštěné ceny pod rukou bylo možno některé z nich dostat. Tehdy byl nám velkou
pomocí maminčin bratr Matěj ze Lhotky. Aniž jsme ho žádali, pravidelně nám zdarma
posílal bedny s moukou, krupicí, hrachem a podobnými věcmi a i pytle brambor. Velmi
jsme mu byli za to vděčni. Napomáhalo to také zlepšit maminčin vztah k němu. Vztah ten
totiž ochladl od doby, kdy se náš strýc brzy po odchodu naší maminky ze Lhoty oženil
s děvčetem z města, které do staromódní rodiny Dobrovolných vneslo prvky vyššího
vzdělání a vybranějšího vkusu. Jak dříve pověděno, vedlo se tehdy už nájemci dvora
Lhoty dobře, nikoli v poslední řadě také pro jeho moudrý, dovedný a poctivý způsob
hospodaření. Mladá paní Dobrovolná si mohla dovolit leccos v úpravě bydlení a i jinak,
co jinak za chudobného hospodaření maminčina nebo jejích sester možné nebylo. Mnozí
příbuzní, kteří pamatovali staré nevlídné časy, a mezi nimi byla i naše máti, hleděli proto
trochu s nelibostí, jak se nové paní na statku skvěle vede. Budoucnost nám dětem však
ukázala, že tato nová paní byla neobyčejně laskavá k nám, když jsme osiřeli úplně.
Válka doléhala čím dál tím víc. Peníze začaly ztrácet cenu a venkovani dávali mléko,
máslo a vejce už jen výměnou za látky. A tak musela maminka prohledat svou starou
výbavu, různé šátky, starší oděvy, kusy látek a podobné věci a brát je vždy s sebou, když
spolu s mou sestrou často ve vysokém sněhu chodila do blízkých vesnic pro mléko,
tvaroh, máslo nebo vejce. A ještě se s tím musela skrývat před orgány, které dohlížely,
aby se takový výměnný obchod nekonal.
Rok před vypuknutím války jsem se rozhodl, zřejmě pod vlivem mladého diasporního
kazatele Bohuslava Součka, studovat bohosloví. Maminka tím nebyla nijak nadšena. Byla
by si přála, abych studoval medicínu, protože v jejích očích lékař byl člověk, který je
lidem nejvíce užitečný. Ale ovšem nijak mi nebránila. Studium jsem začal na podzim
1913 v Halle nad Sálou, rok nato jsem byl ve Vídni a další rok opět v Halle. Nerad jsem
za války jezdil do obou těchto míst. Bylo tam nevlídno a válku tam bylo cítit příliš blízko.
Tím raději jsem vždy na svátky a na prázdniny přijížděl do Tábora, kde u maminky bylo
dobře. A zase jsem viděl, jak se kolem ní shromažďují mnozí naši známí a jak je
příjemno v jejich kruhu. Tehdy se i místní kazatel Bohuslav Souček častěji u nás
objevoval a zase se hodně společně zpívalo, avšak už nejen církevní písně, nýbrž za jeho
vedení také písně jiného druhu. Poprvé jsme se od něho učili znát mohutnost francouzské
revoluční hymny Marseillaisy. Blížil se den osvobození.
Přestože jsem měl různá stipendia, přece jsem ještě potřeboval dost peněz z domova.
Rodinné úspory se ztenčovaly. Nezbylo, než aby se sestra, jakmile dokončila tříletou
průmyslovou školu, poohlédla po zaměstnání. Poměrně ve velmi mladém věku byla
přijata za úřednici filiálky Živnostenské banky v Táboře a pomáhala svým výdělkem
udržovat nás všechny nad vodou.
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Maminka je vskutku jen jedna
A zase léta ubíhala, až se znovu naplnil čas. Začali jsme pozorovat, že maminka
chřadne. Lékař s nejlepší pověstí v Táboře, MUDr. Pavlík, ji prohlédl a doporučil, aby
jela do Prahy k profesoru Juliu Petřivalskému, pro něhož nám dal doporučení. S obavami
jsme ho vyhledali, neboť jsme tušili, že jde o vážnou věc. Profesor radil k operaci
žaludku, a to co nejdříve. Polekali jsme se, protože jsme za slovem operace viděli
blízkost smrti. Když maminka dala k operaci souhlas, řekli jsme si se sestrou, že pro zdar
operace uděláme vše, co je v naší moci, ať to stojí, co stojí. Požádali jsme profesora
Petřivalského, aby sám operaci vykonal a rozhodli jsme se, že maminku umístíme
v Podolském sanatoriu, které tehdy mělo pověst jednoho z nejlepších, ale také
nejdražších sanatorií v Praze. Vynikající pražští lékaři tam operovali své pacienty,
docházela tam za nimi a sledovali průběh jejich uzdravování. To vše stálo velmi mnoho
peněz. Jen honorář za operaci činil 3000 Kč. Avšak za každou cenu jsme chtěli
poskytnout mamince to nejlepší, co jsme mohli, a ukázat jí tak svou lásku a touhu mít ji
mezi sebou zase zdravou. Vždyť jí tehdy bylo teprve 57 let! Netrpělivě a s úzkostí jsem
přecházel v den operace po chodbách podolského sanatoria očekávaje, až profesor vyjde
z operačního sálu. Vyšel a hledě mně do očí řekl stručně: „Jde o rakovinu žaludku.
Maminka bude dále žít, ale jen asi rok nebo dva. Budete ji muset občas přivážet ke mně
na ozařování. Buďte statečný“.
A nyní nastala ta doba půldruhého roku přetvářky. Podle rady lékaře jsme mamince
řekli, že se operace podařila a že nebezpečí je zažehnáno. Věděli jsme však dobře,
a s námi i někteří naši známí, že tomu tak není a že se blíží konec. A tak jsme s ní hráli
hru, při které jsme tiše v ústraní plakali. Mamince se vskutku udělalo na řadu měsíců
lépe. Cítila, že se jí síly vracejí a začínala být opět veselá a plná naděje. Jen občas
pociťovala bolest, ale tu sváděla na stehy, které asi pan profesor zapomněl vytáhnout.
V té době jsme se sestrou rozhodli, že s maminkou ještě navštívíme všecka místa,
která jí byla drahá. A tak jsme s ní jeli do Lhotky k jejímu bratrovi. Bylo tam všude vidět
zámožnost. Maminka srovnávala staré časy s novými a byla plna údivu. Bratr, náš strýc,
se jí všemožně věnoval a spolu s ní jel kočárem do Vladislavi. Zastavili se na hřbitově
u hrobu Dobrovolných a pak ovšem se zahleděli na pohádku jejího mládí, na horní
vladislavský mlýn. Ale už jim vše připadalo cizí a vrátili se roztesknění. Jindy jsme zase
zavezli maminku do mlýna ve Vanči u Tasova, kde strýc Koudela ji jako Katušku
srdečně přivítal a kde jeho starý mlýn na řece Oslavě, zařízený ještě na pohon velkými
mlýnskými koly, svým klapotem a celým svým životem jí připomínal staré časy
vladislavského mlýna. A také do Prahy do Národního divadla jsme ji dovezli, protože to
bylo odjakživa její přání. Nevím už, jakou operu nebo jakou hru tam tehdy viděla, vím
však, že tím vším byla velmi vzrušena a rozradostněna.
Znenáhla se počala plnit předpověď lékařova a nemoc se znatelněji ukazovala. Smutek
na nás doléhal čím dále tím více. Tehdy to bylo, kdy jsem často, někdy i denně, dojížděl
z Prahy do Tábora, až jsem zůstal trvale doma, když jsem viděl, že se blíží konec. Dodnes
mi zní v uších její ustavičné, dlouhé dny i noci trvající sténání. Když jsme viděli její
útrapy, požádali jsme o pomoc místního lékaře. Ve spánku pak maminka odešla od nás
navždy. Bylo to 15. března 1922.
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Ve chvíli, kdy jsme zpozorovali, že smrt dokonala své dílo, padla na nás, na mou
sestru a na mne, najednou hrůza z osamocení. Uvědomili jsme si dosah skutečnosti, že
právě nyní jsme ztratili jedinou bytost, která v nás viděla všecko, pro kterou jsme byli
smyslem jejího života, osobu ochotnou obětovat pro nás i svůj život, a že není a nikdy už
nebude na světě nikdo, kdo by nás takovým způsobem miloval. Učitel Kučera měl
pravdu: „Maminka je vskutku jen jedna“.
Nebylo zvykem v naší rodině se líbat. Tehdy však, ještě ve stínu blízkosti majestátu
smrti, plni žalu, padli jsme si se sestrou do náruče a poprvé jsme se políbili. Aniž jsme si
slovy co řekli, oba jsme si v té chvíli mlčky slíbili, že budeme v životě stále stát při sobě,
v dobách dobrých i zlých.
V pražském, tehdy ještě malém krematoriu na Olšanech jsme se s maminkou rozloučili
a urnu s jejím popelem jsme po čase vložili do otcova hrobu na starém táborském
hřbitově poblíž kostela sv. Jakuba. Tam občas dojíždíme, postojíme a zavzpomínáme.
Znovu a znovu si při tom čteme slova vyrytá na pomníku: „V tobě naději skládáme,
Hospodine, v rukou tvých jsou časové naši“ (žalm 31, 15.). A v duchu si k tomu
připojujeme i jiná slova žalmistova: „Naučiž nás počítat dnů našich, abychom uvodili
moudrost v srdci“ (Žalm 90, 12.).
Bohumil Valeš
Text věnoval, před lety, Budišovskému zpravodaji Libor Dobrovolný z Vanče, který
nás nečekaně opustil v roce 2013.

