V Přemyšlu nad zeleným proudem Sanu
Ivan Jakovyč Franko
V Přemyšlu nad zeleným proudem Sanu
na mostě stal jsem v těžkých myšlenkách,
v myšlenkách na tebe, ty moje duše,
na štěstí, jež se jako paprsek
zjevilo, usmálo a zmizelo
a po němž zbylo jen to věčné hoře.
A vzpomněl jsem si na vyprávění,
jež jsem v tom kraji slyšel od lidu.
Bylo to v zimě; přes zelený San
se klenul jako most třpytivý led
a na něm hladká cesta pro saně.
V neděli jednou, právě o polednách,
šli lidé ze mše. Slunce svítilo,
sníh jiskřil a houf lidu, hlučící
veselým hovorem, pustil se k Sanu.
Za Sanem v dálce, v zasněžené pláni
se mihl černý bod: zazněly zvonce,
do zmrzlé země bijí kopyta,
ujetou cestou v cvalu žene se
nádherné čtyřspřeží. Kov postrojů
se blyští na slunci; jak vichřice
letí ten kočár a jak pistole
práská bič vozky…
Chudý selský lid
u břehu hledí na to zjevení
a užasne. Kdo by to mohl být?
Takový kočár s takovými koňmi
tu ještě neviděli. Nikdo z nich,
ať starý či mladý, nevěděl,
kdo to tak pádí, odkud, proč a kam.
Čtyřspřeží, aniž chvilku stanulo,
vletělo na led. Křišťálová plocha
jen tupě zasténala, kopyta
na ledě zazvonila, zmrzlý sníh
zaskřípal ostře pod železem kol.
Vozkův bič zapráskal a spřežení
se hnalo dál jak vichr.

Pojednou
však vprostřed řeky, kde led přikrývá
nejhlubší víry, cosi řachlo – jednou,
jen jednou cosi řachlo! V ledu zel
veliký, jako vyříznutý kruh
a čtyřspřeží i kočár se svým vozkou
a celým nákladem se jako sen,
jak světlý přelud rázem propadl.
Jen San se zachechtal jak ďábel
a olízl. Jen zelenavá voda
se velkou vlnou vyhrnula na led
a zase stáhla do tajemných hloubek:
po koních, po kočáře ani sled!
A nikdo z lidí nikdy nezvěděl,
kdo to tak pádil, odkud, proč a kam.
Nikdo se nikdy po nich nezeptal
a v řece také nikdo nenašel
z nich ani trosku. Kdyby někdo viděl
ten zázrak sám a neměl na sto svědků,
sám by si časem přestal asi věřit,
sám by se časem v duchu utvrdil,
že to byl sen.
A to je moje drama!
Nebýt těch roků dlouhých těžkých muk,
palčivých strastí, slz a třeštění,
ztupělých rezignací, vzteklých revolt,
utýraného srdce, i já sám –
když vzpomenu na naše setkání
a na ten krátký zásvit naděje,
v niž jsem žil tenkrát – bych dnes přísahal
že to byl sen, legenda od Sanu.
Přeložil Jan Vladislav
Impresi ex insula hortensi A. D. 2021
Іва́н Я́кович Франко
* 27. 8. 1856 Nahujevyči u Drohobyče
† 28. 5. 1916 Lvov
Ukrajinský básník a národní buditel,
organizátor kulturního ţivota.
Haličský rodák, Rakousko-Uhersko
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ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Usnesení č. 22 ze zasedání Zastupitelstva městyse Budišov ze dne 15. 12. 2021
Návrh usnesení
Zastupitelstvo městyse:
- určuje ověřovatelem zápisu Helenu Kašparovou a Mgr. Veroniku Leţákovou,
- schvaluje program zasedání zastupitelstva městyse.
Zastupitelstvo městyse:
- ověřilo dle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), ţe Územní plán Budišov
není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou
krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu.
- bere na vědomí připomínky, které byly k návrhu Územního plánu Budišov uplatněny
a souhlasí s jejich vyhodnocením,
- rozhoduje o námitkách dle textu Odůvodnění Územního plánu Budišov, části
zpracované pořizovatelem, kapitola 8. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění.
- souhlasí s předloţeným návrhem Územního plánu Budišov a s výsledky jeho
projednání a vydává v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písmene c) stavebního zákona
za pouţití ustanovení § 54 odst. 2 a § 43 odst. 4 stavebního zákona a podle § 171 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, formou opatření obecné povahy Územní plán
Budišov, (https://www.trebic.cz/budisov/ds-1384)
- po nabytí účinnosti nového Územního plánu Budišov ukončuje platnost dosavadního
Územního plánu obce Budišov, vydaného dne 19. 12. 2006, včetně jeho Změny č. 1.
Zastupitelstvo městyse:
-schvaluje rozpočet na rok 2022 jako vyrovnaný, příjmy ve výši 23 771 800 Kč
a výdaje ve výši 23 771 800 Kč. Závazný ukazatel rozpočtu na rok 2022 je §,
-schvaluje neinvestiční příspěvek pro Základní školu Budišov – příspěvkovou
organizaci, Budišov 221 ve výši 1 800 000 Kč na rok 2022,
-schvaluje neinvestiční příspěvek pro Mateřskou školu Budišov – příspěvkovou
organizaci, Budišov 306 ve výši 1 440 000 Kč na rok 2022,
-schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Městyse Budišov na rok 2022–2024,
-bere na vědomí Zprávu předsedy inventarizační komise a proškolení inventarizačních
komisí,
-schvaluje Plán inventur na rok 2021,
- souhlasí a schvaluje realizaci dvou dotačních projektů, které jsou rozděleny do čtyř
částí:
1) Veřejná podlimitní zakázka na stavební práce v projektu: CZ. 05.5. 18/0. 0./0.0/19
121/0011551,
část 1: „Zateplení budovy MŠ Budišov“ vítězný dodavatel je VESAS s. r. o.; IČ
25595946, cena díla je 13 092 485, 56 Kč.
2) Veřejná podlimitní zakázka na zhotovení prací v projektu: CZ. 05.5. 18/0. 0./0.0/19
121/0011551,
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část 2: „Výměna zdroje tepla a otopná soustava v budově MŠ Budišov“ vítězný
dodavatel NUKLEON, s. r. o., IČ 25330071, cena díla je 5 828 702,30 Kč.
3) Veřejná podlimitní zakázka na zhotovení prací v projektu: CZ. 05.5. 18/0. 0./0.0/19
121/0011550,
část 3: „Vzduchotechnika do tříd a kuchyně v budově MŠ Budišov“ Vítězný
dodavatel Entalpa, s. r. o., IČ 28403304, Cena díla je 2 056 183,- Kč.
4) Veřejná podlimitní zakázka na zhotovení prací v projektu: CZ. 05.5. 18/0. 0./0.0/19
121/0011550,
4. části zadávacího řízení na dodávku prací „FVE v budově MŠ Budišov“. Po uplynutí
lhůty pro podání nabídek nebyl v zadávacím řízení ţádný účastník zadávacího řízení.
Zastupitelstvo městyse:
- souhlasí s podmínkami dotace o spoluúčasti městyse na výše uvedených projektech
- schvaluje – odsouhlasením akce rekonstrukce mateřské školy vyplývá, ţe
příspěvkovým organizacím městyse nebudou schvalovány mimořádné příspěvky mimo
schválený rozpočet s výjimkou havarijních situací,
- bere na vědomí informace z činnosti kontrolního výboru.
Petr Piňos, starosta, Mgr. Zdeněk Smrček, místostarosta

Informace z Rady městyse Budišov
Na základě schválení a pověření Zastupitelstvem městyse Budišov zahájila rada
městyse vyhodnocení výběrových řízení a další činnost spojenou s realizací akce
„Zateplení, výměna zdroje tepla a otopná soustava v budově MŠ Budišov“ a
„Vzduchotechnika do tříd a kuchyně – FVE v budově MŠ Budišov“ v mateřské škole.
Tato akce bude financována z dotačních titulů za spoluúčasti z rozpočtu městyse
a zahrnuje zateplení budovy s fasádou, dokončení výměny oken, nový povrch střechy,
výměnu topného media, novou vzduchotechniku v celé budově, vytápění tepelnými
čerpadly a fotovoltaiku na střeše budovy.
Rada schválila mimořádný příspěvek základní škole na rozšíření Wi-Fi sítě.
Rada městyse vstoupila do jednání se Správou ţeleznic, státní organizací, kde
podpořila záměr správy vybudovat na přejezdu silnice II/390 chráněný ţelezniční přejezd
se závorami. Rada správu poţádala o moţnost vybudování přechodu dráhy tak, aby se
propojily chodníky na levé straně vozovky směrem ke škole, čímţ by se zvýšila
bezpečnost přechodu.
Rada vypracovala plán jarní údrţby místních komunikací k bytovkám a k dětskému
domovu v Holejích. Záměr bude předloţen zastupitelstvu.
Rada městyse zadala výběrové řízení na stavbu chodníku k Mihoukovicím.
Rada dohlíţí na realizaci projektu „Obnova a odbahnění rybníku Rybníčky“.
Rada zajistila ubytovacích místa pro uprchlíky z Ukrajiny.
Rada městyse Budišov pokračuje ve vyjednávání ve věci nové zástavbové zóny
„U ţeleznice“.
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Tato zóna bude umístěna na polích jihozápadně od ţel. stanice Budišov u Třebíče na
západ od ţeleznice. Člení se na dvě etapy – severní 1. etapa se začíná projednávat a druhá
na ni bude navazovat na jihu aţ k obecním bytovkám.
Petr Piňos, Mgr. Zdeněk Smrček

Zástavbová zóna U železnice – 1. etapa – vizualizace, pohled z jihu

pohled ze severu
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ZPRÁVY
Knihovna znovu otevřena
Po delší přestávce zahájila svoji činnost Místní knihovna v Budišově. Sídlí v budově
mateřské školy. Dospělí čtenáři si mohou vybrat z 3200 svazků beletrie a 1050 svazků
naučné literatury. Pro mládeţ je připraveno 760 svazků beletrie a 190 knih naučné
literatury.

Z Městské knihovny v Třebíči máme zapůjčeno dalších cca 700 knih pro děti i dospělé
z tzv. výměnného fondu, který se dvakrát ročně obměňuje.
Kaţdoročně také knihovní fond doplňujeme o novinky našich i zahraničních autorů
např. Ivanky Deváté, Patrika Hartla, Radky Třeštíkové a další.
Zveme dospělé i děti k návštěvě a věřím, ţe rozšíří řady čtenářů v naší knihovně.
Marie Zedníčková, knihovnice
Budišovem zněly koledy
Ano, pokud jste 11. 12. po obědě zaslechli koledy – nemýlili jste se. Sníh ani mrazivé
počasí neodradilo organizátory v nápadu, který vznikl a byl uskutečněn. Koledy, punč,
čaj, svařák, štrůdl, tatarák, cukroví, a v neposlední řadě pěkná, klidná vánoční atmosféra.
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Ti, co šli (jeli) kolem, měli moţnost se občerstvit, popovídat si a proţít příjemné
sobotní odpoledne. A kdo se styděl, pro toho se zaběhlo. Takové to „sousedské plkání“ se
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konalo u nás na „Selské“, ve „forhózu“ u Bártů. Ruku k dílu přiloţilo i několik místních
dobrovolnic.
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Děti si také přišly na své a naplno si uţívaly sněhu, hlavně na kopci u památníku
padlých, kde svištěly aţ k silnici.
Doufám, ţe i za rok bude moţnost si takové pěkné odpoledne zopakovat, ţe se
sejdeme ve zdraví a připojí se i další sousedé.
Soňa Pospíšilová
Tříkrálová sbírka – 22. ročník

Výsledky sbírky v budišovské farnosti, Kojatíně a Valdíkově 8.–16. 1. 2022
vybráno
Budišov
Hodov
Kamenná
Nárameč
Studnice
Rohy
Kojatín
Valdíkov
celkem

na obyvatele

43 295
19 500
16 660
15 070
10 290
7 100
5 930
5 240

36,57
64,36
76,77
42,81
81,67
64,55
63,76
53,47

123 085

49,57

(V roce 2020 se vybralo 103 645 Kč, rok 2021 byl nestandardní)
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Obce lokality Horka a spolek Zdravý domov Vysočina pořádají
dne 9. dubna 2022 ve 14 hodin na Věteráku u Budišova
protestní akci DEN PROTI ÚLOŢIŠTI.
Informační stan, program pro děti, pivo,limo zdarma, špekáčky s sebou.

