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Budišovské školství
Vzhledem k tomu, ţe budišovské školství zpracovala od počátku do výstavby nové školní
budovy Mgr. Miloslava Pospíšilová, chtěla bych se poohlédnout zhruba po posledních 55
letech.
Snaha zřídit měšťanskou školu v Budišově se datuje uţ z 23. října 1920. Podařilo se to aţ
mnohem později – 1. 9. 1940. Válečné období nebylo pro nikoho lehké. Škola je od
1. 9. 1941 přejmenována na hlavní školu a je povinně zaveden německý jazyk. Obecná
škola se sniţuje na 4 roky.
Od 26. února do 26. dubna 1945 jsou ve škole ubytováni němečtí běţenci, kteří prchají
před Rudou armádou.
Poráţka fašistického Německa v květnu 1945 je vítězstvím všech, kteří proti zlu a násilí
bojovali. Po válce nastává období velmi citlivé. Doznívají bolestné rány druhé světové
války, probíhá nadšené budování nového státu, nastávají změny ve společnosti.
Od 21. 5. 1945 byly zrušeny všechny výnosy z doby německé okupace – i o výběrové
hlavní škole, kterou procházelo pouze 35 % všeho ţactva. Opět je zřízena obecná škola
(pětiletá) s povinnou měšťanskou školou (čtyřletou). V jejím čele stanul od počátku
zaloţení ředitel Josef Pochop, budišovský rodák.
1. 9. 1945 oddělil okresní školní výbor v Třebíči správu měšťanské školy od správy
obecné školy, jejímţ správcem se opět stal bývalý řídící učitel František Zejda, legionář
(bojoval v 1. světové válce) a zaslouţilý sokolský činovník. Měšťanská škola je umístěna
v zámku.
Zřizuje se JUK (jednoroční učební kurz). Mezi předměty byla zařazena ruština.
Mezitím ředitelství školy opět usiluje o vybudování nové školní budovy. Podle výnosu
okresního škol. výboru v Třebíči ze dne 16. 9. 1946, č. 818/30, byla stavba měšťanské
školy zařazena do dvouletého stavebního plánu v budovatelském vládním programu.
14. září 1947 slavnostním poloţením základního kamene se započalo se stavbou a
10. ledna 1951 se stěhuje měšťanská škola ze zámku do nové budovy.
Mateřská škola vznikla z dosavadních zemědělských útulků v Budišově a
v Mihoukovicích (30 dětí) od 1. 9. 1945.
Vyučovala učitelka mateřské školy Hedvika Smrčková (za války vězněna). Mateřská
škola byla nejdříve umístěna v zámku a později v Bäckově domě. Správu MŠ převzal aţ
do osamostatnění dne 1. 9. 1946 ředitel Josef Pochop. Později se stěhuje do nové školní
budovy. Od 4. 1. 1987 je umístěna v budově nové mateřské školy.
Ve školství se odráţejí všechny společenské změny, a to politické, hospodářské, sociální,
zemědělské, kulturní, sportovní a náboţenské. Mezníky ve společnosti a rovněţ ve
školství byly roky 1948, 1968 a 1989.
Sloţitý politický vývoj se vyhrotil v únoru 1948. Nastaly časté změny a administrativní
zásahy, měnila se náplň učiva a osnovy, dochází k porušování lidských práv. Ministrem
školství v r.1948 byl jmenován Zdeněk Nejedlý, který vydává zákon o jednotné škole.
Rok 1948 je poznamenán několika důleţitými změnami: 7. 6. rezignoval Edvard Beneš
(zemřel 3. září 1949 v Sezimově Ústi), 14. 6. je zvolen prezidentem Klement Gottwald,
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19.–29. června probíhá v Praze XI. všesokolský slet, jehoţ se zúčastnili i budišovští
členové Sokola. Uskutečnila se Slovanská zemědělská výstava v Praze.
To jsou události, které sledují ţáci i učitelé. Ti připomínají ţákům i historické události,
které hýbaly celou společností: 600 let od zaloţení Karlovy univerzity v Praze, 100 let od
zrušení roboty, 100 let od Slovanského sjezdu v Kroměříţi a 30 let samostatného státu.
Ve škole se připomínala i jiná výročí jako např. Slovenské národní povstání, 14. 9. výročí
úmrtí T. G. Masaryka (nar. 7. 3. 1850), 6. října Den československé armády, oslavy
VŘSR – lampiónové průvody, 17. 11. Den studentstva, 23. 11. narozeniny Klementa
Gottwalda, 21. 12. narozeniny J. V. Stalina, 21. 1. výročí úmrtí V. I. Lenina, 25. 2.
Vítězný únor, 28. 3. narození J. A. Komenského, 5. 5. Praţské povstání a 9. 5. Den
osvobození, v květnu Svátek matek, později se slavil 8. března Mezinárodní den ţen a
10. 6. vypálení Lidic. Učitelé ve svých předmětech připomínají výročí básníků,
spisovatelů, hudebníků, malířů, politiků i jiných významných osobností a událostí.
Aktualizace byla stálým doplňkem učiva.
V roce 1947–48 vyučovali ve škole tito učitelé: Josef Pochop – ředitel, učitelé: Jar.
Voldán, Jos. Zelinka, Fr. Vaněk, Ant. Nováček, Fr. Smrček, An. Svobodová, Bedřich
Kolář, Fr. Blaţek (1. 10. 1947 odešel jako prof. reálného gymnázia do Brna-Husovic) a
Vl. Beránková. Učitelem římsko-katol. náboţenství byl P. St. Kovařík.
Školním rokem 1948–49 končí JUK
měšťanské školy a škola je připravována na
střední školu o čtyřech třídách (II. stupeň),
jeţ navazuje na národní školu o pěti
ročnících (I. stupeň). Střední škola
umoţňuje přechod na školy III. stupně
(gymnázia, odborné výběrové školy atd.)
12. září 1949 obdrţel dosavadní ředitel
školy Josef Pochop dekret, jímţ byl přikázán sluţbou na Střední školu v Ţelivu, okr.
