Svět rostlin

Svět rostlin. Bez hnutí stromy sní o svých cestách
staletími tvarů. Šťávy země v rozkoši tekly jim ze tmy
a sladké bylo, ssajícím, jiskřící mléko slunce.
A nejvyšší rozkoš: dáti lahodné formě
rozkvést tajemstvím tíže a větrů a světla. V hlubinách sálá
vzpomínka ohně. O nadbytku číše přetékající a polibků slávě
hovoří vůně. Ať přijdou hmyzy všech tvarů,
i na ně čeká zde dílo a nejpříšernější
jak nejkrásnější uvítá stejně měsíčná bledost
i vášnivé zardění květů. – Má duše, daleko od nás
teče zde život, hučení řeky vzdálené nocí.
Pod hvězdami mlčenlivými slyším ho šumět,
jak varem se kouřil v ohnivých letech třetihorních. V zrcadle jeho
nádheru barev svých uzřelo jitro i večer, tajemný odlesk
věčné krásy. Daleko za námi teče a valí své hloubky do moře,
jehož vlažné a jako krev sladké vlny nesly nás v ostrovy tyto.
Ale ticho u skalních pramenů vládne a u břehů budoucích zemí,
a němý je lidskému sluchu stejně pád světů
a první zavíření nového slunce ve tmách mystických nocí,
jako skládání vůně a kořenů žízeň.
Otokar Březina
(Stavitelé chrámu)
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ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva městyse Budišov ze dne 19. 4. 2021
Upravená verze z důvodů dodrţení zákona č. 119/2019 Sb, o zpracování osobních
údajů. Vypuštěné údaje a přílohy jsou v plném znění k nahlédnutí oprávněným osobám
(občané Budišova a vlastníci nemovitostí na budišovském katastru) na Úřadě městyse
Budišov.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo městyse:
- schvaluje program zasedání zastupitelstva městyse,
- určuje ověřovateli zápisu Milana Doleţala a Ing. Radka Klinera,
- volí neuvolněným místostarostou městyse Mgr. Zdeňka Smrčka,
- volí členem finančního výboru Josefa Ondráčka,
- schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021 ve výši 4 985 811,59 Kč,
- schvaluje pozvat vlastníky na jednání ohledně podané ţádosti o koupi části pozemku
p. č. 3524/99 v k. ú. Budišov, odloţit bod jednání ohledně podané ţádosti o koupi části
pozemku p. č. 3524/99 v k. ú. Budišov na následující jednání zastupitelstva.
- schvaluje Smlouvu č. 1030058777/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene, E.ON bude realizovat na pozemku p. č. 3524/94 v k. ú. Budišov stavbu
s názvem „Budišov, p. č. 224/110, Tomšík, RD: kabel NN“,
- schvaluje zadání projektové dokumentace, přípravu projektu, výběrové řízení a
přijetí dotace akce zateplení budovy mateřské školy a vzduchotechnika v mateřské škole,
- pověřuje radu městyse administrací akce zateplení budovy mateřské školy
a vzduchotechnika v mateřské škole,
- schvaluje doplnění do bodu 12) programu jednání zastupitelstva text „prodej části
pozemku p. č. 4434/16, pozemek p. č. st.694, chatu pro rodinnou rekreaci č. ev. 36 na
pozemku p. č. st.694, vše k. ú. Budišov“,
- schvaluje prodej části pozemku p. č. 4434/16, ostatní plocha o výměře 852 m2
v k. ú.Budišov; pozemek p. č. st.694, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2
v k. ú. Budišov; chatu pro rodinnou rekreaci č. ev. 36 na pozemku p.č. st.694
v k. ú. Budišov za dohodnutou kupní cenu 1 150 000 Kč,
- v případě odstoupení od záměru koupě předmětných nemovitostí schvaluje prodej
části pozemku p. č. 4434/16, ostatní plocha o výměře 852 m 2 v k. ú. Budišov; pozemek
p. č. st.694, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2 v k. ú. Budišov; chatu pro
rodinnou rekreaci č. ev. 36 na pozemku p. č. st.694 v k. ú. Budišov za dohodnutou kupní
cenu 1 100 000 Kč,
- bere na vědomí zprávu z jednání kontrolního výboru.
Petr Piňos, starosta, Mgr. Zdeněk Smrček, místostarosta
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Informace z Rady městyse Budišov
Rada městyse informuje v aktuálním vydání zpravodaje o připravovaných nebo
realizovaných akcích za minulé období od uzávěrky minulého vydání.
Workoutové hřiště u školy, financované z prostředků MMR a městyse Budišov, bylo
dokončeno a předáno do provozu.
Byly dokončeny práce na akci „Uloţení vedení NN do země“, v současné době jsou
dokončovány práce na instalaci veřejného osvětlení a místního rozhlasu.
Bylo dokončeno kácení a nová výsadba stromů aleje u zámku.
Na základě rozhodnutí zastupitelstva bylo zadáno zpracování projektové dokumentace
na rozsáhlou rekonstrukci budovy mateřské školy (dokončení výměny oken, výměna
topného média, instalace tepelných čerpadel, zateplení celého objektu střechy, instalace
fotovoltaiky, instalace vzduchotechniky do tříd i kuchyně). Tato akce bude finančně
velmi náročná, bude hrazena částečně z prostředků Státního fondu ţivotního prostředí.
Petr Piňos, starosta, Mgr. Zdeněk Smrček, místostarosta
Ještě jeden pohled do obnovené zámecké kaple sv. Anny

