U rodného domku
Mamince
Tak tady stojí, před domkem dvakrát vyhořelým,
jen rozsochatý pahýl. Prý už nekvete.
Šplhat jsem na něj neuměl. A teď se neosmělím
sklonit se do tázavých očí dítěte.
To je náš starý akát, z něhož v dávném mládí
jsem jídal po slzičkách motýlový květ.
Házeli mi ho z větví kamarádi,
křiklaví hrdinové těch pološeptmých let.
Tehdy i stín byl chudokrevný. Byla válka,
vpadly rekvizice do domku bez táty.
Jen on zvedal oči zakřiknutého peciválka,
ten nejspanilejší mezi akáty.
Fasuňky poloprázdné brodily se blátem,
nad kterým kmitali se malí modrásci.
Bylo to v roce – bůhvíkolikátém.
Stínohra za okny. V mřížovém obrazci.
Čím to, že všechna příští podobenství světa
se vejdou do krůpěje: Do dnů dítěte?
Na plotě sedal černý pták. A neodlétal.
U plotu přesto kvetl akát. Nekvete.
Jen mlčky stojí, před domkem dvakrát vyhořelým.
Tatínek po válce se vrátil. Dávno spí.
Před ním jsem plakat neuměl. Teď už se neosmělím.
Ten strom je mezníkem zašlého království.
V něm tatínek měl králem být. A nebyl.
I moje děti prožily dům bez táty.
Před domkem, co už není náš, se stydí k nebi
pahýl jediného mezi akáty.
Jak rakev spuštěná jen do půl jámy.
Jak zdivočelým strachem přetržený vzlyk.
Jak noční bouří rozmetané vlnolamy.
Jak velkou vodou unášený převozník.
Jak proražený štít, jak v bubnu kůže zející,
jak vydloubnuté ovčí oko v jímce jateční,
jak noha na kolejích v dětském střevíci.
Jak po nebožce tetě šaty sváteční.
Odněkud fičí, a netáhne šum korunami,
táhne to zcela nízko při zemi.
Jak rakev spuštěná jen do půl jámy –
přetrhne vzlyk. A srdce oněmí.

Václav Renč
(Přesýpací hodiny, Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří, 2011)
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ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Usnesení č. 19 ze zasedání Zastupitelstva městyse Budišov ze dne 28. 6. 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:
- určuje ověřovatelem zápisu Mgr. Veroniku Leţákovou a Helenu Kašparovou,
- schvaluje program zasedání zastupitelstva městyse,
- bere na vědomí zápisy z jednání Rady městyse č. 68–73,
- schvaluje Účetní závěrku ke dni 31. 12. 2020,
- schvaluje Závěrečný účet za rok 2020 a Zprávu o přezkoumání hospodaření městyse za
rok 2020 bez výhrad,
- schvaluje prodej částí pozemků p. č. 3067/3, o velikosti 101 m2 a p. č. 38/2, o velikosti
3 m2 v k. ú. Budišov za cenu 50 Kč/m2, dle geometrického plánu č. GP 1127-59/2021,
- schvaluje nákup části pozemku p. č. 38/1 v k. ú. Budišov o velikosti 66 m2 za cenu
50 Kč/m2, dle geometrického plánu č. GP 1127-59/2021, náklady spojené s prodejem
hradí kupující,
- schvaluje pro pokračování v projednávání případu bezúplatného převodu části pozemku
p. č. 4608/1 v k. ú. Budišov od Správy ţeleznic, státní organizace:
Prohlášení, ţe s majetkem převezme městys Budišov i případné ekologické závazky
s tímto majetkem spojené,
souhlas s technickými podmínkami převodu,
- schvaluje členy Školské rady Helenu Kašparovou a Ing. Radka Klinera,
- schvaluje členy komise za ţivotní prostředí ve sloţení Bc. Barbora Mikysková, Petr
Jaroš a Ing. Radek Kliner,
- schvaluje členy komise sportovní ve sloţení Ing. Roman Vašíček, Milan Koš a Karel
Věţník,
- schvaluje členy kulturní komise Mgr. Jana Smrčková, Mgr. Veronika Leţáková, Hana
Klímová, RNDr. Zdeněk Machát a Olga Ondráčková.
Petr Piňos, starosta, Mgr. Zdeněk Smrček, místostarosta

Informace z Rady městyse Budišov
Rada městyse informuje v aktuálním vydání zpravodaje o připravovaných nebo
realizovaných akcích za minulé období od uzávěrky minulého vydání.
Rada vyuţila moţnosti dotace z národní sportovní agentury na výstavbu kryté tribuny
a střídaček na fotbalovém hřišti FC Budišov-Nárameč. Spoluúčast městyse má být cca
10 %, předpokládaný náklad 1 100 000 Kč. V případě akceptování ţádosti by výstavba
začala na podzim, případně zjara.
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Připravuje se oprava střechy nad částí budovy mateřské školy, tato část střechy je
v havarijním stavu a je nutné jej co nejdříve řešit.
Rada městyse schválila mimořádný příspěvek mateřské škole na zakoupení nábytku
a dalšího vybavení nové třídy.
Dětské omalovánky s motivy z Budišova jiţ jsou vyrobeny a v průběhu září 2021
proběhla jejich distribuce.
Zastupitelstvo městyse po projednání radou schválilo finanční dar 60 000 pro obce
postiţené tornádem.
V srpnu 2021 byly zahájeny práce na 2. etapě hřbitovní cesty, v současné době je
dokončena tzv. mlatová cesta a další část bude vydláţděna.
Rada schválila realizaci elektronického zabezpečovacího systému mateřské školy.
Schválena je i výstavba malých dětských hřišť pod základní školou a před bývalými
stavebninami.
Byla zadána studie nové knihovny v prostoru bývalé cukrárny v budově mateřské
školy. Knihovna bude dokončena po skončení rekonstrukce mateřské školy, do té doby se
připravuje omezený provoz knihovny v prozatímních prostorách.
Rada městyse schválila návrh smlouvy s firmou CETIN na vybudování chodníku
směrem k Mihoukovicím.
Workoutové hřiště je jiţ v provozu.
Petr Piňos, Mgr. Zdeněk Smrček
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foto Karel Pavlíček
Hřbitovní cesta II
Od 2. srpna začaly práce na hřbitovní cestě. První část prací začínala od hlavního kříţe
a skončila u náramečské brány. Ta druhá na ni začala navazovat a měla by končit
u hlavního kříţe. Po vykolíkování a vybagrování zeminy následovalo zabetonování
bočních obrubníků. Práce provádí firma RENOSTAV, s. r. o., Valeč.

4

Karel Pavlíček
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ZPRÁVY
Prezentace ročníkových prací v ZŠ Budišov
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Zastupitelé městyse dostali pozvánku na veřejné představení ročníkových prací ţáků
9. ročníku Základní školy Budišov 14. června 2021. Přišli jsme se podívat – a nelitovali
jsme. Témata prací z nejrůznějších oborů lidské činnosti byla velmi zajímavá: Hip hop,
Leonardo da Vinci, Práce v lese, Skauting, Práce u policie ČR, Sluch, Vesmír, Lída
Baarová, Speedcubing (skládání kostek a hlavolamů na čas), Parkur, Tour de France.
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Místnost relaxační učebny zcela zaplnili rodiče ţáků, spoluţáci i zástupci městyse
v čele se starostou. Deváťáci se i přes nesnáze způsobené covidem vyrovnali se svými
úkoly skvěle a nám divákům připravily dvě vyučovací hodiny zajímavé podívané.
Několik málo obrázků zobrazujících atmosféru akce zde uvádíme.
Zájemci mohou shlédnout více fotografií na stránkách školy:
https://skolabudisov.rajce.idnes.cz/Rocnikove_prace_2021
Ladislav Dokulil
Osmdesát let
V minulém čísle zpravodaje jsme informovali o vyzvedávání trosek bombardéru, ve
kterém zahynul 23. června 1941 se čtyřmi spolubojovníky i budišovský rodák Leonhard
Smrček (jeden se zachránil po seskoku padákem).
K 80. výročí úmrtí letce Smrčka se v Budišově u pomníku padlých ve světových
válkách v neděli 23. června 2021 uskutečnila vzpomínka za účasti České televize, rodiny
Smrčkovy, zástupců městyse a z důvodu přetrvávající epidemie jen několika dalších
diváků.
Městys v září zrenovoval památník padlých, aby další vzpomínky probíhaly důstojně.
V neděli 19. září byla další vzpomínková akce k uctění památky členů posádky
letounu Vickers Wellington KXT-T2990. Zde byli i zástupci 22. základny vrtulníkového
letectva „Biskajská“ (22.zVrL). O tom přineseme zprávu v příštím čísle (tento BZ byl jiţ
v tiskárně).
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Ladislav Dokulil
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Skautský tábor KLIKOPI 2021