Humpolec. Téhoţ dne předal správu školy
sluţebně nejstaršímu členu učitelského
sboru Josefu Zelinkovi. Josef Pochop se
zaslouţil o zřízení měšťanské školy. Za
svou práci si zaslouţí poděkování.
Učitelé se starají nejen o vzdělávání ţactva,
ale i o kulturní rozvoj a o zdraví.
Kaţdoročně probíhají zdravotní prohlídky,
které provádí MUDr. František Míček,
o zubní chrup pečuje MUDr. Jiří Keprt
z Velkého Meziříčí. ČČK provádí kalmetizaci. V prosinci 1948 se objevilo mnoho
případů dětské obrny, proto v Náměšti a
v Třebíči byly školy po určitou dobu
Ředitel školy Josef Zelinka
uzavřeny.
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Dne 10. ledna 1951 nastal slavnostní okamţik. Škola se stěhuje ze zámku do nové
budovy (viz příloha). Škola a třídy září novotou, čistotou, jasností a sálají teplem. Radost
je veliká. Dělníci dodělávají práce v suterénu, je potřeba dodělat chodníky a oplocení.
Později, za vhodného počasí, se provádí výsadba zeleně (ţáci dovezli sazenice modřínů a
bříz z Květoňky), růţí a květin.
Josef Zelinka zhodnotil výstavbu budovy později, neboť je v této době velmi
zaneprázdněn. Vedle funkce ředitele školy zastává funkci předsedy MNV (od voleb 1948
do r. 1953) a dozorčího nad stavbou školy, o kterou se velmi zaslouţil, proto mu náleţí
poděkování a úcta všech.
Po pololetí r. 1951 se ţáci seznamují s novým zkušebním školním řádem. Vizitkou
kaţdého ţáka má být ţákovská kníţka a ve škole se zavádí oslovení soudruhu a
soudruţko. Vzniká organizace pionýrů – PO.
Ve školním r. 1951–52 přibylo ţactvo ze Studence. Dříve jezdili do Hartvíkovic, kam
bylo špatné spojení. V roce 1956, rozhodnutím rady ONV v Třebíči, bylo ţactvo 6.–
8. roč. ze Studence přiškoleno do Třebíče a do Budišova přicházejí ţáci 6.–8. roč.
z Trnavy. Později opět došlo ke změnám a ţáci ze Studence se vracejí do Budišova.
V roce 1971 na ţádost MNV ve Studenci odcházejí ţáci z Budišova do Vladislavi.
Od 1. října 1951 se zavádějí školní přesnídávky – ¼ litru mléka nebo kávy, čaje + rohlík.
V únoru během pololetních prázdnin se do budovy stěhuje národní škola. 28. října 1951
se u příleţitosti státního svátku otevírá kulturní sál střední školy divadelními hrami
Šípková Růţenka (pro děti) a Maryša (pro dospělé). Hry zahrál divadelní spolek Tyl
z Třebíče.

Sběr brambor – r. 1951
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V prosinci 1951 je zatčena učitelka Otýlie Bednářová z Velkého Meziříčí pro nadměrné
shromaţďování potravin a látek. Určité zboţí poţadovala i na dětech. Je odsouzena na
3,5 roku do vězení.
Učitelům od r. 1948 do r. 1952 náleţí 3–4 týdenní dovolená jako dělníkům a rolníkům.
Pro zbytek prázdnin si musejí hledat brigády.
Od r. 1952 na pokyn ONV v Třebíči (pro nedostatek pracovních sil) se ţáci vyšších
ročníků zúčastňují sběru brambor za dozoru vyučujících. Sběr je povolen místo
vyučování aţ do r. 1973. Pak následují uţ jen dobrovolné brigády mimo vyučování.
Česání chmele se ţáci zúčastnili (za vedení uč. J. Brabence, Fr. Smrčka a Al. Šindelkové)
v roce 1952 a 1953 na Podbořansku a Ţatecku.
Koncem října 1952 se v sousedních obcích (Hodov, Rohy, Studnice a Kamenná) vyskytla
u dobytka nemoc slintavka a kulhavka. Ţáci nesměli docházet do budišovské školy.
Počátkem listopadu se nemoc dostala i do Budišova. Učitelský sbor vyučuje pouze místní
ţactvo, pro přespolní připravuje týdně úkoly. Pravidelné vyučování začalo aţ
12. prosince, přičemţ karanténa ve Studenci ještě trvala. Počátkem října 1959 se
slintavka opět vyskytla, a to v Náramči a ve Studenci. Obě obce byly po dva měsíce
uzavřeny a ţactvu se ze školy posílaly úkoly k vypracování.
V březnu 1953 dodal
akademický sochař Jiří
Marek sousoší, na kterém
pracoval dva roky. Je
zhotoveno
z hořického
pískovce a KNV v Jihlavě
za ni zaplatil Sdruţení
výtvarných
umělců
140 000 Kčs. Po usazení
sousoší před školou se
začíná s úpravou okolí
školy, vysazují se lípy,
túje a pivoňky.
Od září 1952 do května
1953 (9. května napadlo
mnoho
sněhu)
bylo
v tělocvičně školy uskladněno přes 30 vagonů ţita
(v pozdějších letech zase
mák).
Na
konci
školního
r. 1952–53 se začaly konat
závěrečné zkoušky, coţ
byla napodobenina matuAkademický sochař Jiří Marek při práci na sousoší
rit. Později se od toho
před školou
upustilo.
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Děti ve škole spořily peníze, sbíraly odpadové hmoty, léčivé rostliny a vypomáhaly
v zemědělství a lesnictví. Připravovaly kulturní pořady k Mezinárodnímu dni ţen a
Mezinárodnímu dni dětí, sportovní soutěţe, výstavky a hrály divadlo. Děti si tak rozvíjely
své schopnosti a učily se kulturnímu chování a poznávaly všechny oblasti ţivota. Přibývá
školních akcí, na konci občanského roku probíhají besídky s Dědou Mrázem.
To všechno probíhalo za pomoci učitelů,
kteří vedle mnoha hodin věnovaných
přípravám kulturních a sportovních akcí
pracovali ve společenských organizacích
věnovaných ve prospěch nejen školy, ale i
obce a celé společnosti.