Letos opět bude

ZÁMEK JINAK – v sobotu 27. srpna
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Z HISTORIE
Odbojová činnost na Velkomeziříčsku a Velkobítešku IX – samota Pánov
Mezi Osovou Bítýškou a Deblinem, hned u silnice na okraji Deblinského lesa, je
samota Pánov. Jednoposchoďový dům, v němţ ţije paní Indrová. K domu patří zahrada,
stará cihelna, kolna s chlívky, pro domácí drůbeţ. V kolně odpočívá šest oveček.
„Proč jich tolik chováte?“
„Jsem zvyklá. V době okupace jsem ţivila mnoho partyzánů. V lesních bunkrech bylo
přes dvacet ruských a mnoho našich chlapců. Manţel byl jejich velitelem. Měl krycí
jméno Havran a jeho chlapcům říkali Havrani.“
„Kdo velel ruskému oddílu?“
„Tomu velel náš Aleš.“
„Kdo to byl?“
„Byl to ruský kapitán Alexandr Alexejevič Dmitrijev. Jeho oddíl se jmenoval PAM 5.
Schovávali jsme ho celou válku. Byl to hodný a šikovný chlapec. Vysílačku mám ještě
v kolně,“ chlubí se paní Indrová a ukazuje její vybavení.
„Nikdo si pro ni nejede, aby se dala do muzea.“
„Nebojíte se na samotě?“
„Nebála jsem se za protektorátu a teď tu mám nájemníky. Za okupace přišli často
Němci. Umím německy, a tak jsme se vţdy domluvili. Mám menší hospodářství,
pomáhám v JZD a nemám čas bát se.“
„Píši vám vaši ruští chlapci?“
„Vzpomínají. Píše Majkov, Aleš, ale Ilikčjan nenapsal. Padl v bojích u nás
u Humenného.“
Paní Indrová ukazuje jejich dopisy a kompas po kapitánovi Alešovi, se kterým utíkal
k východu k Rudé armádě. Vzpomínky zavlaţují oči staré paní: „Škoda, ţe neţije můj
muţ, ten by vám dovedl mnohem víc povědět.“
Děkuji a loučím se s milou paní Indrovou, matkou partyzánů, jejich ţivitelkou.
Odnáším i jejich dopisy. O jejich chlapcích jsem se dověděl několik zajímavých příhod.
Poručík Nikolaj Majkov
Z cestmistra silniční kanceláře ve Velké Bíteši Jaroslava Sedláka se stal komisař
partyzánů – Havranů. Toulal se od bunkru k bunkru a po lesích, pěšinách, hlavně v noci.
Nosil s sebou nabitou pistoli. Neušel mu jediný šustot. Na lesní aleji mezi Křovím a
Přibyslavicemi, vţdy na stejném místě, prodíralo se cosi houštinou od pěšiny vzhůru do
stráně. Čekal, co bude, ale šustot vţdy zmizel. Srní? Pantáta Porůbek z křovského mlýna
řekl:
„To nebude srní, bude to utečenec jako ty. Večer se tam podíváme a něco nalíčíme.“
Večer tam donesli pěknou, ale nezvyklou návnadu. Jeden nesl pětilitrový hrnec
bramborové polévky a druhý půl pecnu čerstvého chleba. Ráno bylo všechno pryč a
hrnec byl pečlivě umyt.
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„Co jsem říkal? Kdepak srní!“
Druhý den se dávka opakovala. Zmizela. Třetí den uţ stál na okraji houštiny mladý,
hubený člověk se čtyřmi otrhanými, asi osmnáctiletými chlapci. Lámanou češtinou
poděkoval: „My utekli z lágera. Já Ukrajinec Nikolaj Majkov, učitel. Na práci nás
Germáni vzali. Spasibo, tovaryšči!“ Sedlák je navečer přivedl do mlýna. Panímáma
Porůbková nestačila nosit na stůl zalivánku a skývy chleba. I buchty byly a čaj. Před tím
se vykoupali a převlékli do čistého prádla a šatů. Dostali boty, zbraně a byli zařazeni do
ruského oddílu. Brzy bylo slyšet o jejich práci v údolí Kutin, blízko Níhova. Němci tam
proměnili 900 m dlouhý tunel na leteckou továrnu Dianu. Zhotovovaly se v ní součástky
k letadlům. Ruský oddíl továrnu přepadl, získal si obleky, zbraně a přijal do oddílu
mnoho cizích dělníků.
Nikolaj Majkov zůstal po válce u nás. Doplnil si vzdělání a stal se učitelem ruštiny ve
Znojmě. Oţenil se s učitelkou Boţenou Peksovou ze Suchohrdel. V roce 1947 napsal
rodině Indrově: Vštěpuji naše slavné partyzánské tradice rostoucí mládeţi. Vštěpuji ji
druţbu slovanských národů. To je idea, pro kterou pracuji a bude-li potřeba, budu za ni
zase bojovat.
V roce 1952 píše jiţ o své rodině, manţelce a dcerce Marcele. Odchází učit do SSSR,
kde není dostatek učitelů. V roce 1961 dostávají u Indrů k Vánocům lístek s přáním a
jeho adresou do SSSR.
Dopisovali si s cestmistrem Sedlákem aţ do jeho smrti.
Kapitán Alexandr Alexejevič Dmitrijev – Aleš
Do lázní Karlových Var dostal se kapitán jako zajatec uţ v roce 1942. Ovšem pro něho
nebyly lázně rekreací. Taktak, ţe se udrţel při ţivotě z těţké práce v kaolinových dolech.
Jako oko v hlavě opatroval kompas, jediný zbytek ze ţivota vojáka. Jeho jedna ručička
ukazoval k jihu, druhá k severu a mezi nimi byla cesta, vedoucí k východu, k Rudé
armádě. Kapitán kromě kompasu měl ještě dvě důleţité schopnosti, odvahu a vtip. Bystře
pozoroval prostředí a krajinu kolem. Jeho dozorcem byl Němec, za první světové války
zajatec v Rusku. Mluvil trochu rusky, a tak se choval k zajatcům lidsky.
Jednoho dne kapitán zmizel. Zmizel i bochník chleba z pekárny zajateckého tábora.
Léto se měnilo v podzim, kdyţ utíkal s kamarádem. Na polích bylo obilí, na stromech
ovoce, potoky a studánky daly vodu. Lesy poskytly úkryt. V lesích narazili na hájenky a
hajné. Všude dobří lidé. Dali polévku, kus chleba, poradili. Jen jednou je překvapila
německá hlídka. Rozběhli se kaţdý jiným směrem. Kapitán unikl. Osmnáct nocí přešlo,
devatenáctá přivedla mu do cesty hajného, který ho dovedl k partyzánům. Šel od oddílu
k oddílu, aţ se dostal k Havranům, do domu plukovníka Indry. Přivedl ho k němu Karel
Veselý – Steiner.
Víte, co je pro vojáka – zajatce být zase na svobodě a se svými? Mít v ruce samopal a
kulomet? Mít uţ i partyzánské jméno. Má jméno slavného českého malíře – Aleš. Ovšem
– nemaluje, ale provází slavné partyzánské kousky. Jeho důvtip poznávají i občané města
Náměště nad Oslavou, kde kaţdého jara se koná odvod koní.
Jeho ruský oddíl PAM 5 ze skupiny Generál Luţa na Bítešsku a část partyzánské
skupiny Josefa Hybeše na Třebíčsku pod vedením Prokopa Chvátala dostávají rozkaz
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rozehnat odvod koní v Náměšti. V ted den směřují k Náměšti části obou oddílů. Přes
Velkou Bíteš jedou autobusem Dmitrijevci jako dřevaři a přes Mohelno a Březník
nákladním autem Hybečovci. Je ráno 15. dubna 1945. U zámecké obory u Náměště
dostávají se Hybešovci do boje s německou vojenskou autokolonou. Střelba, slyšitelná
v městě, postraší odvodní komisi. Zmatek dovrší střelba Dmitrijevců na náměstí města.
Odvodní komise se rozuteče. Koňaři zapřáhnou spěšně koně do vozů, nebo jen nasednou
a odejdou.
Kapitána Aleše vidíme 28. dubna 1945 na Kristkově pile u Ludvíkova. Je velitelem
oddílu, který má převést k vládě do Košic delegaci odboje, skládající se ze členů dvou
skupin generála Luţe a Josefa Hybeše, z organizace Rady tří. Zástupci této organizace
jsou: politický vedoucí profesor Josef Grňa, z Hybešovců náčelník štábu nadporučík
Albín Hejtmánek, zástupce velitele, poručík Bohumil Jedlička, starosta Ivančic Antonín
Šturma a starší lejtěnant Michail Veršinin jako tlumočník.
Delegaci převádí přes frontu kromě kapitána nadporučík Ivan, partyzánský nadporučík
Radomír Luţa, partyzán Kristek a průvodce Konstantin Hegner, který uţ se osvědčil při
prvním převádění, kdyţ vedl partyzány, kteří ukořistili od německého generála Pohla
tajné dokumenty o opevnění města Brna a doručili je štábu Rudé armády.
Je půl deváté toho dne. Od Kristkovy pily vyjíţdí první auto s tělesnou stráţí,
kulomety, automaty, granáty. Ve druhém je profesor Grňa, kapitán a poručík Luţa. Je to
tak neuvěřitelné. Mezi dvěma válčícími kolosy dostává se přes jejich bojové pásmo
několik českých a sovětských lidí! V Zastávce čeká průvodce Hegner. Odtud uţ
vycházejí jen dvojice. V první je Ivan a Henger. Ve větším rozestupu jde se lesem aţ
k Zakřanům. Za těmi je otevřený terén. Podaří se přechod? Pojednou první dvojice volá:
Kozáci! Kozáci!
Nastává velká radost. Vyměňuje se automat, podávají zprávy. Kapitán po dlouhé době
vidí zase svou armádu. Nedivte se, ţe mu vlhnou oči. Delegace se setkává v Košicích
s našimi vojenskými a politickými představiteli a je přijata presidentem Benešem. Vrací
se 8. května 1945.
Kapitán Dmitrijev – Aleš bojuje s našimi partyzány do konce války. Po osvobození
odchází s Rudou armádou do vlasti. V roce 1950 přináší listonoš do Pánova rodině
podplukovníka Indry – Havrana dopis. Je v něm napsáno:
Zdrávstvujtě, dorogoj Boguslav Indra!
Promiňte, ţe jsem Vám nenapsal od našeho rozloučení. Vedlo mě k tomu mnoho
okolností. Prvně blahopřeji Vám a Vaší rodině k Novému roku. To Vám přeje moje ţena
a moji příbuzní, kteří jsou Vám vděčni za Vaši pomoc pro mě v dobách zlých. Nyní ţiji
mezi svými příbuznými s ţenou v Lenigradě. Bydlím v domě, který si postavili za války.
První moje dcerka zemřela v roce 1943, druhá v roce 1947. Nyní s námi bydlí sestra mé
ţeny. Děvčátko je sirotek, otec i matka mu zemřeli za války. Chtěl bych vědět, jak ţijete
Vy. Já stále sleduji ţivot Vaši země, co dělá Váš svobodymilovný lid. Velmi často
poslouchám rozhlasové projevy z Bratislavy, Brna a Prahy. Prosím vás, jakmile dostanete
tento dopis, dejte o sobě vědět. Dorogoj otěcko, odpusťte mi, ţe píši rusky. Já zabyl pisať
česki.
Nazdar! Aleš
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V druhém dopise ze 14. 2. 1950 píše:
Z partyzánů jsem s nikým nenavázal styky. Psal jsem jim, ale buď nedošly odpovědi,
nebo psali jejich rodiče, ţe se dosud nevrátili. O Lence Kornějčeské a Vasilii Korottkové
si myslím, ţe zůstaly ve Vaší zemi. Kazankov nebyl tehdy ještě mobilizován. Kapitán
Sergej s nadporučíkem Ivanem byli hned odesláni do jejich vojenského oddílu. Ten Ivan
byl dříve Fric (Němec) a pracoval pro kapitána jako tlumočník. Ilikčjana jsem nenašel.
Byl z Armenie a tam je takových mnoho. Nikolaj Majkov odešel z vídeňského tábora do
Československa. Velmi prosím, napište mi o Lence, kde je Radomír Luţa, kde Karel
(Steiner) a všichni ostatní. Myslím, ţe naše spojenectví se nikdy nenaruší a ţe se budeme
co nejvíce podporovat. Drahý soudruhu Havrane a soudruţko Marie, prosím Vás, pošlete
mi Vaše podobenky, abych na Vás nikdy nezapomněl.
Nazdar! Váš Aleš.
Major generálního štábu Jakov Těvosovič Ilikčjan
Ze středního Německa, z německého zajateckého tábora v Norimberku, utekli dva
ruští zajatci major generálního štábu Jakov Těvosovič Ilikčjan a letec poručík Nikolaj
Bachmutskij. Jdou spolu na východ, kde je jejich Rudá armáda, přejdou pohraniční hory,
obejdou město Klatovy a dostanou se do lesů Českomoravské vysočiny. Tady uţ začínají
listopadové sněhové vánice a noční mrazy. Lesy jsou zatíţeny sněhem. Sníh jiskří na
slunci a pod závany větrů sypou se tisíce jiskřivých krystalků k zemi. Utečencům se
těţko jde. Jdou krok za krokem. Kam je zavedou? Bachmutskij onemocní a nemůţe dál.
Major ho donese ze zasněţeného lesa do nejbliţšího stavení. Mají štěstí. Ujme se jich
Vilém z Kuklíku u Nového Města. Doslova je krmí, léčí, obouvá. Nemůţe je dlouho
ukrýt a ten major chce stále dál. Zavede je přes Odranec do Koníkova k dalšímu členu
odboje. Dvě noci jsou u Josefa Bureše a skoro celou zimu v koníkovské hájence
u hajného Jaroslava Zeleného. Bachmutskij odejde v únoru 1944 k oddílu Gersenkovu a
Ilikčjan do hájenky na hrázi u Netína k hajnému Pavlasovi, který je členem odbojové
skupiny Tau. Sotva netínský švec Vítek udělá pro něho lyţařské boty, jede s Karlem
Veselým – Steinerem k východu na samotu Pánov u Velké Bíteše, blíţ k Rudé armádě.
Jak tam přijeli, poví nám zápisník podplukovníka Indry-Havrana, velitel oddílu Generál
Luţa:
Někdy v únoru 1944 byla mi avizována návštěva dvou lyţařů. A opravdu, jednoho
slunného dne objevili se před domem Pat a Patachon. Dlouhán Karel Veselý – Steiner a
malý Ilikčjan. Karel po staru volá: „Pane šéf!“ Šel jsem otevřít.
„Tak a co ty cihle?“
„Pojď dál, domluvíme se.“
Rozhovor byl opatřením pro neţádoucí zvědavce. V domě nejdřív svlékli propocené
košile a svetry. Šéf půjčil svoje. Přišla sklenička samohonky pro zahřátí. Dlouhý Karel
nerad, ale kdyţ byla, neodepřel. Ilikčjan teprve ne. Připojil se k nám i čtvrtý muţ,
podnájemník Aleš, vlastním jménem Alexandr Alexejevič Dmitrijev. Sešla se společnost,
o kterou nestál vůdce Adolf Hitler. Major se chtěl co nejdříve dostat ke své armádě.
Dostal za úkol odevzdat jí depeši generála Luţe. Byl to pokus navázat spojení přímo
s Moskvou. Ilikčjan, typický Armén, velmi bystré a velmi ţivé letory, nesnášel zimu. Byl