Letní tábory našeho skautského střediska se konají od roku 1991 a jsme rádi, ţe ani
letos jsme ji nemuseli přerušit. Sice jsme díky zásahu ČIZP museli po třiceti letech
opustit naše milované tábořiště a posunout se o 2 km dál, ale změna je ţivot a přináší nám
různé výzvy. A tak i přes některé legislativní omezení a zmatky, které letos konání tábora
provázelo, nakonec jsme si uţili krásných 14 dnů společného pobytu v přírodě. Letos o to
vzácnější, ţe mu předcházely měsíce zákazů a omezení. A tak ze všech přímo čišela
radost a tábor jsme si společně báječně uţili. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na
přípravě a průběhu podíleli. Doufejme, ţe se budeme postupně vracet k normálnímu
ţivotu a čeká nás krásný skautský rok se schůzkami, výpravami a obyčejným lidským
potkáváním se…
Za středisko Junáka Budišov Martin Lisý, mapka Ladislav Dokulil
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foto Martin Lisý
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Zámecká kaple svaté Anny v Budišově – obnova v letech 2010–2020
Den před památkou sv. Anny (a sv. Jáchyma), 25. července 2021, proběhlo ţehnání
obnovené zámecké kaple sv. Anny, spojené se slavnostní mší sv. na nádvoří
budišovského zámku. Obojího se ujal budišovský farář P. Jiří Polach.
V souvislosti s tím měli zástupci městyse několik nejasností.
Předně nebylo vůbec jasné, kdy a zda vůbec se bude moci taková akce uskutečnit.
Konečně přišlo snad nějaké „rozvolnění“, takţe s určitými omezeními mohla slavnost tři
týdny před hlavní budišovskou poutí k Nanebevzetí Panny Marie proběhnout.
Potom počasí – chystaly se stany na zakrytí návštěvníků proti dešti i proti slunečnímu
svitu. Naštěstí se za nás nahoře všichni přimluvili, takţe pršelo noc předtím i noc potom,
v době konání jiţ bylo počasí příjemné (ani slunce tolik nepálilo), stany ani nebylo nutné
pouţít. Chladno zrána také nepřišlo.
Další nejasnost vznikla s počtem návštěvníků, ale zdá se, ţe připravené lavice vcelku
postačily, přestoţe účast byla vzhledem k době uprostřed prázdnin poměrně hojná.
Nejasnosti jsou i se zasvěcením kaple – o původním zasvěcení sv. Anně i o případné
změně zasvěcení po doplnění oltáře Svaté Rodiny chybí spolehlivé doklady.
Pro všechny zúčastněné připravili zástupci městyse barevnou publikaci se všemi
informacemi o obnově kaple. V Budišovském zpravodaji č. 2/2020 také najdeme
obsáhlý článek bývalého místostarosty Milana Bočka o obnově památky. Místo autora
promluvila jeho dcera Iva Rybníčková, která informovala o kapli a průběhu jejích oprav
návštěvníky mše sv. a poté i zájemce o prohlídku kaple.
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No, a tady byla také nejasnost. Nikdo nedokázal odhadnout, kolik bude zájemců
o prohlídku interiéru kaple sv. Anny (exteriér si kromě snad dveří nebylo lze
prohlédnout). Na nádvoří zámku bylo připraveno pro všechny návštěvníky občerstvení,
ale i tak bylo nutné nějakou chvíli čekat ve frontě před zámkem, neboť do kaple bylo
moţné najednou uvést maximálně 15 osob. Ale, jak sdělovali ti, kteří měli prohlídku
za sebou, těm, kteří na ni před zámkem čekali:
Stálo to za to…
Ladislav Dokulil
P. S.: Připravují se další moţnosti prohlídek renovované kaple.
Místní výstava drůbeže, holubů a králíků
Letošní místní výstavu drůbeţe, holubů a králíků, kterou pořádali v chovatelském
areálu budišovští chovatelé jiţ tradičně o budišovské pouti 14. a 15. srpna, provázelo aţ
úmorné vedro, které králíkům a drůbeţi moc nepřálo, ale, jak říkali pořadatelé, horší
kdyby pršelo.
Přes 500 platících návštěvníků mohlo spatřit celoroční výsledky chovatelů nejen
z Budišova, ale i širokého okolí. Ti nejlepší z nich byli po zásluze odměněni poháry
a potěšilo, ţe mezi nimi bylo i několik mladých chovatelů.
Zpestřením výstavy, vedle populární soutěţe v kokrhání kohoutů, byl i prodej cedulek
a samolepek zvířat rodinné firmy Marty Mastné.
Poradenské sluţby nabízel MVDr. Jaroslav Chyba.
Díky velkému zájmu náštěvníků uvaţují pořadatelé o uspořádání, vedle výstavy
o srpnové budišovské pouti, jarní výstavy o Květné neděli.
Přáním chovatelů je, aby jejich řady rozšířili i další příznivci chovatelství, dveře mají
u nich vţdy otevřené.
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Vítězové výstavy
Drůbeţ
1. Kajuga, Kresan Dušan
2. Araukana, Oulehla Pavel
3. Holokrčka, Durda Bohumil
Čestná cena:
Kachna smaragdová, Durda Bohumil
Wyandotka, Toufar Vít
Velsumka, Dobrovolný Josef
Holubi
1. Kudrnáč, Novotný Miroslav
2. Kudrnáč, Novotný Miroslav
3. Hesenský voláč, Leikep Tomáš
Čestná cena:
Pomořanský voláč, Durda Bohumil
Koburský skřivan, Diviš Josef
Moravský pštros, Oulehla Pavel
Králíci
Marburský, Valíček Josef
Stříbrný modrý, Rybníček Jan
Marburský, Valíček Josef
Čestná cena:
Novozélanský, Hort Josef
Zemplínský, Vakulová Lucie
Angora, Ing. Jaromír
Memoriál Aloise Sedláka
nejlepší z výstavy: kačer Kajuga, Kresan Dušan
nejlepší z výstavy: slepice Araukana, Oulehla Pavel
Kokrhání kohoutů
sobota: Holokrčka 5×, Durda Bohumil
neděle: Antverpský vousáč 34×, Kresan Dušan
Posuzovatelé
Králici, Jahoda Jiří
Drůbeţ, Prombergerová Iveta, Ing., Ph.D.
Holubi, Dudák Jiří
Sponzoři
Městys Budišov; Norunex, s. r. o.; Zahradnictví Studenec; Hammelmann–Servis,
s. r. o; Tomáš Glovacz; Dominant líheň Studenec; Avicentra, s. r. o.; Průmyslové zboţí
Josef Ondráček Budišov; Hospoda U Floriánka Budišov; Nábytek Novák Budišov; Sofi
stav, s. r. o, Rudíkov; Jatky Zezula Rudíkov; Liber Rudíkov; Mikrop Čebín; Zdeněk
Hospůdka, Nárameč; Zahradnictví Molnár; Wera Werk, s. r. o; Esko-T.
Za výstavní výbor Dušan Kresan
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Novokněžské požehnání o pouťové mši svaté
Není to tak dávno, kdy v budišovském kostele slouţil mši svatou novokněz Jaroslav
Mrňa, jehoţ dědeček pocházel z Hodova. S tímto regionem je spjat i P. Milan Werl, který
byl z dalších novokněţí, kteří zavítali do našeho kostela. Budišov mu nebyl neznámý,
jelikoţ asi 25 let jezdil s rodiči na chatu u Pyšeláku a na kole projel celé okolí, které měl
a má rád.
Pár slov k P. Milanu Werlovi. Narodil se 7. 6. 1984 v Třebíči, kde ţil s rodiči. Posléze
se Werlovi přestěhovali do Brna-Obřan, kde Milan Werl proţil většinu dosavadního
ţivota. Po maturitě na gymnáziu v Brně se zaměřením na matematiku studoval na
PřF MU matematiku a postupně absolvoval Bc., Mgr. a Ph.D. studium se zaměřením na
algebru a teorii čísel.
Pokřtěný byl v roce 2007 v Brně-Obřanech. V roce 2014 nastoupil do Teologického
konviktu v Olomouci. Studium úspěšně dokončil v roce 2020. Po vysvěcení na jáhna
v červnu 2020 se přestěhoval do Znojma, kde vykonával jáhenskou sluţbu. V červnu
2021 přijal kněţské svěcení a v součastné době působí jako kaplan v Hodoníně. Za
připomenutí stojí, ţe je autorem kníţky Křesťanství a homeopatie, kterou vydalo v roce
2021 nakladatelství Cesta.

zleva P. Jiří Polach, Jan Zedníček a P. Milan Werl

Poutní mše svatá 15. srpna přinesla jednak radost z toho, ţe do řad církve vstoupil
další mladý kněz, a také, ţe do Budišova zavítal právě na mši svatou spojenou se
slavností Nanebevzetí Panny Marie.
Po mši svaté P. Milan Werl uděloval novokněţské poţehnání.
Karel Pavlíček
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Z HISTORIE
Budišov mezi válkami
K napsání tohoto příspěvku mě inspirovala příloha BZ 2/2021, ve které pan Strnad,
rodák z Třebíče, připomíná nedávnou historii části svého města. Uplynulo sedmdesát,
osmdesát let a vše je v Budišově zcela jinak. Proto bych chtěl vzpomenout, jak to bylo
v té době, i několik let po druhé válce. Cituji jeho slova: „Budu uvádět příjmení a ţivnost.
Snad se na mne pro to nebudou jejich nynější ţijící rodinní příslušníci zlobit“. Chci ale
také ukázat, ţe městys Budišov byl tehdy téměř ţivotně soběstačný.
V Budišově „Na městečku“, tedy od Pavlasových přes bývalý Pekařák aţ po vyústění
silnice na Jazírek, tam, kde měli obchod Vikartovi, měli své statky velcí sedláci, které
jejich pole i dobytek zcela uţivil. Zato „V ulici“ bydleli převáţně malorolníci, domkaři,
kteří kromě pár hektarů polí měli i řemesla, aby uţivili svoje rodiny. Tomuto rozdělení
také odpovídají délky fasád jednotlivých domů, velikosti stodol i zahrad.
Na „ostrůvku“ domů na Městečku byla hospoda u Kostelecků, vedle měli Sedláčkovi
obchod, pak škola, dnes přestavěná na byty. Vedle školy byli Zalabovi–holičství, a pak
Zalabovi–malířství. Na druhé straně kovářství u Škarků.
Pokračujeme od ústí Ulice na Městeček. Hedejovi měli sedlářství, Svitáčkovi
pekařství, to druhé bylo u Michálků u Pekařáku. Pak uţ byli rolníci, Pavlíčkovi
(u Gotfrídů), nyní zcela zbouraný dům rodiny Nováčkovy, Mezlíkovi (Kristiánovi),
Tůmovi, na druhé straně Ulice byla škola a pošta, hasička a Rajfajzenka, Toufarovi,
Bednářovi, Čechovi, Mezlíkovi (Chybovi), Tesařovi (Kolářovi), a stávaly tam (dnes
zbourané) dva domy pana Chmelíčka, prodejce a opraváře kol. Naproti se prodávaly boty
firmy Baťa.
Na náměstíčku na Václaváku byly dvě hospody, Součkova a Škodova, oba měli ještě
řeznictví. Naproti byl koloniál Kazdů a Eichlerů a směrem k Hodovu stolařství Večeřa.
Směrem k zámku na pravé straně měl stolařství Jan David, můj děda, pak Šlezingerovi–
textil, František David, švec, který se doţil 102 let, holičství Cyprián, a Karel David,
stolař.
Na druhé straně Voneš, zbouraný dům Nejedlových, kde bydlí teď Slabovi, Bednář,
krejčí, Nedvědovi a a pan řídící a legionář Zejda.
No a jinde po Budišově ţili další stolaři, několik kovářů, krejčích a švadlen, zámečník,
lékaři MUDr. Míček a zubař Keprt, porodní asistentka a další řemeslníci. Vím, ţe jsem na
mnoho věcí zapomněl, a tak se omlouvám.
Nelze nezmínit hospodářskou sílu a společenský vliv panstva na zámku, které po válce
muselo Budišov opustit. V současné době tento majetek patří obci a slouţí dnes
veřejnosti.
V Budišově byla četnická stanice, sbor hasičů, dvě sýpky, které řídil můj strýc
Pospíšilů, lesní správa, kino a řada spolků. Bohatý společenský ţivot se odehrával
převáţně v Sokolovně.
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Jak moc se změnil ţivot za necelých sto let! Vţdyť do roku 1925 i ještě někde pár let
poté, neţ byl všude rozveden elektrický proud, svítilo se petrolejkami a vše se dělalo
ručně.
Dnes uţ v mnoha domech, často rekonstruovaných, bydlí jiné rodiny. Ale ti starší
Budišováci dobře ví, kdo tam předtím ţil, pracoval i umíral…
Za vydatné pomoci paní Heleny Kafoňkové sestavil ing. Rostislav Tesař