Na zápisech v kronice je patrné, kdo
ovlivňoval a usměrňoval nejen práci, ale i
myšlení těch, kdo s dětmi pracovali.
Výchovná a ideová práce ve škole podléhala
směrnicím ÚV KSČ. Zápisy zachycují
události ve škole, přičmţ nestačilo jenom
splnit úkoly, které s vyučováním souvisely.
Název školy
Školní rok 1940–41 měšťanská škola, 1941–
45 hlavní škola, 1945–48 měšťanská škola +
JUK (jednoroční učební kurz), 1948–53
střední škola, 1953–60 osmiletá střední škola,
národní škola zanikla a připojila se k OSŠ,
1960–82 základní devítiletá škola.
1982–83 nejsou 9. třídy, povinná osmiletá
docházka
Učitel Josef Špak
1992–93 otevřena 9. třída, 1996–97 opět
povinná devítiletá docházka.
Náboženství
Vyučující: P. Pešek, P. Stanislav Kovařík, P. František Vašek, P. Jan Slabý, P. František
Školař a P. Václav Novák
Výpis ze školní kroniky z roku 1956: „Ne všichni učitelé mají správný postoj k otázkám
vědeckého světového názoru. Řada učitelů navštěvovala dosud téměř pravidelně
katolické bohosluţby. Je třeba nekompromisně bojovat s tmářstvím.“
Ve škole je sledována návštěvnost dětí v hodinách náboţenství aţ do roku 1989, kdy se
mohou svobodně rozhodnout pro výuku náboţenství. Děti byly dosud k vědeckému
světovému názoru vedeny na základě poznání ţivota a vědy.
Politická školení
Všichni učitelé jednou měsíčně navštěvují „Rok stranického školení.“ Rok 1968 rozvířil
hladinu ţivota. Nastaly změny ve straně a ve vládě. Ze zápisu ve školní kronice: „Po
srpnu 1968 většina učitelů podlehla pravičáckým vlivům, tlumočeným sdělovacími
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prostředky. „Muţové ledna“ se stali modlami. I u nás se po srpnu 1968 projevil záporný
vliv vůči Sovětskému svazu, např. vracením legitimací SČSP třemi učiteli. V průběhu
školního roku docházelo k uklidnění. Bylo zřejmé, ţe učitelé nejsou nepřáteli zřízení, ale
lidmi pomýlenými a bude záleţet na nich, zda se sami se sebou vnitřně vypořádají.“
Začíná éra normalizace
Nastalo hodnocení a prověřování (tzv. vyškrtnutí nebo vyloučení z KSČ). Politická
povinná školení IPVU (ideologicko politické vzdělávání učitelů) trvalo aţ do r. 1989.
Veřejná školení, individuální studium, písemné zpracování zadaných témat bylo
povinností všech vyučujících. K tomu patřil i pracovní slib stvrzený podpisem. Průběh
studia kontroloval ředitel.
Brigády
Brigády probíhají od r. 1952 do r. 1973. Děti se zúčastňovaly (místo vyučování) výsadby
lesních porostů, okopávky řepy, nejvíce však sběru brambor. Vypomáhaly tak v JZD
Budišov, Nárameč, Hodov, Kamenná, Studnice, Pyšel, Pozďatín, Studenec a na ČSS ve
Valdíkově. Děti dostávaly vydatnou svačinu, dostatek pití a sytý oběd. Za kaţdý
odpracovaný den získávaly 15, později 18 aţ 19 Kčs.
Od roku 1973 byl sběr brambor dobrovolný, většinou ve volných sobotách.
Z mezinárodního hlediska byly brigády vykořisťováním dětské práce.
Školní potřeby
Od 1. září 1960 dostávají ţáci učebnice a školní pomůcky zdarma. Toto rozhodnutí platí
aţ do r. 1993. Od školního roku 1993–94 na příkaz MŠMT se nakupují sešity a školní
pomůcky pouze pro ţáky prvních tříd. Ostatní ţáci si platí školní potřeby sami.
Mimořádné prázdniny
1961–62 se prodluţují pololetní prázdniny z důvodu chřipky
1963 z důvodu epidemie chřipky se prodlouţily prázdniny od 20. ledna do 3. února. Byla
tuhá zima a nedostatek paliva.
1969–70 prodlouţeny zimní prázdniny od 24. prosince aţ do 18. ledna (původně měly
být jen do 4. ledna).
1979 prodlouţení prázdnin od 6. ledna do 26. ledna z důvodu váţné palivo energetické
situace způsobené silnými mrazy.
1995 prodlouţení od 18. 12. do 22. 12. z důvodů epidemie chřipky.
Ozdravné pobyty ve škole
Během prázdnin 1954 se zotavují v budišovské škole děti sokolovských havířů. V letech
1959 a 1960 proběhl ve škole pionýrský tábor SRPŠ ze ZDŠ Brno-Křenová.
Pionýrská organizace
Byla zaloţena v roce 1951. Byla nedílnou součástí výchovného procesu. Stále se potýkala
s nedostatkem vedoucích, proto vypomáhali učitelé. Jako skupinová vedoucí se osvědčila
Alena Jarošová, Jiřina Kostelecká a Jana Dvořáková. Pionýrská organizace uspořádala
soutěţe Pionýrská stezka odvahy, Vţdy připraven aj. Práce byla řízena a sledována
ředitelstvím školy, KSČ a okresním výborem Svazu mládeţe. V pionýrské organizaci se
pracovalo podle osnov Co má znát a umět pionýr.
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Pionýři se zúčastňovali sběru odpadových hmot, kaštanů, šípků, léčivých bylin, úklidu a
jiných prospěšných prací. V létě jezdili na pionýrské letní tábory. Důleţitou součástí
jejich náplně byly vycházky a hry. Pionýrům měla slouţit i nově vybudovaná základna
v Kamenné. Po roce 1989 pionýrská organizace na škole zanikla.