foto Roman Vašíček
3

ZPRÁVY
Zlatá jeřabina
Budišov se opět zúčastnil krajské soutěţe kulturních památek „Zlatá jeřabina – cena
Kraje Vysočina za kulturní počin“. V roce 2011 v kategorii Péče o kulturní dědictví
získalo Restaurování korouhve 3. místo (před např. Jihlavou):
1. Brtnice / Postupná obnova a zpřístupnění zámku
2. Nová Říše / Restaurování maleb v klášterním kostele sv. Petra a Pavla
3. Budišov / Restaurování korouhve z věže kostela sv. Gotharda
4. Jihlava / Navrácení sochy T. G. Masaryka
5. Sopoty (Sobíňov) / Restaurování varhan v kostele Navštívení Panny Marie
Za rok 2020 bylo pořadí v kategorii Kulturní aktivita následující:
1. Oţivený zámek v Náměšti nad Oslavou / Náměšť nad Oslavou
2. Prázdniny v Telči / Telč
3. Sklářská pouť / Ledeč nad Sázavou
4. Zřízení klenotnice a obrazárny v klášteře v Nové Říši / Nová Říše
5. Koncert „Pod okny“ / Humpolec
A v kategorii Péče o kulturní dědictví byl znovu Budišov. Obnova zámecké kaple sv.
Anny (Budišovský zpravodaj 2/2020) se tentokrát umístila na 6. místě z dvaceti, ovšem
před Třeští, opět Jihlavou, Jemnicí a např. Třeští.
1. Jaroměřice nad Rokytnou / Obnova kostela sv. Markéty – záchrana kopule
2. Třebíč / Rekonstrukce větrného mlýna
3. Sněţné (Krátká) / Dům přírody Ţďárských vrchů
4. Ledeč nad Sázavou / Obnova části fasády východního průčelí hradu
5. Police / Celková obnova synagogy
6. Budišov / Obnova zámecké kaple vč. restaurování oltáře
7. Třešť / Depozitář pro Muzeum Tesla
8. Zachotín / Celková obnova fasády kostela Narození Panny Marie
9. Druhanov / Zvelebení studánky sv. Ludmily u Josefodolu v k. ú. Druhanov
10. Jihlava / Rekonstrukce Rytířského sálu v SUPŠ Jihlava – Helenín
11. Jemnice / Záchranné práce na hrobce rodu Pallavicini
12. Světlá nad Sázavou / Obnova zámecké oranţerie
13. Telč / Proměna domu dětí a mládeţe
14. Větrný Jeníkov / Postupná obnova zámku
15.–16. Bobrová / Restaurování boţích muk
15.–16. Mohelno / Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
17. Černovice / Rekonstrukce náměstí vč. obnovy Mariánského sloupu u kašny
18. Velké Meziříčí / Obnova historického náhrobku rodiny Kallabovy na hřbitově
Moráň
19. Suchá (Prostředkovice) / Záchrana a postupná obnova špýcharu
20. Kamenice nad Lipou / Restaurování kašny na náměstí Čsl. armády
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Podrobnosti na https://www.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/ds-300293
Výsledky ankety je moţné pouţít i jako tipy pro plánování výletů po našem kraji, snad
uţ to bude bez problémů. V Budišově připravuje městys slavnostní otevření a prohlídku
obnovené kaple, o termínu a podmínkách budou zástupci městyse včas informovat.
Děkujeme všem, kteří v anketě Kraje Vysočina pro naši aktivitu hlasovali – a zásluhu
nelze upřít i bývalému místostarostovi Ing. Milanu Bočkovi, který pro náš úspěch nemálo
vykonal, ale ocenění své práce se jiţ nedočkal.
Za Radu městyse Budišov
Ladislav Dokulil

Dění v Nieuwe Niedorp
Ve zpravodaji č. 2/2017 jsme informovali o cestě zástupců městyse Budišov v květnu
2017 do Nizozemí, místa, kde zahynul budišovský rodák, letec Leonhard Smrček. Letos
se z medií dovídáme další zprávy. Pozornost těmto událostem věnovala Česká televize
i Horácké noviny z 10. června 2021, které o letci uveřejnily celou stranu.
Na místě byl i reţisér Oliver Malina Morgenstern, od kterého jsme 9. května mohli
v televizi vidět film „Bojovníci v odboji a ilegalitě“, ve kterém byly osudy našich občanů
za okupace, včetně odbojové činnosti v okrese Třebíč. Bylo zde i několik záběrů
o Leonhardovi Smrčkovi a jeho rodině. Stejný reţisér byl i v Budišově, kde se 20. března
2019 promítal jeho film „Bojovníci z východní a západní fronty, deníček RAF“, kdy
následovala beseda s autory a účastníky (BZ 2/2019).
O Leonhardovi Smrčkovi uţ náš zpravodaj uveřejnil nemálo informací a vzpomínek
(č. 3/2001, 3/2011, 2/2014, 4/2015, 3/2016, 4/2018).
Na konci května 2021 bylo zahájeno vyzvedávání trosek bombardéru Vickers
Wellington 1c T2990 patřící k 311. československé bombardovací peruti RAF. K tomu
zpráva Velvyslanectví České republiky v Haagu:
Velvyslankyně ČR v Nizozemsku Kateřina Sequensová 3. června 2021 navštívila
nizozemský Nieuwe Niedorp, v jehož blízkosti začaly práce na vyzvednutí bombardéru
typu Vickers Wellington 1c T2990 britského královského letectva (RAF) sestřeleného
23. 6. 1941. Vrak letadla obsahuje pozůstatky 5 členů české posádky. Uskutečnilo se
rovněž setkání se starostkou Hollands Kroon paní Rian van Dam a příslušníky
nizozemské armády, kteří práci na vyzvednutí letounu realizují.
Dosud byly na místě nalezeny zatím neidentifikované pozůstatky patřící
československé posádce. Očekává se, ţe výkopové práce budou trvat do konce července
2021.
Po ukončení prací na vyzvednutí vraku a analýze pozůstatků členů posádky budeme
čtenáře našeho zpravodaje o výsledcích těchto prací informovat.
Zdeněk Smrček, Ladislav Dokulil
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Pozvánka na výstavu
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Z HISTORIE
Tatínek
Budišov se nachází v malebné vrchovině, severovýchodně od Třebíče. Má dvě důleţité
dominanty. Kostel Nanebevzetí P. Marie s unikátní otáčivou korouhví na věţi kostela
a zámek, ve kterém je v současné době umístěna expozice exotického ptactva a zvířectva.
Vydáme-li se procházkou k Hodovu směrem na les Brdca, otevře se nám krásný
výhled na Budišov a ţelezniční trať Studenec–Křiţanov, která se vine krajinou. České
dráhy, a zvláště tato trať byla, dá se říci, druhým domovem, „pracovištěm“ mého tatínka,
který celý svůj ţivot, aţ po důchodový věk, zde prováděl pochůzkářské práce.
Bezpečnostní oranţová vesta, těţká brašna přes rameno a obrovský montáţní klíč
tvořily jeho pracovní výbavu. Jiţ pouhým krokem, tehdy ještě po dřevěných praţcích,
poznal, zda je potřeba některý ze šroubů dotáhnout, aby se koleje neuvolňovaly.
Celá tato trať spadala pod Traťový okrsek Budišov a jeho správcem byl tehdy
František Krejčí. Já, jako malá, si vzpomínám na první setkání s ním, kdyţ se mé
mamince představoval – „Já jsem Krejčí, ale šít neumím“, tehdy jsem se nad tím ani
nepozastavila. S odstupem času vím, ţe to byl nejlepší tátův kamarád. V této souvislosti
si vzpomínám na Věrku Vrzalovou, která na traťovém okrsku pracovala coby kancelářská
síla. Marně však přemýšlím nad jmény dalších pracovníků, snad jen na Miroslava
Nováčka, který funkci pochůzkáře převzal po tátovi. Podle táty byli bezvadná parta.
V paměti mi utkvěl horký letní den, kdy pro tátu přijeli s tím, ţe na „Herátce“ (mezi
Rudíkovem a Hodovem) došlo k lomu kolejnice a bylo ji třeba vyměnit. Nastoupili ti
praví chlapi z traťového okrsku a podle táty pracovali do „byté“ tmy, aby trať
zprovoznili. Tehdejší nářadí se s dnešní dobou nedá srovnat, místo podbíječky krompáč
a lopata, jedním slovem ta pravá dřina.
Ráda vzpomínám na jarní měsíce, kdy pro nás děti byla připravená brigáda, okolo trati
jsme čistily poţární pásy. Spočívalo to v odstraňování trávy a kořenů, protoţe po naší
trati tehdy jezdily parní lokomotivy a po odskočení jisker docházelo k lesním poţárům. Já
to vítala, jelikoţ to byla vidina peněţní odměny, kterou táta mezi nás rozdělil.
Jako pochůzkář se staral o traťový úsek Studenec–Křiţanov. Tuto trasu měl
rozdělenou do určitých úseků a během týdne ji vţdy celou prošel, za tu dobu to byly
stovky kilometrů. Nikdy jsem od něj neslyšela, ţe by si na práci stěţoval, i přesto, ţe se
k běţné práci přidalo čištění přejezdů a výhybek, ať bylo parné léto, či zima.
Snad si vzpomenou i budišovští rodáci, kteří jej znali z chovatelského spolku, z doby,
kdy s panem Pavlíčkem připravoval výstavy drobného zvířectva, já jim tehdy vypisovala
posudky na zvířata.
Kdyţ nadešel čas a já se měla rozhodovat pro své povolání, vydala jsem se v tátových
šlépějích a také se stala ţelezničářkou. Snad i proto jsme měli k sobě tak blízko.
Ráda jsem jezdila vlakem a vykonávala veškeré funkce, které k ČD patřily. Tehdy
jezdily vlaky plné lidí, nedá se to srovnat s dnešní dobou, kdy kolem projíţdí vlaky –
mnohdy i prázdné. Dnes v uspěchané době spíše vyuţíváme motorizovanou dopravu,
vţdyť přijet autem aţ na místo určení nám ušetří spoustu času.
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Drezína
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Lokomotiva řady 433.0, „Skaličák“