Odbojová činnost na Velkomeziříčsku a Velkobítešku VII – Heřmanov
Ve vesnici Heřmanově na okrese Velké Meziříčí ţije na počátku odboje farníky
oblíbený, vlastenecky cítící farář Přibyl a stejně smýšlející obchodník Ludvík Burian. Má
na nákupy vlastní auto. Řekni mu třeba o špendlíky a on je nemá v krámě – zítra ti je
doveze aţ do domu. Jeho ochota a snaha je známa v okruhu Křiţanova, Osové Bítýšky,
Stráţku a Moravce. Ludvík Burian je nejen dodavatelem, ale také odbojovým
zpravodajem a pozorovatelem, podporovatelem těch, kteří ztratili ţivitele rodiny
zatčením od gestapa nebo útěkem do zahraničí či do podzemí k partyzánským oddílům.
Tak plní další povinnost odboje – pomáhat postiţeným. Povinnost stejně cennou jako
povinnost bojovnou. Prosí ve mlýnech, u rolníků, obchodníků, na zámcích – všude, kde
je větší bohatství, zmírňuje bolest a bídu. Poznává mnoho dobrých, přejících lidí, ale také
hrubce a hamiţníky. Mohl by vyprávět o veliké obětavosti mlynáře Františka Valíka ze
Ţďárce, Jana Kolbábka, Josefa Lundy z Heřmanova a jiných dárcích, ale i o zlostném
uráţejícím lakomství. K těmto chodí za nocí partyzáni s napřaţenou pistolí.
Přibyl je členem Obrany národa a získává do ní i Buriana. Třetím členem této trojice je
velkomeziříčský farář František Procházka. Tato buňka odboje jezdí do Prahy za bratrem
Procházky, Bohuslavem, vyšším důstojníkem, zaměstnaným na ministerstvu školství a za
policejním inspektorem Kračmarem. Jsou odbojovou spojkou Mezi Brnem a Prahou.
Dodávají zprávy do Brna majoru Herovi a podplukovníku Langhamerovi na zemském
četnickém velitelství, dále zdravotnímu radovi MUDr. Nesňálovi. Brzy je prozrazena
jejich organizace. Zastavuje se činnost, zvláště po útěku důstojníka Bohuslava Procházky
do zahraničí. Sami však pracují dále. V roce 1940 obstará Burian krátkovlnný bateriový
vysílač, aby mohl zachycovat zprávy z Londýna a Moskvy. Zprávy šeptá spolehlivým
lidem ve svém obchodě a dodává je také do Velkého Meziříčí, členům hospodářské
kontroly, hlavně vedoucímu kontroly majoru Formánkovi. Ten mu zase prozrazuje kaţdý
týden, ve kterých obcích budou prováděny za účasti Němců kontroly zásob obilí, aby je
zemědělci mohli ukrýt před okupanty a aby mohl velitel odbojového oddílu Slávek
přemístit partyzány do obcí, kde je klid. Tak se dostáváme k činnosti tohoto oddílu.
V lednu 1945 je Burian a celý oddíl zapojen Pařilem a Dvořákem z Kadolce do skupiny
Generál Luţa. Burian přivádí i Poupu z Heřmanova, který je pomocníkem v jeho
obchodě. Zapojuje i Fice. Velitelem oddílu je rada Pliczka z ministerstva financí z Prahy,
který se ukryl v podzemí na Vysočině. Bere si Buriana jako spojku: „Máš auto a jako
obchodník nebudeš podezřelý. Můţeš všude jezdit a plnit rychle rozkazy oddílu.“
Burian dodává rozkazy přímo veliteli skupiny Generál Luţa – Indru Havranovi.
Kromě toho zásobuje oddíl šatstvem a potravinami. Zásoby jsou také doplňovány
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z Moravce pomocníkem Pliczkou, který je bratrancem velitele oddílu Slávek. Přináší
i zbraně. Potraviny a všechno potřebné dříví dostává ze zámku ve Velkém Meziříčí.
Všechno se vydává na pokyn ředitele panství, člena oddílu. Lesní správci a hajní jsou
všichni v odboji. Dříví je na topení a na bunkry. Obutí se shromaţďuje do tajné skrýše
v Zadním Zhořci za vedení dr. Hloucha. Skrýše je ve starém mlýně, od jehoţ dveří mají
partyzáni klíč a berou si, co potřebují. Skrýš se měsíčně doplňuje.
Partyzánské oddíly se rozrůstají. Je nutné vybudovat pro ně samostatné bunkry. Burian
nabídne pro úkryt i svou chalupu na samotě u lesa, poblíţ vesnice Vrartislávky a říčky
Libochůvky. V chalupě bydlí jeho rodiče, kteří museli odejít ze Slovenska, z území
zabraného Maďary. Tři měsíce je v chalupě a kolem ní rušno. Hlína z vykopávek se sype
mezi trámy nebo se hází do říčky. Částí dvou bunkrů je i vyzděný sklep, kde mají
partyzáni sporáček na ohřátí jídla. Je tam nově vykopaná studna. Materiál na vyztuţení
stěn, stropů, paland je dovezen z pily Krasňovse. Vchod do bunkrů je půdou chalupy
nebo maskovaným vchodem zvenčí. Partyzáni se nejvíce zdrţují v kuchyni
u Burianových rodičů, odkud je vidět na cestu před chalupu.
V kuchyni jsou padací dvířka v dřevěném stropě pro případ rychlého zmizení.
Burianovy rodiče ţijí ve stálém strachu – tolik chlapů. Není jediné klidné noci. Stále
někdo přichází a odchází. Jednoho dne se stane, ţe velitel oddílu zpozoruje pře chalupou
německou hlídku. Vyskočí, povalí ţidli a rána padacích dvířek tak poleká stařenku, ţe
nervově ochrne.
Velitele oddílu Slávka navštěvují ruští partyzáni z oddílu PAM. S nimi přichází
i komisař Andrej. Pozná se s Burianem. Dobře se tak stalo. Uţ druhého dne po seznámení
veze Burian do bunkrů proviant. Sjíţdí s vypnutým motorem se stráně k Brabcovu mlýnu
a zaslechne volání: Stoj! Stoj! Za balvanem spatřil dva muţe v palebném postavení.
Zastavuje. Zbraně se sklánějí, Andrej poznává Buriana a volá: „Zdravstvuj tovaryšč, já
zabyl na těbja!“
Jindy zase objíţdí s Andrejem hájenky. Jsou v Březské, Vlkově, Rozích. Rozváţejí za
noci velkou dávku nábojů. Mají se téţ stavit u hostinského Hermana na Moravci. Ten je
nepustí bez pohoštění. Bije uţ půlnoc, hodina duchů. Stráţ před hospodou vpadne do
dveří: Zhasnout! Ze tmy je slyšet rachot auta. Poznávají auto křiţanovského gestapa.
Komisař Andrej uţ stojí u pootevřených dveří, Míša a Nikolaj mají obsazena okna,
Burian a Herman jsou připraveni zesílit palebná postavení. Naštěstí Němci projíţdějí dále
do Bohdalova.
Herman je výborným pomocníkem partyzánů. K němu se dodávají všechny vzkazy
a potraviny pro oddíl. Z Velkého Meziříčí donáší je kundratický Kruţík. V bunkru ţije
rodina velitele, kterou přivezl z Prahy majitel auta Kujal z Borů v únoru. Podařilo se to na
heslo: Marian je zdráv? Z jeho bytu v Praze, hlídaného gestapem, zmizela jeho rodina
v přestrojení a za pomoci dobrých sousedů. V této době poroby ţijí v městech i na
venkově lidé nebojácných srdcí.
Jen několik příhod z desítek vyprávění:
Partyzánů je v bunkrech mnoho. Chtějí jíst. V hraběcím dvoře Křeptově u Velké
Bíteše u státní silnice je prasat habaděj. Jan Kolbábek, rolník z Heřmanova, domluví si se
správcem dvora, ţe jedno odveze. Přijede, naloţí a jede. Nachytá jej německá kontrola:
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„Odkud to vezeš? – „Ze dvora Křeptova. Svině byla u kance.“ Němci kouknou na prase,
zahrabané ve slámě. „Jeď!“ Kolbábek jede a doveze pořádného vepře partyzánům. Němci
nepoznali, ţe to nebyla svině.
Na trase Brno – Křiţanov jede autobusem šofér Sec z Bosonoh. Přijede do Křiţanova.
Čeká jej starosta Kobylka z Kadolce. Znají se. Sec mrkne okem: „Hoď to nahoru!“
Vteřiny. Ujíţdí zpět k Brnu. V Bosonohách čeká muţský se sáňkami. Naloţí bednu
a u Seců, kde je ukryt generál Luţa, vytahují z bedny půlku prasete.
Ke starostovi Kobylkovi přijede za noci také syn generála Luţe Radomír a přivede tři
ruské utečence. Usídlí se na výměnku. Brzo ráno přijede ke starostovi auto s německými
četníky. Četníci jdou do školy, šofér vleze ke starostovi. „Co hledají?“ „Jdou si
k Malouškům pro rádio.“ Starosta shání něco k jídlu a pití, hledí udrţet šoféra v kuchyni.
Jeho ţena informuje ty na výměnku. Uţ se ţenou četníci. Ten zrzavý volá: „Pán starosta,
mít furt kaninchen (králíky)?“
„Jo, mám a kořalku taky.“
„Tak dej, ale ne kořalku z lavora!“
Pan starosta nalévá. Hrdlo zrzavého se zdá beze dna: „Kde frau Maloušek?“ „Je na
Rudě u maminky.“ (Její muţ byl před třemi dny zatčen a odvezen do Jihlavy). Zrzavý
poručí: „Řekni frau sofort do Gross Mezeritz za námi, ja? A kde máš partyzan?“
Pan starosta nemůţe říct, ţe jsou na výměnku. Lţe: „U nás nic. Mám dobrou vachu. Ta
zbudí a kdyby se něco strhlo, deset silných chlapů jedem hned do Křiţanova pro
wehrmacht.“ „Ty pro werhmacht? Dóbře, ty dobře hlava v pořádek.“
Dostane králíka a špek.
Zabouchnou vrátka. Zanikne jejich Heil Hitler. Na dvůr vyjdou čtyři automaty.
Vrátíme se zase do Heřmanova, abychom se dozvěděli další vyprávění. V Heřmanově
ţije další významný muţ, který má také co dělat s partyzány. Je jím Antonín Sedlák,
správce lihovaru. Seznámí se s ruskými partyzány kolem dvacáté třetí hodiny dne
12. března 1945. Čte si v posteli. V protektorátních novinách dovídá se o obranných
bitvách Hitlerovy armády u Olomouce, Ostravy, o zastavení postupu Rudé armády
u jezera Balatonu po pádu hlavního města Maďarska, Budapešti. Bere velkou mapu
Evropy a prohlíţí na ní podtrţená a Rudou armádou osvobozená města. Čeká ještě, ţe si
pustí zahraniční stanici, aby se dozvěděl pravdu o stavu fronty.
Uslyší bušení do dveří. Ukládá mapu. Myslí si, ţe zase někdo chce, aby ho zavezl
k lékaři do Křiţanova. V Heřmanově jsou v té době jen dvě motorová vozidla. Jeho
motorka a Burianovo auto. Odemkne dveře, otevře a strne: Proti němu jsou namířeny
hlaveň pistole a samopalu. Slyší: „Jsi dobrý Čech?“
„Myslím si, ţe ano.“
Hlas prvního poručí, aby schoval ten druhý zbraň. Vstoupí do kuchyně.
„Víš, proč jsme přišli?“
„Nevím, ještě jsem neslyšel, ţe by se přepadaly lihovary.“
„Jsi první. Dostali jsme rozkaz vypustit líh, aby ho nemohla ještě pouţít Hitlerova
armáda.“
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„To je pro lihovar velká škoda. Jen u mě to bude čtvrt milionu.“
„Dobrá, ustoupíme od zničení, kdyţ se ti podaří během noci nepozorovaně líh ukrýt
s naší pomocí.“
„To není moţné. Líh je ve 21 ţelezných sudech. V kaţdém je 7 hl lihu a váţí
7 metráků. V hlavní nádrţi je 250 hl. To mohou dokázat jedině rolníci s potahy.“
Komandýr se usmívá: „Tak ty chceš vydat celou vesnici gestapu a v posledních dnech
války naplnit koncentráky?“
„To nechci, tak rozkaţte sám, co máme dělat?“
„Prostřílíme sudy a nádrţ.“
„Střelba ţelezné sudy ani nádrţ neprostřelí. Sudy můţeme otevřít pomocí zátkového
klíče.“
Jdou do skladiště lihu. Je jich šest. Jeden hlídá. Dveře skladiště jsou zavřeny
monopolním klíčem. Správce chce odemčít, ale komandýr to nedovolí: „To nesmíš!
Němci by hned poznali, ţes byl s námi domluven!“
Urazí zámek sekyrou, zátkovým klíčem otevírá sudy. Poručí, aby je shazovali s rampy
na cestu. Líh proudem vytéká po cestě do rybníka pod vsí. Nikdo z partyzánů se lihu ani
nedotkne. Noční vzduch nasákne silnou vůní kořalky. Komandýr po akci dává správci
ponaučení: „Přijde gestapo. Bude vyšetřovat. Musíš říct, ţe ti hrozilo zastřelení. Jeden tě
hlídal. Ostatní odešli a ty nevíš, co se dělo. Slyšel jsi jen střelbu. Kdyţ odešel tvůj hlídač,
vyskočil jsi oknem a šel jsi to hlásit starostovi. Rozuměls?“ Píše tuţkou něco na lístek,
podá ho správci a řekne: „Přečti si to a dej to gestapu!“
„Neumím číst psanou azbuku!“
„Je tam: Smrt fašistům! Podepsán Andrej. To jsem já, oni mě dobře znají, budou mít
radost. Zdrávstvuj!“
Vypůjčí si ještě klíč od bytu, zamkne správce lihovaru, klíč dá na práh dveří a zavolá:
„Za hodinu vyskoč a udělej poplach!“ Zamává rukou a zmizí ve tmě.
Správce sedí u okna. Jsou tři hodiny po půlnoci. Je slyšet bouchání do oken ve vsi,
tlučení do vrat a křik: „Teče lihovar! Teče lihovar!“
Hlídka asi zpozorovala a ucítila sílu 93% lihu a vzbudila vesnici. Všechny domy svítí.
Teče lihovar! Teče lihovar! Litr doma páleného lihu je za tisíc korun! Kristepane!
Honem! Před správcovýma očima se rozvíjí nečekaná, nevídaná komedie. Ve světle oken
a baterek mihají se utíkající dţbery, škopky na maso, na zelí, necky na paření prasat,
putny a konve.
Líh teče všude. Nasáknou jím šaty, boty, cesta. Zázrak, ţe se nechytne vznětlivá směs.
Ráno dojde i na dělníky, jdoucí do práce k Nové Vsi a Heřmanovu. Ucítí a zjistí, ţe
potokem místo vody teče kořalka. V ten moment vylijí z konviček černé kafe a naplní je
kořalkou. Pak si lehnou na břeh a pijí z potoka plnými doušky.
Dojde i na husy a kačeny, které se potácejí po ranní koupeli na hrázi rybníka. Správce
za hodinu vyskočí oknem a zavře skladiště. Stojí tam u prázdných sudů hasič a hlídá, zda
někde nebude hořet. Hlásí mu: „Starosta uţ ví všechno. Posílá posla do Křiţanoa
s hlášením.“ Správce starostovi všechno potvrdil. Dopoledne přijde do Heřmanova
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praporčík Šimák a stráţmistr Vlk. Volají správce a dva noční hlídače. Radí jim, jak
vypovídat.
Akci vyšetřuje odpoledne německá policie. Správce vypovídá podle návodu ruského
komisaře. Policii zajímá hlavně počet partyzánů a jejich výzbroj. Vynášejí z auta všechny
zbraně od pistole po kulomet. Správce říká: „Viděl jsem jen pistoli a hlavně pušky.
Ostatní byli venku a ten, co hlídal, měl automat.“
„Jak jste poznal, ţe to byli Rusi?“
„My Češi poznáme slovanské jazyky.“
„Co je napsáno na lístku!“
„To nevím, neumím číst azbuku.“
Jeho výslech končí, ale Němci teprve začínají svou zastrašovací metodou.
Křičí: „Vašich povídaček máme dost. Pěkně jste se na to domluvili. Teď mluvte
pravdu! My je stejně dostaneme a vás zastřelíme pro napomáhání nepřátelům Říše!“
Správce se nezalekne a říká důrazně: „Nemám, co bych na výpovědi měnil.“
Zmátl je. Dali mu podepsat protokol. Na řadu přišel starší hlídač. Je úplně dostrašený.
Třesoucím se hlasem koktá nesrozumitelně: „Já-já nic ne-ne-vím, li-li-di bě-ha-ha-li, pipi-li…“ Gestapák zařve: „Marš ven! Bando zatracená, domluvená! Další!“
Je přiveden mladý, kuráţný chlapík. Odříkává neojácně, co ho naučili četníci. Také
nedokončí. Do výpovědi mu skočí vyšetřovatel: „Proč jsi jako hlídka nepřivolal pomoc
a nešel na bandity?“ Chlapec si troufá: „To říkáte vy, jako voják, ale v Heřmanově není
ani jedna flinta, ba ani pořádná hůl. Copak se nechám kvůli kořalce zastřelit?“ Pustí
chlapce bez odpovědi, jen správci ještě připomenou, ţe si pro něho přijedou.
Nepřijeli. Neměli čas a také strach jim v tom bránil. Začaly téci další lihovary
a mnoţily se přepady četnických stanic i menších vojenských jednotek. Přijel jen
představený celního úřadu Hans Powolny z Velkého Meziříčí pod ochranou dvou
německých četníků. Spustil ostře na správce: „Proč jste neobjednal vagóny na odvoz
lihu?“ „Objednal, ale víte sám dobře, ţe dráha v této době nepřiděluje vagóny. Tady je
písemná objednávka:“
Neřekl nic. Věděl stejně dobře jako já, ţe všechny vlaky směřují na západ, ţe jeho
soukmenovci jsou na útěku, ţe končí jeho zrádcovství – jemu, bývalému sokolu, Janu
Povolnému.
Končí vyprávění.
V chalupě na samotě u lesa blízko Vratislávky zatkne oddíl v květnu ještě tři Němce
a předá je Rudé armádě. Bunkry osiří. Ludvík Burian jezdí se svým druhým autem PragaBaby s velitelem Slávkem a s důstojníky Rudé armády do 20. května 1945 po republice.
Správce lihovaru Antonín Sedlák čistí kotle a kádě na novou kampaň. V Heřmanově mizí
ze dţberů, škopků a konví laciná kořalka. Radost z osvobození měla na ni veliké
poţadavky.
František Horký
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Antonín Švehla
Dva citáty Antonína Švehly:
Politika není moralistický penzionát, ani kazatelna.
Politika je drama a bez režie je to šmíra.
Zemřel-li kdo předčasně, byl to v první řadě Antonín Švehla, kdyţ zemřel 12. prosince
1933, stár 60 let a 8 měsíců. Neměl mnoho škol. Snad kromě školy měšťanské jen
odbornou mlynářskou školu v Praze. Ale jeho sebevzdělání bylo udivující. Kdyţ dospěl,
zemřel mu otec, jehoţ dva starší synové Stanislav a Karel byli jiţ po studiích
univerzitních. JUDr. Karel Švehla byl advokátem a jeho bratr MUDr. Karel Švehla se
věnoval dráze univerzitní. Hospodářství v Hostivaři převzal nejmladší Antonín. Velmi se
také věnoval agrární politice a jeho zásluhou se stala Agrární strana česká jiţ za
Rakouska nejsilnější českou stranou a udrţela se na svém vedoucím místě i za republiky
Československé.
Antonín Švehla se stal jako skutečný vedoucí činitel v české politice její – spiritus
agens – a to hlavně za první světové války. Zvláště, kdyţ zmizeli ve vídeňských ţalářích
Dr. Kramář, Dr. Rašín, Václav Klofáč, Václav Choc a další, nad kterými visela německá
oprátka aţ do doby, kdy byli císařem Karlem amnestováni. „Mafie“ a všechno, co bylo
kolem ní, viselo na Antonínu Švehlovi. A nejen politické poměry české byly pod
Švehlovým dozorem, ale i Slováci měli ve Švehlovi své útočiště. Přestoţe tu byl Milan
Hodţa, Dr. Vavro Šrobár, Kornel, Stodola a jiní. Ale i Jihoslované byli s ním v přímém
styku, např. Dr. Kret, Dr. Kovošec. Z Poláků pak pět hlavních vůdců, zejména Witra,
který posléze za éry Pilsudského získal spolehlivý asyl na území Československé
republiky.
Vídeň brzo postřehla, ţe vedení české politiky má jinde svůj centrální nerv, neţ za
Pallas Athénou (socha u vídeňského parlamentu) na vídeňské okruţní třídě ve velké
blízkosti císařského hradu. Moritz Benedikt, šéfredaktor pověstné“Neue Freie Presse“ ze
svého Olympu telefonoval do svého listu, jednoho večera úvodník, ve kterém sděloval, ţe
nedaleko Prahy je vesnice, která se jmenuje Hostivař a v této Hostivaři sídlí jeden sedlák,
který má ve své svrchované moci veškerou českou politiku a tím sedlákem je Antonín
Švehla.
To bylo uţ za císaře Karla. A Karel měl v úmyslu s tímto vlivným muţem si pohovořit
o svých plánech. A snad myslel, ţe dá-li najevo, ţe chce se Švehlou mluvit sám císař,
takţe Švehla bude vděčný za tohle císařské gesto. Karel se zřejmě nevyznal v historii
Rakouského domu. Snad ani nic nevěděl o císařském zářijovém dekretu, ve kterém jeho
předchůdce na habsburském trůnu František Josef I. sliboval Čechům vše moţné,
dokonce ţe se i milostivě dá korunovat na českého krále. To se nikdy nestalo a císař
Karel si ani na to nevzpomněl, ţe výtečný novinář Skrejšovský si dal posléze vytisknout
onen císařský reskript na toaletní papír. Karel se telefonicky obrátil na praţského
místodrţitele hraběte Coudenhove, aby Švehlu k císaři pozval. Ale zde byl kámen úrazu.
Kdyby se hrabě Coudenhove dověděl, jaký důraz klade císař Karel na to, aby se mohl
sejít s Antonínem Švehlou, byl by dal zapřáhnout do slavnostního kočáru čtyři páry
vraných koní a byl by jel sám osobně pro Antonína Švehlu. Neříkám, ţe by mu to bylo co
platné.
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Antonín Švehla
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Antonín Švehla jako předseda strany agrární měl tehdy kancelář v sousedství redakce
Venkova v Praze v Hybernské ulici. Hned vedle něho měl svoji kancelář generální
tajemník strany František Hybš. Onoho dne hrabě Coudenhove poslal svého detektiva po
stopách Antonína Švehly. Ráno přiběhl do Švehlovy kanceláře redakční zřízenec pan
Kadlec a sděloval předsedovi, ţe se po něm dole v budově ptal nějaký pán. Dále řekl, ţe
to asi bude fízl. Měl buřinku na hlavě a ptal se, kde tu bydlí pan poslanec Švehla. Kadlec
byl podezřívavý a řekl, ţe ten člověk sem pravidelně dochází. Dnes ho uţ neviděl. Ale od
rána se detektivové střídají. Někdy přicházejí dva, ale i tři. V jednom případě šel Udrţal
do druhého patra a kdyţ viděl na chodbě dva muţe, tak hned na ně spustil: „Copak tu
hledáte, pánové?“ Jeden cosi koktal, ţe mají od pana místodrţitele rozkaz vlastnoručně
doručit dopis panu poslanci Švehlovi. Ale Udrţal byl neústupný. Kdyţ zde pan poslanec
Švehla není, nechte mu dopis zde, a nemůţete-li, vraťte ho jeho excelenci. A šel do
redakce k telefonu. Ale protoţe se nemohl spojit s místodrţitelem, dal se spojit s jeho
zástupcem. Při té příleţitosti si mu stěţoval, ţe nějací detektivové obstupují od rána
Švehlovu kancelář a svým zjevem uţ u všech návštěvníků redakce Venkova vyvolávají
pobouření. Detektivové teprve na tento zákrok byli odvoláni. Kdyţ bylo zjištěno, ţe
opustili budovu, mohli dobrovolní vězňové (členové redakce) opustit svůj ţalář
v odpoledních hodinách, a to hladoví a ţízniví. A tak se císař Karel Antonína Švehly
nedočkal.
Činnost Antonína Švehly v převratových dnech 28. října je známá. Delegace českých
politiků prodlévala v Ţenevě v čele s Dr. Kramářem, Edvardem Benešem, Fr. Staňkem,
V. Klofáčem, Habrmanem a ostatními. V Praze veškerá odpovědnost spočívala na tzv.
muţích 28. Října, tj. na Antonínu Švehlovi, Dr. A. Rašínovi, Dr. Soukupovi, Jiřím