Školní kuchyně
Školní kuchyně byla zřízena 1. března 1954. Aţ do roku 1961 vaří zde učitelka Aneţka
Nováčková. Děti platí 2–2,40 Kčs (podle počtu dětí v rodině), dospělí 2,80 Kčs. Od
r. 1961 do roku 1991 je vedoucí kuchařkou Anna Vávrová, dlouholetou kuchařkou je i
R. Doleţalová. Nyní je vedoucí školní kuchyně pí Maštalířová a v kuchyni pracují pí
Bačáková a pí Dvořáková.
Od roku 1973 je zřízena školní druţina.
Od roku 1968 se ruší pololetní prázdniny a zavádějí se jarní prázdniny.
Smuteční tryzny
Za všechny zemřelé prezidenty se konaly v kulturním sále smuteční tryzny.
5. března 1953 zemřel J. V. Stalin, tryzna se konala 19. března v den jeho pohřbu.
14. března 1953 zemřel Klement Gottwald a 13. listopadu 1953 zemřel Antonín
Zápotocký, tryzna za oba prezidenty se konala v kulturním sále.
Školní rok 1962–1963
V tomto školním roce navštěvovalo školu 390 ţáků.
V I. třídě bylo 28 ţáků a třídním učitelem byla Boţena Machátová,
ve II. třídě 23 ţáků a třídním učitelem byla Alena Jarošová,
do III. třídy chodilo 27 ţáků, třídním učitelem byla Marie Kazdová,
ve IV. třídě bylo 24 ţáků, třídním učitelem byla Marie Pavlasová,
v V. třídě bylo 30 ţáků a třídním učitelem byl Miloš Vávra,
v VI. A třídě bylo 31 ţáků, třídním učitelem byl Josef Špak,
v VI. B bylo 31 ţáků, třídním učitelem byl Jaromír Pospíšil,
v VII. A třídě bylo 38 ţáků, třídním učitelem byla Marie Bočková,
v VII. B třídě bylo 32 ţáků, třídním učitelem byla Miloslava Pospíšilová,
v VIII. A třídě bylo 34 ţáků, třídním učitelem byl Antonín Jaroš,
v VIII. B třídě bylo 33 ţáků, třídním učitelem byla Ilona Kratochvílová,
v IX. A třídě bylo 28 ţáků, třídním učitelem byl František Smrček,
v IX. B třídě bylo 31 ţáků, třídním učitelem byl Milan Boček.
Počty žáků v průběhu let
Namátkově vybrané roky
1948 – 213 ţáků, 1950 – 206 ţáků, 1959/60 – 350 ţáků, 1972/73 – 327 ţáků, 1978/79 –
414 ţáků, 1986/87 – 373 ţáků, 1994/95 – 278 ţáků a 2002/03 – 277 ţáků.
Současný stav žáků
V současné době navštěvuje budišovskou školu 283 ţáků, z toho jsou 143 dívky a 140
chlapci. Z Budišova je 136 ţáků (48,1 %) a přespolních 147 (51,9 %).
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SRPŠ
Sdruţení rodičů a přátel školy se stalo vydatným pomocníkem pro vzdělávání rodičů při
výchově dětí a při organizování školních plesů, z kterých získané peníze poskytlo
sdruţení na nákup školního vybavení.
Přednášky na škole
Výběr témat:
Závaţná onemocnění školní mládeţe (přednášel MUDr. František Míček)
Výchova dětí v rodině
Společenské chování
Vztah k vědeckému světovému názoru
Dítě a jeho sociální prostředí
Odpovědnost rodičů za výchovu
Výchovné problémy
Moderní vyučovací metody
Volná sobota a problémy kolem ní
Kouření a alkoholické nápoje mládeţi nepatří
Mezi námi děvčaty (pro ţákyně IX. tříd přednášel MUDr. R. Pek)
Ve školní kronice je zaloţena pozvánka na I. společenský ples, který uspořádal ČSČK a
SRPŠ v kulturním sále dne 26. ledna 1963.
Organizaci řídil předseda SRPŠ Oldřich Kazda. Vstupné bylo 6,– Kčs.
Stalo se tradicí, ţe plesy SRPŠ zahajují nejstarší ţáci polonézou, kterou nacvičují učitelé.
Ţákům i učitelům za to patří poděkování.
V průběhu let byli předsedy SRPŠ Josef Černý, Oldřich Kazda, Karel Bednář, Ladislav
Eichler, Jiří Doleţal, Ladislav Péťa, Libuše Pospíšilová a ing. Vlastimil Vrzal.
Nová funkce
Školním rokem 1973/74 přibyla ve škole nová funkce – poradkyně pro volbu povolání.
Stala se jí Marie Kašparová.
Komplexní hodnocení
Na pokyn Ministerstva školství vypracovávají (od školního roku 1971–72) třídní učitelé
komplexní hodnocení na ţáky, kteří se hlásí na výběrové školy.
Spartakiáda
Od roku 1955 probíhají po pěti letech. Po roku 1955 v Budišově cvičilo 290 ţáků
z Budišova, Náramče a z Pyšela. Hlavním organizátorem byl vyučující Josef Špak. Další
místní spartakiáda proběhla 21. června 1959. Pořádala ji škola, protoţe místní Sokol
nevyvíjel ţádnou činnost. V rámci této spartakiády vystupovaly i ţeny ze Studence
s vystoupením Rozsévačka. Další spartakiádní cvičení proběhlo na hřišti za školou 15. 5.
1960. Za zmínku stojí i spartakiádní vystoupení v r. 1975, kdy bylo 12 starších ţáků
vybráno (jako náhradníci) pro vystoupení v Praze. Sestavu nacvičila učitelka tělocviku
Jitka Chvátalová, ale pro nastávající mateřství nemohla skupinu do Prahy doprovázet,
zastoupila ji uč. Marie Bočková. Zájezdu do Prahy, který trval od 21. 6. do 30. 6., se
zúčastnili: Jiří Klíma, Jiří Robotka, Stanislav Jaša, Luboš Krátký, Vladimír Mareček,
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Karel Doleţal, František Kašpar, Zdeněk Neumann, Josef Beránek, Pavel Starý, Libor
Marek a Ivo Ošmera.