„Chlapi“ z traťového okrsku
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Miroslav Mejzlík

František Krejčí

Přiznám se, jen jedenkráte do roka do roka jezdím pravidelně vlakem se svými
vnoučaty, a to o prázdninách. Loňského roku to byla cesta do Rudíkova, a potom
s výšlapem do Raubířských skal. Při poučování, co je to skloník či výhybka, dávají pozor
spíše kluci. S úsměvem však sleduji vnučky, které se snaţí napodobovat kroky
pradědečka, dnes jiţ po betonových praţcích, a vybavuji si, kolik kilometrů táta po trati
nachodil. Nám stačí pouze dojít po cestách zpět do Budišova, a i tak si myslíme, jaký to
byl výkon pro tak malé noţky. Tatínku, měl bys ze svých pravnoučat radost.
Tatínek miloval ţivot, přírodu a práci na čerstvém vzduchu. Při svých obchůzkách
vydobýval stromky-pláňata a známým je rouboval. Věřím, ţe i dnes se najde v Budišově
nejeden ovocný strom, který nese ovoce s památkou na jeho práci.
Nejvíce mi tátu připomíná naše zahrada, kaţdý strom, který rád prořezával a nás učil,
kterou větev vyřezat, aby byla koruna stromu provzdušněna. Při této činnosti rád zdravil
projíţdějící vlaky, které řídili jeho kamarádi, a říkával: „No, dneska jede Franta.“ Ano,
byl to František Starý, coby strojvedoucí. Ani ve snu by mě nenapadlo, ţe jej bude o rok
později svým náhlým odchodem následovat.
Dnes s blíţícím se jarem beru do ruky pilku sama, zvedám hlavu k nebi a ptám se:
„Tati, dělám tuto větev dobře?“ – odpověď nepřichází…
Ve svých vzpomínkách jsem se vrátila do dob mého mládí a chtěla bych je věnovat
tatínkovi, na kterého s úctou a láskou vzpomínán dodnes.
Olga Ondráčková, roz. Mejzlíková
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Odbojová skupina Xaver
Ano, Franta Školař je zanícený myslivec a přítel pernaté i chlupaté lesní zvěře. Kdyţ
zamrzne a umrzlým sněhem nemůţe zvěř k zemi, vezme brokovnici, věrného psa Bojka,
na záda otep jeteliny nebo ruksáček zrní, a hajdy do lesa ke krmelcům. Zrovna tak, jako
v prosinci roku 1944, právě před vánocemi. Táhne do lesů mezi Vlčatínem a Novým
Telečkovem. Po obhlídce krmelců v Bukovcích zabočuje k lesu Babí hora. Jak vstupuje
k vrcholu, Bojek větří. Čenich u země, začíná potichu bafat.
„Ticho, Bojku, ticho,“ uklidňuje psa. Bere dalekohled a obhlíţí terén. Je třeba být
opatrný. V této době, před blíţícím se koncem druhé světové války, ukrývají se po lesích
všelijací lidé, a nejsou to jen partyzáni. Ty zná, je jedním z nich. Dalekohled se zastavuje
na lesní pasece. Tam praskají větve na ohništi. Kolem něho dva neznámí chlapi vytahují
z ohně na olámaných větvích brambory. Franta sundává brokovnici, plíţí se blíţ a blíţ.
Připraven k výstřelu rozkazuje: „Bojku, vpřed!“ Bojek se štěkotem vyráţí. Jeden z chlapů
utíká do houštiny, druhý se sotva zvedá a zdvihá ruce. Franta vidí uboţáka. Druhý se
vrací se zdviţenýma rukama a říká: „Ty Čech? My russkije běţenci. Choceš ty nas predať
Germancam? To nas pucaj ty sám!“ Franta sklání brokovnici: „Ne, já Čech a nikdy bych
nikoho nepředal Germancům.“ Je chvíle napětí. Nevěří si. Franta přemýšlí: V té době je
do vesnic nasazeno mnoho vlasovců. Přijdou, prosí o kus chleba, a dostanou-li, druhý den
jsou zpět s gestapáky a dobrodince víc nikdo neuvidí. – Rozhoduje se: „Bumášku máš?“
„Ničevo,“ říkají a oba se svlékají. Ukazují nahá těla plná modrých podlitin: „Nu,
posmotri, kakuju bumašku nam dali Germanci!“ Nedůvěra se rozplývá. Padá docela,
kdyţ ti dva se ptají: „Znaješ komandir Svoboda?“
Franta jim ukazuje z vrcholu vesnici, která je z tohoto místa vidět. Jsou od Hroznatína
vzdáleni asi jeden kilometr: „Znaju, tam narodil se general Svoboda.“ Jeden z nich
povídá: „Kak moţno, štoby v takoj malenkoj děrevně rodilsa takoj bolšoj čelověk?“
Povídají si. Franta jim dává svou svačinu, dává pokuriť. Jeden je Ilja Jakovlevič
Širobokov, učitel z Uralu, druhý Farlan Razba Arbaţil ze Suchumi, rolník. Kdyţ se
dohovoří, Franta na odchodu povídá: „Večer přijdu. Jak se poznáme?“
„Znaješ svistať?“ a zapískali: Volga, volga, mať rodnaja…
„Znaju.“
„Ty budeš svistať: „Iz za ostrava na streţeň“, i my těbě otvětim: „Na prostor rečnoj
volny“.
Tisknou si ruce. Franta odchází a má plnou hlavu starostí, kde pro ně najde pomoc.
Pořád před sebou vidí rázovitou, vysokou postavu Františka Marka, starosty v Novém