Stříbrném a MUDr. Vavro Šrobárovi.
Byly později nejvýznamnější spory o význam 28. října a všeho, co se událo kolem
něho, ale nesporným zůstává, ţe shora jmenovaných pět československých politiků
vykonalo správně všechnu státnickou činnost, která spočívala na jejich bedrech.
První setkání se Švehlou
Roku 1906 byl zaloţen 28. března deník československé strany agrární „Venkov“. Já
dokončoval studia na Praţské universitě – Přírodovědecké fakultě, kdyţ jednoho dne
jsem se setkal s kolegou Hanušem Sýkorou, který byl jiţ ve Vídni redaktorem Národní
politiky. A ptal se mě, zda bych nechtěl do Vídně jako parlamentní zpravodaj Venkova.
Říkal, ţe mluvil s poslancem Práškem a posl. Zázvorkou, kteří se ho dotazovali, zda by
o někom z novinářů nevěděl. Prý se zmínil o mně a oba s jeho návrhem souhlasili. Znali
mě oba z doby, kdyţ jsem v roce 1902–3 studoval na vídeňské univerzitě a stýkal jsem se
s některými českými a hlavně agrárními poslanci prostřednictvím posl. V. Klofáče a
V. Choce. Z popudu Sýkorova jsem šel za Karlem Práškem, který byl tehdy také
předsedou České zemědělské rady, abych zvěděl něco bliţšího. Poslanec Prášek mně
v podstatě řekl, ţe předseda Tiskového druţstva rolnického, zemský poslanec Antonín
Švehla, dal moţnost vídeňskému klubu českých poslanců agrární strany, aby si
samostatně vybrali redaktora, se kterým pak budou muset spolupracovat. Prý se jim nelíbí
řada osob, ale chtěli by někoho z mladších, který by se pak zapracoval a rostl dále se
stranou a proţíval její hospodářské a politické potřeby. Řekl jsem, ţe se chci věnovat
novinářství, ale ţe bych chtěl nejdřív ukončit studia. K tomu ţe bych potřeboval dva
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semestry. Na to mě Prášek upozornil, ţe pokud nepřijmu nabídku hned, budou nuceni se
obrátit na někoho jiného a ovšem pro mě by pak bylo místo parlamentního zpravodaje
ztraceno. Ostatně mínil, ţe bych mohl studia ukončit na vídeňské univerzitě, a toţ jsem
nabídku poslance Práška přijal.
Poţádal mně, abych přišel po obědě do kavárny hotelu „Arcivévoda Štěpán“ (později
Šroubek), kde se mám sejít s poslancem Antonínem Švehlou a šéfredaktorem Karlem
Jonášem. Vypili jsme kávu a pak se usadili se Švehlou u malého stolku, kde mi Švehla
vyloţil, jak si představuje úkol parlamentního zpravodaje Venkova – agrárního orgánu.
Jednoduše zpravodaj stále musí být při všech otázkách, které přijdou na přetřes:
- Otázka zemědělské rentability
- Odstranění disparity mezi zemědělství a průmyslem
- Po stránce politické zastávat stanoviska strany, eventuálně klubu českých agrárních
poslanců.
Výklad Antonína Švehly byl pro mě velmi povzbudivý a já jsem jeho směrnicím zůstal
vţdy věrný.
Nemohu zde psát historii české agrární strany a také moje řádky o Antonínu Švehlovi
zachycují jenom nepatrné úryvky z jeho politické činnosti, jakou vykonal za celý ţivot.
Význam denního tisku byl pro stranu, právě při Švehlových schopnostech, veliký. Strana
rostla a sílila. Jiţ při prvních volbách do Zemského sněmu království českého v roce
1902 dosáhla překvapujícího úspěchu. Získala 22 poslaneckých mandátů. Ale kdyţ byl
k dispozici denní list strany, na kterém měl Švehla největší zásluhu, zaměřil své síly
k organizacím odborným. V prvé řadě to byla tehdy oţehavá problematika řepařská.
Zaloţením Řepařské jednoty zajistil pěstitelům řepy velmi podstatné zisky. Ovšem
nezůstala u něj nepovšimnuta ani otázka bramborářská, hlavně v horských krajích a na
vysočině. Stejně tak se věnoval pěstování lnu, chovu dobytka a ve všech těchto oborech
bylo pod jeho vlivem dosahováno značných úspěchů. Nelze se zde tím vším zaobírati.
Zde jen připomínám, ţe Antonín Švehla jiţ jako zemský poslanec byl zvolen předsedou
československé strany agrární, kdyţ jeho předchůdce Stanislav Kubr odešel z této funkce,
kdyţ v roce 1907 nezískal mandát poslance v říšské radě. Odešel také mimo jiné i pro
svoji chorobu, která zanedlouho ukončila jeho ţivot. Švehla potom sklízel úspěch za
úspěchem. Po volbách do první „lidové sněmovny na říšské radě vídeňské“ byli zvoleni
z Čech, Moravy a Slezska 23 agrární poslanci a ve volbách v roce 1911 jiţ 28 poslanců.
Sám na říšskou radu vídeňskou nechtěl jít. Snad proto, ţe neovládal dostatečně němčinu.
Ale politika jeho strany a později vůbec politika česká fungovala zcela podle jeho vůle.
Tak například v roce 1908, kdy byl za stranu ministrem krajanem (tj. ministrem bez
rezortu) Karel Prášek a za mladočechy ministrem financí Dr. František Fiedler, čeští
ministři hrozili odchodem z vlády pro neústupnost Němců v otázkách jazykových.
Vyjednávalo se v noci z 15. na 16. listopadu 1908 na ministerstvu vnitra aţ do rána. V té
době byl ministr Prášek ve stálém telefonickém spojení se Švehlou. Průběţně ho
informoval o postupu a jednotlivých fázích jednání. Bylo uţ k třetí hodině ranní a Švehla
rázně vystoupil a osobně nadiktoval do praţského vydání Venkova zprávu z Vídně, ţe
jednání vlády s českými poslanci ztroskotalo a na základě toho Beckova vláda odstoupila.
A stejně tak v roce 1911, kdyţ byla zahájena parlamentní obstrukce proti vládě barona
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Bienertha, dal Švehla pokyn, aby se v obstrukci setrvalo aţ do nejzazších důsledků.
Obstrukce se zúčastnili poslanci strany agrární a národních socialistů, kdeţto sociální
demokraté jako internacionalisté byli proti obstrukci. Přestoţe sociální demokraté vodili
na galerii „ulici“, aby pokřikem odsuzovala českou politiku, přesto nakonec byla říšská
rada uzavřena a hned potom i rozpuštěna. A kdyţ byla zvolena druhá „lidová sněmovna“,
v té době došlo k sarajevskému atentátu, při kterém byl zabit následník trůnu František
Ferdinand d‘Este a jeho ţena Ţofie, rozená Chotková a došlo k první světové válce. Zde
se opět uplatnil Švehla vynikající politickou rolí. A zase vynikající schopnosti státnické
uplatnil Antonín Švehla potom v naší samostatné republice československé. Nevím budeli moţno vylíčit jeho státnickou činnost za první republiky. Je škoda, ţe spisovatel Karel
Čapek přišel tak pozdě na myšlenku představit Antonína Švehlu širšímu čtenářstvu, jak
naznačil ve svém krátkém rozhovoru s Antonínem Švehlou v létě 1933 v Karlových
Varech. Švehla tam pobýval po nějakou dobu, jako rekonvalescent po chorobě, která
u něj propukla v zimních měsících roku 1926 a z níţ se uţ nikdy zcela neuzdravil. Rok
1933 byl velice slibný. Mělo se za to, ţe se Švehla bude moci zase s plným nasazením
zapojit do politiky. Ale bohuţel na podzim toho roku byl zase stiţen onou zákeřnou
chorobou, která způsobila konec jeho ţivota dne 12. prosince 1933.
A za onoho karlovarského pobytu Karel Čapek hovořil s Antonínem Švehlou
i o politických záleţitostech. Bylo to po nastolení Hitlera v Německu. Švehla i o těchto
věcech uvaţoval a Karel Čapek velmi výstiţně zachytil tento rozhovor s ním, stejně jako
se mu to podařilo v „Hovorech s Masarykem“. V reprodukci záznamu Karla Čapka, jako
byste slyšeli hovořit Švehlu samotného. Kdo má tu moţnost, můţe se seznámit s článkem
Karla Čapka, uveřejněným v Lidových Novinách z vánočního období roku 1933.
Pohřbu Antonína Švehly na hostivařském hřbitově se osobně zúčastnil i přes značný
mráz sám 83letý prezident republiky T. G. Masaryk. Také byla přítomna celá vláda,
s výjimkou ministra Dr. E. Beneše, který byl v zahraničí. T. G. M. si Antonína Švehly
velice váţil, protoţe se opakovaně přesvědčil, ţe stojí celou svojí osobností za
Masarykem a jeho politikou. Nikdy se tím netajil.
Závěrem bych chtěl uvést ještě několik poznámek. Nevím přesně datum, ale bylo to
někdy po novém roce (???), kdyţ „Prager Tagblatt“ uveřejnil rozhovor
s. T. G. Masarykem, který vyvolal v českých politických kruzích značný rozruch a ostrou
kritiku. Předmět sám si jiţ nepamatuji. Antonín Švehla byl tehdy ministerským
předsedou a ve společném klubu poslanců a senátorů republikánské strany (tj. agrární
strany), bylo rovněţ o věci jednáno. Byla vyslovena ostrá kritika zaměřená na špatně
chápanou odpovědnost představitelů státu.
Tímto představitelem, který byl terčem kritiky, byl prezident. Ministerský předseda
Ant. Švehla naslouchal vývodům jednotlivých řečníků. Někteří ho přímo vyzývali, ţe dle
znění ústavy by měl naznačit prezidentovi, ţe podobné projevy nesmí pronášet bez
vědomí a schválení předsedy vlády. Někteří dokonce ţádali, aby kaţdý veřejný projev
prezidenta byl kontrasignován premiérem. Protoţe premiér je nakonec odpovědný podle
ústavy, kdyţ prezident je bez odpovědnosti. Antonín Švehla se usmíval a po skončení
debaty řekl svým ţoviálním způsobem:
„Prosím vás, jenom nebuďte tak komisní! Pamatujte spíš, ţe Masaryk je bývalý
profesor a rád kaţdému píše známky do svého notýsku. A stejně tak pamatujte, ţe
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Masaryk je současně novinář, který si musí kaţdý den napsat nějaký článek k tomu
všemu, co se kolem něj děje. A nad to všechno je to starý pán, který pro republiku něco
udělal a který si tedy můţe jiţ něco takového dovolit. Tak znovu prosím nebuďte
zbytečně příliš komisní. A teď můţeme pokračovat v dalším programu naší schůze.“
Snad toho řekl Švehla ještě o něco víc, ale to podstatné bylo toto a víc se o věci jiţ
nemluvilo.
Švehla úzkostlivě dbal toho, aby zůstávala nedotčena autorita prezidenta republiky.
„Musíme mít nějakou autoritu, a kdyby ji neměl mít prezident republiky, kdo jiný by to
mohl být.“ Přesto i v klubu republikánských poslanců a senátorů docházelo ke kritice
některých činů prezidenta Masaryka. Stejně tak i v některých jiných politických stranách
byla nervozita nad některým jeho jednáním, či vystupováním. Zdálo se mnohým, ţe příliš
často jedná jako socialista a briskně vystupuje proti zájmům nesocialistických stran.
V létě 1927 dokonce došlo proti Masarykovi k tak značnému napětí u všech
nesocialistických stran, ţe vznikl úmysl při nastávajících prezidentských volbách
Masaryka více nevolit a naopak zvolit Antonína Švehlu prezidentem republiky. Švehla
byl v době tohoto jednání mezi nesocialistickými stranami mimo Prahu v cizině, ale před
prezidentskou volbou se vrátil domů.
Opět byla svolána společná schůze republikánských poslanců a senátorů. Ale předseda
vlády se ze schůze omluvil na dopoledne, protoţe měl neodkladné jednání na
předsednictvu vlády. Slíbil, ţe přijde odpoledne. V dopolední schůzi byly projednávány
znovu vyhlídky a moţnosti volby Antonína Švehly do funkce prezidenta republiky. Kdyţ
se pro něho vyslovily všechny československé strany, včetně lidovců a slovenských
luďáků, zdála se věc uţ být jistou.
Odpoledne se dostavil do schůze Antonín Švehla. Vypadal odpočatě a zřejmě se
zotavil ze své nemoci a zahraniční cesta mu zdá se prospěla. Byl uvítán obligátním
potleskem, který gestem ruky odmítal. Poslanec Fr. Udrţal zahájil odpolední schůzi
a předal slovo předsedovi A. Švehlovi.
Švehla stručně poděkoval za uvítání a prohlásil: „Přikročíme tedy k programu
pracovní schůze. Vidím zde na prvním místě otázku volby prezidenta republiky. Prosím
vás, vţdyť to není ţádná otázka.!“
Sundal si brýle a upravil si levou rukou motýlka.
„Dokud bude ţiv Masaryk, bude prezidentem Masaryk. O tom nemůţe být mezi námi
ţádná pochybnost.“
Tu zaznělo ze shromáţdění volání:
„My chceme zvolit tebe a máme uţ pro tebe zajištěnou většinu!“
Švehla mávl rukou:“ Většinu!? Já ji nepotřebuju. Já nechci reprezentovat. A dále
nebudeme o tom víc hovořit. Prezidentem republiky budeme volit Masaryka. To bychom
měli vyřízen první bod programu. A teď půjdeme dále.“
A došlo k volbě a opět byl zvolen prezidentem T. G. Masaryk. Antonín Švehla, jako
předseda vlády, jel pro opětovně zvoleného prezidenta na Hrad. T. G. Masaryk se
dověděl o předvolební akci proti němu namířené. Nevím, co se Švehlou mluvil, říkalo se,
ţe se vůbec zdráhal jet ke slibu, který měl sloţit Národnímu shromáţdění republiky
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československé. Nevím, ale třebaţe pobyt Švehlův na Hradě byl trochu delší, neţ se
očekávalo, přece jen posléze předseda vlády s opětovně zvoleným prezidentem republiky
jel v otevřeném voze přes Karlův most. Všude byli zdraveni nadšenými chodci na cestě
do parlamentu. Švehla usměvavě děkoval na pozdravy. Také Masaryk, třebaţe váţný,
občas pozvedl dva prsty ke klobouku jako poděkování za pozdravy občanů.
Ladislav Tvarůžek, foto Wikipedie
Zdroj: Archív Jiřího Štelovského
Redakce doporučuje
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Z BUDIŠOVA A OKOLÍ
Škola a Covid
Po roce a půl od prvních případů šíření epidemie Covid 19 stále není vyhráno. Celý
svět s ní během této dlouhé doby bojuje s dílčími úspěchy. Kdyţ se zdá, ţe se podařilo
pandemii zvládnout a čísla nakaţených a umírajících se sníţí, tak se objeví další mutace
zákeřného viru. S nedočkavostí mnozí z nás vzhlíţeli k vědeckým laboratořím, kde se
snaţili vyvinout vakcínu, která by nad ním zvítězila. Očkování však provází na jedné
straně nejistota z moţných následků v budoucnu, na druhé straně moţnost přeţít. Co je
správné, bohuţel dnes nikdo nedokáţe říct. Proto se zamýšlím v souvislosti s moţným
šířením této nemoci a jejímu úspěšnému zvládnutí nad povinným očkováním školních
dětí.
V minulém školním roce strávily většinu času na domácím, tzv. distančním
vzdělávání. Toto období bylo pro ně velmi sloţité a frustrující. Postupný návrat do
školních lavic na jaře však nebyl optimální. Systémová opatření znepříjemňovala školní
ţivot a respirátory či roušky výuku komplikovaly nejen ţákům, ale i učitelům. Všichni
jsme však doufali, ţe situaci zvládneme a pandemie odezní. S klesajícími čísly docházelo
k postupnému rozvolňování a závěr školního roku uţ připomínal školní ţivot v minulosti.
S nástupem dětí do školy se objevují obavy nad opakováním loňského scénáře. Prázdniny
jsme strávili v relativně klidné době. Kdo měl zájem, mohl vycestovat i do zahraničí. Ale
co bude dál?
Ministerstvo školství i zdravotnictví vydávají metodiky s doporučeními, jak
postupovat, aby se vir nemohl šířit. Ne vţdy je však moţné vše naplánovat a splnit.
Kaţdá škola má svá specifika a stejné je to i u nás. Jsme připraveni na příchod ţáků
a pokusíme se nic nepodcenit. Všichni zvládnou i plánovaná počáteční testování a pak uţ
snad nic nebude bránit klasické prezenční výuce. Tedy pomineme-li nošení roušek…
Minulý školní rok byl specifický hlavně pro vycházející ţáky. Ať to byla příprava na
přijímací zkoušky, zpracování ročníkových prací, nácvik společného předtančení… Vše
nakonec dobře dopadlo a všichni si poslední den zhluboka oddechli.
Podívám-li se na uplynulý školní rok z hlediska školní budovy, tak mohu konstatovat,
ţe to byl rok plodný. Díky dotaci z evropských fondů a podpoře městyse jsme mohli
v závěru roku 2020 dokončit modernizaci přírodovědné a počítačové učebny včetně
vybavení pomůckami a ţákovské kuchyňky se spotřebiči. Škola se stala bezbariérovou
a je zcela pokryta internetem. Zrenovovali jsme nátěry a výmalbu na ţákovských
sociálních zařízeních. O prázdninách jsme na prvním stupni vytvořili ţákovskou
knihovnu s čítárnou a zbývá jen doplnit nábytek.
Závěrem bych si přál, aby škola v budoucnu mohla zase zcela plnit svoji úlohu. Aby
ţáci, učitelé, a ostatní zaměstnanci byli plní optimismu a nemuseli se obávat o svoje
zdraví a mohli se soustředit na svoji práci. Aby rodiče nemuseli řešit nepříjemnosti
s testováním, nošením roušek, popř. distanční výuku a mohli vykonávat bez obav svoje
povolání.
Vím, ţe to není málo.
Mgr. Milan Procházka, ředitel školy
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Kain a Abel
Lidé, to boţí stvoření, ale čertovo plémě, se začali nenávidět a vraţdit hned, jak
vznikli. Tedy od roku nula. Kdyţ Stvořitel uplácal z hlíny Adama a tomu bylo smutno,
stvořil Evu. No a dovedete si to představit, mladý muţ, „zakrytý“ jen fíkovým listem
a mladá ţena, a ještě v ráji! A tak se jim narodil Kain a Abel, ale před tím je Bůh vyhnal
z ráje, víme proč! Určitě se ti bratři měli rádi, hrávali si spolu, vţdyť v okolí nebyly
ţádné jiné děti. Oba měli radostné povahy a ctili otce svého i matku svou. Kdyţ dospěli,
stal se Kain rolníkem, Abel choval kozy a ovce. No a jednou nastal ten průšvih. Oba ctili
Boha, k němu se modlili a obětovali mu dary. Kain obilí, Abel ovci. Odhalme závoj
tajemství těchto okamţiků, tak důleţitých v ţivotě lidí. A tak se to stalo, a vůbec tomu
nerozumím, snad to Bůh nedomyslil? Hospodin pohlédl na dar Abela, který přijal, ale od
Kaina nevzal nic. Kain nebyl dobrý! Prý mu nedal to nejlepší z úrody. Proč to tak
Hospodin udělal, to mu snad musel poradit sám Ďábel, vţdyť oba bratři byli pracovití,
pečovali o svoje rodiny i majetky a jeho milovali? Kain vzplanul hněvem, na bratra ţárlil
a začal ho nenávidět, cloumaly jím negativní emoce, aţ jeho hněv dospěl do
bratrovraţdy. První vraţdy člověka lidskou rukou v dlouhých dějinách lidstva. Je mi
z toho nanic! Tak to ale praví Bible.
A tady vyvstalo mnoho otázek. Proč jim v tom špatném bratrském vztahu neporadil
jejich otec Adam, vţdyť to musel vidět, kdyţ na světě bylo jen pár lidí? Proč si ti
bráchové nesedli ke stolu a o všem si v klidu nepopovídali? Proč se Boha nezeptali, co ho
vedlo k takovému činu? Moţná Kain potřeboval to lepší zrní na příští úrodu? Proč si
Kain nedal raději nějaké antidepresivum, neţ vztáhl ruku na rodného bratra? A proč
k tomu nečinně přihlíţely jejich manţelky, kdyţ viděly tu situaci? Mnoho otázek, málo
odpovědí. Bohuţel, od tohoto okamţiku se lidé vraţdili miliony let…
Neměli bychom se nad tímto biblickým příběhem zamyslet nyní, kdyţ vidíme ve světě
i kolem sebe tolik násilí, nenávisti a negativních emocí? Rozporů v rodinách, mezi
sourozenci i příbuznými. Vţdyť vraţdit se dá i slovem. Bůh, v jeho nezměrné laskavosti,
by nás to uţ konečně měl naučit! Musíme si odpouštět, jinak se lidstvo nepohne z místa!
A ještě jedna otázka. Kde našli oba bratři manţelky, kdyţ na počátku byl jen Adam
a Eva a oni dva, Kain a Abel? To mně hlava nebere!
Ing. Rostislav Tesař
__________
ZOO v „karanténě“
Během jarní distanční výuky probíhala na ZŠ Budišov akce ZOO v „karanténě.“ Děti
malovaly a tvořily zvířátka z různých materiálů. Akce se zúčastnilo hodně dětí, výtvory
se jim moc povedly a všechny byly vystavené ve vestibulu školy, kde ţáci hlasovali ve
dvou kategoriích – výtvory a obrázky. Vítězové byli oceněni.
Výstava byla na letní prázdniny přesunutá na zámek Budišov. Návštěvníci zámku si
mohli čekání na prohlídku zkrátit prohlíţením prací ţáků a i zde probíhalo hlasování
o ceny.
Mgr. Veronika Ležáková
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Bourání lihovaru ve fotografiích Stanislava Bačáka
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Budišovští čápi
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foto Zdeněk Rauš a Ladislav Dokulil
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Televizní hrdlička
Jednoho rána jsem si náhodou všiml, na televizní anténě sousedů přes silnici, sedící
hrdličky. Nevěnoval jsem tomu větší pozornost, vidět sedícího ptáka na anténě není zas
tak velká zvláštnost.
Trochu jsem zbystřil, kdyţ se na anténě objevily hrdličky dvě. Po čase bylo vidět první
větvičky a vše nasvědčovalo tomu, ţe zde dojde ke hnízdění. Skutečně se tak stalo. Ve
hnízdě, které na první pohled nevypadalo nějak vábně a bylo dost řídké, neustále seděla
jedna z hrdliček (jak jsem se dočetl, hrdličky se na hnízdě střídají).
Hnízdění začaly provázet krušné chvíle. V tomto období přišly dvě silné bouřky, které
provázel silný vítr. V duchu jsem si říkal, tak to je konečná. A nebyla. Hrdlička v hnízdě
vše přečkala. Po asi čtrnácti dnech začaly kolem sedící hrdličky létat další dvě. Vše se
vysvětlilo, hrdličkou ve hnízdě bylo vylíhlé mládě, které bylo pilně krmeno rodiči.
Nakonec se asi po dvaceti dnech podařilo mládě vyvést z hnízda. Hrdličky odletěly,
ale mladá se začala na anténu vracet sama, dodnes se vrací a většinou sedí na vrcholu
nosné tyče.