Spartakiáda v Budišově 29. května 1955

Spartakiádní průvod v Budišově 29. května 1955, učitelé Fr. Zejda a Mořic Schäfer

Při dalších spartakiádách byl vytvořen spartakiádní štáb ve sloţení Jiří Hort – předseda,
Miluše Doláková – politicko-výchovný pracovník a Pavla Šoukalová – organizační
pracovník.
V roce 1980 se ţáci budišovské školy zúčastnili místní spartakiády a okrskových
vystoupení v Náměšti, Starči, Moravských Budějovicích.
V roce 1985 měli nejlépe nacvičenou skladbu vyučující Jiří Hort a Antonín Jaroš se
staršími ţáky. Předností této skladby byla přesnost poloh a soulad s hudbou.
V roce 1990 proběhla spartakiáda 6. 5. v menším rozsahu pod názvem Československé
tělovýchovné slavnosti.
X

Nácvik spartakiádních cvičení byl velice (především časově) náročný. Učil děti
disciplíně, přesnosti a spojení pohybu s hudbou a posiloval tělesnou zdatnost.
Rok 1989–90
Po 17. listopadu 1989 proběhly převratné změny. Nadvláda KSČ přestala fungovat,
dochází k závaţným zásahům ve všech oblastech společnosti, téţ ve školství, mění se
formy a náplň práce. Celková atmosféra nebyla nijak klidná a v určitých obdobích
probíhala nervozita a napětí.
Na škole bylo zrušeno: ideově-politické vzdělávání učitelů, nábor do vojenských škol,
sekce třídních učitelů, funkce skupinové vedoucí PO a rozpadlo se SRPŠ (vzniklo
SRPDŠ – Sdruţení rodičů a přátel dětí a školy). Vzniká dětská organizace Junák a zvýšil
se počet ţáků navštěvujících náboţenství. Přestává se učit ruština, místo ní se zavádí
němčina a angličtina. Učitelé se rekvalifikují.
Na všech školách proběhl konkurz na nové vedení. Na funkci ředitele se přihlásili
dosavadní ředitel PaedDr. Michal Scigiel a učitel Mgr. Jiří Hort. Dr. Scigiel konkurzním
řízením prošel, ale nebyl schválen zasedáním rady ONV. Odvolán z dosavadní funkce
zástupce ředitele byl Mgr. Josef Suchánek. Na odboru školství ONV v Třebíči proběhl
16. srpna 1990 nový konkurz, na jehoţ základě byl ustanoven novým ředitelem Mgr.
Antonín Jaroš, jeho zástupcem jmenoval odbor školství Mgr. Jiří Horta. Během roku se
situace na škole zklidňovala.
Otevření školy v Hodově
K znovu otevření školy v Hodově dochází v r. 1994
Dětský domov v Holejích
Od 1. ledna 2000 je otevřen dětský domov v Holejích. Spolupráce mezi vedením školy a
domova je dobrá.
Lidová škola umění
Hru na klavír vyučuje p. Rosendorf a výtvarnou výchovu vedl akadem. malíř Boris
Kjulleněn, později Mgr. Hošková
Kurzy
Ţáci 3. a 4. tříd dojíţdějí do plaveckého bazénu do Třebíče (dříve do Ţďáru nad
Sázavou). Plavat se zde naučilo 95 % dětí. Tradičními se staly lyţařské kurzy ţáků
7. tříd. Pedagogický a lyţařský dozor nejčastěji plnili Mgr. Jiří Hort, Mgr. Josef
Suchánek a Mgr. Jana Smrčková.
Mimořádné akce
Zájezdy do divadel v Brně, Třebíči a Velkém Meziříčí rozšiřují kulturní uvědomění ţáků,
stejně jako zájezdy herců a hudebních umělců do školy.
Soutěţe sportovní, dopravní a branné výchovy učily děti správnému chování, toleranci a
morálce vůbec.
Přípravy olympiád v jednotlivých předmětech rozvíjejí schopnosti a vědomosti ţáků,
k tomu přispívají i různé zájmové krouţky a dopisování si s dětmi z jiných států.
Nelze opomenout rozvoj hudební výchovy (hra na flétnu a hudební soubor), výtvarné
schopnosti podporuje výtvarný krouţek.
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Poděkování patří všem vyučujícím, kteří s láskou a plným nasazením předávali ve svých
předmětech odborné znalosti a snaţili se vést děti správnou cestou, aby uspěli
v soukromém i veřejném ţivotě.
Mimořádné návštěvy
5. září 1953 umělecký zájezd členů divadla v Praze-Karlíně. Do školní kroniky se
podepsali: Vlasta Burian, hudebník Josef Bláha a Milada Nápravníková.
12. listopadu 1954 v souvislosti s volbami do NS přijel do naší obce arm. gen. Ludvík
Svoboda.
V roce 1961 navštívil školu spisovatel Vlastimil Maršíček a Adolf Kroupa.
12. září 1974 beseda s přímým účastníkem SNP s Dr. Pavlem Paprčkou.
25. dubna 1975 poctili školu svou návštěvou turisté z Rostova na Donu.
7. dubna 1977 přijel do budišovské školy zaslouţilý umělec, spisovatel Jaromír Tomeček
Ve školním roce 1979/80 MUDr. Vladimír Němeček hovořil na téma Historie Budišova.
22. června 1982 v kulturním sále školy besedovali ţáci s herci, národním umělcem
Vladimírem Menšíkem a Josefem Abrhámem.
13. 3. 1992 se konala vzpomínková slavnost na počest padlého rodáka Leonarda Smrčka.
V jejím rámci proběhla ve škole beseda s 8 letci 311. bombar. perutě RAF. Besedu
zorganizoval Zdeněk Číhal – veterán Aeroklubu Brno, rodák ze Studence.
11. dubna 2003 proběhl na škole Den Afriky organizovaný Společností přátel Afriky,
kterou vede ing. Rostislav Tesař. V rámci tohoto dne proběhla beseda s africkými
studenty studujícími v České republice.

Výuka v chemickém kabinetě
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Ředitelé
Všichni podle přísunu finančních prostředků zvelebovali školní prostředí, vybavovali
učebny, obnovovali zastaralé prostředky, dokupovali moderní techniku a snaţili se, aby
škola nezaostávala v rozvoji. Zajišťovali i odbornou literaturu, která pomáhala
vyučujícím získávat nové poznatky.