Telečkově. Od něho dosud nikdo neodešel s prázdnou. Franta k nim chodí jako domů.
Jde i dnes. Sedá za stůl a hned před ním „krapet slivovičky pro zahřátí“. Franta uvaţuje:
Mám tyto dobré lidi zatáhnout do nebezpečí? Vţdyť je na to smrt! Ale zas vidí ty dva
v lese s roztlučenými těly, jak polykají polosyrové brambory, jak mrznou jejich polonahá
těla. Z přemyšlení ho probírá paní starostová. Poznává, ţe jeho nemluvnost něco
znamená: „Stalo se něco? Hrozí někomu nebezpečí? Povídej, my nic neřekneme.“
Ulehčují mu rozhodnutí. Vypráví, co se stalo: „V lese jsou dva ruští vojáci-utečenci. Mají
hlad. Do rána těţko vydrţí. Chtěl bych je někam odvést. Mám jen vás.“
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Markovi, jako by se proměnili. Panímáma běhá jako koroptev, staví na kamna hrnec
s uzeným, do hrnku škrabe sádlo, k tomu krajíce chleba. Starosta pobroukává: „Sakra,
přece je nenecháme zmrznout!“ Přibaluje do ruksáčku láhev pálenky a připomíná:
„Kamaráde, běţ a přiveď je zadem, ať se vyspí v teple.“
Pískání se osvědčuje. Franta jim dává najíst, napít, a s členem odboje Jardou Poţárem
z Vlčatína je přivádí k Markům. Ti je chtějí vzít do kuchyně. Odmítají: „Vy takije
chorošije, a my by vám plocho sdělali. U nas mnogo všej.“ Tak se u Marků zatápí v kotli,
přinášejí se velké troky, ve kterých se o zabíjačce paří prase. Panímáma chystá prádlo,
obnošené šaty. Ti dva se sami stříhají, holí, a pak přicházejí do kuchyně k nepoznání. Tři
dny se tak koupají, neţ se zbaví vší. Jejich hadry jsou zakopány na zahradě do tvrdé
země.
Po vánocích je u Marků černá hodinka. Přicházejí Franta Školař a Jarda Poţár.
V zatemnělé kuchyni vyprávějí utečenci o svém ţivotním osudu.
„Z celého pluku nás zbylo 86. Byli jsme zaprášení, zakrvácení, ohluchlí z výbuchů,
řevu tanků a letadel. Seřadili nás, tloukli, kopali, řvali na nás jako na dobytek. Pokusili
jsme se o útěk. Chytili nás a strašně zbili. Dostali jsme kaţdý dvacet pět ran. Museli jsme
si je odpočítávat. Kdyţ jsme se zmýlili, začalo to od začátku. Naloţili nás do vagónů na
nádraţí a slyšeli jsme, ţe lidé hovoří česky. Kolem našeho vagónu šel pán v krasnoj
furaţka. Zastavil se a povídá: „Utečte, utečte!“ Rychle odpovídáme: „Něvozmoţno,
mašina bystro iďot.“ Odešel, ale za chvíli se vrátil: „Aţ přijedete v les, mašinka málo
poběţí.“ Porozuměli jsme a připravili se k útěku. Blíţil se les. Vlak zpomalil. Vyrazili
jsme dveře a vyskákali z vagónů. Německá hlídka začala kosit kulometem. Kolik se nás
zachránilo, nevíme, ale my dva jsme nezranění utíkali hloub a hloub do lesa.
Jednoho rána jsme hladoví prosili v jednom domě o kus chleba. Ţena nám dala chléb
a pozvala do domu. „Donesu ještě salám.“ Zamkla a odešla. Hned jsme poznali, ţe nás
jde udat. Vyskočili jsme oknem. Sotva jsme se ukryli v lese, přijeli k lesu Němci v autě
a motorkách. Byli jsme v husté houštině. Němci div o nás nezakopli. Kdyţ skončili
pátrání, prostříleli houštinu kulometem. I při tom jsme měli štěstí.“ Farlan dokončuje:
„Mně to prostřelilo podpatek a vzalo kousek tvrdé kůţe na patě.“
„Na dalším putování jsme narazili na velikou oboru. Přelezli jsme plot, ale to jsme
neměli dělat. Zvětřil nás lovecký pes. Vylezli jsme na strom. Přiběhl lesník a křičel:
„Dolů, nebo budu pucat!“ Kdyţ jsme neslezli, odešel a poručil té chlupaté potvoře, aby
nás hlídala. Zkusili jsme to s chlebem. Lezli jsme níţ a níţ, dávali po kouscích chleba.
Divili jsme se, ţe potvora zabrala. Dostali jsme se aţ k plotu a ufoukli. Slyšeli jsme uţ
jen pískání na psa. – Teď jsme u vás, dorogije druzja. Spasibo vam za vsjo!“
Čas se slivovičkou voněl kuchyní a šest lidí bylo jako jeden spojeno na ţivot a na smrt.
Franta Školař navazuje spojení s profesorem Dufkem z Velkého Meziříčí. Tak se
stávají všichni členy partyzánské skupiny Xaver. Franta poznává ze skupiny ještě spojku
podle smluveného hesla. Spojka přichází a pšikne. Franta řekne: Ničemo. Spojka:
Výborně – a spojení je navázáno. Rudíkovská skupina dostává zbraně, pistole a ke kaţdé
25 nábojů, aby se mohli bránit v případě náhlého přepadení. Pepek Fejtů z Rudíkova dává
kabát Farlanovi. Šaty dostávají v Hroznatíně od nějakého Němce Weisnera, který bydlí
u Pavlíků. Tam to šlo jen s napřaţenými pistolemi.
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Batouchovice – kaplička sv. Trojice
13