Bohatost zvěře
Od 1. února 1872 do 31. ledna 1873 zastřelilo se na velkostatku Náměšťském:
Zvěř užitečná: 12 ks jelenů, 103 ks dančího, 33 ks srnčího, 2441 ks zajíců, 239 ks
bažantů, 61 ks křepelek, 543 ks koroptví, 1 jeřábek, 54 ks sluk, 38 ks kachen, 62 ks
holubů, a 59 kvíčal
Zvěř škodná: 6 ks lišek, 20 ks kun, 39 ks tchořů, 296 ks psů, 384 ks koček, 3704 ks
veverek, 424 ks kolčav, 22 ks jestřábů, 21 ks motáků jižních, 296 ks krahujců a 1540 ks
vran a sov
Jan Tvarůžek o Náměšťském panství
__________

Z obřího topolu v parku
zbyl jenom pařez
Stydě se za nahotu
začal si křoví oblékat
Ondřej Tuček
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Z BUDIŠOVA A OKOLÍ
Základní škola
Od konce podzimu proběhla na naší škole spousta aktivit, kterých se zúčastnili žáci od
první až po devátou třídu. Těmito příspěvky bychom Vám chtěli přiblížit dění ve škole
a zároveň se s Vámi podělit o radost z událostí, které jsme v uplynulých týdnech
organizovali.
Výlov Pyšeláku
Ve čtvrtek 7. listopadu se žáci šestých tříd a žáci sedmé třídy zúčastnili výlovu rybníku
Pyšelák.
Počasí bylo báječné. Jen silné sluneční paprsky malinko ztěžovaly sledování práce
rybářů. Ze sítí lovili opravdu nádherné kousky. Kapr, tolstolobik, sumec, byla to
zajímavá podívaná.
Poslední výlov proběhl před třemi lety. A další si jistě nenecháme ujít.

Setkání s pamětníky
Dne 18. 11. jsme na naší škole přivítali dva pamětníky, paní Marii Svobodovou a pana
Jaroslava Pavlů, kteří žákům osmé a deváté třídy přišli popovídat o životě nejen v období
normalizace.
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Měli jsme tedy možnost nahlédnout na dobové události, o nichž v posledních dnech
z médií slyšíme v souvislosti s 30. výročím sametové revoluce, očima běžných lidí.
Slyšeli jsme, s jakými očekáváními lidé tyto dny prožívali. Pan Pavlů nám navíc přiblížil
svůj život v italské emigraci, kam se mu jako nadějnému hokejistovi podařilo dostat.
Jako každé vyprávění pamětníků mělo i to naše u žáků velký úspěch a v relaxační
učebně by chvílemi bylo slyšet spadnout i špendlík.
Výukový program E–LIŠKA
Dne 20. 11. 2019 proběhl ve škole výukový program se zachráněnou, ochočenou
liškou jménem Mia.
Děti si tak mohly zblízka lišku nejen prohlédnout, ale i pohladit. Navíc se dozvěděly
spoustu zajímavostí nejen o lišce, ale o přírodě vůbec.
Návštěva lišky Mii byla pro děti velkým zážitkem.