Ředitelé působící na budišovské škole
Josef Pochop od r. 1940 do r. 1949
Josef Zelinka od r. 1949 do r. 1968
Antonín Nováček od r. 1968 do r. 1971
František Smrček od r. 1971 do r. 1974
Mgr. Milan Boček od r. 1974 do r. 1983
Paed. Dr. Michal Scigiel od r. 1983 do r. 1990
Mgr. Antonín Jaroš od r. 1990 do r. 1999
Mgr. Miroslav Konečný od r. 1999 aţ do dneška
Seznam učitelů dlouhodobě působících v Budišově (již zemřelých)
Josef Pochop přišel z Okříšek, v Budišově od r. 1940 do r. 1949
Bedřich Kolář v Budišově působil do r. 1953
Olga Honzová působila v Budišově do r. 1957, zemřela 2. 11. 1982
Marie Davidová působila v Budišově do r. 1958, zemřela 21. 7. 1963
Mořic Schäfer působil v Budišově do r. 1955
Josef Zelinka působil v Budišově od r. 1940 do r. 1968, zemřel 14. 3. 1982, titul Vzorný
učitel
Antonín Nováček působil v Budišově od r. 1940 do r. 1971, zemřel 25. 5. 1984, titul
Zaslouţilý učitel
Vlasta Beránková přišla z Křiţanova, v Budišově do r. 1957, zemřela 18. 8. 2000
František Zejda působil v Budišově do r. 1957, zemřel 28. 1. 1971
Marie Kazdová v Budišově od r. 1944 (zaměstnání přerušila a vrací se v r. 1960) do
r. 1976, zemřela 1. 2. 2003
František Smrček přišel z Mohelna, v Budišově od r. 1945 do r. 1974, zemřel 27. 8. 1984,
uznání rady ONV
Bohumil Benáček působil v Budišově od r. 1945, v r. 1951 odešel do Svatoslavi a
v r. 1958 do Pozďatína, zemřel v r. 2005
Josef Špak, působil v Obecné škole v Budišově, po válce v Libině, v Budišově od r. 1950
do r. 1968, zemřel 1. 7. 1969, oceněn za svědomitou práci
Mgr. Jaromír Pospíšil působil v Budišově od r. 1951 do r. 1963, zemřel 4. 3. 1999
Mgr.Miloš Vávra přišel z Boroviny, v Budišově působil od r. 1955 do r. 1992, zemřel
2. 5. 1994
Mgr. Milan Boček přišel z Jemnice, v Budišově od r. 1956 do r. 1983, zemřel 9. 12. 1992
Boţena Machátová přišla ze Stříţova, v Budišově působila od r. 1959 do r. 1969, zemřela
25. 3. 1986
Aneţka Nováčková působila v Budišově od r. 1961 do r. 1967, zemřela 20. 12. 1996
František Jičínský přišel z Hodova, v Budišově působil od r. 1978 do r. 1987, zemřel
16. 9. 2003. Obdrţel čestné uznání Za mimoškolní činnost a stříbrnou pamětní plaketu Za
budovatelskou práci.
XIII

Marie Pavlasová přišla z Havlíčkobrodska (v r. 1970 z Budišova odešla, vrací se r. 1986,
1987 odešla do důchodu), zemřela 29. března 1989
Seznam učitelů dlouhodobě působících v Budišově (nyní v důchodu)
Mgr. Marie Bočková přišla z Jemnice, v Budišově od r. 1956 do r. 1987
Mgr. Antonín Jaroš působil v Budišově od r. 1959 do r. 1999
Alena Jarošová působila v Budišově od r. 1960 do r. 1994
Mgr. Marie Holasová působila v Budišově od r. 1967 do r. 1997
Mgr. Marie Kašparová přišla z Tasova, v Budišově od r. 1972 do dneška
Ludmila Nováčková působila v Budišově od r. 1979
Mgr. Miloslava Pospíšilová působila v Budišově od r. 1949 do r. 1984 (V roce 1980, ke
Dni učitelů, vyznamenána Za úspěšnou práci při výchově mladé generace)
Mgr. Eduard Rambousek přišel z Tasova, v Budišově od r. 1966 do r. 2004
Mgr. František Stonáček přišel z Vladislavi, v Budišově od r. 1971 do r. 1998
Mgr. Pavla Šoukalová přišla z Jaroměřic n/Rok., v Budišově od r. 1968 do r. 1998
Mgr. Jana Štefániková přišla ze Slaného, v Budišově od r. 1989 do r. 1997
Učitelské sbory na budišovské škole v průběhu let 1948–2004
(Výběr fotografií)

Ţactvo 1948–49, třída IV. B
Učitelský sbor, sedící první zleva:
P. St. Kovařík, Bed. Kolář, V. Dvořáková, Al. Šindelková, Jos. Pochop, O. Gretzová a
Fr. Smrček
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Učitelský sbor r. 1967
Zleva: M. Pavlasová, Boţ. Machátová, Jos. Špak, Mil. Pospíšilová, Ed. Rambousek, A. Nováčková,
A. Jaroš, M. Krčmářová, Mil. Vávra, M. Bočková, M. Boček, M. Pelikánová, Fr. Smrček
a Ant. Nováček

Učitelský sbor z r. 1968
Sedící zleva: M. Pavlasová, M. Bočková, J. Apltauerová, Jos. Zelinka, M. Krčmářová, Bl. Fišerová
a M. Kazdová
Stojící zleva: J. Krásný, M. Boček, M. Vávra, Ant. Nováček a ? Cikánek
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Učitelský sbor 1971–72
Zleva: M. Vávra, J. Švomová, Ed. Rambousek, M. Nedvědová, M. Krčmářová, M. Doláková,
Fr. Smrček, Fr. Stonáček, Mil. Pospíšilová, Fr. Horký, M. Boček, M. Kotoučková, M. Bočková,
M. Holasová a M. Kazdová

Učitelský sbor škol. Rok 2003–2004
Sedící zleva: Mgr. V. Křečková, Mgr. M. Nováčková, Mgr. M. Dosbabová. Mgr. J. Smrčková, Mgr.