Batouchovice – lihovar

Přichází jaro 1945
Skupina hlídá silnici do Batouchovic a vypouští tam lihovar. Celé Batouchovice
a okolí čpí „gajstem“, jak říkají lidé. Chalupy jsou naplněné líhem, jen bezirksleiter
Powolny, zrádce českého lidu, který si předtím v lihovaře zamluvil 15 litrů lihu, přichází
zkrátka. Skupina za pomoci Franty Hudce odzbrojuje četnickou stanici v Rudíkově. O půl
jedenácté v noci přestřihují telefonické spojení a buší do dveří. Četnická stanice je
u Matýsků, zrovna pod kostelem. Nic se nehýbe. Znovu údery do oken a Farlan křičí:
„Otkroj, granatom buděm biť!“ Vychází jeden roztřesený četník a otevírá dveře. Druhý
s rukama vzhůru stojí u kavalce. „Davaj granáty, davaj pistolety!“ Dávají 5 pistolí,
u kaţdé 25 nábojů, dávají pušky. „Kdě avtomatka?“ Ustrašený četník nerozumí a prosí:
„Matka je doma.“
Stejně tomu bylo i v lihovaře v Náramči. Tam byl líh odvezen před jejich příchodem.
Řekli správci: „Ty plocho robil.“ Dal jim 15 litrů svého lihu a nabídl pohoštění. Nepřijali.
Nebyl čas, v blízkém Pyšele byli Němci.
Silnice mezi Velkým Meziříčím a Třebíči pravidelně projíţdí hlídka dvou mladých
německých vojáků. Ilja a Farlan je přepadávají. Získávají 2 granáty, 2 pistole a 2 pušky
s náboji. Co však s mladíky? Farlanovi se rozjasňuje tvář. Bere nůţ, rozčísne jim na
zadnici kalhoty, vytahuje z nich hnědou košili a křičí: „Idi, malčík, idi!“ Germáni nejdou,
ale utíkají, Ještě dnes vidí Franta Školař, jak se jim košile třepetala na zadničkách.
Po skončení války Franta Školař předal své spolubojovníky Rudé armádě. Jednoho
dne doručila mu pošta dopis s adresou: Franta Spasitěl… Neznali jeho jméno, a tak mu
napsali to, čím pro ně byl. I tato malá skupina čítající 9 Čechů a Rudoarmějce přispěla
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k zastrašování Němců. Patřili k ní členi z Velkého Meziříčí, a to: Boris Šmíd, Jiří Ptáček,
Zdeněk Sítař, František Hudec a profesor Dufek.
František Horký
Slza
Osud je, dítě zlý ironik,
perlivou číši mi nalil,
výsměchu jeho jsem neunik,
číši mou hned zase zkalil.
Beznaděj, dítě, je hořký druh,
beznaděj sestra je smrti,
jedna mne sevřela ve svůj kruh,
druhá mne nazítří zdrtí.
Všichni tři spolu mi v patách jdou,
stín jejich padá v mé dráhy,
nesmím již dívat se za tebou,
pohled jen cítím tvůj vlahý.
Emil Hácha
Co klíčilo aţ v době zrání…, verše z knihy Omyly a přeludy,
Rájec-Jestřebí, 28. října 2018. Soukromý tisk.
Historické pohlednice
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Archív Stanislava Bačáka
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Benešova vědecká politika
Dne 1. července 1947 se usnesla čs. vláda jednomyslně na tom, ţe naše republika
přistoupí k Marshallovu plánu. Na paříţské konferenci o této věci sice sovětský zástupce
Molotov mluvil odmítavě a proti Marshallovu plánu, ale naši komunisté v naší vládě
přistoupili k tomuto plánu i s Gottwaldem, kdyţ je Jan Masaryk upozornil, ţe polský
ministerský předseda Cyrankiewicz, který právě byl v Praze, řekl Masarykovi, ţe Polsko
k Marshallovu plánu přistoupí, ať uţ se to líbí Moskvě nebo ne. Nad to řekl Masaryk, ţe
byl u něho sovětský velvyslanec Bodrov s tím, ţe prohlásil, ţe sověty nemají nic proti
tomu, aby přistoupila ČSR k Marshallovu plánu. Po těchto poznámkách Masarykových
bylo rozhodnuto v čs. vládě, ţe ČSR přistupuje k Marshallovu plánu jednomyslně.
Současně byla projednána ve vládě otázka spojenecké smlouvy ČSR s Francií, která
nebyla komunistům po chuti. Bylo usneseno, aby záleţitost smlouvy byla projednána
nejdříve s Moskvou. Za tím účelem tam byla vyslána delegace, ve které byl Gottwald,
Masaryk a Drtina. Delegace měla odletět 9. července 1947 ráno, ale pro nepříznivé počasí
se letělo aţ odpoledne.
Po příletu do Moskvy prohlásil Gottwald, ţe se necítí dobře a ţe si půjde lehnout.
V 8 hodin večer prý poţádal Masaryk Gottwaldova sekretáře, aby šel ministerského
předsedu vzbudit. Tajemník se po chvíli vrátil s tím, ţe pan ministerský předseda ještě
spí. Ale Masaryk jiţ po několika minutách viděl z okna, ţe přichází zvenku do hotelu.
Pak se hned sešli a Gottwald řekl: „Pánové, byl jsem dvě hodiny u Stalina a všechno jsem
s ním projednal. Stalin je na nás rozzlobený, ţe jsme se rozhodli přistoupit k Marshallovu
plánu. Řekne vám svoje stanovisko sám. Máme k němu přijít v 11 hodin v noci.“
Přišli tam Gottwald, Masaryk a Drtina a ještě dva vysocí úředníci z ministerstva
zahraničí. Byl tam i Stalin s Molotovem. Stalin začal hned bez úvodu. „Kdo je pro
Marshallův plán, ten je proti Rusku.“ Povstal, chodil po pokoji a silně bafal ze své
dýmky. „Marshallův plán má za cíl svrhnout Rusko. A máte na vybranou. Buď být pro
Marshallův plán, který rozbíjí slovanský blok, nebo být proti němu. Střední cesty není.“
Gottwald k tomu ochotně přikyvoval hlavou. Ale Stalin si toho nevšímal a znovu
zdůrazňoval:“Kdyţ přistoupíte k Marshallovu plánu, budete proti Rusku. Porušíte svoji
smlouvu s Ruskem, opustíte slovanskou frontu a musíte vědět, co to pro vás znamená.“
Masaryk a Drtina byli konsternováni a snaţili se učinit, co bylo jen moţné, aby byla
zachována suverenita ČSR. Masaryk prohlásil vůči Stalinovi: „Generalissime, věc je pro
ČSR jako suverénní stát delikátní. Ale snad by se to mohlo provést tak, ţe neodvoláme
svoji přihlášku k Marshallovu plánu, náš velvyslanec se zúčastní zahajovací porady
v Paříţi, ale pak prohlásí, ţe nyní, kdyţ jsou nám známy všechny podmínky, ČSR
nemůţe přistoupit k Marshallovu plánu a opouští jednání.“
Stalin řekl zvýšeným hlasem: „Vy musíte odmítnout Marshallův plán. Musíte!“ Tím
audience skončila.
Druhého dne se sešla v Praze ministerská rada, aby jednala o telegramu, který došel od
Gottwalda z Moskvy.
Masaryk totiţ myslel, ţe bude jednat se Stalinem o spojenecké smlouvě mezi ČSR
a Francií. Benešovi osobně velice záleţelo na této smlouvě. Proto napsal Stalinovi
obšírný dopis, který odevzdal Stalinovi ministr Masaryk. Ale Stalin ho ani nečetl.
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Druhého dne byla v Praze schůze ministerské rady, která jednala o Gottwaldově
telegramu, ţe je nutno odmítnout účast na Marshallově plánu. Bylo pozorováno značné
roztrpčení a připomínáno, ţe je to nový Mnichov. Nicméně muselo být vyhověno
rozkazu.