Dívám se z okna, hrdlička uţ tam nesedí, ale jsem si jist, ţe se vrátí.
Karel Pavlíček
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Záhadná fotografie – hádanka

1 Poznáváte v některé z ţen někoho z rodiny, nebo ze širší přízně?
2 Kdo asi je ten muţ ve svátečním? Na rozdíl od muţe vpravo, který ţenám nabízí
krajíc, ten „fešák“ donesl kabelu se svačinou a sám se chystá si také krajíc namazat.
3 K otázce rybníka: Všimněte si, co má asi rybník kdesi vlevo. Výpusť nebo stavidlo?
4 Les a mladá výsadba měly rozdílný věk. Asi kolik les a kolik výsadba?
5 Ve kterou roční dobu byl snímek pořízen? Posuzujte podle květin na trávníku
a podle výšky porostu ve vodě.
6 Podle oblečení ţen a muţe vpravo soudíme, ţe ty ţeny pracovaly „na panském“ pod
vedením toho muţe vpravo. Snímek by tedy pocházel z let 1930–1945.
7 Jak to asi u onoho rybníka vypadá dnes? Který rybník to tedy asi je?
8 Kdo mohl mít v těch letech zájem skupinu fotografovat? Někdo místní nebo
profesionální fotograf? Usuzujte podle autorů nejčastějších „historických“ snímků v BZ.
9 Copak měly ty ţeny namazáno na těch krajících? (Podle zkušeností mé ţeny, která
chodila jako svačinářka na pole u sedláka, je to tvarohová pomazánka).
Zj
Poznámka redakce: Na tyto otázky můţete odpovídat na adresu redakce. Z došlých
odpovědí bude vylosován výherce, který obdrţí kníţku.
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Milí kamarádi,
s nastávajícím podzimem přichází i nová dávka úkolů a čtení. Vydáme se
jihozápadním směrem od Budišova, konkrétně na zámek do Dačic. V tipu na výlet se pak
přesuneme do obce Panenská, která leţí 7 km od Jemnice. Připravte si i psací náčiní na
tradiční úkol.
Řešení z minulého čísla
V minulém čísle jste měli uhodnout několik
hádanek, jejichţ řešení je:
1) slunce,
2) ovocný strom,
3) odkvetlá
pampeliška,
4) duha
V letní hledačce jste měli vyškrtat dvojice písmen.
Tajenkou v hledačce bylo slovo: LÉTO.
A dále vybarvit číselnou trasu. Správná trasa je
vyznačena na obrázku vpravo:

Detektiv Čmuchal opět v akci
Na jaře detektiv Čmuchal vyšetřoval krádeţ na budišovském zámku. Řada z vás mu
s pátráním v zámeckém parku a okolí pomohla a podařilo se vám společně dopadnout
pachatele. Ani o prázdninách Čmuchal nezahálel. Řešil jednu záhadu za druhou. Zrovna
teď řeší záhadu, se kterou si neví rady. Pomůţete mu opět s řešením?
Jedná se o tzv. Einsteinovu hádanku. Einsteinova hádanka nebo také zebra je logická
hádanka, o níţ se traduje, ţe ji vytvořil mladý Albert Einstein (údajně prohlásil, ţe ji
zpaměti dokáţou vyřešit pouze 2 % lidí). My ji zpaměti řešit nebudeme a pomůţeme si
obrázky a pastelkami.
Einsteinova hádanka je taková, ve které je např. 5 domů – kaţdý má jinou barvu,
v kaţdém domě někdo bydlí a chová jiné zvíře… Úkolem luštitele je pomocí nápověd
zjistit správné pořadí domů, správného obyvatele, mazlíčka atd… Bohuţel to není úplně
jednoduché, jak se na první pohled můţe zdát. Nápovědy vám nepomohou v takovém
pořadí, ve kterém jsou uvedené, a musíte se k nim opakovaně vracet.
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Zadání hádanky
V této hádance máme 5 domů. Kaţdý
dům má jinou barvu. V kaţdém domě
bydlí rodina s jedním synem, který dělá
nějaký sport a má rád nějaký druh ovoce.
A v kaţdém z domů mají nějakého
domácího mazlíčka.
Tvým úkolem bude zjistit, který
z kluků chová rybičky.



Honza ţije v modrém domě.



Lukáš chová hada.



Pavel má rád jahody.



Ţlutý dům je hned nalevo od fialového.



Kluk ze ţlutého domu má rád meloun.



Kluk, který hraje hokej, má doma psa.



V červeném domě ţije fotbalista.



V domě přímo uprostřed má kluk rád banány.



V prvním domě ţije Šimon.



Hned vedle domu, kde ţije cyklista, je kočka.



Majitel králíka bydlí hned vedle fotbalisty.



Volejbalista má rád jablka.



Radek hraje tenis.



Šimon bydlí hned vedle zeleného domu.



Cyklista ţije hned vedle domu, kde má kluk rád hrušky.



Přímo uprostřed je modrý dům.

K vyluštění si připrav modrou, fialovou, ţlutou, zelenou a červenou pastelku.
K vyřešení ti pomůţe arch na další straně.
Domy vykresli příslušnými barvami, které se ti podaří vyluštit. Do rámečku pod kluka
napiš jméno, které k němu patří. Ze zbylých obrázků zakrouţkuj ten správný, ostatní
škrtni. Pomůţe ti, kdyţ obrázek, který zakrouţkuješ v jednom sloupečku, poškrtáš
v ostatních sloupečcích. Škrtej si i splněné body ze zadání, ať se zbytečně nevracíš
dokola ke všem.
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Hledačka pro detektivy
V druhém úkolu pomoz Čmuchalovi spočítat jednotlivé předměty.
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Pověst
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Zdroj: Moyzesová, Naďa, Pověsti moravských hradů a zámků, NAKLADATELSTVÍ
XYZ, 2018
Vynález kostkového cukru v Dačicích
Město Dačice je známé tím, ţe se
zde poprvé objevil kostkový cukr.
Roku 1843 ho vynalezl ředitel
dačické rafinérie cukru pan Jakub
Kryštof Rad. Údajně ho k tomu
inspirovala jeho ţena Juliana, kdyţ
se pořezala při sekání homole cukru
do prstu a svého muţe vyzvala, aby
vymyslel něco praktičtějšího. Do té
doby se totiţ cukr vyráběl pouze ve
formě homolí, klobouků nebo
bochníků. Ty se špatně balily
a poškozovaly se. Při prodeji se
nepodařilo vţdy useknout přesné
mnoţství cukru a vznikala tak
spousta odpadu. Sama paní Juliana
údajně navrhla, aby se cukr vyráběl
v podobě kostek, které by se mohly
dobře počítat na kusy a dobře se
skladovaly. Zanedlouho dostala od
svého muţe dárek – bedničku, ve
které bylo uloţeno 350 bílých
a červených kostek cukru. Následně
se v místní rafinérii začal vyrábět
kostkový cukr i pro trh. Zdokonalenou formu tohoto vynálezu pouţívají
rafinerie cukru dodnes. První kostku
cukru připomíná ţulový pomníček
umístěný v parčíku blízko kostela
sv. Vavřince.
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Pohádková Panenská – tip na
výlet
Pohádková
stezka
aneb
putování malého človíčete je
stezka, která vede po lesních
i asfaltových cestách v okolí obce
Panenská. Je dlouhá 4 km
a setkáte se na ní s různými
pohádkovými postavami.
Najdete
zde
celkem
10 zastavení
s úkoly,
které
vyplňujete do doprovodného
letáčku. Stezka je přístupná
celoročně a vstup na ni je zdarma.
Na začátku pohádkové stezky je vybudováno dětské hřiště s pískovištěm. V letních
měsících jsou k dispozici i hračky na pískoviště a další sportovní vybavení, které si
zdarma můţete zapůjčit v infobudce. Pořídit si v ní můţete i reklamní předměty, drobné
občerstvení a získat propagační materiály k pohádkové stezce. V letní sezóně jsou zde
k zapůjčení i koloběţky pro děti a dospělé, na kterých se můţete na stezku vydat.
V blízkosti prvního zastavení pohádkové stezky se navíc nachází i krátká Hastrmanova
ekostezka kolem malého rybníka. Na pouhých 200 m najdete celkem 9 zastavení
zaměřených na ţivotní prostředí kolem nás.
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Za spolek Budík Jitka Svobodová a Martina Vašíčková, foto Martina Vašíčková
58