M. Ahmetajová, Mgr. Vl. Stará, Mgr. J. Bočková a Mgr. M. Kašparová
Prostřední řada zleva: P. Svoboda, Mgr. J. Šubertová, A. Tůmová, Mgr. Mir. Konečný, Mgr. Jiří Hort,
Mgr. M. Procházka a Mgr. J. Štefaňáková
Vrchní řada zleva: Mgr. Ed. Rambousek, Mgr. J. Horák a Mgr. J.Suchánek
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Seznam učitelů působících v Budišově
Mgr. Milada Nedvědová v Budišově od r. 1963 do r. 1972
Mgr. Marie Jeřábková v Budišově od r. 1966 do r. 1972
Mgr. Jana Jahodová v Budišově od r. 1967 do r. 1976
Mgr. Marie Kotoučková v Budišově do r. 1973
Mgr. Miluše Doláková v Budišově od r. 1970 do r. 1987
Mgr. Jitka Sázavská v Budišově od r. 1972 do r. 1975
Mgr. Alena Rambousková v Budišově od r. 1975 do r. 1978
Mgr. Eva Rýdlová v Budišově od r. 1975 do r. 1978
Mgr. Olga Lysá – Drápelová v Budišově od r. 1976 do r. 1984 (v letech 1977–78 působí
v Tasově)
Mgr. Ivana Hošková v Budišově od r. 1987 do r. 1999
Mgr. Anděla Hortová v Budišově od r. 1977 do r. 1988
Seznam učitelů působících na budišovské škole od jednoho do pěti roků
Lad. Novák, Jar. Novák, Jos. Brabenec, Al. Šindelková, Zdenka Veselá, Věra Vlčková,
Jarosl. Mezková, Milosl. Nováková, Libuše Ferdová, Libuše Kruţíková, Bedřich Uhlíř,
Zdeněk Havlíček, Jiří Krásný, Ilona Kratochvílová, Jarmila Matoušková, Lud.
Neugebauerová, Milan Chvalkovský, Marie Jeřábková, L. Matulová, Blanka Fišerová,
Boh. Brabec, Marie Kotoučková, Věra Horáčková, Jana Švomová, Eva Rýdlová, Jarosl.
Hejátková, Helena Kremláčková (vych. ŠD), Jiřina Kostelecká (ved. PO), Melánie
Tůmová (ved. PO), Václava Kršňáková, Dagmar Látalová, Vladimíra Sedláčková,
Boţena Prokopová, Marie Kotrbová (ved PO), Yveta Paseková (ved. PO), Zd. Dufková,
Mgr. R. Mastná, A.Tremová (ved. ŠD), Mgr. J. Hošková, Mgr. J. Krátká, Mgr.
J. Svobodová-Vávrová, Mgr. Libor Štěpánek, Mgr. Martina Nevoralová, Mgr. Marta
Samková, Mgr, Markéta Dosbabová, Mgr. Vladimíra Sedlářová, Mgr. Kateřina
Nováčková.
(Roky působení je moţné zjistit na zvláštním seznamu nebo ve školních kronikách.
U všech nebylo moţné zjistit označení akademického titulu Mgr)
Současný učitelský sbor
Mgr. Jana Bočková v Budišově od r. 1976, Mgr. Marie Dosbabová od r. 1976, Mgr. Jiří
Hort od r. 1978, , Anna Tůmová (školní druţina) od r. 1976, Mgr. Zdeněk Smrček od
r. 1977, Mgr. Marie Nováčková od r. 1980, Mgr. Josef Suchánek od r. 1984, Mgr.
Vladimíra Stará od r. 1986, Hana Stará (školní druţina) od r. 1987, Mgr. Jiřina
Štefaňáková od r. 1990, Mgr. Miroslav Konečný od r. 1992, Mgr. Jana Smrčková od
r. 1994, Mgr. Jiří Horák od r. 1997, Mgr. Věra Křečková od r. 1999, Mgr. Daniela
Poţárová od r. 1999, Pavel Svoboda od r. 2001, Mgr. Milan Procházka od r. 2002, Mgr.
Jana Šubertová od r. 2003, Mgr. Eva Šabatová od r. 2004, Mgr. Hana Vaníčková od
r. 2004 a Ing. Jana Janová od r. 2004
Zaměstnanci škol
Do nové školní budovy nastoupili jako správní zaměstnanci manţelé Hortovi. Po jejich
krátkém působení je střídají manţelé Josef a Aneţka Tesařovi, kteří po dlouholeté pečlivé
práci odcházejí v r. 1984 do důchodu. Ředitel Paed. Dr. Michal Scigiel přijímá za nového
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školníka Františka Ondráka z Třebíče, který však 13. ledna 1985 ukončil svůj ţivot ve
věku 31 let. Jako školník nastupuje Karel Tesař, který pracuje ve škole dodnes.
Jako uklízečky zde pracovaly Fr. Nováčková, A. Štromajerová, M. Tesařová,
Š. Doleţalová a M. Křepelová. V současné době zde jako uklízečky pracují P. Šulcová a
B. Mejzlíková.
Všem patří poděkování za péči o školní budovu a školní mládeţ.
Mateřská škola
Do nové budovy v centru Budišova se mateřská škola přestěhovala 1. 1. 1986

Mateřská škola ve spartakiádním průvodu 29. května 1955 v Budišově,
ředitelka Helena Chybová

Ředitelky: Helena Chybová 1948–1973, Marie Věţníková 1973–1999, Alena Nováčková
2000–dosud
Učitelský sbor: Alena Nováčková – ředitelka, Marie Suchánková, Zdenka Maloušková a
Milena Wojnarová
Kuchyně: Jaroslava Tůmová, Lea Rybníčková a Irena Rybníčková
Školnice: Jitka Jarošová
Současnost
V nynější době škola podporuje účast svých ţáků v mimoškolních organizacích, jako je
Sokol, Junák, SDH a další. Ţáci školy se zúčastňují soutěţí a olympiád. Slibné zastoupení
mají soutěţe výtvarné (Budišovský tukan) a literární.