Dr. Edvard Beneš s chotí v Náměšti nad Oslavou 6. 7. 1946

A Beneš? Není známo, co řekl. Snad pak napsal poznámku do svých Pamětí: „Nevím,
zda se mýlím. To rozhodne budoucnost.“
Učitel Mlejnek, který utekl z německého koncentráku do Jugoslavie a odtud přišel aţ
do Londýna, kde pracoval v blízkosti Beneše a hlavně Osuského, vyprávěl po válce
v krouţku učitelů v Třebíči, jak si Beneš počínal v Londýně velikášsky. Údajně to budilo
v londýnských kruzích velice špatný dojem. Nestačil mu slušný byt. Musel mít celý
domek, ačkoliv jiní exulanti měli jen skromné byty. Kdyţ to Mlejnek vykládal, mnozí
z posluchačů mu to zazlívali, ale po roce 1950 dávali Mlejnkovi za pravdu.
Ladislav Tvarůžek, pohlednice Ondřej Knoll
Tyto řádky napsal můj dědeček z matčiny strany pan Ladislav Tvarůţek. V současné
době, kdy byly publikovány paměti přímého účastníka jednání Dr. Drtiny, jsou shora
uvedené informace běţně dostupné. Ovšem v době, kdy L. Tvarůţek psal tyto řádky,
někdy mezi rokem 1950 aţ 1952, byly známé jen malému okruhu lidí. Prakticky jen těm,
kteří se jednání v Moskvě osobně zúčastnili, nebo jejich nejbliţšímu okolí. Není jasné, od
koho tyto informace získal. Projevil se v tomto případě jako investigativní novinář. Svůj
zdroj samozřejmě neuvedl, protoţe začínalo období padesátých let, a tak by mohl tohoto
člověka bezprostředně ohrozit.
Jiří Štelovský
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Z BUDIŠOVA A OKOLÍ
Dětský virtuální karneval
Jak jistě všichni víte, epidemiologická situace letos neumoţnila dětem setkání na
karnevalu. Proto jsem si řekla, ţe by bylo fajn udělat jim alespoň virtuální karneval.
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Oslovila jsem městys Budišov a pan starosta nápad s nadšením přivítal. Rodiče doma
děti nastrojili do kostýmů, vyfotili je a poslali fotografie. Ty jsou zveřejněny na
facebookových stránkách městyse Budišov. Zúčastnilo se téměř 70 dětí a všechny byly
odměněny za účast. Není to jako opravdový karneval, ale v téhle sloţité době je to pro
děti alespoň malá náplast…

Děkuji rodičům, kteří si udělali čas a zapojili se s dětmi. Příští rok můţeme jenom
doufat a věřit v osobní setkání.
Soňa Pospíšilová
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Putovní malované kamínky
Uţ jste někdy našli pomalovaný kamínek, na kterém je uvedeno kromě pěkného
obrázku i poštovní směrovací číslo?
Myslím si, ţe v dnešní době je jiţ málo lidí, kteří neslyšeli o malování putovních
kamínků.
Naším prvním nalezeným kamínkem bylo loni sluníčko v Budišově u ZŠ. Od té doby
kamínky malujeme, roznášíme, hledáme a nejraději je nacházíme.
Malování kamínků je pro mne relax a zároveň jsem vţdy napnutá, kdo ho najde, kam
aţ docestuje a jestli vůbec se někdy někde ještě objeví. Pro dcery je to zpestření při
procházce a mají velikou radost z kaţdého nalezeného kamínku. Většinou je pak vezeme
někam dál. Pár si jich uţ ale nechaly – i to se můţe, kdyţ se autorovi opravdu povedou.
Kdo to chce také zkusit, můţe. Nebojte se. Je zapotřebí najít vhodný kámen, omýt ho,
osušit, koupit vhodné akrylové barvy či fixy a nakonec to nejdůleţitější – lak. Kdyţ ho
nepouţijete, přijde vaše práce vniveč.