Testování 9. třídy
Předposlední týden v měsíci listopadu si žáci 9. třídy naší školy vyzkoušeli své
znalosti v celorepublikovém srovnávacím testování 9. tříd z českého a anglického jazyka,
matematiky a obecných studijních předpokladů.
Testování probíhá on-line v aplikaci ScioDat. Po testování škola získává podrobné
výstupy o žácích, třídách i škole, se kterými jsou žáci poté seznámeni.
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Program o Nicolasi Wintonovi
28. 11. navštívili žáci osmé třídy v Třebíči program o siru Nicolasi Wintonovi.
Zhlédli projekci filmu Nickyho rodina, natočeného slovenským režisérem Matejem
Mináčem. Program, doprovázený komentářem dramaturga Zdeňka Tulise, který
se s Wintonem taktéž osobně znal, jim přiblížil osobnost britského zachránce 669 dětí.
V roce 1939 se všeobecně v Evropě očekávalo, že to, co přijde, nebude nic
příjemného, proto někteří rodiče (často židovského původu) učinili nelehké, avšak
prozřetelné rozhodnutí, že zachrání před smrtí alespoň své děti tak, že je pošlou
do zahraničí. A právě Brit Nicolas Winton byl tím, kdo vše zařídil. Sháněl peníze, rodiny
ve Velké Británii, někdy i falšoval doklady, aby celý proces urychlil, vypravoval vlaky
s dětmi. Poslední, největší, transport dětí do Velké Británie neproběhl. Vypukla totiž
druhá světová válka.
Winton o svém činu nikomu neřekl, tak skromný byl. Až po mnoha letech jeho žena
objevila na půdě knihu výstřižků. Svět se o hrdinovi dozvěděl. Nicky Winton se téměř
po padesáti letech setkal s „dětmi“, které zachránil.
Mezi žáky osmé třídy nezůstal ani jediný student, kterého by se Wintonův čin svou
velikostí a opravdovostí nedotknul. Mnozí žáci si ne náhodou Nicolase Wintona vybrali
následně jako předmět charakteristiky ve slohové práci na téma „Můj hrdina“.
Plavání v Moravských Budějovicích
Ve čtvrtek 28. listopadu jsme se zúčastnili okresního kola v plavání v Moravských
Budějovicích.
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Byla to první zkušenost s těmito závody, a tak naše tři družstva neměla vysoké cíle.
Soutěž se skládá ze štafety 6x50m volný způsob, 4×32 m polohová štafeta a individuální
závody na 50 m kraul, znak, motýlek a prsa. V konkurenci městských škol z Třebíče,
Moravských Budějovic, Jemnice a Jaroměřic jsme se vůbec neztratili. Výsledky hovoří
za vše. V kategorii mladších děvčat (6. a 7. třída) plavaly Nela Bednářová, Tereza
Coufalová, Kristýna Toufarová, Julie Filová, Zuzana Mezlíková a Daniela Košová
(poslední tři z 5. třídy). Po slušném výkonu děvčata obsadila celkové 5. místo. Závod
se vydařil Nele Bednářové na 50m kraul, když obsadila 2. místo.
Ve starších žácích (8. a 9. třída) jsme měli plné zastoupení. Chlapci Stanislav Coufal,
Adam Fila, Adam Glovacz, Daniel Nováček, Lukáš Požár a Stanislav Toufar brali rovněž
5. místo. Individuální závod se nejlépe vydařil Lukáši Požárovi na 50 m znak, kde získal
3. místo.
Nejlépe se závody zvládla děvčata ve složení Klára Mezlíková, Zuzana Prachařová,
Simona Teplá, Tereza Teplá, Natálie Tichá, Tereza Strnadová získaly celkové 2. místo.
V individuálních závodech Tereza Teplá první na 50 m kraul a druhá Natálie Tichá,
Simona Teplá první na 50 m znak a Klára Mezlíková třetí na 50 m motýlka.
Všem účastníkům gratulujeme k výborným výsledkům a děkujeme za příkladnou
reprezentaci školy.
Preventivní program „Kruh závislosti“
Ve dnech 15. 10. a 3. 12. absolvovala 7. třída společně s třídní učitelkou program
„Kruh závislosti“ připravovaný a realizovaný Charitou Třebíč.
Program byl rozdělený na dva tříhodinové bloky. Žáci se zde dozvěděli mnoho nových
poznatků týkajících se tématu závislosti. Uvědomili si, že je možné vypěstovat si
závislost na téměř na čemkoliv. Kromě toho se také učili odmítat nabídku drogy. Celkově
se program žákům velmi líbil.
„Mami, babi, pojď si hrát“
V tento předvánoční a předmikulášský čas – 3. 12. 2019 – přišli do školy prvňáci
a druháci v doprovodu svých maminek, babiček, tetiček, ale i tatínků, aby společně
tvořily drobné vánoční dárky a předměty.
Ve třídách byla nachystána jednotlivá stanoviště, ve kterých si děti společně
s maminkami, babičkami mohly vytvořit zvonečky, sněhuláky s bambulkovou čepicí,
andílka nebo velkou mikulášskou botu. V každé třídě bylo přichystané občerstvení jak
pro děti, tak pro dospělé.
Celé akce se zúčastnilo přes 70 aktérů. Jak velkých, tak malých.
A kdo stál za celou realizací? Paní Olga Ondráčková se stala garantem předvánočního
tvoření.
Již začátkem listopadu se rozproudily přípravy na tvoření. Oslovila další dámy
z Budišova, které nabídly svou pomoc. Chystaly materiály, vybíraly vhodná témata,
pekly, tvořily. Díky jim byla ve škole vytvořena překrásná tvůrčí předvánoční atmosféra.
Najednou nikdo nikam nespěchal. Maminky a babičky společně s dětmi začaly
vytvářet rozmanité předměty. Chvíle vzájemné pospolitosti, zastavení se s jasným cílem
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být jen spolu a tvořit, byla zcela naplněna. Hlavním smyslem setkání se stalo mít čas
jeden na druhého, popovídat si, společně tvořit a mít radost ze zdařilých výtvorů.
Propojení školního prostředí s maminkami a babičkami, které neřešily školní úspěchy
či neúspěchy svých ratolestí, bylo kouzelné. Hlavně rozzářené tváře babiček, které byly
hrdé na své vnoučky a vnučky, odrážely spokojenost s adventním podvečerem.

Domů si každý odnášel nejen balíček s cukrovím, ale hlavně hřejivý pocit tam někde
na hrudi, který nikdo a nic nevymaže.
Za celý koordinační tým Mgr. Jana Smrčková
Pokusné ověřování 4.A a 4.B
Třídy 4.A a 4.B vyjely za pravěkým dobrodružstvím do Brna.
Ve středu 4.12.2019 se třídy 4.A a 4.B zúčastnily exkurze do Brna v rámci projektu
„Pokusné ověřování“. Žáci navštívili pavilon Anthropos, kde se jim moc líbila expozice
z pravěké historie člověka s velice zajímavým výkladem. Zde shlédli také výstavu
o Africe s originály výtvarných děl. Cestu využili také k návštěvě vánočních trhů
a k zakoupení dárečků. Oběd je čekal v restauraci Monte Bú s vynikajícím jídlem
i sladkou tečkou v podobě zmrzlinového poháru.
PO Brno – Mendelianum
Už třetím rokem se žáci 2. stupně vydávají do předvánočního Brna.
Návštěva je vždy spojena s výukovým programem v rámci Pokusného ověřování –
paměťové instituce. Letos jsme navštívili Mendelianum a žáci si zkusili, jak oddělit DNA
u různých druhů ovoce a zeleniny. Také se mohli ohledně genetiky dozvědět další
zajímavé poznatky. Pak jsme se vydali na prohlídku brněnského podzemí spojenou
se zábavným výkladem a den zakončili procházkou po vánočních trzích.
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Čertovské dopoledne
Na naší škole proběhlo na Mikuláše "Čertovské dopoledne", kdy si žáci 9. třídy
připravili pro děti prvního stupně a mateřské školy různé aktivity.
Děti si vyzkoušely skok v pytli, hod na čerta, hry s uhlím i bramborami, hrály pexeso,
skládaly puzzle a mnoho dalších činností. Děti slíbily nejen Mikulášovi, ale také
samotnému Luciferovi, že se polepší a budou hodné.