z kraje, kde se pěstují melouny, zimní nečinnost mu šla na nervy. Ta byla stejně
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nesnesitelná i pro ostatní partyzány. Ilikčjanovi bylo slíbeno, ţe co nejdřív bude odsunut
autem na slovenské hranice a vlakem převezen do Michalovců. Tam byl v okolí
partyzánský štáb. Steiner měl slíbeno auto od Viktora Ryšánka na lednové schůzce na
Okarci. Ilikčjan se těšil. Byl zajat v roce 1942 u Leningradu. Utekl ze zajateckého tábora.
Vypravoval s nadšením o kráse krajiny ve své vlasti, Arménské republice. Jako
bezprizorného ujal se ho stát, dal ho na studie, skvěle obstál na vojenské akademii, takţe
poměrně mlád, ve dvaatřiceti letech, stal se majorem generálního štábu. Vypravoval
neuvěřitelné příběhy z útěku. Obával jsem se, ţe jde o člověka podezřelého a dal jsem
pokyn kapitánu Dmitrijevu, aby ho důkladně vyzpovídal. Druhý den mi řekl, ţe je to
člověk důvěryhodný a ţe ty věci o útěku se mohly přihodit. Dny utíkaly. Aleš s majorem
se vrhli zuřivě na šachy. Ilikčjan se vybarvoval víc a víc. Byl výborný kreslič lidských
hlav. Kde chvíli poseděl, zanechal po sobě kresby. Uplynul týden a stával se netrpělivým.
Aleše zasvětil do odšifrování depeše, kterou zašle z Moskvy. Dal dispozice, co dělat, a ţe
se ozve z Moskvy heslo „Moravo“, které bude opakováno po tři dny a čtvrtý den v tutéţ
hodinu bude následovat šifrovaná depeše. Moje ţena, výborná telegrafistka z hlavní pošty
v Brně u Morseova aparátu, měla převzít depeši, přepsat ji a dešifrovat ji měl Aleš. Řídící
učitel Pokorný z Katova byl pověřen, protoţe denně poslouchal všechny moskevské a
londýnské relace, uvědomit nás, jakmile se ozve toto heslo z Moskvy. To mělo vstoupit
v platnost čtrnáct dní po odjezdu Ilikčjana. A on byl stále v Pánově! Uţ jsme ztráceli
víru, ţe se z Pánova dostane. Činil přípravy na samostatný odchod. Chtěl jen vědět první
štaci, o další se bude starat sám. Konečně po čtrnácti dnech přišlo od Ryšánka, ţe přijede.
Přiharcoval s ním sám kapitán Robotka: „Honem, Ryšánek čeká s autem za lesem!“
Ilikčjanův plášť, zděděný po Steinerovi, byl tak křiklavý, ţe Aleš nabídl svůj. Loučení
bylo dojemné. Za těch čtrnáct dní získal si srdce všech. Doprovázel jsem ho aţ k brance.
Na rozloučenou mi řekl: „Jak se zavře za mnou branka, já neznám vás a vy neznáte mě.“
Potud zápisník.
14. března 1944 přijel Ryšánek autem brněnského gestapa k lesu u Pánova, kde mu
kapitán Robotka předal Ilikčjana. Ryšánek dopravil majora do bytu Karla Paprskáře
v Brně, kde si odpočinuli. Odtud jej odvezl za kriminálním zaměstnancem Prudkým do
Stráţnice. U něho je očekával kriminální asistent Urlaube ze Zlína a ten převedl majora
ilegálně do Skalice na Slovensku. Tam na majora čekali uţ členové brněnského gestapa
Wolfgang Dyck a Richard Schetke. Ti ho vezli přes Holíč, Senicu, Jablonicu, Nadaš a
Trnavu do Velkých Ryšnoviec, kde ho chtěli ukrýt u mlynářky, ve mlýně paní Otilie
Vlčkové, na kterou dostal typ Dyck od Ryšánka. Ta je doporučila na rolníka Josefa
Horňáksa v Klačanech při Hlovozci, který je zavedl ke statkáři Martinovi v Klačanech,
kterému řekli, ţe jsou čeští mafisti a dopravují k partyzánům sovětského majora. Od něho
odejeli do Slovenské Vsi u Keţmarku a ukryli ho u antifašistů. Sami odejeli nakoupit si
lihoviny, cigarety, slaninu a jiné věci a také si zaflámovat, protoţe v protektorátě byly
tyto věci zakázané a pak to hlavní – neměli nad sebou své nadřízené. Zatím nedočkavý
major nechtěl na ně čekat a pomocí antifašistů Františka Lačíka a Štefana Malára ze
Spišské Nové Vsi dostal se do Víravy na východním Slovensku, do partyzánské skupiny
Pugačev.
Uţ 10. dubna 1944 je major zapsán v seznamu partyzánského oddílu. Jeho velitelem je
Jemeljanov, Alexej Gavrilovič, poručík Rudé armády. Oddíl má svůj tábor v lese
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Patočková, nedaleko Humenného. Major je 7. května ustanoven jeho zástupcem. Přepadá
posádku v Humenném. V létě 1944 je ve vihorlatských lesích zabit demoralizovaným
pseudopartyzánem. Jeho symbolický hrob je na hřbitově v Humenném. Nedočkal se
spojení s Rudou armádou, proto ani na samotu Pánov u Velké Bíteše nepřišlo heslo
„Moravo“ a do vesnice Evdţilar v Surmalinském okrese na úpatí hory Ararat se nevrátil
mladý major Jakov Těvosovič Iličjan.
František Horký
František Staněk
Poznal jsem ho při svém příchodu do vídeňského parlamentu. Byl poslancem na
vídeňské říšské radě za českou stranu Agrární a zastupoval v tehdejším kuriovém
parlamentě venkovské obce okresu Jindřichohradeckého. Pocházel ze Ţeletavy. Kromě
toho byl poslancem na zemském sněmu království Českého, rovněţ za stranu Agrární.
Kdyţ jsem přišel v dubnu 1906 do Vídně, bylo
před zářijovými volbami na zemský sněm
markrabství moravského a Staněk, který předtím
přesídlil na svůj statek do Ţeletavy, kandidoval
také na zemský sněm moravský za okres
Ţeletavský. Jeho protikandidátem byl, tehdy jiţ
populární poslanec katolické strany národní farář
Dr. Cyril Stojan. Volební boj byl velmi úporný a
Staněk sám se chopil agitační práce. Jezdil po
schůzích, byl nucen vydávat letáky, protoţe proti
němu byly rozšiřovány letáky ve velkém počtu.
Do Vídně přijíţděl jen počátkem týdne.
Zúčastnil se jen úterní schůze parlamentní a zase
se vracel do volební vřavy. Stalo se, ţe kdesi byly
rozdávány u kostelů volební letáky proti Staňkovi,
vydané Katolickou stranou národní. Staňka jakési
nesprávnosti v těch letácích o něm rozšiřovaných
velmi popudily. V pondělí ráno, hned při svém
příjezdu do Vídně mě vyhledal s napsanou jiţ
odpovědí na hanlivý list proti sobě. Poţádal mě,
abych ještě v pondělí do večera mu opatřil 5000 exemplářů s jeho odpovědí. Bylo to dost
drahé, protoţe vídeňští sazeči za neněmecké texty účtovali 20% zvýšení ceny tisku. Byl
jsem ve spojení s tiskárnou Brandthovou, která mi tiskla „Agrarische Korespondenz“.
Věděl jsem, ţe tam mají dva sazeče Čechy. Šlo mi o to, aby se objednávka nepozdrţela.
Všechno šlo dobře a Staněk měl večer svůj objemný balík volebních lístků na
Severozápadním nádraţí., odkud odjíţděl do Jihlavy.
Při volbách tehdy porazil Staněk Stojana a byl zvolen na zemský sněm moravský.
V důsledku toho se vzdal svého poslaneckého mandátu na zemský sněm království
českého a zůstal jen na Moravě, kde pak kandidoval. Byl téţ zvolen na říšskou radu
Vídeňskou a byl zvolen i při volbách v roce 1911.
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Za první světové války také na agrární poslanecký klub docházelo velmi mnoho
ţádostí z kruhů zemědělských i jiných o zproštění vojenské povinnosti. Následně byl
parlament uzavřen a zařízen jako vojenský lazaret. Následně pak poslanec Staněk
pronajal v IX. okrese v Thurngasse 9 dvoupokojový byt s kuchyní a zřídil v něm
„Agrární kancelář“. Zde pak pracovali úředníci agrárního poslaneckého klubu společně
s tajemníkem Herlingerem a redaktorem Hodţou, který mi pomáhal občas se
zpravodajskou sluţbou pro Venkov, Lidový deník, Večer a Selské listy. Později byli
v „Agrární kanceláři“ zaškoleni i Jaroslav Vašíček a Viktor Šoupal, kteří konali
vojenskou sluţbu ve Vídni, jako jednoroční dobrovolníci. Agenda „Agrární kanceláře“ se
rozrostla i v roce 1917, kdy jiţ byl znovu svolán parlament a pouţívali jí i poslanci jiných
českých stran. Zvláště pak, kdyţ byl ustaven Český svaz, jehoţ předsedou se stal právě
poslanec Staněk.
Poráţka centrálních mocností byla stále zřejmější. 2. října 1918 pronesl poslanec
Staněk prudkou protirakouskou řeč, ve které se přihlásil k československému
zahraničnímu odboji. A k našim legionářům. Tímto svým vystoupením vyvolal
v německých kruzích úţas a bouři odporu. Tato ovšem uţ neměla ţádného účinku. Bylo
zřejmé, ţe je tu konec Rakouska. Císař Karel měl dobrý úmysl zachránit, co se ještě
zachránit dalo, ale byl příliš ve vleku českých Němců. Takţe události spěly svým
způsobem k válečné prohře a všemu dalšímu, co následovalo.
Byl ještě učiněn pokus získat Čechy pro jakousi federalizaci Rakouska. Císařem
Karlem a císařovnou Zitou byli přijati čeští poslanci Dr. Fiedler, Staněk, Dr. Šmeral a na
toho za klerikály si uţ nevzpomínám. Ze jmenovaných jediný Dr. Šmeral chtěl rozebírat
a projednávat návrhy císaře Karla. Kdyţ přišel mezi nás, české novináře do Café Central,
tvářil se, jako by uţ obdrţel ministerské křeslo. Ale většina českého zastupitelstva na
říšské radě zůstala při svém „NE“! A byl konec.
Staněk v republice byl několikanásobným ministrem. Byl ministrem veřejných prací,
pošt, a zemědělství. Byl i předsedou poslanecké sněmovny a choval ve svém nitru i vyšší
cíle.
V roce 1934 v létě mně v pondělí časně ráno Staněk volal do bytu a ţádal mě, abych
okamţitě poslal do Podolského sanatoria fotografa ČTK, který by ho tam vyfotografoval
s Dr. Karlem Kramářem. Oba se tam léčili. Staňkova ţádost mi byla dosti podivná.
Nechápal jsem, proč o to ţádá. Vyloţil jsem mu, ţe úřední fotografové ČTK byli jiţ
posláni na svá různá působiště, ale kdyţ jsem zjistil, jak moc na tom Staňkovi záleţí,
zajel jsem pro mého známého fotografa amatéra a jel jsem s ním do sanatoria. Staněk se
bavil s ředitelem ústavu Dr. Jedličkou a čekali jsme, aţ si Dr. Kramář odbude svou
koupel. Poté přišel a Staněk ho zřejmě překvapil sdělením, ţe pozval mně a fotografa,
aby byl vyfotografován s Dr. Kramářem. Kdyţ Kramář nevycházel z údivu, ozval se
Staněk: „Doktore, to bych byl dobrým presidentem, který dovede vše tak dobře
zaranţovat.“ Dr.Kramář se rozpačitě zasmál a bylo učiněno několik fotografických
snímků. Byly uveřejněny i v některých časopisech. Tato epizoda se odehrála v době, kdy
president Masaryk byl stiţen záchvatem mrtvice a nosil ruku na pásce. Nevím, jestli
Staněk tou svojí naráţkou vůči Kramářovi nechtěl naznačit, nebo vzbudit dojem, ţe snad
chce kandidovat na funkci presidenta. Nicméně, nebyl ani kandidován a po odstoupení
TGM byl zvolen presidentem Dr. Edvard Beneš. To je ale jiná kapitola.
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V roce 1936 v létě podnikl president Dr. E. Beneš zájezd na západní Moravu a jel do
letního sídla do Ţidlochovic. Staněk se v té době léčil v Grafenbergu, kde se o zájezdu
presidenta dověděl. Snad se ho dotklo, ţe jako poslanec za západní Moravu nebyl o cestě
presidenta informován. Tedy, ţe nebyl oficiálně pozván, ani program zájezdu mu nebyl
sdělen. Jenom se dověděl datum dne, kdy bude president uvítán v Moravských
Budějovicích. Staněk se ihned rozhodl, sedl do auta a byl v Moravských Budějovicích
o něco dříve neţ Beneš. Vše jinak probíhalo podle předem stanoveného programu. Bylo
uvítání i projevy a najednou se objevil i František Staněk. A ujal se i slova. Hlavní
organizátor zájezdu, zemský president Jan Černý mu to předtím rozmlouval. Ale Staněk
si nedal říct a na předcházející projevy reagoval následovně. „Kdo rozbil Rakousko?
Ţádný Beneš nerozbil Rakousko! Já, Staněk ze Ţeletavy jsem rozbil Rakousko a poslední
ránu jsem mu zasadil dne 2. října 1918 svojí řečí ve vídeňském parlamentě!“
Nastalo zděšení mezi pořadateli a kdosi dal příkaz k vypnutí mikrofonů. Stalo se a
Staněk dohovořil svou řeč jen k malé skupince lidí, kteří stáli nejblíţ. Odešel z tiskovky
do svého auta a jel zase s předstihem do Třebíče. Zase tam chtěl mluvit. Zemský
president Černý mu řekl, ţe jeho projev není na programu a ţe program není moţné
měnit. Uvítání jiţ bylo skončeno a Dr. Beneš se právě podepisoval do pamětního listu na
tribuně. Staněk přikročil k jeho stolku, pozdravil a pravil: „Pane presidente, vy mi můţete
udělit slovo.“ President pozvedl hlavu od listiny, kterou právě podepsal a řekl: „Pane
kolego, my teď zde dostaneme nějaké pohoštění,“ (přitom ukázal na připravené
pohoštění), „prosím tam si můţeme promluvit, o čem vám bude libo.“. Vstal a šel
v průvodu ostatních pořadatelů z tribuny. Staněk sestoupil z tribuny a šel ke svému autu.
Zemský president Černý měl obavu, aby Staněk něco neprovedl Benešovi na další cestě.
Poslal proto za ním četníky, aby zjistili, kam jede. Ti se brzy vrátili s tím, ţe Staněk jel
domů do Ţeletavy.
President pak dojel ještě do Ţidlochovic a pokračoval podle stanoveného programu.
Ladislav Tvarůžek
Z archívu JUDr. Jiřího Štelovského
foto Wikipedie