Štěměchy – křížový kámen – ,,Mariana“
Vím, ţe telefon usnadní rychlost domluvy i vzájemnou komunikaci. Vím, ţe
v některých chvílích můţe zachránit i lidský ţivot. Ale přesto mobilní telefon není můj
kamarád.
Byl jsem dost překvapený, kdyţ před časem, v neděli odpoledne, telefon dost
nevybíravě začal vyzvánět. „Pane Noţička, před chvílí jsem se vrátil z výletu. Zastavil
jsem se u kříţového kamene Mariána a úplně jsem se zhrozil, jaký je tam nepořádek.
Kameny, poházené větve, lahve, papíry.“ Kdyţ mlčení trvalo dlouho, tak jsem se zeptal:
„No, a co jako?“ „Vy jste přece vydali tu knihu o památných kamenech na Třebíčsku, tak
byste to tam měli uklidit.“ Nemám rád telefony.
Velice mediálně známý kříţový kámen se nachází asi 900 metrů jiţně od obce
Štěměchy. Jedná se o oblý, plochý kámen, rozměrů 85×75×15 cm. Uvádí se, ţe materiál
kamene je ţula. Moji kamarádi, mineralogové, tvrdí ţe je to rula. Na přední straně
kamene je pozitivní reliéf latinského kříţe a na horní straně kříţe je asi letopočet 1689.
Na kůlu kříţe je podle starých fotografií, čteme-li to od vrcholu kříţe, nápis „Mariana“.
V blízkosti byla tabulka s textem, která objasňovala tragickou událost. Bohuţel, uţ zde
není.

V Aši, v centrálním registru, je kámen vedený pod číslem 0859.
V Ústředním seznamu kulturních památek Č. R., podle návrhu z roku 1963, je kámen
uveden pod číslem 31015/7-3076.
59

Jako první o kamenu píše ve vlastivědě Třebíčský okr. 1906 na str. 415 František
Dvorský: „Les za Dašovem, pověst vypravuje, ţe tam byla pro peníze zlosynem
zavraţděna dívka, jdoucí ze Ţeletavy. Na pastvisku, nedaleko kopce Mařenky viděti
dosud kámen šikmo do země zapuštěný, na němţ vytesán kříţ a v něm slovo Mariana
s letopočtem 1689.“
V kronice obce Štěměchy, snad z roku 1929, je stejný text.
O kamenu se zmiňuje i J. F. Svoboda, Okolí horácké osady, 1937. Str. 14, fot. 22.
Těch autorů, kteří píší o tomto kříţovém kameni, je spousta.
Dokulil, Jan – Náš kraj. 1936 – Hora Mařenka. Str. 88–89.
Hedbávný, Miroslav – Pověsti Třebíčska 1995 – Hora Mařenka. Str. 27–28.
Mastná, Marta – Naším krajem 1990/č. 2. Str. 59–60.
Zde bych se zastavil. Paní Marty Mastné si velice váţím. Bydlí na Dašovském mlýně
a kdyţ jsem se zde poprvé zastavil, bylo to v roce 2008, ráda mne provedla po celém
mlýně. Po letech usilovné práce se jí podařilo mlýn zpřístupnit pro veřejnost.
A oprávněně říkala: „Tu pověst musel napsat někdo, kdo zde v ţivotě nebyl. Jestliţe se
měla Mariana vracet do mlýna ze Ţeletavy, tam, kde stojí nyní kámen, nemohla dojít, ani
kdyby byla opilá, nebo bloudila v kruzích v závějích. Moje babička povídala…“ Ale to
uţ je jiná.
Jsou čtyři verze pověsti. Zůstaneme u dvou hlavních. Na mlýně ţil mlynář, snad podle
historických záznamů se jmenoval Tobiáš. Měl tři syny a dceru Marianu. Tu vyslal do
Ţeletavy, aby od faráře vyzvedla nějaký drobný obnos peněz. Druhá varianta je, ţe
Mariana měla ze Štěměch donést kvásek, aby si doma, na mlýně, mohli upéct chleba.
Mariana se opozdila a na cestě domů ji zákeřně, dýkou do zad, zabil lupič.
Na upomínku, v místě, kde mělo dojít k této tragické události, byl zasazen tento
památný, kříţový kámen.
Vůbec se nedivím paní Mastné, která si postěţovala: „O tomto kamenu píše kdekdo,
aniţ by se obtěţoval se sem vůbec podívat a ověřit si informace. No, a je faktem, ţe
kaţdý opisuje od kaţdého.“
V mnoha článcích, v novinách a časopisech, uvádějí autoři tento kámen jako smírčí. Já
podotýkám, ţe podle mých informací, pachatel nebyl nikdy vypátrán. S kým by se
postiţená rodina smiřovala? A navíc v té době uţ platila jiná pravidla a jiné zákony.
Uzavírat smírčí smlouvy uţ nebylo moţné.
Podle dívky Mariany, (je to asi sloţenina dvou jmen, Marie a Anna), byl nazván blízký
kopec, nejvyšší vrchol Třebíčska, Mařenka, 711 m n. m. Dříve se na starých mapách
uváděl oficiální název Hora.
O Marianě píše také kamarád, Jarda Musil ze Ţeletavy, v broţuře „Ţeletavská krajina
hovoří“ z roku 1996.
26. 1. 2017 Emanuel Nožička
__________
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RegionTřebíčsko.cz je vhodná platforma pro propojování lidí a jejich spolupráci
Obyvatelé Budišova mají moţnost sledovat web RegionTřebíčsko.cz, který jim přináší
informace o místních sluţbách, kulturních akcích, nabídce práce, články na domácí
témata aj. Tento web je součástí regionálních portálů Brněnska, které letos v dubnu
oslavily dvacáté výročí vzniku. Jejich záměrem je podporovat kvalitní ţivot obyvatel
a rozvoj obcí v okolí Brna a na Vysočině.
Na začátku byl nápad dvou středoškolských studentů vytvořit místní periodikum
v obci Zastávka na Rosicku. V roce 2001 připravili internetový měsíčník E-METRO,
který se po dvou letech změnil v portál regionu Rosicko. Začaly přibývat další regiony
a v současnosti je v provozu 21 regionálních portálů. Jejich přehled můţete najít na
odkaze RegionyBrněnska.cz, kde je také celá historie regionálních portálů v datech.
Informace na regionálních portálech slouţí především místním obyvatelům, ale
přejímají je také velké mediální společnosti.
Přinášíme vám ukázku z rozhovoru s ředitelem a zakladatelem portálů Martinem
Horkým, kde se dozvíte, jak se Regiony Brněnska rozrůstaly, kdo jsou uţivatelé portálů,
k čemu jim stránky slouţí a jak probíhá spolupráce s místními zpravodaji. Celý rozhovor
s redaktorkou Kateřinou Szczepanikovou najdete na www.regiontrebicsko.cz. Martin
Horký v něm vypráví, jak se mu podařilo volnočasovou aktivitu přetvořit v ziskový
projekt a o neúspěších, které překonával. Dále o tom, jak souvisí rozvoj regionálních
portálů s jeho dlouholetým pobytem v Japonsku, a ţe péče o regionální oblasti ovlivňuje
celou společnost.

Martin Horký
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Regionální portály postupně přibývaly – Blanensko, Židlochovicko, Pohořelicko,
Ivančicko a Velkobítešsko…
Portály v dnešním grafickém konceptu a funkčnosti byly spuštěny před deseti lety,
1. srpna 2011. Připadaly mi jako vhodná platforma pro propojování lidí mezi sebou
a jejich spolupráci. Jedno z prvních mediálních partnerství, která jsme uzavřeli, bylo při
organizování celorepublikové akce Ukliďme Česko. Tím, ţe jsme regionální, můţeme
informovat o jednotlivých úklidových akcích. Lidé se dali dohromady a řekli si „místo
výletu půjdeme uklízet“. Tímto způsobem podporujeme místní iniciativy na různých
úrovních.
Jsou mezi těmito jednadvaceti portály významnější rozdíly?
Je obrovský rozdíl mezi regiony, které jsou v blízkosti Brna, a těmi na začátku
Vysočiny, jako např. Moravskobudějovicko nebo Třebíčsko. Čím jdete od Brna dále, tím
zřetelnější je rozdíl ve struktuře průmyslu a sluţeb. Regiony blízko Brna mají větší
příleţitosti kulturního vyţití a je v nich i více firem. V těch vzdálenějších není tolik pestrá
nabídka volnočasových aktivit. Bezesporu je tam důleţité zase jejich spádové město.
Vzhledem k tomu, ţe kaţdý náš portál je vystavěn stejně, jsou rozdíly vidět třeba v počtu
akcí v kalendáři.
Jakým způsobem s vámi uživatelé portálů komunikují?
Většinou je to tak, ţe něco potřebují a nedokáţí to nastavit. Pro nás je zpětná vazba
velmi cenná, protoţe neustále zjišťujeme, ţe jsme uzavřeni ve vlastní bublině
a nedokáţeme dohlédnout, jakým způsobem mohou uţivatelé portály pouţívat.
Když mluvíte o uživatelích, máte na mysli jejich dvě skupiny – čtenáře portálů
a firmy, které na nich inzerují?
Přesně tak, ale ta hranice mezi nimi se neustále stírá. S portálem můţete interagovat
různým způsobem. Jednou si tam čtete článek, jindy si zadáte inzerát na pronájem bytu.
Nyní připravujeme moţnost vytvořit si vlastní profil uchazeče o práci a odpovídat
pohodlně na nabídky práce různých zaměstnavatelů. Následně můţete sledovat jejich
reakce, jak je to běţné u specializovaných pracovních serverů.
Naše unikum je, ţe kdyţ publikujete nějaký obsah, např. hledáte zaměstnance,
dostanete několik sluţeb najednou – vaši pracovní nabídku zveřejníme na webu, zároveň
ji rozešleme uchazečům e-mailem, zobrazíme v tzv. boxíku na hlavní stránce Seznam.cz
a pošleme Googlu k indexaci. Dokonce umíme inzerát automatizovaně publikovat aţ na
42 facebookových stránkách. Portál tedy funguje jako jakýsi rozcestník, který vám
zjednodušuje práci.
Jak probíhá spolupráce s místními zpravodaji?
V místních zpravodajích se často objevují zajímavé informace. Jsou to periodika, která
jsou zajímavá nejen pro čtenáře z dané obce nebo města. Bývají ale špatně dostupná pro
lidi mimo region. Častokrát je to tak, ţe o šikovných maţoretkách z jedné obce, které
jsou mistryně Evropy, v sousedním regionu nikdo moc neví. To je myslím škoda.
Z tohoto důvodu spolupracujeme s desítkami redakcí místních zpravodajů a přejímáme
jejich články. Zviditelňujeme něco, co v regionech je, ale informace o tom nejsou
dostupné.
62