Projektový den s rodilým mluvčím
V úterý 10. 12. se v naší škole uskutečnil projektový den v angličtině, vedený opět
lektory z jazykové školy ILC Brno.
Tentokrát se ho mohli zúčastnit žáci šestého a sedmého ročníku.
První skupinu po seznámení s lektorkou čekal „storytelling“ neboli práce s krátkou
anglickou povídkou. Tu jim nejprve lektorka představila, poté žáci pracovali s textem
povídky, ztvárňovali ji prostřednictvím mimiky, osvojovali si jednání hlavních postav,
nakonec každá skupina příběh sehrála v anglickém jazyce.
Druhá skupina pracovala s anglickými reáliemi, naučila se stupňovat přídavná jména,
tvořit různé typy otázek v angličtině… to vše jim lektor vysvětloval pouze anglicky!
Žáci, kteří se do projektového dne zapojili, rozhodně nelitovali a získali dobrý pocit
z toho, že si dokázali poradit i v komunikaci s rodilým mluvčím anglického jazyka, který
neumí slovo česky.

35

Vánoční jarmark
S příchodem blížícího se adventu jsme jako každoročně uspořádali v naší škole
vánoční jarmark, který se konal ve čtvrtek 12. 12. 2019
PO Brno - Okouzlení Afrikou
V pátek 13. 12. navštívili žáci 5., 6.B a 7. třídy Moravské zemské muzeum expozici
Okouzlení Afrikou.
Žáci se na chvíli stali slavnými umělci a navštívili slunnou Afriku inspirující k tvorbě.
Atmosféru podbarvila africká muzika, vyzkoušeli si rozeznít africké nástroje. Pomocí
oděvů a aktivit se pokusili přenést do nám vzdáleného světa.
Výlet do Brna jsme zakončili prohlídkou vánočních trhů.
Vánoční koncert
V neděli 15. 12. 2019 se v sále ZŠ uskutečnil Vánoční koncert.
Žáci podvedením p. uč. Vladimíry Staré zpříjemnili návštěvníkům sváteční odpoledne
a naladili je na blížící se svátky. Poděkování patří nejen dětem, které se na akci pečlivě
připravily, ale také panu P. Starému, který celý koncert zajistil po technické stránce.

Bezpečná třída
Žáci 6.A a 6.B navštívili koncem prosince DDM v Třebíči, kde na ně čekal celodenní
program s názvem Bezpečná třída.
Vzdělávací program je zaměřen na efektivní práci s třídním kolektivem v rámci
vytvoření bezpečného prostředí jak pro žáky, tak pro pedagogy.
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7. školní ples
Dne 25. 1. 2020 se konal již 7. ročník školního plesu ZŠ Budišov.
Ples zahájil proslovem ředitel školy Mgr. Milan Procházka. K poslechu a tanci hrála
skupina Los Valos a nechybělo i taneční představení v podání baletního vystoupení
a předtančení žáků 9. ročníku.

Žáci pečlivě nacvičovali již od začátku října a obětovali značné množství svého
volného času. Žáky odborně vedly slečna Zdeňka Nestrová a Veronika Svobodová, které
vložily do tance veškerou svou píli a energii. Za to jim opravdu patří velké poděkování.
Nutno přiznat, že tanec v jejich podání vypadal opravdu úžasně. I přes patrnou nervozitu
tanečníků nadchl všechny přihlížející.
Pokud někdo z vás nestihl vidět předtančení žáků 9. ročníků, měl ještě šanci a to
8. 2. na Hasičském plese v Budišově, 15. 2. na Mysliveckém plese v Pavlínově,
29. 2. v Pozďatíně a 6. 3. v Náramči. Srdečně zveme.
Všem zúčastněným ještě jednou děkuji.
Ondřej Bachr, třídní učitel 9. ročníku
VZPoura proti úrazům
V pátek 17. ledna se zúčastnili žáci 4. B, žáci šestých tříd a žáci sedmé třídy programu
VZPoura proti úrazům.
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Vzpoura proti úrazům je program, který má pomáhat v prevenci proti úrazům.
Hlavními postavami tohoto programu jsou lidé, kterým se stal trvalý úraz, a jsou upoutáni
na invalidní vozík. Vozíčkáři, kteří vedou program VZPoura proti úrazům, žákům sdílejí
své zkušenosti s úrazem a o životě po úrazu. Žákům se program velmi líbil a snad na ně
bude mít pozitivní dopad a v budoucnu se vyvarují úrazům, které se stali našim
přednášejícím.

Preventivní program – Pohodová třída
Na pondělí 27. 1.si lektorky Oblastní charity Třebíč pro žáky šestých tříd připravily
skvělé aktivity na posílení pozitivního klimatu ve třídě.
Samotný název programu – Pohodová třída vypovídá, jaký byl cíl programu. Každému
se hned vybaví spolupráce, tolerance, laskavost, vcítění se do svých kamarádů. Vše bylo
podporováno cíleně zorganizovanými hrami, s dětmi lektorky citlivě rozproudily diskuzi
a směřovaly veškeré aktivity na posílení vzájemné empatie mezi všemi žáky.
Program je rozdělen na dvě části, pokračování proběhlo v měsíci únor.
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Hejtmanův pohár
Hejtmanův pohár je soutěž, ve které spolu zápolí jednotlivé školy a jejich žáci ve
zdolávání tzv. opičí dráhy. Naše škola se do soutěže zapojila ve středu 29. 1.
Zapojit se mohou všechny základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií (prima,
sekunda, tercie, kvarta) ze všech krajů České republiky. Cílem soutěže je u dětí
a mládeže podpořit zdravý životní styl a pozitivní vztah k pohybovým aktivitám.
Soutěží se na opičí dráze plné kreativních překážek, které prověří všestranné sportovní
nadání zapojených žáků. Dráha má unifikovanou podobu a je možné ji postavit v každé
tělocvičně či multifunkčním hřišti. Soutěž využívá moderní aplikaci, díky které si každá
škola může zvolit termín pro zapojení se do soutěže individuálně a dle vlastních
možností. Ideální pro zapojení je hodina tělesné výchovy nebo různé sportovní kroužky,
když Hejtmanův pohár nabízí poutavou a atraktivní náplň.