Náhrobek v Týnském chrámě
Virtuti et Memoriæ generosi D D Wenceslai Berka Baronis de Duba et Lippa Domini
Mezericii et Budisovii Moravoru. Sacru. Hic primis ætatis tyrociniis apud Wolfgangum
Præsulem Passaviensem e comitib. Salmensis exactis omnibus Caroli V. Imp. Augu.
victoriis tam de Germanis quam in Gallia, Belgica et Cisalpina palris (patris) Illmo
Emanueli Philiberto Allobrogum Insubrumq. duci a rebus gerendis astitit. Hinc Impp.
Cæss. Ferd. I. et Max. II. perp. Augg. ductor copiarum adversus Turcas in Panonia non
semel fuit; ab Augg. consiliarius Fisci Boiemiae costitutus, demum supremo Moraviae
senatui ad script; domi militiæq. clarus, invicta religionis condstantia ardentissima Dei
invocatione anima creatori commendata extremum clausit diem Helena Mezeritia gente
Lomnizia coniugi dulciss lachr. p. Ob. anno MDLXXV. m. Junio d. XIX. h. XII.
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Ctnostem a památce šlechetného pána p. Václava Berky svob. pána z Dubé a Lipého,
pána na Meziříčí a Budišově Moravském věnováno. Onť byv v prvních věku svého
počátcích při Wolfgangu biskupovi Pasovském z hraběcího domu Salmovského, po
všecky vítězné války císaře Karla V. v Němcích, ve Francii, v Belgické a Předalpinské
vlasti vedené, osvícenému Emanueli Filibertovi, vojvodovi Allobrogův a Insubrův
(Savojska a Piemontu) v jednáních jeho po boku stál, načeţ za císařův Ferdinanda I. a
Maxmiliana II. nejednou býval vůdcem vojsk proti Turkům v Uhřích; pak od císaře
ustanoven byl za raddu při komoře České, konečně udělen mu vysoký zemský úřad
v markhrabství Moravském. Doma i v poli znamenitý nepřemoţenou stálostí
náboţenskou, nejvroucnějším Boha vzýváním spasiteli oddanou duší poslední den svůj
skončil. Helena Mezeřická rodem Lomnická nejmilejšímu manţelu v zármutku postavila.
Umřel r. 1575, měsíce června, dne 19. o hodině 12.
Památky archaeologické a místopisné: organ Archaeologického sboru Musea
království Českého a Historického spolku v Praze. Praha: Archaeologický sbor Musea
království Českého, 1855.
Zdroj: https://books.google.cz
Památky archaeologické (archeologické) a místopisné, Díl 1 – str. 105
Poděkování Markétě Krumphanzlové za objevení překladu,
foto P. Jiří Polach
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Nejstarší dějiny Budišova
(Nevědecké bádání v nesourodých podkladech)
Jen pravděpodobnej žal, pravděpodobnej svět, pravděpodobná láska a pak se dožijeme let…
Jaroslav Hutka