Na kaţdý kamínek se zespodu píše název skupiny. Např. „Kamínky“, logo facebooku
a PSČ odkud jste. Aţ je kamínek zaschlý, odnese se na veřejné místo, kde je pěkně vidět.
Ten, kdo ho najde, si jej můţe nechat nebo spíše poslat dál. Je zajímavé sledovat, kam aţ
kamínek doputuje. Tedy, pokud ho dotyčný bude sdílet na FB. Občas se totiţ stane, ţe
někdo neví, co s nalezenými kamínky. Pokud nemáte facebook, poproste někoho, kdo ho
má a kamínek za vás můţe vyfotit a sdílet na facebooku on.
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V Budišově je uţ několik desítek „kamínkářů“. Malují děti, maminky, tatínci, babičky,
celé rodiny. A myslím, ţe nás bude přibývat. Je to opravdu bezva koníček a spojení pro
rodiče a děti v této sloţité době. Líbí se mi, ţe děti netráví čas jen u PC a mobilů a jdou
na procházku s radostí…
Kamínkům ZDAR!
Soňa Pospíšilová
Oblouk lidského života
Dítě se narodí, dostane herdu do zad, aby se mělo k ţivotu. Zázrak zrození! A křičí,
jakoby se ptalo: Jsem tady správně na tom boţím světě? U dobrých lidí, kteří mě budou
mít rádi? Bude ze mě uţitečný člověk? Takové otázky ho, toho malého a nejistého
človíčka, občana Budišova, Náramče, nebo Hodova, budou provázet po celý ţivot.
Dítě nevnímá okolí a hodně spí, spí a spí… Nabírá síly. Potom otevře oči, postaví se
na nejisté noţičky a udělá první samostatný krok, s pomocí mamky. Velký krok pro
člověka, malý pro svět. Odloţí plínky, první úspěšná akce na nočníku. Svět se mu
otevírá. Bezzubými ústy se začíná usmívat, pak první zub, šišlá první slova, asi mama,
a je odkázáno na pomoc rodičů.
Za přiměřeně dlouhý čas je uţ dospělé a péči rodiny nepotřebuje. A začnou se dít divy,
jak potomek přeskakuje překáţky, které před něj staví osud. Sloţí první stavebnici,
vyrobí si první motokáru, vypije první pivo, políbí první dívku, vyhraje první turnaj,
třeba hasiček, přeplave Pyšelák, postaví dům nebo samostatně odoperuje prvního
pacienta. Dobývá vysoké mety ţivota. Mistr Evropy atlet Petr Svoboda z Budišova, mého
rodiště, získával medaile. Jen běţí a přeskakuje překáţky. Ale na to, aby ty překáţky při
tom fofru neshodil, dlouho a tvrdě trénoval. Ţivotní překáţky jsou stále obtíţnější, pořád
se je musíme učit překonávat. Dospělé dítě pak třeba objeví lék proti rakovině, doletí na
Mars, nebo natočí film, kterým rozesměje miliony diváků. Zaloţí rodinu a také budou mít
děti, které jim to jejich zlobení v pubertě pěkně oplatí. Ţivot je jen náhoda, jednou jsi
dole, jednou nahoře.
No a po čase, aţ se ţivot naplní, se ten oblouk lidského snaţení dostane na sestupnou
dráhu. Starý člověk chodí pomalu, na nejistých nohách, potřebuje oporu jiných nebo
berle. Ztratí poslední zub a bezzubými ústy vypráví příhody z mládí. Co dělal včera, uţ
neví, nepamatuje si. Později nevnímá okolí, vrátí se k plínkám a hodně spí, spí a spí. Svět
se mu uzavírá. Ztrácí se mu síla a potom zavře oči…
Z lůna své Matky zrozeni, do víru světa vrţeni, do lůna Matky Země uloţeni. Opustili
slzavé údolí, uţ je nic nebolí. Rozhoupej zvony, zvoníku starý, na všech kostelech. Ať
vítr něţný odnese duši člověka aţ do nebes. A nad naším Horáckem zazní rekviem, mše
za zemřelé. I za ty, kteří nyní umírají na zákeřný covid. Takový je ţivot. Všechno má
svůj konec!
Jak zranitelné, ale i dravé je mládí a moudré a trpělivé musí být stáří…
Ing. Rostislav Tesař
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Co všude rozkvétá
Co všude rozkvétá!
I v modrých kvádrech zdiva
roj bradaviček – řas
svou drobnou kresbou zpívá:
jak mince šedavé,
žluté a zelené
pokrývá mostní svor
z dávného kamene.

Vždy něco ožívá
na vlnách, pod vodami,
vítr květ zaseje
i do doškové slámy,
i z přikrčených střech
dýchne dech života,
když prostá bylinka
v štítu se třepotá.

Slunce je zahřívá,
závoje dešťů kropí.
Tak s vytrvalostí
rostou a svoje stopy
porůznu vtiskují,
ke každé kostce lnou
a jsou jí ozdobou
něžnou a kouzelnou.

Do rozsoch starých zdí,
do puklin kůry kmenů,
do stromků bez mízy,
vpleteno do kořenů,
na mrtvé pařezy
drobounké kapradí
za smrtí radostně
zas život přivádí.

Zastavte na chvíli
a otevřete oči:
paprsek láska je,
potom je sprška smočí –
povězte, znáte-li
malby či tkaniny
umnější, krásnější
než tyto rostliny?

Nezajde travička,
rostlina nezahyne,
aby tím nedala
světlo dne opět jiné:
z trouchnivějících dřev
i ze hnijících kup
po čase vzroste trs
plísní a svěžích hub.

Tu mihají se v nich
čahouni komářiska,
na krátkých nožičkách
se mraveneček blýská
a duha křidélek
jak jasné zrcadlo
rozsévá něžný třpyt.
Jak skvostné divadlo!

Na Šeldě, na Lysu,
v písku i na pobřeží,
na moři, na domech,
na plotech najdu stěží
píď, na níž zářil by
a hleděl do světa
květ, lásky nehodný…
Co všude rozkvétá!
Quido Gezelle
Přeložil Jindřich Pokorný

(Rájec-Jestřebí v březnu 2019. Soukromý tisk)
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Milí kamarádi,
v tomto vydání našeho zpravodaje se vydáme do Třebíče a řekneme si pár zajímavostí
o její nejslavnější památce – bazilice sv. Prokopa. V pověsti se dozvíme o bájném
pokladu a k bazilice se vydáme i v tipu na výlet. Jako vţdy nebudou chybět ani úkoly
k přemýšlení.
Řešení z minulého čísla
V minulém čísle jste měli určit správné pořadí obrázků:

V jarní vymalovánce vám měl vyjít záhon plný květin.
Hádanky
1) V zimě dokonce i zebe. V létě je ho plné nebe. Na obzoru beránky zrána jako za
večera proměňuje v červánky. Co je to?
2) Co se nečeše hřebenem, ale rukou?
3) Na vysokém stonku z luk obláček si nesl kluk. Foukl trochu, foukl víc – a z obláčku
není nic.
4) Slunce v dešti kreslí most malým dětem pro radost.
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Letní hledačka
Vyškrtáním dvojic stejných písmen zůstanou pouze písmena tajenky.