Lyžařský výcvikový kurz
Ve dnech 2. 2. – 8. 2. 2020 se uskutečnil lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku.
Kurzu se zúčastnilo celkem 28 žáků, 12 žáků ze 7. ročníku, 3 žáci ze 6. ročníku
a 13 žáků z 8. ročníku.
Kurz probíhal v Krkonoších v lyžařském areálu „Vurmovka“ a „Aldrov“. Program
kurzu byl orientován na získání základních lyžařských sjezdových dovedností
u začátečníků a na zdokonalení lyžařské sjezdové techniky u pokročilých lyžařů.
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Počáteční nepřízeň počasí nám neumožnila lyžovat, proto jsme zařadili přednáškovou
činnost, která zahrnovala teorii o základech sjezdového lyžování, carvingu, chování
a nebezpečí na horách, první pomoci při omrzlinách, prochladnutí a jejich prevenci,
poskytnutí první pomoci při úrazech na svahu, zabezpečení místa úrazu, ZOH a úspěších
našich sportovců, o Horské službě, jejím vzniku a vývoji, o náročné přípravě členů HS
a také o zeměpisné lokalitě Krkonoš. Navštívili jsme také běžkařský areál „Rezek“.
Po zlepšení sněhových podmínek jsme začali lyžovat. Dopolední a odpolední část dne
byla věnována organizovanému výcviku po družstvech. Žáci si také zasoutěžili
ve vědomostní soutěži o Zimních olympijských hrách a byli odměněni sladkostmi.

Kurz splnil svůj cíl, pokročilí lyžaři si zdokonalili svoji lyžařskou techniku sjíždění
a osvojili si dle svých pohybových schopností základy carvingového lyžování,
začátečníci byli schopni na konci kurzu bezpečně sjíždět svah technikou “ šikmo svahem
oblouky s přívratem horní lyže” a všichni zvládli jízdu na vleku.
kolektiv ZŠ Budišov
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Milí kamarádi,
v letošním jarním čísle našeho zpravodaje si objasníme, co to znamená Den Země
a kdy ho slavíme. S tímto tématem souvisí i rébus, k jehož vyřešení budete potřebovat
několik pastelek. V pověsti se pak podíváme do Náměště nad Oslavou a nebude chybět
ani tip na výlet.

Správná odpověď z minulého čísla
Tip na výlet: V minulém čísle jsme se vás ptali, kde se nachází návrší s kopečky Baba
a Dědek. Tentokrát jsme vás zavedli daleko za hranici našeho kraje. Návrší z černého
čediče je součástí přírodní rezervace, kterou najdeme mezi obcemi Kosmonosy a Bakov
nad Jizerou blízko Mladé Boleslavi.
Bludiště: Pokud jste se cestou v bludišti neztratili a posbírali všechna správná
písmenka, vyšla vám tajenka VĚTERÁK.

Den Země
Den Země je celosvětový svátek, který se slaví každoročně 22. dubna. Je ovlivněn
původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března,
a oslavovaly příchod jara. Dnes už ho považujeme za tradiční oslavu naší planety.
Připomínáme si, že naše Země nesnese všechno, proto se k ní musíme stále zodpovědněji
a ohleduplněji chovat. V tento den jsou na mnoha místech pořádány nerůznější hry
a soutěže pro děti, zaměřené na ochranu životního prostředí a Země.

Rébus
K vyluštění rébusu budete potřebovat pouze zelenou a modrou pastelku. Pod
čtvercovou mřížkou je vypsaná legenda, podle které jednotlivé čtverečky vybarvěte.
Tučným písmem je označen řádek a za pomlčkou kolik a jakou barvou máte vybarvit
čtverečků v tomto řádku. Pole, která mají být bílá, zůstanou nevybarvená. Až všechna
pole vybarvíte, zjistíte, co rébus skrývá. Správnou odpověď vám samozřejmě v příštím
čísle prozradíme.
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Pověst
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Zdroj: http://regiony.lusa.cz/kraj-vysocina/povesti-z-vysociny/

__________

Tip na výlet – Žižkův dub
Dnes se podíváme za pravděpodobně nejstarším žijícím dubem na Moravě. Strom stojí
v ostré zatáčce nedaleko zámku. Není veřejně přístupný, ale je dobře viditelný od silnice.
Na rozdíl od většiny ostatních stromů nebyl vysazen, ale je pozůstatkem původních
dubin, které zdejší krajinu pokrývaly. Mohutný kmen o obvodu deset metrů je dutý a na
mnoha místech otevřený. Korunu tvoří už jen dvě kosterní větve. V minulosti bylo
provedeno zakrytí dutiny stromu. Konstrukce, která dub chrání dodnes, je poměrně
neobvyklá, připomíná starou chaloupku nebo obří úl. I když je starý asi 1000 let, je stále
v dobrém stavu, plodí a koruna je hustě olistěná.
Ke stromu se vztahuje pověst o Janu Žižkovi, která vypráví, že při husitském tažení na
Moravu a dobývání hradu pod dubem Jan Žižka přespal nebo že si k němu přivázal koně.
Pokud už víte, ve kterém městě se dub nachází, můžete se tam vydat na výlet. Pokud si
nejste jistí správnou odpovědí, v příštím čísle vám prozradíme řešení.
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foto Jitka Svobodová
Za spolek Budík Jitka Svobodová a Martina Vašíčková
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Křížovka – řešení z minulého čísla

Mariánský sloup v Praze přece jen bude?
V předminulém čísle zpravodaje (3/2019) jsme si posteskli, že obnova mariánského
sloupu na Staroměstském náměstí v Praze se moc nedaří. Před půl rokem to skutečně
vypadalo, že sloup nebude mít budoucnost. Asi proto se to objevilo v sekci Z HISTORIE.
Dnes je situace o 180 stupňů jiná, takže snad již nepůjde jen o historii. V dubnu by se
mělo začít a v září už by mohl sloup stát a ukončit tak století české ostudy historie.
Sochař Petr Váňa, jehož úsilí o obnovu sloupu sleduje Budišovský zpravodaj již od
čísla 3/2002, vykonal pro náš městys nemálo. Naposledy opravoval sousoší Svaté Rodiny
u zámeckého parku (BZ 4/2017). Proto budeme sledovat dílo neobyčejného umělce
i dále – a snad už v příštím čísle…
Ladislav Dokulil
Vítězná od věků, vítězství svého ví, že se dočká i ve vzpurném srdci hornatých Čech!
Václav Renč: Pražská legenda
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Báseň stařenky
Poslyšte, sestro, když na mě hledíte,
řekněte, koho to před sebou vidíte?
Ach ano, je to jen ubohá stařena
s divnýma očima a napůl šílená.
Odpověď nedá vám, jídlo jí padá,
nevnímá, když po ní něco se žádá,
o světě neví, jen přidělává práci,
boty a punčochy napořád ztrácí.
Někdy je svéhlavá, jindy se umí chovat.,
už potřebuje však krmit a přebalovat.
Tohleto vidíte? Tohle si myslíte?
Sestřičko, vždyť o mně vůbec nic nevíte.
Budu vám vyprávět, kým vším jsem bývala,
než jsem se bezmocná až sem k vám dostala.
Miláčkem rodičů, děvčátkem, tak sotva deset let
s bratry a sestrami slád život jako med.
Šestnáctiletou kráskou plující v oblacích,
dychtivou prvních lásek a pořád samý smích.
Ve dvaceti nevěstou se srdcem bušícím,
co skládala svůj slib za bílou kyticí.
A když mi bylo pár let po dvaceti,
já chtěla šťastný domov pro své děti.
Pak přešla třicítka, synové odchází,
jenom můj věrný muž pořád mě provází.
Padesátka přišla, ale s ní další malí,
co u mě na klíně si jak ti první hráli.
Však začala doba zlá, můj manžel zesnul v Pánu,
mám z budoucnosti strach, někdo mi zavřel bránu.
Život jde dál, mé děti mají vrásky
a já jen vzpomínám na ně a na dny lásky.
Příroda krutá je, i když byl život krásný,
na stará kolena nadělá z nás všech blázny.
Tělo mi neslouží, s grácií už je ámen,
kde srdce tlouklo dřív, dnes cítím jenom kámen.
Však vprostřed zkázy té mladičká dívka žije
a srdce jí, byť hořce, tam uvnitř pořád bije.
Vzpomíná na radost, na žal, co rozechvívá,
vždyť pořád miluje a nepřestává být živá.
Málo bylo těch let a netáhla se líně,
já smířila se s tím, že všechno jednou mine.
Otevřete oči, sestřičko, teď, když to všechno víte,
neuvidíte seschlou stařenu…
Teď už – MĚ uvidíte!
Phyllis McCormack: Crabbit Old Woman, 1966, (Nursing Mirror, 1972)
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Pyšelský medailonek
našel Jaroslav Balvín (64 let, pochází z Ocmanic, do Pyšela se přiženil) v roce 2017 na
poli při silnici z Pyšela do Budišova, nedaleko kříže a cesty napravo od silnice v trati
Horní Suchá (v mapě Suchý), Medailonek ležel na povrchu zoraného pole po sklizni
kukuřice. Záliba Jaroslava Balbína je hledání kovů pomocí detektorů kovů.
Medailonek
Jedná se o tenký kruhový výlisek patrně z hliníkové slitiny o síle kolem 3 mm.
Na rubové straně je nápis:
SVĚCENÍ PRAPORU
OMLADINY MLÁDEŽE
PYŠELO A
OKOLÍ
17. 8. 1913