V radě městyse i v zastupitelstvu jsme se mnohokrát zabývali myšlenkou, od kdy je tu
vlastně naše ves a odkdy se jmenuje Budišov. Zároveň byly velké nejasnosti o první
písemné zmínce o Budišově – 1190?, 1234?, 1240?. Písemná zmínka je jednodušší a
pomohl nám ji řešit historik Jaroslav Sadílek, který našel opravdu první doloţenou
zmínku na dochované listině z roku 1298. Můţeme téměř s jistotou tvrdit, ţe je doloţená,
nikoliv to, ţe je první. Jakkoliv se ty předešlé povaţují za nedoloţené nebo dokonce
falza, není vyloučeno, ţe někdo někde objeví starší listinu, ale poměrně hodně
pravděpodobnou první písemnou zmínku o Budišově nyní máme. Touhu po větší
pravděpodobnosti určení doby, kdy jiţ na místě Budišova stála osada, můţeme odloţit.
Ještě větší mlha je pak v pojmenování takové osady Budišovem. A uţ vůbec nemá
smysl touţit po znalosti data zaloţení takové osady. Nicméně za pokus nic nedáme (snad
kromě nemalého úsilí při pročítání literatury).
Problém můţeme rozdělit do dvou částí – existence osady, včetně tvrze a kostela – co
bylo dřív? – a osud pojmenování této osady. V této souvislosti je nejvíce zmiňovanou
listinou zakládací listina třebíčského kláštera, jejíţ věrohodnost historici mnohdy
zpochybňují, ale pro pravděpodobnost historie je snad pouţitelná.
Zde uvádím velmi stručné poznatky získané četbou nemnohé literatury zmiňující
počátky Budišova, kterou můţeme rozdělit na tři, pardon čtyři části. Především starší
publikace, zadruhé to, co lze najít i na internetu – články muzea, bakalářské a jiné práce.
Třetí část představuje zprávu Jaroslava Sadílka, která jako historický spis moc neřeší to,
co nelze věrohodně doloţit. To by mohlo stačit, ale Roman Vašíček objevil zmínku
o Budišově i v beletrii, přesněji historickém románu Vlastimila Vondrušky, v němţ autor
líčí dobývání Budišova králem Václavem I. proti jeho bratru Přemyslovi.
Přikládám i ukázky map ilustrující počátky osídlení v místě dnešního Budišova.
1 Citace z knih o Budišově
1.1. Prof. Dr. František Dvorský, Třebický okres, v Brně 1906:
Již r. 1234 čteme na listině krále Přemysla Otakara I., kterou Ratiborovi z Deblína
uděluje stříbrné doly v obvodu jeho statků, jméno Tasa z Budišova a r. 1240 Budiše
z Budišova. Tomuto rodu patřil Budišov až do pol. 15. století. Během té doby připomínají
se: r. 1298 rozhodl Markvart z Budišova rozepři o ves Kamenec mezi klášterem
Zábrdovským a Vilémem z Dambořic, r. 1318 svědčí Urban z Budišova, …
1.2. Topografie diecese brněnské, dle různých pramenů napsal Alois Hrdlička, v Brně
1908:
Budišov v listinách se připomíná ve 13. století; byltě zvláštním statkem, poněmž
jmenoval se rod urozený. Budiš z rodu toho súčastnil se výpravy křižácké do Pruska, kdež
došlo k bitvě u Grunvaldu (r. 1411). Týž B. založil snad kapli zdejší sv. Gotharda.
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1.3. Třebíč, Dějiny města I, Rudolf Fišer, Eva Nováčková, Jiří Uhlíř, 1977:
Str. 18 Český překlad zakládací listiny třebíčského kláštera s latinskými názvy vesnic.
…Smrk (zmirk), Brod (Brod), Nemojovici (Nemoyovici), Hostákov (Hozthacov),
Dobrutoys (Dobrutoys), Náramče (Naramce), na Boru (Naboru), Zagmo (Lagmo),
Trnava (Trmava) …
pozn. 12
Bylo použito českého překladu z posledního vydání Kosmovy kroniky české
v nakladatelství Svoboda v roce 1972. …U jmen vesnic darovaných klášteru je použito
v závorkách latinských názvů, tak, jak je přepsal z originálu L. Krejčík v práci nazvané
„O zakládací listině kláštera třebíčského“.
1.4. Adolf Ludvík KREJČÍK, O zakládací listině kláštera Třebického, Časopis Matice
moravské 1911, s. 192–199:
…Hec sunt nomina villarum, quas dedimus deo et sancte Marie in obsequito ibi deo
serviencium fratrum, que cognominantur: Drinovici cum vinea et cum cultore vinee et
cum tabernario, Mladovici, Sedlec locum in Luco prope castrum Brnen sancti Benedicti,
Ribnik, Cahovici, forum Pravlov cum thabernariis et theoloneum usque ad confinium
boemicum, Leckovici, Qlavane, Klilohovici, Omici cum vinea, Tuchssici cum vinea,
Redcovici, Zassevo, Rapotici, Sudici, Quassovici, Hekkartici, Racovo, Yvance, Studlenec,
Komissin, cum foro et thabernariis, Nessevo, Gothsalcovici, Kozlane, Malissici,
Grideborici, Radmire, Lgotici, Babici, Zmirk, Brod, Nemoyovici, Hozthacov, Dobrutoys,
Naramce, Naboru, Lagmo, Trmava, Lubane, Wrihotici, Krisanovo, Bezthucici,
Nagradovo, Nazoholi, Dobrchovici, Heclevici, Aldicovici, Wiprehtici, Scihovo, Hlumane,
Koiatino, octavum forum Brnen et thabernarium, centum denarios a moneta ad capellam
santi Benedicti XXVI.
(V další části textu jsou jmenovány vsi v okolí Třebíče a jihu Třebíčska)
1.5. Nástin dějin Budišova, Augustin Kratochvíl, Budišov 1938:
Nejstarší zpráva nepřímo se týkající Budišova jest, že mezi osadami, které byly dány
r. 1104 Oldřichem, brněnským knížetem, nově založenému třebickému klášteru, jest
jmenována s Hostákovem a Náramčí ves Dobrutoys t. j. Dobrutovice. Ves stávala 1 km
jižně Budišova. Byl to nejsevernější klášterní majetek v těchto končinách. Když zde stály
jmenované vesnice, stával i Budišov.
Tím se může ospravedlniti i vypravování, že prý původní kostel budišovský byl založen
třebíčskými benediktiny, a dále i tvrzení, že zde zemřel později a též tu byl pochován
poslední jejich opat.
1.6. Paměti Budišova, na památku posvěcení nové školy, Jan Tvarůţek, Budišov 1887
Ve starém věku, asi před 700 lety náležel Budišov slavné rodině pánů z Lomnice;
nejstarším členem, dokud známo,byl župan Budiš (Budislav), jenž roku 1190, za panování
Spytihněva, knížete brněnského, klášteru v Třebíči daroval pozemek „na tři popluží ve
Svatoslavi s dubinou“...
Skoro současně se v dějinách těchto dávných dob uvádí r. 1234 jméno Tas (Protasius)
a byl prý tento Tas bratrem onoho Budiše, oba pak považovati lze za zakladatele
Budišova; snad i Tasov pak po onom Tasovi pojmenován.
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1.7. Za uměním Vysočiny, Vladimír Němeček, Alois Plichta, Adolf Rossi, Třebíč
1996
Z původního majetku třebíčského kláštera, popsaného v opisu zakládacího listu z roku
1104, dochovaly vsi, jimiž byl klášter nadán, až k Budišovu: Hostákov, Nárameč, a ves
jmenovaná Dobrutoys, to je Dobrutovice, a tvořily severní okraj klášterního majetku.
Jmenované Dobrutovice, dlouho považované za neurčitelné, stávaly asi 1 km na jih od
Budišova. Trať tam dodnes nese její jméno. Lze tam občas nalézt pozůstatky starého
osídlení.
2 Citace z pramenů, které lze najít na internetu
2.1. wikipedia.org/wiki/zakládací listina třebíčského kláštera
Tzv. zakládací listina třebíčského kláštera je listina z roku 1104, která svědčí
o založení třebíčského
kláštera brněnským
knížetem Oldřichem a
znojemským
knížetem Litoltem. Dochovala se v opise z 15. století jako součást rukopisu Kosmovy
kroniky. Součástí listiny je výpis okolních vsí, které knížata klášteru darovala.
Starší bádání ji považovalo vesměs za falzum z konce 12. nebo počátku 13. století.
Podle modernějšího názoru, zastávaného např. Rudolfem Fišerem, se nejedná o listinné
falzum v pravém smyslu, ale o kronikářský zápis využívající starší listinné deperditum
(nedochovanou listinu) a další záznamy a odrážející stav majetku kláštera nejpozději
koncem 12. století. (Citace překladu části listiny):
… Babici (zaniklá ves u Smrku), Smrk (Smrk), Brod (dnešní Vladislav), Nemojovici
(zaniklá osada u Vladislavi), Hostákov (Hostákov), Dobrotovici (zaniklá ves u Budišova),
Náramče (Nárameč), Na boru (zaniklá osada u Trnavy), Tajno (Týn – část Třebíče),
Trnava (Trnava), Lubané (zaniklá ves u Pocoucova), …
2.2. wikipedia.org/wiki/Budišov:
První zmínky o Budišově pochází z roku 1194.
Budišov byl založen kolem 12. století pánem Budišem z Lomnice, kostel svatého
Gotharda a Nanebevzetí Panny Marie byl založen snad už ke konci 11. století.
Vesnice Dobrutoys měla být darována třebíčskému klášteru, tatáž je pak zmíněna
i v Kosmově kronice. Po roce 1240 pak Budišov patřil Budišovi z Budišova, následně pak
Markvartovi z Budišova, Urbanovi z Budišova, Markvartovi z Budišova, Ješkovi
z Budišova. Roku 1365 je zmíněn Budišovský mlýn.
2.3. www.zamek-namest.cz/cs/o-zamku/historie:
Doba založení prvotního hradu v Náměšti nad Oslavou není dodnes zcela přesně
datovatelná, ale lze předpokládat, že Náměšť vznikla v údolí řeky Oslavy někdy kolem
roku 1220. První písemná zmínka o osídlení místa dnešního zámku pochází z roku 1234,
kdy se jako svědek na darovací listině kláštera v Oslavanech podepsal Budiš z Náměště
z rodu pánů z Lomnice. Členové meziříčské větve tohoto rodu byli vlastníky náměšťského
hradu, z něhož se nám do dnešních dnů dochovala pouze obranná válcová věž a část
hradebního zdiva.
2.4. m.facebook.com/Rodokmeny-Budiš, Chaluš, Vaniš-Family-Tree, 17. ledna 2019:
Budiš“ mělo staročesky význam slovního spojení „Buď slavný“.
Na listině z Brněnska připomínají se (r. 1195 ) šlechtici Zbraslav, Budiš, Bolebor,
Racek...
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Budiž známo, že my, Budiš (1269–1290), opat kláštera v Hradišti, jsme se souhlasem
bratří udělili a darovali jakousi novou osadu jménem Štěpánov rychtáři ze Štěpánova a
jeho synům, aby ji po vykácení okolního lesa založili v míru a klidu, avšak s tou
podmínkou, že po skončení období svobody a v dříve uvedené lhůtě bude každý lán
povinen platit…
Budišov – jméno od zakladatele Budiše (Budislava).
Budišov, středisko samostatného panství. V 13. stol. psal se po Budišově panský rod,
z něhož připisuje se 1234 Tas z Budišova, 1240 Budiš a 1298 Markvart z Budišova.
Rod byl v 14. a 15. stol. dosti rozvětven.
2.5. www.mzm.cz/zamek-budisov/historie-budisova:
Nejstarší osídlení Budišova je nutno hledat na místě dnešního kostela a hřbitova. Zde
stávala začátkem 12. století ves Dobrutovice, darovaná roku 1104 nově založenému
třebíčskému benediktinskému klášteru. Vzhledem k tomu, že nejstarší - románská - část
budišovského kostela je z 12. století, lze usuzovat, že v této době existoval už také
Budišov.
Ve 12. a 13. století patřil Budišov pánům z Lomnice. Poslední z nich (Budiš) se
účastnil v roce 1410 i slavné bitvy u Grünvaldu.
2.6. atelierobnovy.cz/inpage/stavebne-historicke-pruzkumy-583:
Budišov, kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Gotharda
Vznik kostela spadá nejpozději do první třetiny 13. století. Snad již v průběhu první
poloviny 14. století přistavěna boční kaple (sv. Gotharda). V období okolo poloviny 14.
století rozšířeno kněžiště a přistavěna sakristie, dosud nesoucí hodnotné vrcholně gotické
žebrové zaklenutí. Na počátku 16. století vystavěna mohutná věž.
2.7. Velkomeziříčsko a Náměšťsko, bakalářská práce, Dana Jakešová, Jihlava 2011:
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Gotharda v Budišově
První písemná zpráva o zdejším kostele je z roku 1414, kdy Budiš se svou chotí
Kateřinou rozšířili chrám o kapli sv. Gotharda. Na podkladě stavebně historických
poznatků je nejstarší zdivo chrámové lodi zařazeno do doby románské a datuje je
do 12. stol. Dochovala se dvě románská okna v jižním zdivu. Okna jsou zazděna a jsou
vidět pouze z přístřešku nad prostorem bočního oltáře. Ze 13. stol. se dochovala raně
gotická stavba dnešní sakristie.
2.8. Heraldické památky bývalého budišovského panství, Josef Voborný, bakalářská
diplomová práce, Brno 2011:
Co se týče prvních listinných zmínek, za nejstarší zprávu dotýkající se budišovského
okolí lze považovat opis zakládací listiny benediktinského kláštera v Třebíči. Ovšem za
předpokladu, že bude listina označena za bezpečně pravou, či falsum, neboť diskuze na
toto téma na akademické půdě nebyla definitivně ukončena. V této listině jsou jmenovitě
vypsány všechny vsi, které třebíčský klášter obdržel od brněnského údělného knížete
Oldřicha. Mezi těmito obcemi je jmenována ves Nárameč, jež dnes sousedí s Budišovem,
a Dobrutovice. Poslední zmíněná ves stávala nedaleko od Budišova a podnes se zde
jedna z tratí nazývá V Dobrutovicích. Z tohoto důvodu můžeme soudit, že zdali existovaly
sousední obce, musel existovat i Budišov, a to s vlastní vrchností, neboť v opačném
případě by byl dozajista zahrnut mezi obce klášteru darované. „Dle Kubešových Dějin
města Třebíče daroval r. 1190 župan Budiš z rodiny pánů z Lomnice klášteru třebíčskému
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pozemek na popluží s dubinou ve Svatoslavi. Od těch dob náležel Budišov slavné domácí
šlechtě, pánům z Lomnice.“ V držení tohoto rodu, majícího ve štítě orlí křídlo, zůstal
Budišov téměř po dvě století. Posledním majitelem byl Budiš, syn Ješka z Budišova.
2.9. Rod Baratta-Dragono se zaměřením na JUDr. Richarda Baratta-Dragono, Markéta
Cejpková, bakalářská diplomová práce, Brno 2014:
Co se týče prvních listinných dokladů týkajících se nejstarších zpráv o budišovském
okolí, patří k nim pravděpodobně zakládací listina třebíčského benediktinského kláštera
z roku 1104, ve kterém daruje brněnský kníže Oldřich nově založenému klášteru osady,
mezi nimiž jsou mimo jiné zmiňovány osady Hostákov, Nárameč a ves Dobrutoys,
pozdější Dobrutovice. Právě poslední zmíněná ves, dnes již zaniklá, stávala jižně v těsné
blízkosti dnešního Budišova. Na jejím místě se dnes nachází trať nazývaná
V Dobrutovicích. Lze předpokládat, usuzujíce i dle kostela z části románského původu, že
když už tehdy stály jmenované vesnice, stával i Budišov.
2.10. Dějiny farnosti Budišov u Třebíče v 1. polovině 20. století, Blanka Trnková,
bakalářská práce, Praha 2018:
Nejstarší písemná zpráva nepřímo se týkající Budišova je z roku 1104, kdy mezi
osadami, které byly dány brněnským knížetem Oldřichem nově založenému třebíčskému
benediktinskému klášteru, jsou v zakládací listině jmenovány i Dobrutovice, ves, která
stála 1 km jižně od Budišova. Vzhledem k tomu, že nejstarší část budišovského kostela je
z 12. století, lze usuzovat, že v této době stál už také Budišov. Od 12. až do počátku
15. století patřil Budišov pánům z Lomnice.
3. Citace z práce uložené na Úřadě městyse Budišov
3.1. Budišov, Historie a vývoj osídlení obce, Jaroslav Sadílek, Bystřice n. Pernšt.
2019:
Určit první známý písemný doklad existence Budišova je velice problematické.
S počátky zdejšího sídliště se totiž pojí hned několik dat, z nichž některá nejsou svým
původem příliš věrohodná. Především starší práce kladou první zprávy do let 1234 a
1240, kdy se údajně uvádí šlechtici Tas a Budiš z Budišova. Ti figurují jako svědci listin,
spojených se vznikem cisterciáckého kláštera Porta coeli u Tišnova, ovšem obě listiny
nejsou dnes známy a jejich původ je velice pochybný. Přesto jsou jako věrohodný zdroj
nejstarších dokladů existence osady udávány ještě i dnes, i když zodpovědní historikové
se oběma starším datům raději vyhýbají.
Přes nejasný původ zmíněné dvojice zpráv však nemůžeme vyloučit, že oba členové
rodu, vlastnícího tehdy náš Budišov, skutečně existovali. Přesto, pokud se věrohodnost
starších zdrojů nepotvrdí, musíme za nejstarší doklad existence Budišova pokládat až list
ze samého konce 13 století – z roku 1298. Toho roku figuruje jméno šlechtice
Markvarda, „rytíře z Budišova“ („dominum Marquardum, militem de Budischow“) na
dokumentu, vymezujícím hranice vsi Kamenec, ležící tehdy poblíž Klobouk u Brna. …
Původ Budišova v jeho počátcích může podpořit také přiblížení sídelní struktury na
území dnešního městyse v raných dobách vrcholného středověku. Dosavadní literatura
klade na katastr Budišova hned několik vesnic, které zde dnes již nenajdeme. Patří mezi
ně poněkud nejasné Holeje, o nichž si ještě více povíme v kapitole, věnované nově
zřízeným koloniím z přelomu 18. a 19. století, a poté dvojice nejasných vesnic s názvy
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Doubrava a Dobrotouš. První z nich je zmíněna v letech 1353 a 1366. Byla součástí
majetků Vznaty z Tasova, patřících spolu se vsí Rudou k jeho hradu u Tasova. Již sama
tato majetková příslušnost poněkud vylučuje umístění z písemností známé vsi na
Budišovsko, kde se dodnes dochoval bývalý dvůr stejného jména. K Budišovu je také
kladena druhá uvedená ves, jejíž jediný doklad je obsažen v textu údajné zakládací listiny
třebíčského benediktinského kláštera, vztahované k roku 1101. Přestože již sám obsah
dokumentu je velice pochybný, již vzhledem k pozdní době svého sepsání kolem poloviny
15. století, a umístění Dobrotouše k Budišovu nic nenasvědčuje, v literatuře se s tímto
tvrzením dosud setkáváme. Jeho autoři se přitom opírají o existenci tzv. Dobrotoušského
lesa u Budišova. Les tohoto pojmenování zde však není znám ani dnes, ani se s ním
nesetkáváme v žádném z katastrů 18. století, kde se můžeme setkat s rozsáhlým přehledem
traťových jmen zdejších pozemků. Starší historikové se naopak k lokalizaci Dobrotouše
vyjadřují s pochybami a tuto ves, pokud skutečně existovala, pokládají za neurčitelnou.
Z dějin Budišova, pokud budoucí poznatky neukáží jinak, musíme tedy ves Dobrotouš
prozatím vyloučit.
4. Citace z historického románu
4.1. Přemyslovská epopej II, Jednooký král Václav I., Vlastimil Vondruška, Brno 2012
Když se Přemysl o dva dny později dozvěděl, že první zprávy byly pravdivé, dostal strach.
On sám dal dohromady stěží tisíc rytířů. I tak to bylo na moravské poměry neobyčejně
silné vojsko. Jenže k čemu to bylo? Na české oddíly čekal nedaleko Třebíče. Původně se
chtěl utkat tady, protože lesnatou vysočinu považoval za výhodnou pro sebe. Jenže došlo
mu, že boj v otevřené krajině proti obrovské přesile by skončil katastrofou. Musel změnit
plány a nařídil ústup.
…
Jenže vývoj následujících dnů mu rychle bral všechny naděje. Hned na začátku svého
povstání dobyl Přemysl několik královských dvorců, které se nacházely podél řeky
Sázavy. Obsadil také dva hrady v kopcích nedaleko horního města Jihlavy. Všude
zanechal své ozbrojence, jimž veleli zkušení rytíři. Jenže posádky se vzdávaly bez boje
jedna po druhé. Pouze dvorec v Budišově králi Václavovi vzdoroval. Byl dobře opevněný
a jeho palisády chránil široký vodní příkop. Posádka se navíc rozrostla o další rytíře,
protože se tu ukryli ti, kterým se podařilo uprchnout z okolních hradů ještě dříve, než se
obránci vzdali českému králi. Václav se u Budišova nezdržoval. Pokračoval bez zastávky
dál a zanechal tu jen Ojíře z Frýdberka asi se dvěma stovkami ozbrojenců. Češi si
postavili tábor a hned ráno zahájili útok. Boj trval skoro až do večera. Teprve pak se
podařilo několika českým rytířům dostat odvážným výpadem přes hradby. Otevřeli bránu
a zbytek se nahrnul dovnitř.
(Jestli chcete vědět, co bylo dál, můţete si opatřit onu knihu [4.1] a číst poutavé
příběhy. Zde je uvedena jen pro zajímavost, těţko z ní lze čerpat historické údaje.
Nicméně je zde vylíčen jakýsi dvorec v Budišově, podle popisu událostí zřejmě z roku
1237. Podle dalšího popisu se můţe jednat spíše o vodní tvrz, ta jiţ v tom roce
pravděpodobně v Budišově byla a v dalších úvahách si ukáţeme, ţe (pokud budeme
hodně tahat za vlasy) asi poblíţ stála i ves s kostelem. Pro to však není dostatek
doloţených údajů.
27