Číselná trasa
Vybarvi trasu, která bude obsahovat řadu čísel 1–20.
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Pověst
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Zdroj: Hedbávný, Miroslav, Třebíčské pověsti a zajímavosti, 3. vyd., Akcent, spol.
s r. o., 2015.
Jenţe zachovala se i jiná verze pověsti. Uvádí se v ní, ţe po zavraţdění krále
Václava III., posledního Přemyslovce, se templáři (jeden z nejmocnějších rytířských řádů
ve středověku) zmocnili lstí stříbrných soch v tišnovském klášteře, odvezli je na hrad
Veveří a po zrušení řádu ukryli sochy v jednom hradním sklepení.
Jestli poklad opravdu existoval, se asi nedozvíme. Třebíčský klášter kdysi patřil
k nejbohatším klášterům u nás, ovšem chybí nám nějaké doklady o velikosti pokladu.
A není vyloučeno, ţe mohl být i nalezen. Většina Třebíčanů byla v dávných časech
přesvědčena, ţe sochy jsou stále ukryty v podzemní chodbě, do které se dá vcházet
z krypty. Moţná opat nejdraţší část pokladu, stříbrné sochy, neposlal, jak pověst uvádí,
na hrad Veveří, ale spoléhal na bezpečnost úkrytu v tajné chodbě, která snad ani neměla
východ mimo klášter…
Klášter v roce 1527 zanikl, bájný poklad byl/nebyl objeven. Benediktini nám ovšem
zanechali baziliku, kterou historici umění uznávají za jednu z nejpozoruhodnějších staveb
poloviny 13. století v Evropě.
Bazilika sv. Prokopa
Vznikla v letech 1240–1260 jako součást benediktinského kláštera. Je jedinečná
spojením románského pojetí stavby a jejím gotickým provedením. Byla značně
poškozena při obléhání města vojsky uherského krále Matyáše Korvína v roce 1468
a více neţ dvě století byla vyuţívána ke světským účelům. Slouţila jako konírna, obilná
sýpka i pivovar. Nejzachovalejší a nejstarší částí celého chrámu je románská krypta. Od
roku 2003 figuruje společně se ţidovskou čtvrtí a hřbitovem na seznamu světového
dědictví UNESCO.
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Tip na výlet – Areál baziliky sv. Prokopa
Dnešní výlet zahájíme na parkovišti nad komplexem třebíčského zámku a baziliky
v ulici Nad zámkem pod restaurací Centrum Lihovar. Odtud se vydáme procházkou
směrem k zámku a bazilice.

Cestou po pravé straně mineme zámecký park, po levé straně pak nedávno opravenou
Zámeckou ledovnu. Ledovna byla pouţívána obyvateli zámku k uchování ledu a následně
potravin. Je přístupná a návštěvníci v ní objeví na 80 kamenných fragmentů, které byly
nalezeny při výkopových pracích. Pravděpodobně jde o pozůstatky zbořeného kláštera.
Po průchodu vstupní branou se dostaneme na nádvoří areálu zámku a baziliky. Zde
můţeme navštívit interaktivní expozici Cesty časem, která nabízí procházku třebíčskou
historií. Expozice je zaměřena na dětské návštěvníky, kteří si můţou vyzkoušet vlastní
šikovnost například při manipulaci s modely středověkých stavebních strojů nebo při
stavbě města pomocí interaktivního stavebního modelu.
Zámek i baziliku si můţeme prohlédnout zvenku, případně obě památky nabízí
i vnitřní prohlídkové trasy. Z nádvoří se poté dostaneme do bylinkové naučné zahrádky
s krásným výhledem na město.
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Dále pokračujeme po původní přístupové cestě do baziliky směrem na Ţerotínovo
náměstí. Poté můţeme zamířit do Ţidovského města nebo na Karlovo náměstí
a prohlédnout si další třebíčské památky.
Za spolek Budík Jitka Svobodová a Martina Vašíčková
foto Martina Vašíčková
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Bourání komína budišovského lihovaru

Firma Antistav-demoliční práce, Karlovy Vary

Původní výška komína
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Výška komína po zbourání jeho části
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Pohled ke škole
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Pohled k zámku a benzinovému čerpadlu

Pohled k zahradnictví
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Silnice ke Kundelovu

Silnice k Rejdůvni
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foto Stanislav Bačák
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Příštpo, Justýnka – znamenaný kámen
Dopoledne jsem jel z Třebíče z autobusového nádraţí na chalupu. U Alfy nastupovala
do autobusu robustní ţena. Snad ještě neměla ani zakoupenou jízdenku a uţ na celý
autobus řvala do svého mobilu: ,,Právě se vracím z koţního“. To by mne moţná
i zajímalo, co tam dělala, ale pak jsem se dověděl, co měla včera k večeři, co bude mít
dneska na oběd, jestli to stihne… atd. Zřejmě mluvila s nějakou ţenou, protoţe chlap by
jí to uţ dávno stopnul. Ulevilo se mi, kdyţ jsem v Jaroměřicích z autobusu vystupoval.
Po obědě jsem vzal kolo a zajel si do Příštpa, kde hned za čističkou vod je krásná skála,
ke které se váţe zajímavá pověst. Ta je zde uvedená a kaţdý pocestný si ji můţe přečíst.
Je to údajně pověst z třicetileté války.

Kdyţ Švédové obléhali v roce 1642 Sádek, část jejich vojska se rozběhla do krajiny,
aby získala co největší kořist. Tak napadli ves Příštpo. Švédové drancovali, na co přišli.
Lidé utíkali do lesů. Vojáci je pronásledovali. Také děvče Justýnka hledalo v lesích
záchranu. Její útěk zpozoroval nepřátelský voják a rozjel se za ní na koni. Justýnka, kdyţ
doběhla na pokraj skály, vysoko nad řekou Rokytnou, nešťastně skočila do propasti pod
skálou. Kdyţ vojákovi, který neznal krajinu, děvče zmizelo před očima, pobídl svého
koně k prudšímu letu a zřítil se i on do propasti. Od té doby nazývají skálu Justýnčiným
jménem. Pro připomínku válečných hrůz, proto, aby kaţdý ze všech sil v dobách příštích
válce bránil, aby si míru váţil nad poklady světa.
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Pod skálou, je to zřetelné od řeky, jsou na velkém balvanu vytesané znaky, meč
(původně jsem si myslel, ţe je to kříţ), podkova a srdce. Stojí za to, si údolí projít. Já sám
za ta desetiletí jsem je prošel víc jak stopadesátkrát a vţdy se těším na další procházku.
29. 11. 2020 Emanuel Nožička
P. S. Ta uvedená pověst je z knihy Obrázky z Jaroměřicka, druhý díl. Autor pohádek
a pověstí je Antonín Ondříček, knihy ilustroval Václav Kocourek. První díl vyšel v roce
1956, druhý roku 1959.
Balinské údolí – Sáblíkův park – opravená studánka Vila

foto archív zhotovitele

POČASÍ
Měsíční úhrn srážek
březen
duben
květen

19,0 mm
19,0 mm
83,3 mm
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Poděkování
Redakce děkuje Mgr. Jiřímu Horákovi za jeho 20 let obětavé práce na Budišovském
zpravodaji.
Karel Pavlíček, Ladislav Dokulil
__________
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