Lícová strana:
reliéf sv. Cyrila
a Methoděje pod křížem,
po obvodě medailonku
je nápis:
DĚDICTVÍ OTCŮ
ZACHOVEJ NÁM PANE

Poznámky
Spolek Národní jednoty a Omladiny
byl založen v roce 1911
Pyšelo – název obce Pyšel do r. 1918
Karel Pavlíček
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Slunce nad Budišovem, slunce v duši
Již miliony let se nad Budišovem opakuje stále stejný jev. Putování slunce. No, ono to
ale není tak docela pravda. Protože jak ví chytré děti v krásně barevné budišovské škole,
slunce stojí a my letíme nekonečným vesmírem na té naší Zemi kolem žhavé obrovské
koule jménem Slunce. A díky přitažlivosti zemské se na ní udržíme.

Vždy vychází to slunce kdesi za Kamennou, vždyť je tam taky pěkná hloubka k řece
Oslavě, nakoukne do budišovské kotliny, v Kuchyňce si umyje ospalou tvář, blikne
dětem do oken školy a podívá se na sebe v pozlaceném Gotthardovi, jako v zrcadle. Točí
se nad Kojatín, a to už na věži kostela zvoní poledne. Pak se na své trajektorii stáčí
k Náramči, klesá pomalu k obzoru a celé zmožené tím svícením padá ke spánku do lesů
za Rudíkovem. Celý den nám i zvířatům zajišťovalo teplo a rostlinám fotosyntézu.
Někomu už dokonce ohřívá vodu nebo vytápí celý dům. Je tedy to naše slunce důležité.
No, ono to ale není tak docela pravda. Když svou agresivní spalující energií vysuší
pole, louky i potoky, a vodu vypaří z rybníků, co na to říci? Není úroda, v řece Oslavě
zmizí opět raci a v polích se objeví suchem popraskaná země. A tak jsme rádi, když to
slunce na chvíli zaleze za mraky, na zemi je stín a nebo, představte si tu radost, dokonce
prší!
Co ty oči Slunce už viděly za radosti i strasti lidí…
No a pak jsme tady my, lidé. Řítíme se společně vesmírem s naší Zemí, od zrození do
umření. Každý člověk to má stejné. Začátek–konec. Jen někdo to má lehčí, jiný těžší.
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Někdo má život dlouhý, jiný kratší, někdo hodně krátký. A jako Slunce zanechává na
Zemi svoji stopu, i člověk zde zanechává výsledky svého života. Aby byl hezký, ten
život, měl by člověk pořád mít „ slunce v duši“.
No, ono to ale není tak docela pravda. Tak, jak někdy slunce skryje svou tvář na
mraky, člověk, ta křehká nádoba, to dělá taky. Někdy má „den blbec“, jindy by se „raději
neviděl“, mnohdy má místo slunce v duši chaos a teskno a strach.
Co ty lidské oči už viděly za radosti i strasti lidí…
Člověče, ptám se tě, kdo je nejbohatší na světě? Jsou to lidé se sluncem v duši. To jim
dělá život jednodušší!
A ty věčné Sluce, až nad Budišovem poletíš za sto let, my, čtenáři BZ už tady
nebudeme. Ale vyřiď našim potomkům, že jsme zde žili i pracovali pro ně, aby oni tady
dobře žili. Uděláš to?
Do Budišova zase přichází jaro a léto. Přichází období otvírání studánek a pak přijde
rozmarné léto, plné slunce. Užijme si to…
Ing. Rostislav Tesař

__________

Pohled na Budišov od Spáleného Dvora – foto ZR
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
50 let společného života
Svatbu jsme měli 25. října 1969 v Náměšti
nad Oslavou. Narodily se nám tři děti: Pavel
(1970), Petra (1971) a Anna (1977), v letech
1972–73 jsme postavili v Pyšelu dům a
v dubnu 2005 jsme se přestěhovali do
Budišova. Máme 8 vnoučat, 4 pravnoučata
a když se všichni sejdeme, je nás 23.
Marie a Pavel Dvořákovi
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SPORT
Kde se aut nehází, nýbrž kope
Mistrovství Evropy kněží ve futsalu se konalo už počtrnácté. Futsal je fotbal přenesený
do haly. Od fotbalu se pozná zejména podle absence házení autu (po octnutí míče
v zámezí se zahajuje kopem). Pořadateli minulých evropských šampionátů byli v roce
2003 Rakousko, 2005 Chorvatsko, 2007 Bosna a Hercegovina, 2009 Portugalsko, 2011
Polsko, 2012 Maďarsko, 2013 Slovinsko, 2014 Bělorusko, 2015 Rakousko, 2016
Slovensko, 2017 Chorvatsko, 2018 Itálie a 2019 Černá Hora.
Letos proběhlo mistrovství Evropy 18. a 22. února v České republice, přesněji
v Říčanech a Praze. Pátou českou účast na tomto klání nemohl vynechat Budišovský
zpravodaj, nejen proto, že v bráně českého mužstva stál budišovský farář P. Jiří Polach,
ale týž se významně podílel na organizaci šampionátu.O mistrovství jsme ostatně psali již
v BZ 1/2018 a 2/2019.