Vy jste také zprostředkovávali pomoc v době pandemie. Jak?
Před rokem jsme zpracovávali různé speciály ve spolupráci s krajem a připravovali
jsme základní informační servis ohledně dopravy a nabídek pomoci dobrovolníků přímo
v regionech. Jako pomoc restauracím jsme jim nabídli moţnost bezplatně propagovat
polední menu. Informovali jsme také o tom, kde se šijí roušky, které nemocnice mají
nedostatek ochranných prostředků aj. Vyuţili jsme portály k tomu, aby se lidé mohli mezi
sebou propojit.
Dnes je naše role informovat o aktuálním dění, takţe připravujeme servis o počtu
nemocných, přípravách očkování a podobně. Nabídli jsme pomoc dobrovolnické
iniciativě Cesta ven, která sdruţuje komunikační agentury a pro úřad vlády vede kampaň
k očkování. Poskytujeme naše kapacity zdarma, abychom podpořili zvládnutí pandemie.
Kateřina Szczepaniková
__________
Stáří
Viděl jsem stařenu v kostele, čelo měla položeno na lavici, ano, na lavici, ale spíše již
na rakvi, byla vetchá jako prach, a zahalena do černého hedvábí, a v ruce, která byla
jako divochem nebo dítkem urobena z hlíny a písku, tak bolestně milá svou výmluvnou
bezmocností, v zašlé a zavadlé ruce měla bílý šáteček a stírala si pot, pot únavy, ne
dnešní, vždyť seděla v jitřním chládku na mši, ale tajemný pot osmdesáti let, nakyslý
a hojný pel staroby, v krůpěje sražený, blízký dech smrti, na studeném čele a na skráních,
jež smutně nesou pohaslá okénka očí… Hrubý je tvůj šátek na vpití tak drahocenné vody,
chtěl bych ti dát měkký, aby tě laskal, upředený z vláken babího léta, která se podobají
tvým vlasům, ač jsou méně ctihodna, ale hebčí a plna soucitu a smíru. Mám celý podzim
v srdci, tedy též mnoho pavoučků-tkalců, počkej, upředou mi jej a dám ti… Byl jsem na
ovesném strništi na dlouhém a širém poli, na mezi bylo kamení a v kamení rostl šípkový
keř. Létala mračna a náhle vytrysklo slunce, a mělo broskvově nazelenalou slídovou tvář,
a paprsky se spouštěly jako dlouhé, bílé žíně až do bledavé modře obzoru, jako by se
potápěly v lázeň. Na strništi byla hejna husí, bílá, ale s přemnoha oranžově červenými
skvrnami nožek a zobáků; a přiletěl jasný oblak a stanul za šípkovým keřem, a ten se na
něm rozvil opět oranžově červenými ovály a kolečky plodů. Jaké dětinně sladké závodění
v kráse a něze! Duši se to líbilo, a že je hbita a má k tomu moc, zavřela se pevně nad tou
krajinou, jako škeble nad tajemným zrnkem písku. – Tedy proto mám také pavoučky
v srdci, a upředou ti nejen hebký šátek, ale dlouhý koberec, vedoucí až v onu vábnou
dálku, kde plynou modravé vody, do nichž slunce stápí žíně svých paprsků, aby
zduchověvše vypustily hrubou pernost. Daleko, k potokům mezi věčnem a zemí, k vodám
kání, stesku a lítosti.
Bohuslav Reynek
(Bohuslav Reynek, Had na sněhu, básnické dílo 1, rozmluvy 1985)
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SPORT
6. ročník turnaje v kopané „starých pánů „O pohár starosty městyse Budišova“
V měsíci srpnu, vţdy o prvním víkendu, se setkávají fotbalová muţstva „starých pánů“
obou Budišovů. V roce 2021 byla řada na nás a turnaj se uskutečnil v sobotu 7. srpna.
Bohuţel, celkový útlum sportovních aktivit hlavně v „amatérském“ sportu spojený
s „covidovou dobou“ se odrazil i na přípravách této akce.
Od hlavního organizátora z Budišova nad Budišovkou pana Jaroslava Kosteckého vím,
ţe ještě v pátek 6. 8. 2021 nevěděl na sto procent, jestli vůbec k nám přijedou, protoţe
neměl k dispozici dostatečný počet hráčů. Obdobná situace zavinila, ţe vítězové
posledního pátého ročníku z roku 2019, fotbalisté z brněnské Slatiny, nakonec vůbec
nepřijeli.
Pod patronací pana starosty našeho městyse pana Petra Piňose se tedy zúčastnili oba
Budišovy a staří páni TJ Ocmanice.
Dne 7. 8. 2021 pak naší borci nastoupili v sestavě: brankář David Kostelecký, v obraně
Pavel Vidlák, Ludvík Carda, Oldřich Kazda, Roman Šafařík a Michal Troščák. V záloţní
řadě byli Roman Vašíček, Marek Havlík, Martin Šafařík, Miroslav Mezlík, Kamil
Golčiter, Goran Šiljeg a v útoku Karel Nováček, Richard Leţák a Tomáš Svoboda.
Dění na hřišti s přehledem řídili rozhodčí pánové Jaromír Čejka, Jan Esterka a Ludvík
Carda.
Pan starosta městyse Budišova Petr Piňos slavnostně turnaj zahájil a mohlo se začít.
V prvním utkání se střetl domácí Budišov s muţstvem TJ Ocmanice. Na začátku
utkání byli domácí lepším muţstvem a po několika neproměněných šancích se konečně
trefil náš útočník Karel Nováček. Ale hned po rozehrání od půlicí čáry se míč dostal na
hranici pokutového území muţstva Budišova, kde propadl mezi stopery a osamocený
útočník Ocmanic svoji šanci bez problémů proměnil. Stav byl vyrovnán na 1:1. Domácí
se tím nenechali znervóznit a ještě do poločasu dvakrát skórovali a poločas skončil 3:1
pro domácí Budišov. Ve druhém poločase se s góly „roztrhl pytel“ a domácí dávali jednu
branku za druhou, ale také zapomínali bránit.
Ve výsledku tomuto stylu odpovídalo i skóre, které se zastavilo na stavu 11:3 pro
Budišov. Za ten se podělili o branky Vašíček 3, Nováček 2 a po jedné brance vstřelili
Svoboda, Leţák, Troščák, Golčiter, Mezlík a Havlík.
Druhé utkání svedlo proti sobě muţstvo TJ Spartaku Budišov n. Budišovkou
a TJ Ocmanice. První poločas byl ve znamení mírné převahy hráčů Spartaku z Budišova,
která byla vyjádřena i poločasovým stavem 1:0. I ve druhém poločase hráči Budišova
n. Budišovkou měli mírně „navrch“, a kdyţ jejich střelec Pavel Dostál dal čistý „hattrick“
na 4:0, zdálo se být rozhodnuto. Ale hráči Ocmanic se nevzdávali a podařilo se jim
vstřelit jednu branku a dále útočili. Jejich otevřenou obranu pak „Budišováci“ vyuţili ke
vstřelení ještě jednoho gólu na konečných 5 : 1 pro Spartak Budišov n. Budišovkou.
Výsledky předešlých dvou utkání předznamenaly, ţe poslední střetnutí určí celkového
vítěze turnaje. Derby Budišovů se stalo vyvrcholením celého klání.
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Rozhodčí Jaromír Čejka pískal v Budišově svůj 6 838. zápas
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Podle papírových předpokladů se domácí muţstvo pustilo do utkání s větší vervou
a jeho snahu asi po 10 minutách korunoval vedoucím gólem Karel Nováček. Další šance
ale domácí nevyuţili, a tak první poločas skončil pro hosty milosrdnými 1:0. I druhý
poločas se odehrával v reţii domácích, a ti přidali další dvě branky, které vstřelili hráči
Tomáš Svoboda a Goran Šiljeg. Hostům se pak přece jen podařila jedna útočná akce
s gólovým výsledkem. Utkání tedy skončilo výsledkem 3:1 pro domácí Budišov.
Pohár starosty městyse Budišova tedy získalo domácí muţstvo FC Budišov-Nárameč,
druhé místo obsadilo muţstvo druţebního města TJ Spartak Budišov nad Budišovkou
a na třetím místě se umístili hráči TJ Ocmanice.
Vyhodnocení pro nejlepšího střelce turnaje se stalo trochu oříškem, protoţe tři hráči
dali po třech gólech. Vedení turnaje rozhodlo, ţe tuto cenu obdrţí hráč z Budišova nad
Budišovkou Pavel Dostál, protoţe se mu podařilo vstřelit všechny tři své góly za jeden
poločas a pěkně po sobě.
Co říci na závěr. Je nutné poděkovat všem, kteří zajišťovali hladký průběh turnaje
a výborné občerstvení jakým bylo na příklad pečené maso od pana Ladislava Křivého.
Snad mohu konstatovat, ţe druţební styky mezi oběma Budišovy budou i nadále
zdárně pokračovat a v roce 2022 pojedeme zase my na oplátku do Budišova nad
Budišovkou.
Ing. Ladislav Glovacz, foto Karel Pavlíček
Budišovská fotbalová legenda ukončila aktivní činnost

Karel Nováček
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Karel Nováček začal s fotbalem v 6 letech v Budišově. V 11 letech hostoval ve Velkém
Meziříčí. V 15 letech po roční neúspěšné anabázi ve Zbrojovce Brno, kde se neprosadil
do uţšího kádru, po roce přestoupil z Budišova do Velkého Meziříčí, kde začal
nastupovat uţ i za muţe. Ve Velkém Meziříčí prošel v muţské kategorii soutěţe od
okresního přeboru, přes I. B a I. A třídu a Krajský přebor aţ do Divize D. V 21 letech
hostoval v Budišově, které se po dvou letech změnilo v přestup. Ve 28 letech absolvoval
půlroční anabázi v Rakousku v týmu TSU Irnfritz (2. Klasse), poté návrat zpět do
Budišova a ve 35 letech ukončil aktivní kariéru.
Fotbalový oddíl FC Budišov-Nárameč děkuje Karlu Nováčkovi za spoustu odehraných
sezón a nespočet vstřelených branek, které mnohdy rozhodovaly utkání. Jeho hra
přinášela divákům radost, a aniţ si to moţná uvědomil, zařadil se mezi budišovské
fotbalové legendy, díky nimţ se v průběhu let Budišov „vyšplhal“ hodně vysoko.
Přejeme Karlovi, vedle zdraví, spokojený osobní ţivot.
Karle, děkujeme!
Za fotbalový oddíl TJ Budišov-Nárameč
Karel Věžník

Před zápasem s Jiskrou Měřín se v neděli 5. září 2021 s Karlem Nováčkem rozloučili
starosta obce Petr Piňos a vedoucí fotbalového oddílu Karel Věţník. Petr Piňos
poděkoval Karlovi Nováčkovi za jeho dlouholeté úspěšné působení v Budišově.
Karel Pavlíček
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Rozpis fotbalových zápasů – muži „A“ – podzim 2021
Kolo
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
14.

Termín
8.8
15.8.
22.8.
29.8.
5.9.
12.9
19.9.
26.9.
2.10
10.10.
17.10.
23.10.
31.10.
6.11.

Den
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
sobota
neděle
neděle
sobota
neděle
sobota

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

Soupeř
SK Kostelec
1.FC Jemnicko
Sokol Herálec
TJ Moravec
Jiskra Měřín
SK Kouty
FK Radešínská Svratka
FC Ţdas Ţďár n. S. B
SFK Dukovany
Transformátor Počítky
Sokol Ţeletava
Sokol Šebkovice
FC Rapotice
FC Rapotice

__________

POČASÍ
Měsíční úhrn srážek
červen
červenec
srpen

60,9 mm
107,7 mm
47,7 mm
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Začátek
16.30
15.00
16.30
16.30
16.00
16.00
15.30
15.30
15.00
15.00
14.30
14.30
14.30
14.00

Odjezd Výsledek
14.15
0:0
2:3
4:2
14.40
1:3
1:3
14.15
3:2
13.30
12.45
12.45
12.15

OBSAH
U rodného domku
ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Usnesení č. 19 ze zasedání Zastupitelstva městyse Budišov ze dne 28. 6. 2021

Informace z Rady městyse Budišov
Hřbitovní cesta II
ZPRÁVY
Prezentace ročníkových prací v ZŠ Budišov
Osmdesát let
Skautský tábor KLIKOPI 2021
Zámecká kaple svaté Anny v Budišově – obnova v letech 2010–2020
Místní výstava drůbeţe, holubů a králíků
Novokněţské poţehnání o pouťové mši svaté
Z HISTORIE
Budišov mezi válkami
Odbojová činnost na Velkomeziříčsku a Velkobítešku VII – Heřmanov
Antonín Švehla
Redakce doporučuje
Z BUDIŠOVA A OKOLÍ
Škola a Covid
Kain a Abel
ZOO v „karanténě“
Bourání lihovaru ve fotografiích Stanislava Bačáka
Budišovští čápi
Televizní hrdlička
Záhadná fotografie – hádanka
Budík dětem
Řešení z minulého čísla
Detektiv Čmuchal opět v akci
Zadání hádanky
Hledačka pro detektivy
Pověst
Vynález kostkového cukru v Dačicích
Pohádková Panenská – tip na výlet
Štěměchy – kříţový kámen – ,,Mariana“
RegionTřebíčsko.cz je vhodná platforma pro propojování lidí a jejich spolupráci
Stáří
SPORT
6. ročník turnaje v kopané „starých pánů „O pohár starosty městyse Budišova“
Budišovská fotbalová legenda ukončila aktivní činnost
Rozpis fotbalových zápasů – muţi „A“ – podzim 2021
POČASÍ
Měsíční úhrn sráţek
PŘÍLOHA 3/2021: Deník v zajetí 1914–1917
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