5. Mapy

Obr. 1 – Státní mapa odvozená 1:5000 (zmenšeno)

Obr. 2 – mapa bývalého pozemkového katastru
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Obr. 3 – mapa II. vojenského mapování

Obr. 4 – databáze Geonames
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Shrnutí z citovaných pramenů
V [2.2] je uvedena první zmínka o Budišově z roku 1194, kterýmţto rokem se celý
web docela hemţí (někde je označována dokonce jako písemná zmínka). Ani s nemalým
úsilím se mi nepodařilo najít nějaký důvod pro takovou zmínku. Zato nejrůznějšími falzy
oplývá celý web. A nejen web. *)
Je to těţké – ale pojďme dál. V roce 1190 podle [2.8] je zmíněn jistý Budiš, chybí však
údaj o Budišově. V letech 1234 a 1240 podle [1.1] a jiných je Budišov v listinách uveden,
jejich existenci zpochybňuje [3.1]. Takţe musíme vzít zavděk rokem 1298 v posledním
doloţeném.
Avšak Budišov zde byl jiţ dlouho předtím, nemáme to však písemně doloţené.
Jaroslav Sadílek se zabývá zejména zkoumáním stavebně historického vývoje, takţe mu,
pokud neuvaţujeme zbytky románského zdiva v kostele [2.7], nemůţeme poslouţit
jinými stavebními památkami. Co bylo dříve, musíme jen odhadovat podle další
literatury. Jenţe ţádný ze zde uvedených pramenů se nespecializuje na nejstarší dějiny
Budišova a zabývají se jimi jen okrajově. Ale nic jiného nemáme (alespoň se zatím
nenašlo), takţe z nich musíme vymačkat alespoň pravděpodobné údaje.
Někde se začít musí.
Přece jen něco ještě z [3.1] můţeme pouţít – jsou zde jmenovány Holeje, Doubrava a
Dobrotouš. Holeje (dříve Amalienhof) byl dvůr, jehoţ dnešní název patrně pochází
z blízkého lesa s názvem Holej les (Holey Wald) – mapa na obr. 3. Doubrava jiţně od
Budišova je součástí obce Nárameč a je to opravdu bývalý dvůr. Takţe zbývá jen
Dobrotouš, podle [3.1] překlad z latiny názvu Dobrutoys (uvedeného v [1.4]), kde je také
zpochybněno umístění vsi toho jména poblíţ Budišova. V [2.1] je uveden překlad
Dobrotovici, v jiných pramenech ([1.5], [1.7], [2.8], [2.9], [2.10]) máme překlad
Dobrutovice, [3.1] uvádí neznámou ves. A právě Dobrutovice se objevují jako
pozemková trať jak v mapě bývalého pozemkového katastru obr. 2, na státní mapě na
obr. 1 (na mapě bývalé Evidence nemovitostí jsou Dobrubovice, coţ asi bude překlep) a
trať je uvedena i v databázi Geonames (obr. 4), která je závazná pro uvádění oficiálních
jmen. Umístění Dobrutovic na místo dnešního kostela a hřbitova podle [2.5] není při
pouţití uvedených map moc průkazné, spíše je třeba uvaţovat o poloze nedaleko od
Budišova podle [2.8], přesněji jiţně v těsné blízkosti [2,9] a ještě přesněji 1 km jiţně
podle [2.10]. Ovšem, ani poloha názvy pozemkové trati nemusí ukazovat přesné místo,
neboť tak, jak se postupně mapy překreslovaly, docházelo leckdy i k posunu nápisu
vzhledem ke kresbě polohopisu. Coţ neznamená, ţe by tomu bylo i v našem případě.
Takţe, pokud se bavíme o Dobrotouši, taková ves asi u Budišova nebyla. Jestliţe však
připustíme Dobrutovice, je její existence podle listiny [1.4] podstatně pravděpodobnější,
navíc je v tomto sdělení jmenována mezi Hostákovem a Náramčí, coţ by sedělo, i kdyţ
o pozůstatcích starého osídlení, zmiňovaných v [1.7], dnes mnoho nevíme, spíše nic.
V listině jsou jmenovány i další sousední vsi Smrk, Trnava, Na Boru (u Trnavy jsou
rybníky Velký a Malý Bor), přičemţ vynecháváme vsi neznámé. Jiţ dříve tvrdil bývalý
budišovský farář Msgre. Kratochvíl [1.5], kdyţ zde stály jmenované vesnice, stával i
Budišov, a spojoval ves Budišov se zaloţením kostela, ale ani on se nevyhnul slovu
prý.I ve [2.8], [2.9] a [2.10] je psáno, pokud existovaly sousední vsi uvedené v listině, byl
zde v té době i Budišov. Takţe naposled řečené by nasvědčovalo tomu, ţe na přelomu 11.
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a 12 století uţ zde byla osada s kostelem. Není zmiňována v darovací listině, coţ můţe
být známkou toho, ţe mohla jiţ v té době mít pravděpodobně jiného majitele.
Pravděpodobnej svět…
Ovšem, pokud ona listina existovala a je dnes správně interpretována, coţ není jisté.
Proto bude třeba podívat se ještě na kostel. V [2.2] se píše, ţe Budišov byl zaloţen ve
12. století a kostel snad jiţ v 11. století. A [2.5],[2.7] a [2.10] kladou zaloţení kostela do
12. století, coţ je vzhledem k tomu, ţe byl zaloţen patrně benediktiny, docela
pravděpodobné. Docela věrohodný zdroj [2.6] uvádí nejpozději první třetinu 13. století,
coţ předešlé nevylučuje. A jak je v [1.5], [2.9] i [2.10], pokud zde byl kostel, musela být
i ves (kdo by tam chodil – klášter byl daleko). Pravděpodobnej svět…
Ves zde tedy velmi pravděpodobně stála jiţ na začátku 12. století, coţ je
v pravděpodobné shodě s předešlými úvahami, zbývá jen určit název toho sídla. A zde
nastupuje Budiš z Budišova. Máme jméno od rodu Budišů?
No, vyskytuje se Budiš z Lomnice [2.2], Budiš z Náměště [2.3] či Tas z Budišova a
konečně i Budiš z Budišova. Poslední dva jsou v různých pramenech, např. [1.6], i kdyţ
i tam jsou výrazy jako dokud známo, byl prý, považovati lze a snad i. Jejich Budiše i Tasa
přes mnoţství falz připouští i Jaroslav Sadílek [3.1]. Je docela i pravděpodobné, ţe se po
některém (vědět tak, jakém) Budišovi snad jiţ od 12. století náš Budišov jmenuje. Opat
hradišťského kláštera Budiš [2.4] to také asi nebyl, ten údajně „velmi pravděpodobně“
zaloţil Budišovice, a „snad“ zaloţil i Budišov nad Budišovkou, který se podle opata
„moţná“ jmenuje. Jmenovkyně naší obce podle svých i jiných webových stránek taky
přesně nevědí. Pravděpodobnej svět…
Takţe co?
Z předešlého tak nějak vyplývá, ţe nic nevíme. Ale: ves na místě Budišova vznikla
(o zaloţení nemluvě) nejpravděpodobněji na začátku 12. století, přičemţ je docela
pravděpodobný i konec 11. století. Je však i moţné, ţe to bylo o něco dříve. Na konci
12. století je pak existence Budišova jiţ téměř jistá, včetně názvu. Pravděpodobnej svět…
Víc nedám.
Najde se zájemce o nejstarší historii, který by zjistil více a lépe?
Děkuji.
Ladislav Dokulil
*) Tajemný rok 1194 – lze jej najít na webu např. u těchto odkazů (zkráceně):
mistopisy.cz; trebicsky.denik.cz/15. 1. 2022; regiony.penize.cz;
risy.cz/cs/vyhledavace/obce; artsandculture.google.com; netkatalog.cz; cscz.facebook.com; multimediaexpo.cz/mmecz; toulejse.cz/tipy-na-vylety/hrady-a-zamky;
regionvysocina.cz/zpravodajstvi 17. 3. 2013; ebe-4.i-server.cz/rstsp – a určitě byste ten
rok nalezli i jinde, bohuţel nikde s nějakým upřesněním. Třeba i bakalářská práce
Budišov – současnost a budoucnost cestovního ruchu Markéty Jarošové z roku 2014 rok
1194 uvádí, ale nic k němu nezmiňuje.
(Uvítáme jakoukoliv relevantní informaci o tomto roce v dějinách Budišova. L. D.)
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Z BUDIŠOVA A OKOLÍ
Základní škola Budišov
Váţení čtenáři, rádi bychom Vás opět seznámili s činnostmi, které proběhly na naší
škole ve školním roce 2021/2022. Dodrţování covidových opatření nám neumoţnilo
uskutečnit větší mnoţství akcí, proto jsme si dovolili přidat pár fotek i z běţného chodu
naší školy.
Plavání
V průběhu září, října a půlky listopadu se ţáci třetího a čtvrtého ročníku zúčastnili
plaveckého výcviku v Třebíči.
Během 10 lekcí bylo vidět velké zlepšení u všech plavců. Některé děti si zdokonalily
jiţ dříve osvojené plavecké styly, jiné překonaly strach z vody, který jim bránil se dále
rozvíjet. Jejich snaţení bylo v poslední lekci odměněno mokrým vysvědčením.

Program – Adventní čas 3.A, 3.B
První prosincový týden navštívili ţáci 3.A, 3.B ekologické středisko Baliny ve Velkém
Meziříčí a zúčastnili se programu Adventní čas.
Zábavnou formou se seznámili s lidovými tradicemi, pranostikami a postavami, které
provází advent. Pomocí dramatizace jednotlivé postavy představovali ostatním ţákům.
Vyhledávali jejich jedinečné vlastnosti a atributy. Na závěr programu si vyrobili vlastní
adventní třídní kalendář, který jim zpříjemnil čekání na Vánoce.
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Vánoční soutěž
Školní parlament vyhlásil v měsíci prosinci soutěţ s vánoční tématikou.
Do soutěţe se zapojilo 13 ţáků z prvního a 1 ţák z druhého stupně. Porotou se stali
ţáci celé školy, kteří svým hlasem hodnotili vystavené výrobky. Vítězi se stali nakonec
všichni.
Strašidla a jiné příšery
V zimních měsících se ţáci mohou zapojit do soutěţe „Strašidla a jiné příšery“,
vyhlášené naší základní školou. Ţáci mohou kreslit, tvořit z různých materiálů nebo
napsat básničku či příběh. Výrobky budou vystaveny ve škole, kde proběhne i hlasování,
poté bude i ocenění vybraných strašidel. Na prázdniny se výstava přesune na zámek, i zde
bude moţnost hlasování a získání odměn.
Čertovské dopoledne
V pondělí 6. 12. proběhlo na naší škole netradiční „Čertovské dopoledne“.
Čerti, Mikuláš a anděl z deváté třídy navštívili všechny děti na prvním stupni. Ţáci
v kaţdé třídě zarecitovali báseň nebo zazpívali písničku. Po tom, co čerti přečetli veškeré
hříchy, slíbily děti, ţe se určitě polepší a budou hodné. Nakonec dostaly všechny děti také
malou odměnu.
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Bezpečná třída 6.B
V lednu 2022 se ţáci 6.A, 6.B zúčastnili programu Bezpečná třída pod vedením
Kamila Svobody a Romany Svobodové v DDM Třebíč. Cílem tohoto programu je
prostřednictvím zábavných a kooperativních aktiv zmapovat vztahy a role ve třídě a
vytipovat, na co se zaměřit při další práci s třídním kolektivem. Pro děti tento program
představuje příleţitost, jak se lépe poznat na „neutrální půdě“, tedy mimo prostředí školy.
Projektový den
V únoru 2022 proběhl na naší škole projektový den – šablony III. Ţáci pracovali
s texty pověstí Ing. Tesaře. Ze získaných informací vytvořili zajímavé plakáty. Výsledky
práce pak společně prezentovali.
Každodenní okamžiky
Rádi bychom Vás potěšili fotografiemi nejen z akcí, které probíhají během celého
školního roku, ale i okamţiky z běţných vyučovacích hodin, i ty jsou neméně zajímavé.
Patří sem např. momentky z prací na školní zahradě, z nové ţákovské kuchyňky,
knihovny a různých krouţků. Poslední fotografie patří ţákům deváté třídy a prvňáčkům a
jejich probíhající spolupráci během celého školního roku. Je to dlouholetá tradice a dětem
se moc líbí.
Veronika Dostálová
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Domácnost

Knihovna
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Kroužek – Malý objevovatel

Práce na zahradě
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Práce v žákovské kuchyňce

Spolupráce deváťáků a prvňáčků
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Sonet
O kráse Boží povolán byl jsem zpívat.
Chtěl jsem se jen dívat, dívat.
Svět mi dal proutek z hloží.
Snad i on byl stvořen ke chvále Boží.
Čas od času tápavě sahám na krásu.
Němý jsem a trvám v úžasu.
Vzdaluje se nám do divých temnot.
Čadivé svíce ohořelý knot.
Nechť se má státi, ať se stane.
Ty pak nad námi smiluj se, Pane!
Karel Křepelka
(Básnické dílo, Karel Křepelka, Host 2000)
Nová trafostanice na Výhonech
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__________

Montmajour
Před branou se prochází hrdlička, růžová a zlatistá jako její matka Provence.
Za branou se ohřívají dva psi a kocour, a stařena vám ukazuje slávu vyloupených
hrobů a dí: „Moji psi se mladé hrdličky nedotknou, ani můj kocour…“ Ve zdech je
nádvoří střežené arkádami, uprostřed v trávníku studně zarostlá jarem a vůní.
Ale pravý div je teprve toto: stařena otvírá bránu do refektáře mnichů, odkud se
rozlévá teplý opar, a dvacet, třicet jehňátek a kozlat novorozených zdvihá bílé hlavičky,
malátné a mlčenlivé, do světa zvenčí. Podivné kvítí polou živočišné v sivém přítmí,
obracejí se lehounce k slunci, ještě plno snů země a tmy v lůnech a krvi. Vlna bílá jako
světlo měsíční a oči temné… Vegetace zčeřená vánkem nenáhlého procitání, libá jako
dětský polibek na tvář a jako šepot země po dešti. Jako naděje v srdci vzešlá a ještě
nezakřiknutá.
Stařena zavřela a ponurý Montmajour v zahradě oliv, znavený poutník Montmajour
s nohami bílými prachem a zvetšlými starobou, churavostí a zklamáním. Je smuten až
k smrti, rád by upamatoval na píseň svého svatého mládí, ale ve dne nemůže. Až v noci.
Bohuslav Reynek – Tři prózy (1931)
Rozmluvy 1986
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Josef Matoušek – kovové plastiky