foto z losování Rudolf Flachs
Prologem bylo 10. prosince 2019 v arcibiskupském paláci v Praze losování do skupin,
kterého se zúčastnil kromě Mons. Dominika kardinála Duky a jiných také náš kněz.
Nalosovali nám opravdu hutnou skupinu (viz dále). 18. února 2020 pak v Říčanech vše
zahájili mší sv. v kostele sv. Petra a Pavla, kterou sloužil Mons. Charles Daniel Balvo,
diplomat Svatého stolce.
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Z říčanského kostela – foto Rudolf Flachs
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Ta hala v Říčanech byla opravdu plná. A jakmile se objevili čeští borci Kosťa, Jura,
Káňa, Kadlic, Sváťa, Metoděj, G.Mondo, Bono, Richard, Gasparic, Colins, Honza,
Krzystof a další, atmosféra nabyla hustoty srovnatelné (až na absenci petard) s kdekterým
vrcholným fotbalovým utkáním. Česko nejdříve uhrálo cennou bezbrankovou remízu
s Itálií a poté výrazně uspělo s Kazachstánem 2:0. Ta branka od Portugalců byla poněkud
nešťastná, jinak s velmi silným týmem sehrálo české mužstvo vyrovnané utkání 0:1.
Potom ještě porážka od nadupaných Maďarů 1:2 a „relax“ v podobě exhibičního utkání
národního mužstva s výběrem Říčan, včetně starosty města, s výsledkem 3:3. Den
zakončilo vítězné utkání s Rakouskem 3:2, které český tým poslalo do Prahy bojovat
s Chorvatskem o celkové 9./10. místo. Výkony všech mužstev byly velmi kvalitní – a
pokud tím u někoho vznikl dojem, že v sestavách týmů nemuseli být jen samí kněží, byl
to dojem správný: mezi hráči byli i čtyři biskupové.

V Praze se 20 února rovněž zahajovalo mší sv., tentokrát v prestižní katedrále sv. Víta,
Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, kterou sloužil Mons. Dominik kardinál Duka,
jenž coby divák finálových zápasů v hale Sparty UNYP ARENA v Podvinném mlýně
viděl i bezbrankovou remízu Čechů s Chorvatskem, po které v penaltovém rozstřelu
odsunuli Chorvaté náš tým z 9. na konečné 10. místo. Zkrátka Češi neskončili na chvostu
první poloviny pole, ale vedou druhou polovinu, což zdánlivě zní i lépe. V každém
případě byli naši kněží nejlepším českým týmem na mistrovství.
Ladislav Dokulil, foto autor a Rudolf Flachs http://www.flachs.cz
Více fotografií z ME od Rudolfa Flachse najdete na ricany.cz/fotograf
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Vlevo správce budišovské farnosti se správcem Říčan po exhibici

Evropský šampionát kněží v sálovém fotbalu – co má společného s Budišovem?
Ve dnech 17. až 21. února 2020 proběhlo XIV. mistrovství Evropy kněží ve futsalu.
Zápasy se odehrály v Říčanech u Prahy a v Praze. Futsalového klání se zúčastnilo
osmnáct týmů z různých koutů Evropy. Vítězi se po finálovém penaltovém rozstřelu stali
kněží Polska, kteří porazili Bosnu a Hercegovinu. Bronz po výhře nad Slováky získali
Portugalci. Češi skončili na desátém místě. Gólmanem českého týmu a jedním z hlavních
organizátorů akce byl budišovský farář o. Jiří Polach.
Češi loni v Černé Hoře přijali výzvu a stali se organizátory letošního ročníku. Jak
náročná byla organizace celého šampionátu, sděluje otec Jiří: „Náročná. Navíc to byla
pro celý český tým novinka – nikdo z nás totiž ještě takto velikou věc nikdy neřešil.
Rozdělili jsme si úkoly a s Boží pomocí jsme se pustili do toho. A jak se zpětně zdá, vše se
nám náramně podařilo – ale byla to dřina!“
Připravenost týmu byla znát i na hrací ploše. Na otázku, jak probíhaly tréninky před
samotným mistrovstvím otec Jiří odpovídá: „Na všechny minulé mistrovství jsme se
scházeli sporadicky – výmluva byla, že jsme každý z jiného koutu republiky. Výsledky
tomu tedy také odpovídaly, protože jsme vždy končili na třetím místě... ale od konce. ;)
Když jsme se dozvěděli o pořádání ME kněží ve futsalu u nás v ČR, řekli jsme si, že
nemůžeme dělat ostudu a musíme zapracovat na své výkonnosti! Naším cílem bylo dostat
se do první desítky – jak už víme, to se nám také podařilo. Trénovali jsme tedy ze začátku
jednou měsíčně střídavě v Říčanech u Prahy a také tady v Třebíči. Od podzimu jsme se
snažili scházet co čtrnáct dnů.“
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Jiří, jak jsi spokojen s letošním šampionátem? „Za mě musím říct, že jsem velice
spokojen! Je to možná také tím, že už je to za námi. A ohlasy ze všech stran jsou také
pozitivní. A to mě nejvíce těší! Díky za to všem organizátorům!!!“
Jaký je hlavní rozměr této akce? „Dalo by se říct, co hlava, to jiný náhled. Ale myslím,
že hlavní rozměr je nejen setkání kněží při nějakém sportovním vyžití, ale také ten veřejný
– pastorační – evangelizační, kdy můžeme ukázat, že nesedíme jen někde v kanceláři na
faře anebo se jen někde modlíme, ale že jsme také normálními lidmi. Tato akce nemá být
apriori náborovou, ale spíše akcí přibližující se těm, kteří mají zájem.“
Zájem médií o tuto akci byl veliký. Je něco, na co se Tě ohledně mistrovství ještě
nikdo nezeptal a chtěl by ses o to podělit? „Při pořádání šampionátu jsme si užili chvilku
mediální známosti. Různá média se nás ptala snad na všechno. Hlavní otázkou však bylo,
jaký je rozdíl mezi obyčejnými lidmi a námi kněžími. Pak bylo spoustu dalších otázek, na
které si ani už nepamatuji. Co však je asi důležité zmínit, je poděkování všem, kteří se na
tom podíleli. Ono totiž přesvědčit druhé o tom, že to půjde, když každý ví, že jste takovou
věc ještě nikdy nedělali, a že jste faráři, je strašně složitá věc. Tak tedy poděkování patří
nejvíce Kosťovi Mikolajkovi (faráři v Říčanech) a celému jeho týmu, dále celé Královské
kanonii premonstrátů na Strahově (do které Kosťa patří), ale také spolku Orel, který nás
zaštítil hlavně (a to nejen) svou administrativní složkou.“

Ve čtvrtek 20. února 2020 v 10 hodin předsedal kardinál Dominik Duka mši svaté
v pražské katedrále sv. Víta. Mše svaté se zúčastnilo 270 kněží z 18 zemí Evropy jako
koncelebrantů. Na fotografii český futsalový tým.