Myšlenka v prázdné hlavě
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Křídla času
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Tři bratři
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Concord, Massachusetts
Je osvěžující dýchati očištěný vzduch. Rádi bychom zůstali venku
dlouho a pozdě, aby také námi provanuly bouřné větry jako
bezlistnými stromy a přizpůsobily nás pro zimu – jako bychom doufali,
že si vypůjčíme nějakou čistou sílu, která nám prospěje ve všech
ročních počasích. V přírodě je dřímající podzemní oheň,
který nikdy nezhasíná a jejž zima nemůže zmraziti.
Který oheň se může kdy vyrovnati záři zimního dne,
kdy luční myši vylézají podél zdí a sýkorka šeptá v lesních úvozech?
Teplo přichází rovnou ze slunce a nevyzařuje ze země jako v létě;
a když cítíme jeho paprsky na svých zádech, jak stoupáme nějakým
zasněženým úvalem, jsme za to vděčni jako za zvláštní milost
a žehnáme slunci, které šlo za námi až do tohoto zátiší.
Tento podzemní oheň má svůj oltář v prsou každého člověka.
Neboť za nejchladnějšího dne a na nejpustším pahorku
pocestný chová v záhybech svého pláště teplejší oheň,
než plane na jakémkoli krbu.
Statný muž je opravdu vánočním pozdravem
a v zimě je v jeho srdci léto. JE TAM JIH.
Přistěhovalo se tam všechno ptactvo a všechen hmyz
a kolem teplých pramenů v jeho prsou
se shromažďují červenka i skřivánek.
Věřím v les a v louku a v noc, ve které roste obilí.
28. prosince 1995, Henry David Thoreau
Jaromír Zelenka – Podzim se neptá
Literární salon, 2021
Harvestory mění krajinu
Kůrovcová kalamita je patrná na první pohled. Suché stromy jsou prakticky v celém
lese. Vlivem silných větrů se začaly lámat, a to potkalo i zbytky těch zdravých stromů,
které zůstaly po nutných prořezávkách.
Pokácet takové mnoţství napadených a popadaných stromů pomocí motorových pil je
mnohdy sloţité a nemoţné. V tuto chvíli nastupují těţící stroje zvané harvestory. Ty si se
stromem poradí a pokácí a odvětví ho za necelou minutu. Vznikají obrovské haldy
kulatiny, které jsou ihned nakládány na kamiony a mizí neznámo kam. Holé stráně mění
krajinu a mnohdy se otevírají nevídané pohledy.
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Cesta k Pyšeláku
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Na Brdcích
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Nezbývá neţ věřit, ţe vykácením, vyčištěním a následným osázením lesy znovu oţijí a
pro následující generace se naskytne pohled na les, který znala většina z nás.
Karel Pavlíček
Ţivotně důleţité činnosti
Vysvětlení nadpisu snad ani není třeba. V lidském ţivotě se všechno dělí na nezbytné
a zbytné věci a aktivity. Tak na příklad jídlo je pro nás nezbytné, ale nemusí to být
zrovna kaviár. Na druhé straně třeba šperky, byť jsou briliantové, jsou zbytným zboţím.
Bez těch se obejdeme, ale snubní prsten můţeme povaţovat za nezbytný jen při svatbě.
V Budišově zajišťují od pradávna nezbytné věci zemědělci, rolníci, pěstitelé a
chovatelé. V současné době je to především zemědělské druţstvo. Obhospodařuje 2600
hektarů půdy, coţ je pro nás nepředstavitelné mnoţství. Abychom to aspoň trochu
přiblíţili nám, laikům, tak si představte pruh země 10 metrů široký a dlouhý 2600
kilometrů. A to je z Budišova aţ do Egypta.
ZD Budišov se stará o potraviny, maso, vyrábí elektřinu, udrţuje krajinu, dává práci
80 místním lidem. Je toho hodně a je to hodně sloţitá práce, vyţadující znalosti, souhru a
progresivní myšlení.
Tento článek vznikl ve spolupráci s panem Ing. Stanislavem Jašou, předsedou ZD
a také starostou spřáteleného Hodova. Seděli jsme v jeho kanceláři v areálu druţstva
V kopcích, s knihovnou plnou odborných knih, na stěně viselo zarámované ocenění od
České manaţerské asociace předané v Praze na Ţofíně „Manaţer odvětví zemědělství
2013“, a povídali si. Tedy já, laik, se ptal a on, odborník, povídal o tomto odvětví, které
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je nám sice na očích, ale co všechno to dnes obnáší, jsem si vůbec neuměl představit.
A to jsem vyrůstal u dědů v Budišově v hospodářství s dvěma kravkami, prasetem, mezi
slepicemi, o ţních jsem ţencům dělal povřísla na snopy (těch vostin z ţita!!!) a pak
podával do mlátičky. Vybírání brambor byla v těch sychravých podzimních dnech moje
noční můra.
Jak by teď vypadalo zemědělství, kdyby kdysi nedošlo ke kolektivizaci?, ptám se. Ke
scelování polí by asi došlo stejně, protoţe se zemědělství zprůmyslnilo, přišly kombajny,
výkonné traktory a jiné stroje. A ty se na malých polích efektivně neuplatní. Proto naši
zaměstnanci v rostlinné výrobě, pokud nepracují v ţivočišné výrobě, opravují v zimě tuto
sloţitou techniku.
Co je vaše „dojná kráva“? Omlouvám se, není to ten ţivočich, co dává mléko, ale je to
manaţerský výraz pro produkty, které jsou stabilní a přináší organizaci dobré výnosy. Co
myslíte, ţe to je? Bioplynky.
Prý pěstování řepky a kukuřice ničí pole? Ne, jsou to rostliny, jako ostatní, které půdu
sice také vyčerpávají, ale hnojením a kultivací se střídáním plodin patří do osevního
postupu a navíc řepka je velice dobrá předplodina pro zemědělské plodiny v následujících
letech.
A co ty těţké stroje, stlačují půdu, a voda se nevsakuje? Ano, to je pravda, ale dnes se
pouţívají flotační široké pneumatiky s více nápravami k zmírnění tlaku na půdu.
Neumíme vyrobit lehoučké stroje, třeba kombajny – vznášedla. Ale všimněte si, jak
daleko jsou od sebe koleje pro setí obilovin, pro postřikovací stroje…
Budete také pěstovat konopí, je to prý velice výnosná plodina?, ptám se dál. Ne, o tom
nezvaţujeme. Co mě ale straší, jsou poklesy výroby téměř všech zemědělských výrobků
v ČR. To přece není cesta k soběstačnosti v potravinách. Ale to je velice sloţitá
problematika, zasahují tam dotace z EU, struktura zemědělství v jiných zemích, levné
dovozy bůhví odkud a mnoho dalších vlivů.
Vyprávěl mi zaníceně i s patosem ještě o mnoha dalších věcech ze zemědělství.
Odnesl jsem si poznatek, ţe je to člověk na svém místě, profesionál, jakých je pro naše
hospodářství tolik zapotřebí. Řekl, ţe půda je základ všeho, a půda je také největším
rezervoárem vody. Proto se k Zemi musíme chovat s pokorou a rozumně ji obdělávat, aby
nás dlouho ţivila…
Ing. Rostislav Tesař
Veverky asi neumí číst
Na krmítku je napsané pro ptactvo. Kromě několika druhů ptáků jako dlask
tluskozobý, strakapoud, sýkorka koňadra a brhlík lesní máme v něm veverky ve třech
barvách.
Ta co je do stříbrna, ta je v pohodě, vydrţí u snídaně i nějakou tu poletuchu. Ušatá
s bílým bříškem, má ráda klid. Občas přišla i zrzka. Ta je nejmenší a moc se mezi ně
necpe. Chodila i úplně černá. Předpokládám, ţe spí anebo se bojí, ţe bude na sněhu moc
vidět.
Všem veverkám u Pyšeláku chutná.
ZR
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Kundelov, budišovská čtvrť
Kundelovské stráně, samý les a kamení, sem chodívám pro duše povzbuzení.
Na pasece břízka a k potůčku stráň, pod lesem vesnička, malá, jako dlaň
Malá, ale krásná, Bůh ji opatruj, tak tady je domov můj.
Trvá to dlouhé ráno, neţ se z údolí Kundelova vytratí přítmí, aţ tam slunce pořádně
otevře oblohu. Potůček z Nového rybníka tiše probublává mezi loukami, trpělivě
obrušuje kameny. Jedinkrát způsobil potopu, vlna se přehnala Kundelovem v roce 1952,
a od té doby je zase klidný, jako předtím. Kundelovský rybník je napájen třemi potůčkyz Nového rybníka, z Pyšeláku a ještě z jednoho, který teče podél cesty ke mlýnu a
pramení bůhví kde. Sem, do mlýna, jezdil maličký Alfons Mucha k babičce, a později, uţ
jako mladý muţ, oslnil Paříţ i celý svět svými krásně vyvedenými malbami.
A obrovskými plátny Slovanské epopeje.
Na přejezdu v Budišově pátá houká, spát jdou lesy, pole i louka.
Ţivot v Kundelově je spjat s přírodou. A ty roky jdou, jdou a jdou…

Budišov i Kundelov k sobě nerozlučně patří, jako světlo a stín. Proţili společně dobré
i zlé, a ještě dlouho v tom budou pokračovat.
Ing. Rostislav Tesař
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Čištění budišovských rybníků
Nový, Skalka a Kuchyňka – zajišťuje Rybářství Kolář, a. s.
Nový rybník
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Skalka
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Kuchyňka
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Obecní rybník Rybníčky – zajišťuje městys Budišov
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foto Stanislav Bačák
Hrotovice-kříţový kámen č. 1743
Psal se rok 1964 a byl před námi první máj, lásky čas. A touţebně očekávaných dva
a půl dne volna. To bylo v době, kdy jsme ve fabrice i v sobotu dělali na dvě směny. Byl
to malý zázrak, ţe se mě podařilo vyvázat se z povinné účasti na prvomájovém průvodu.
S Petrem a Tondou jsme hned prvním autobusem, z Jaroměřic n. R., dojeli do Hrotovic a
směřovali jsme k řece Jihlavce. I kdyţ nám bylo 18 let, tak nás asi víc zajímala příroda
a volnost, neţ děvčata. Usuzuji tak ze zápisu z mého deníku, Moje cesty 1961–67.
„Cestou se k nám přidala jedna holčička. Říkala, ţe se jmenuje Zuzka a je jí 16 let. Táhla
se s námi asi 10 km. Byli jsme z ní nešťastní.“ Uţ za tmy jsme z údolí řeky vystoupali na
mohutnou skálu. Zde, na malém plácku, u zříceniny hradu Rabštejna, jsme 30. 4. 1964
zaloţili trampskou osadu T. O. Stříbrný měsíc. Hvězdy v noci zářily jak o ţivot, jenom
ten měsíc nevyšel. Ustlali jsme si na holé zemi a přikryli se starými, sepranými dekami.
O spacácích jsme si mohli nechat jenom zdát. Uţ před čtvrtou ráno jsme vibrovali zimou.
Druhý den jsme šli po proudu, údolím řeky. Někde pod Lhánicemi, kde jsou skály
Baby, jsme se dostali do problémů. Opět notes. Kdyţ jsme slézali jednu skálu, objevil
jsem takový důleţitý výstupek na strmé skále. Byl akorát tak na chycení. Trochu
připomínal prso mladé dívky. Pěkně zapadl do dlaně. Tak jsem klukům ukazoval pěkné
drţení a komentoval jsem to slovy: ,,Hoši, to je prima chyt.“ Protoţe ţádný z nás neměl
mapu, tenkrát se ještě turistické mapy netiskly, tak jsme poslední den trochu nezvládli.
Kdyţ jsme se ocitli mezi Hrotovicemi a Myslibořicemi, měli jsme v nohách víc neţ
50 km. Hladoví jak vlčáci. A to nám zbývalo domů ještě nejméně 10 km.
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Šel jsem vpředu, nálada nic moc. Najednou slyším hurónský smích. Otočil jsem se a
ještě jsem zahlédl, jak Pety ukazuje Sentovi ,,prima chyt.“ Petr byl Pety. Tonda
pravidelně vozil sendvič, i kdyţ věděl, ţe kdyţ dojde voda, nespolkne ani kousek.
Přemluvil nás, abychom Sendvič změnili na Sent. To znělo víc zápaďácky. Přezdívky
byly na světě. Ty si člověk nevybírá, ty dostává.
Zmiňoval jsem Hrotovice, tenkrát jsem o existenci kříţových kamenů neměl potuchy.
V blízkosti města se nacházejí dva zajímavé kusy. Ten krásně zdobený je vidět ze silnice,
kousek před křiţovatkou silnic Dalešice, Rouchovany, Hrotovice, Slavětice. V Aši je
vedený pod číslem 0338. Dost komplikovaně jsem hledal ten druhý, který má v evidenci
číslo 1743. Asi první informaci o tomto zajímavém kamenu jsem se dověděl z drobné
broţury TTO Smírčí kříţe – Třebíčsko 1, z roku 2003. Kamarádka Hanka, která vydala
toto dílko, popisovala, ţe se kámen nachází v oplocence. Moţná jsem správně
neodhadnul udanou vzdálenost a prohledal tři, nebo čtyři oplocenky a nic. Od té doby
nemám rád kopřivy, pichlavé šlahouny ostruţiní a ani oplocenky. Zadařilo se na druhý
pokus. Jedná se o mohutnou ţulovou desku, její míry jsou 107×50×23–28 cm. Na
kříţovém kameni je pozitivně vytesán templářský kříţ. V dolních polích objektu je vlevo
petroglyf šipky, vpravo krátkého silného meče. Zprávy, které jsem získal, si někdy
odporují. Kámen je spojován s komturem Reimbotem (Rhymbotem) z johanitské
komendy, která zde existovala po zániku templářské komendy se sídlem v Jamolicích a
později na hradě Templštejnu. Pan M. Šťastný, bývalý starosta a kronikář z blízkých
Rouchovan upozorňuje: ,,Rymbot nebyl templář, ani johanita. Byl komtur Řádu
německých rytířů.“ Podle bývalého hrotovického kronikáře, pana Dočekala, se snad
jedná o hraniční kameny, které byly vztyčeny kolem roku 1363, jako připomínka
pětistého výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu.
Na jedinou, skutečně starou zprávu jsem narazil v časopise Od Horácka k Podyjí,
ročník 10, 1932–33, str. 12–13. ,,V Hrotovicích jsou v hustém lese dva kameny. Jeden
u slavětické křiţovatky, druhý u cesty vedoucí od zátočiny nad pilou. Pan učitel
B. Hrudička soudí, ţe jsou to hraniční kameny z dob 14. století, kdy hrotovickou faru
spravoval řád německých rytířů. Náš obětavý odběratel pan J. K. Makeš z Prahy se
domnívá, ţe zejména kámen bohatěji zdobený je z takzvaných ,,bab“, památek z prvních
dob křesťanských, protoţe oba památníky starých dob nejsou na hranicích panství, nýbrţ
hluboko v lese.“
28. 2. 2017 Emanuel Nožička
__________
Nový územní plán městyse
Územní plán Budišov byl po projednání Zastupitelstvem městyse Budišov vydán
v Třebíči dne 15. 12. 2021 a nabyl účinnosti 31. 12. 2021. Končí platnost Územního
plánu obce Budišov, vydaného dne 19. 12. 2006, včetně jeho Změny č. 1.
Nový územní plán je uloţen na Úřadě městyse Budišov.
Lze jej najít na stránkách města Třebíče: https://www.trebic.cz/budisov/ds-1384
Odkaz je i na webu městyse Budišov:
https://www.mestysbudisov.cz/urad-2/dokumenty-mestyse/uzemni-plan
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Milí kamarádi,
uţ tady máme jaro, proto si řekneme něco o Velikonocích, které k němu
neodmyslitelně patří. Ukáţeme si, jak se dají barvit vajíčka přírodní cestou, a nabídneme
vám i několik jarních úkolů. V pověsti se pak podíváme na zámek do Velkého Meziříčí.
Řešení z minulého čísla
V minulém čísle jste měli
projít
dvěma
vánočními
bludišti. Řešení prvního:

V druhém bludišti písmenka poskládala tajenku: VESELÉ VÁNOCE
Ve spojovačce se objevil obrázek vánočního dárečku.
Velikonoce
Pro křesťany jsou Velikonoce nejvýznamnějším svátkem. Můţeme je ale vnímat i jako
svátky jara, omlazení a plodnosti, vycházející z přírodních cyklů. Mnoho současných
zvyků pochází právě z této prapůvodní podstaty. Uţ v dobách, kdy se ještě neslavily
Velikonoce podle křesťanské víry, lidé vítali jaro a oslavovali plodnost, nový ţivot,
novou sílu přírody.
Velikonoce jsou svátky pohyblivými, kaţdý rok je slavíme jindy. Jejich vyvrcholením
je pro křesťany velikonoční neděle (Boţí hod), která se slaví první neděli po prvním
jarním úplňku. Velikonoce tak připadají nejdříve na 22. března a nejpozději na 25. dubna.
Letos oslavíme velikonoční neděli 17. dubna.
Pro děti je dnes však hlavním symbolem Velikonoc pomlázka, která probíhá na
velikonoční pondělí, zvané také Červené. Původním smyslem velikonoční koledy je skrze
čerstvé proutky, které jsou plné mízy a spletené do pomlázky díky muţské síle a
zručnosti, omladit ţenské tělo. Děvčata tak symbolicky přebírají sílu a ohebnost proutku,
z něhoţ byla pomlázka upletena. Za vyšlehání pomlázkou, a tedy „pomlazení“, dostávají
chlapci od děvčat pomalovaná vajíčka. A dříve tomu bylo dokonce tak, ţe ten chlapec, do
kterého byla dívka opravdu zamilovaná, dostával od své milé vajíčko obarvené na
červeno. Hlavní podstatou je tedy obnova, nový ţivot, zrození. To je ještě posíleno
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symbolikou červené barvy jako barvy ţivota: v křesťanském výkladu ţivota – krve
Kristovy, v širším pojetí ţivota jako takového.
V některých krajích jsou s Velikonocemi spjaty velikonoční hry a nadílka pro děti.
Maminky v jiţních Čechách pekly pro děti ptáčky z těsta na jidášky, k nim přidaly
vajíčko a schovávaly to na zahradě pro děti. Někde dětem schovává vajíčka a nadílku
zajíček, coţ je zvyk původně z Německa. V jiných krajích celá rodina vyšla na pole,
rodiče schovali dětem nadílku na poli a pak dětem říkali, ţe jim skřivánek něco přinesl.

Foto: Martina Vašíčková
Přírodní barvení velikonočních vajíček
Co budete potřebovat: syrová vajíčka, gázu nebo silonky, ocet, na barvu – červené
zelí, cibulové slupky, kurkumu nebo jiné koření a zeleninu, lístky nebo květy rostlin.
Můţete zkusit netradiční modrou barvu pomocí červeného zelí.
Pokud chcete mít na vajíčkách i nějaké vzory, natrhejte různé lístky nebo květy a ty
spolu s ještě syrovým vajíčkem zabalte do gázy nebo silonky a provázkem zavaţte. Do
hrnce naloupejte listy červeného hlávkového zelí, zalijte vodou a přidejte trochu octa.
Vloţte zavázaná vajíčka a povařte na mírném ohni 11 minut. Snaţte se vajíčka i ze shora
přikrýt listy, aby byla zabubaná jako v peřince. Po uvaření nechte vajíčka v této fialové
koupeli, tím budou mít sytější odstín modré barvy. Totéţ můţete udělat za pouţití
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cibulových slupek – docílíte tak hnědo zrzavého odstínu. Nebo k cibulovým slupkám
přidejte ještě trochu kurkumy a vajíčka budou okrová. Zkuste zkrátka zaexperimentovat
s kořením a zeleninou a určitě vám vznikne originální výrobek!
Zdroj: Kindlová, M., Boledovičová, M., Tradinář, Smart Press, s.r.o., 2019

Hromada věcí
Najdeš na této hromadě všelijakých věcí 5, které mají velikonoční tématiku?
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Jarní květiny
Podle nápovědy správně doplň názvy jarních květin.

64

Dokreslovačka
Dokresli obrázky podle vzoru.
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Pověst
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Zdroj: Moyzesová, Naďa, Pověsti moravských hradů a zámků, NAKLADATELSTVÍ XYZ, 2018
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Jak to bylo s vodou na zámku doopravdy
Prvním zdrojem vody byla zřejmě cisterna vysekaná ve skále v horním rohu nádvoří.
Tam se stahovala dešťová voda, která se vlivem horniny mineralizovala a získala tak
vlastnosti vody studniční. Teprve později byla vybudována studna. Ta je hluboká
40 metrů, takţe je pod úrovní dna řeky Oslavy dole pod zámkem. Směrem k řece vede
ještě krátká chodbička, aby do ní mohla prosakovat voda.
Zdroj: www.velkomeziricsko.cz
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Budislav z Meziříčí
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Foto: Jitka Svobodová
Za spolek Budík: Jitka Svobodová a Martina Vašíčková
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SPORT
Petr Svoboda opět ve hře
„Traktorista z Budišova“ (který v přenosech neopomene nikdy jmenovat) se opět
dostává do formy, coţ ukázal i na HME v Bělehradě.
Výkony Petra Svobody v únoru a březnu 2022 na 60 m překážek v s
13. 02. 2022
Mistrovství ČR v halových vícebojích
Praha-Stromovka
20. 02. 2022
STAF Indoor Düsseldorf, rozběh
Düsseldorf
20. 02. 2022
STAF Indoor Düsseldorf, finále
Düsseldorf
5. 03. 2022
Mistrovství ČR v hale, rozběh
Ostrava
5. 03. 2022
Mistrovství ČR v hale, finále
Ostrava
7. 03. 2022
Belgrade Indoor Meeting
Beograd
20. 03. 2022
Halové mistrovství světa, rozběh
Beograd 1. místo
20. 03. 2022
Halové mistrovství světa, semifinále
Beograd 7. místo

7,66
7,68
7,74
7,63
7,77
7,65
7,59
7,71

V Bělehradě Petr zvítězil v rozběhu a jeho čas 7,59 byl třetí nejlepší z rozběhů (Grant
Holloway USA 7,40, Wilhelm Belocian FRA 7.55 s). Bohuţel, v semifinále se cosi zvrtlo
a postup se s 23. časem nepodařil. Budou ještě další příleţitosti. Forma je – uvidíme.
Nejlepší výkony Petra Svobody za rok na 110 m přek. v s
2014-13,39; 2015-13,44; 2016-13,54; 2017-13,46; 2018-13,54; 2019-13,98; 2020-13,68;
2021-13,39;
13,32 s – to je čas, který stačí k účasti na mistrovství světa v Eugene v Oregonu
15.–24. 7. 2022, pokud se jej podaří zaběhnout do 26. 6.
15.–21. 8. 2022 se koná ještě mistrovství Evropy v Mnichově, tam stačí 13,50 s do 26 7.
Ladislav Dokulil
Rozpis fotbalových zápasů FC Budišov-Nárameč – jaro 2022
Kolo
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Termín
Neděle 27.3.
Sobota 2.4.
Neděle 10.4.
Sobota 16.4.
Neděle 24.4.
Sobota 30.4.
Neděle 8.5.
Neděle 15.5.
Sobota 21.5.
Sobota 28.5.
Neděle 5.6.
Sobota 11.6.

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

Soupeř
SK Kostelec
1.FC Jemnicko
Sokol Heralec
TJ Moravec
Jiskra Měřín
SK Kouty
FK Radešínská Svratka
Ţďár nad Sázavou B
SFK Dukovany
Transformátor Počítky
Sokol Ţeletava
Sokol Šebkovice
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Začátek
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

odjezd
13:15
13:15
14:15
14:30
14:45
14:30

POČASÍ
Měsíční úhrn sráţek
prosinec 2021
leden 2022
únor

36,0 mm
22,4 mm
14,1 mm

__________

SILVESTEST na Apríla – řešení z čísla 4/2021
Kdo dal na okřídlené rčení „c je správně“, má smůlu – céčka jsou v testu ale jediný
Apríl…
1. Co je to baklažán? b) lilek vejcoplodý
(Solanum melongena), jednoletá rostlina z čeledi lilkovité.
2. Co můţe být burek? a) pečivo z listového těsta,
pečeného nebo smaţeného, plněný sýrem, masem, zeleninou i zelím.
3. Houba kuřátka sličná je: b) mírně jedovatá,
(Ramaria formosa), název kuřátko se také pouţívá pro jedlou lišku obecnou.
4. Název rodu primátů orangutan lze do češtiny přeloţit jako b) lesní muţ,
malajsky orang=člověk, indonésky hutan=les.
5. Poslední rakouský císař a český král byl: b) Karel I.
blahoslavený Karel I. (17. 8.1887–1. 4. 1922) *).
6. Jména měsíců Marsu Phobos a Deimos znamenají: a) děs a hrůza,
Phobos (téţ Fobos) je ten větší.
7. Jméno Kanárských ostrovů (Islas Canarias) je odvozeno od b) psů.
tzv. „šťastné ostrovy“ podle legendy hlídali obrovští psi (lat. canes).
8. Latvija je originální název pro b) Lotyšsko
(Latvijas Republika), angl. Latvia, Litva se nazývá Lietuva, angl. Lithuania.
9. Co asi je kalambúr? b) věta s více významy,
(franc. calembour) jejichţ význam se liší zápisem, ač mají podobnou výslovnost.
10. Cezština je: a) jazyk Didů (Cezů) v Dagestánu,
téţ Didojština (opravdu ani toto není apríl).
11. Slovo vesmír znamená: b) rusky celý svět (ves mir),
rusky весь мир, angl. universe.
12. Měsíc srpanj v Chorvatsku označuje a) červenec
kolovoz=srpen, rujan=září.
13 Měsíc listopad v Chorvatsku znamená b) říjen
studeni=listopad.
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14. Ukrajinsky kvityen‘ značí měsíc b) duben,
ukr. Квітень, byeryezen’=březen, travyen’=květen
15. Slovo kalhoty přejímá čeština z b) italštiny,
ital. caligote, čes. kalihoty
16. Od kdy se desetikoruně říká pětka? a) od roku 1892
po měnové reformě 1 zlatý = 2 koruny, desetikoruna bylo 5 zlatých.
17. Sochy Moai na Velikonočním ostrově rozhýbal český vědec a) Pavel Pavel
(*1957), v r. 1986 jako první pohyboval sochou pomocí 17 lidí a několika lan
18. Autorem knihy Školák Kája Mařík s pseudonymem Felix Háj je b) Marie
Wagnerová
(1887–1934), v letech 1926–31 vytvořila 7 dílů legendárního díla.
19. Jak se jmenoval kníţe, kterého Chodové nazývali Lomikar? b) Laminger,
téţ Lamingen z Albenreuthu (1634–1696) **)
20. Zpěvačka Petra Janů se narodila jako a) Jana Petrů
(*1952), na rozdíl od dříve téţ slavné zpěvačky Jany Petrů (1938–1990)
21. Silvestr, jehoţ jmeniny slavíme na konci roku, byl b) papeţ
sv. Silvestr, či Sylvestr (†335), patron zedníků a kameníků, nez. památka 31. 12.
*) Karl Franz Josef Ludwig Hubert Georg Otto Maria von Habsburg-Lothringen
(přestoţe zemřel 1. dubna, tohle apríl není).
**) Svobodný pán Wolf Maxmilián Laminger z Albenreuthu, psán téţ Lamminger,
Lamingen, Lammingen, Lamingár, Lomigar, nebo i Lomaner (ani tohle není
apríl, Chodové si velmi prakticky sjednotili pravopis).
_________

do příště
Maličké hádanky ze starých map v okolí Budišova
Jak se dnes jmenují:
Häger haus Mernia (z mapy I. vojenského mapování 1764–1783) – u Budišova
Helios (z téţe mapy) – u Studnic
Heralditzky Teich (z mapy II. vojenského mapování 1836–1852) – u Valdíkova
Karls Hof (z téţe mapy) – u Náramče
Pfaffen Berg (z téţe mapy) – u Budišova
Stettenhof (z téţe mapy) – u Náramče
V Smrdialkách (z mapy III. vojenského mapování 1876–1878) – u studeneckého nádraţí
O některých názvech byla řeč v minulých zpravodajích, či na webových stránkách
městyse, jedna z uvedených map je součástí mapy.cz i předchozího článku.
Ladislav Dokulil
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Linka důvěry STŘED

V aktuální situaci můţete proţívat úzkost, vztek, bezradnost. Následně stud a vinu za
své projevy. Můţete být frustrovaní nebo se nadměrně pozorovat. Nezůstávejte se svými
pocity sami.
Prostřednictvím telefonu:
Mobil: 775 223 311
Pevná linka: 568 443 311
Cena hovoru je účtovaná jako běţný hovor dle vašeho operátora.
Prostřednictvím internetu:
Chat: iporadna.cz/ld-stred/
e-mail: linkaduvery@stred.info (na dotaz odpovídáme do 48 hodin)
Denně od 9 do 21 hodin.
Spojením prostřednictvím mobilu není anonymita vţdy zajištěná, jelikoţ voláním na
mobil automaticky dáváte k dispozici vaše telefonní číslo volanému.
Je dobré vědět:
telefonní číslo nikde nearchivujeme, bezprostředně po ukončení hovoru je z přístroje
maţeme,
pro zachování maximální anonymity, můţete pro volání ve svém mobilním telefonu
nastavit „skryté číslo“,
můţete vyuţít naší pevné linky, kde se číslo volajícího nezobrazuje.
Smyslem Linky důvěry STŘED je poskytnout na přechodnou dobu pomoc lidem, kteří
se nacházejí v obtíţné ţivotní situaci. Všechny Vaše připomínky a doporučení
monitorujeme. Jsou důleţité pro neustálé zlepšování naší sluţby. Děkujeme.

https://www.stred.info
Změna prodejního místa zpravodaje
Vzhledem k tomu, ţe koncem roku 2021 došlo k uzavření novinového stánku
u Sousoší sv. Václava (jedno z prodejních míst Budišovského zpravodaje), přešel tento
prodej do prodejny Ţelezářství, Spotřební zboţí, nářadí Josef Ondráček (u sousoší
sv. Václava).
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