foto Rudolf Flachs
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foto Rudolf Flachs

foto Pavel Křeček
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Budišov s arcibiskupy – foto Pavel Křeček

foto Pavel Křeček
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V závěru turnaje adresovalo pozvání na příští ME kněží v sálovém fotbalu všem
reprezentacím Rumunsko, které na sebe vzalo úlohu hostitelské země při XV. ročníku
Mistrovství Evropy kněží ve futsalu v roce 2021.
Českému týmu gratulujeme k 10. místu a přejeme hodně štěstí v dalším
reprezentování!
Konečné pořadí týmů na Mistrovství Evropy kněží ve futsalu v Praze:
1. Polsko
2. Bosna a Hercegovina
3. Portugalsko
4. Slovensko, 5. Rumunsko, 6. Maďarsko, 7. Bělorusko, 8. Kosovo, 9. Chorvatsko, 10.
Česká republika, 11. Slovinsko, 12. Rakousko, 13. Itálie, 14. Ukrajina, 15. Albánie, 16.
Černá Hora, 17. Srbsko, 18. Kazachstán.
Blanka Trnková, foto R. Flachs a Pavel Křeček https://www.fotografpavelkrecek.cz

Návrat Svobody
Halové mistrovství ČR v Ostravě 22. 2. 2020 – 60 m přek.:
ročník oddíl
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Petr Svoboda
David Ryba
Ondřej Kopecký
Martin Janský
Radoš Rykl
Martin Pokorný
Pavel Petřík
Jan Kisiala

84
99
98
00
95
88
99
98

PSK Olymp Praha, z.s.
TJ Dukla Praha
AC Pardubice
PSK Olymp Praha, z.s.
TJ Sokol Hradec Králové
Atletický klub Olomouc z.s.
ASK Slavia Praha
PSK Olymp Praha, z.s.

výkon (s)
7.66
7.98
8.11
8.28
8.28
8.29
8.48
DQ

pozn.: Petr potřeboval být lepší než 7.70 s, aby se udržel v týmu – v rozběhu měl 7.77.
„...a když tam najednou to opravili na 7.66, tak – to musela bejt rána až u nás v Budišově,
co ze mě spadlo za šutr…“ (Petr Svoboda, bbv ČT 1, 25. 2. 2020)
Byla.
OH Tokio – srpen 2020, ME Paříž – srpen 2020,
HME Toruň – březen 2021, HMS Nanjing – březen 2021
2009–7.61, 2011–7.49, 2017–7.53, 2021?
Dalších slov netřeba, snad jen: Petře, děkujeme, že jsi ve svém televizním vystoupení
(jako vždy) nezapomněl zmínit svou rodnou obec, tu ránu jsme všichni slyšeli,– a:
See you in Tokyo!
Ladislav Dokulil
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Rozpis fotbalových zápasů – muži „A“ – jaro 2020
Kolo
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
14.

Termín
NE 22.3.
NE 29.3.
NE 5.4.
NE 12.4.
NE 19.4.
NE 26.4.
NE 3.5.
NE 10.5.
SO 16.5.
NE 24.5.
SO 30.5.
NE 7.6.
NE 14.6.

Místo
doma
venku
doma
venku
doma
venku
venku
doma
venku
doma
venku
doma
venku

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

__________

POČASÍ
Srážky za rok 2019
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

47,1 mm
20,3 mm
37,4 mm
13,5 mm
125,5 mm
38,8 mm
26,0 mm
51,6 mm
76,6 mm
34,6 mm
44,5 mm
35,4 mm

CELKEM

551,3 mm
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Začátek
15:00
15:00
15.30
14:30
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

Odjezd
13:00
12:30
14:00
15:00
14:45
14:45
15:00

Měsíční úhrn srážek
leden 2020
únor

14,8 mm
37,6 mm

„Budišovské okénko“

Budišov 3. 3. 2020, 7.20 UTC

Zdroj: Leaflet, Mapy.cz, OpenStreetMap

Opravy
V Budišovském zpravodaji č.3/2019 jsme otiskli na str. 71 údaj o množství srážek –
srpen 42,6
– správně má být 51,6 mm.
V minulém zpravodaji č.4/2019 jsme rovněž na str. 62 další srážkový údaj –
září
69,5
– správně má být 76,6 mm.
Omlouváme se a děkujeme za pochopení.
redakce Budišovského zpravodaje
62

OBSAH
Krásná letní noc
ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Usnesení č. 10 ze zasedání Zastupitelstva městyse Budišov ze dne 2. 12. 2019
Usnesení č. 11 ze zasedání Zastupitelstva městyse Budišov ze dne 17. 12. 2019
Usnesení č. 12 ze zasedání Zastupitelstva městyse Budišov ze dne 27. 2. 2020
Informace z rady městyse
ZPRÁVY
Františkovy jesličky
Marian & Úlety
Co je to VDV
Co je zónově relační tarif
Co je jednotná přestupní jízdenka
Poznámky
Dožínky Nárameč
Z HISTORIE
Budišovský sekeromlat
Rudíkovská tragédie
Reklamy z roku 1935
Maminka je jen jedna
Kořeny jejího rodu a její mládí
Je manželkou a maminkou
Už jen maminkou
Maminka je vskutku jen jedna
Bohatost zvěře
Z BUDIŠOVA A OKOLÍ
Základní škola
Výlov Pyšeláku
Setkání s pamětníky
Výukový program E–LIŠKA
Testování 9. třídy
Program o Nicolasi Wintonovi
Plavání v Moravských Budějovicích
Preventivní program „Kruh závislosti“
„Mami, babi, pojď si hrát“
Pokusné ověřování 4.A a 4.B
PO Brno – Mendelianum
Čertovské dopoledne
Projektový den s rodilým mluvčím
Vánoční jarmark
PO Brno - Okouzlení Afrikou
Vánoční koncert
Bezpečná třída
7. školní ples
63

1
3
3
3
4
5
7
7
9
9
9
10
10
10
11
11
12
14
18
18
21
25
27
28
29
29
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
35
35
36
36
36
36
37

VZPoura proti úrazům
Preventivní program – Pohodová třída
Hejtmanův pohár
Lyžařský výcvikový kurz
BUDÍK dětem…
Správná odpověď z minulého čísla
Den Země
Rébus
Pověst
Tip na výlet – Žižkův dub
Křížovka – řešení z minulého čísla
Mariánský sloup v Praze přece jen bude?
Báseň stařenky
Pyšelský medailonek
Slunce nad Budišovem, slunce v duši
Pohled na Budišov od Spáleného Dvora
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
SPORT
Kde se aut nehází, nýbrž kope
Evropský šampionát kněží v sálovém fotbalu – co má společného s Budišovem?
Návrat Svobody
Rozpis fotbalových zápasů – muži „A“ – jaro 2020
POČASÍ
Srážky za rok 2019
Měsíční úhrn srážek
„Budišovské okénko“
Opravy

PŘÍLOHA 1/2020: 20 let Tříkrálové sbírky
64

37
38
39
39
41
41
41
41
43
45
47
47
48
49
50
51
52
53
53
56
60
61
61
61
62
62
62