Na veřejnosti se škola reprezentovala akcemi:
Drakiáda, Vánoční jarmark + besídka, DO-RE-MI, ke Dni matek školní akademií,
projektem s názvem Společně s úsměvem, Během Terryho Foxe.
V květnu 2004 vznikla Rada školy. Jejími členy jsou: Ing. Zdeněk Toufar – předseda,
Mgr. Jana Smrčková, Mgr. Jiří Hort, Mgr. Milan Procházka, Jarmila Maštalířová, Karel
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Tesař, Ladislav Eichler, Dušan Kresan, Hana Klímová, Ing. Vlastimil Vrzal, Mgr. Zita
Marečková, Petr Piňos, Vladimíra Karasová, Ivo Jindra a Miroslav Kubín.
Na konci školního roku 2004–2005 bylo ţáků 284 (na začátku 283)
Zájmové krouţky: keramický, volejbalový, gymnastický, rybářský, sportovní, kytarový,
grafomotorický, dramatický, krouţek Nj, florbal, šikulka, informatika a příprava
k přijímacím zkouškám.
Volitelné předměty: seminář z fyziky a seminář ze zeměpisu pro 7. roč., praktika
z biologie, informatika, domácnost pro 8. ročník, konverzace Aj, Nj, informatika pro
9. ročník.
Nepovinné předměty: náboţenství I.–IX. ročník.
Tradičním nedostatkem jsou chybějící jazykové učebny a celkově málo prostoru, kterého
se škole snad dostane po dokončení přístavby nové kuchyně, kdy se uvolní dosavadní
jídelna.
Tradičně dobrá je spolupráce se SRPDŠ, které se aktivně účastní organizací rodičovského
plesu a finančně podporuje lyţařský výcvikový kurz.
Na titulní straně
VI. A. třída 1953/54, učitelka Mil. Pospíšilová
Podle zápisů ve školních kronikách aţ do školního roku 2004–2005
zpracovala M. Bočková

PŘÍLOHA
Příprava výstavby nové školní budovy v Budišově (léta 1945–1947)
Dne 16. září 1945 ţádá újezdní školní rada v Budišově o povolení nutné novostavby
újezdní měšťanské školy. Ţádost byla dána na vědomí:
Okresnímu školnímu výboru v Třebíči, Zemskému národnímu výboru v Brně, Zemské
školní radě v Brně, Okresnímu národnímu výboru v Třebíči a Okresnímu národnímu
výboru ve Velkém Meziříčí.
V ţádosti se uvádějí důvody:
Měšťanská škola nemá vlastní budovu, nouzové umístění ţáků
V době okupace nebylo moţné novou budovu postavit
Příhodný pozemek ze zabaveného panského pole
Finančně měly přispět okresy Třebíč a Velké Meziříčí.
Tehdy měla měšťanská škola 239 ţáků.
Ţádost podepsali: Josef Kazda – předseda MNV, Jan Tomšík – předseda újezdní školní
rady a Josef Pochop – jednatel, ředitel školy
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Za MNV v Hodově předseda Josef Večeřa, v Kamenné předseda František Kratochvíl,
v Náramči předseda Alois Kafoněk, v Pozďatíně a Kojatíně předseda Polák, v Pyšele
předseda Švaříček, v Rozích předseda Jan Svoboda a ve Studnicích předseda Josef
Klubal.
Podle rozhodnutí prezidia zemské školní rady v Brně ze dne 28. srpna 1946 sestavil
okresní školní výbor v Třebíči na začátku měsíce září 1946 dvouletý a pětiletý program
nejnaléhavějších staveb měšťanských škol. Stavba újezdní Měšťanské školy v Budišově
byla stanovena na rok 1947, do druhého roku dvouletky. MNV v Budišově a všechny
obce patřící do újezdu měly za povinnost v tomto roce zařadit do rozpočtu potřebnou
finanční částku na zamýšlenou investici – byla to I. etapa stavby měšťanské školy.
Celý rozpočtový náklad měl být kryt (do úhrad byla zařazena i výpůjčka). Bylo třeba
opatřit si částku cca 20 % (3 000 000 Kčs) z celkového nákladu na zaplacení těchto
poloţek: výkup pozemků, terénní úpravy, zahrada, hřiště, komunikace, vyštěrkování cest,
opatření vody pro školní vodovod, opatření stavebního materiálu: cihly, písek, kámen,
vápno, štěrk, ţelezo, dřevo, cementové roury pro kanalizaci, úhradu za návrhy, plány a
rozpočet.
Ředitel školy proto spěchal, aby stavba byla zařazena do dvouletého plánu. Všichni
členové ONV uznali, ţe stavba školy v Budišově je na prvém místě.
K jednání o regulačním plánu obce dne 13. X. 1946 byli přizváni všichni zástupci újezdu.
Mělo se rozhodnout o definitivním umístění školy za přítomnosti plánovatele Ing. arch.
Fr. Krejčího.
MNV jako stavebník se usnesl 3. XII. 1946 uzavřít půjčku ve výši 15 000 000 Kčs na
stavbu měšťanské školy u Zemské banky pro Moravu a Slezsko v Brně. Částky se budou
vybírat dle potřeby. Dále MNV poţádá ZNV o schválení půjčky a záruku.
Občanstvo se zavazuje dobrovolnou pracovní povinností přispět ke zdaru celé akce.
Rolníci pojedou s potahy zdarma, dělníci budou konat pomocné práce, řemeslníci
odborné. Obec Budišov dodá dřevo.
Dne 8. listopadu 1946 provedl oblastní plánovatel Ing. arch. B. Tureček se zemským
inspektorem Čeňkem Štěpánkem z Brna místní šetření za účelem vyhledat vhodné
stanoviště pro výstavbu nové školy. Určili je na bývalém panském poli (č. parc. 3524/1)
náleţejícím k zámku bývalého barona Dr. Richarda Baratty. Z velikého panského
pozemku vyčlenili část o ploše 3 ha. Jednalo se o půdu nejlepší jakosti. Proti zvolenému
pozemku z hlediska urbanistického a krajinného plánování nebylo námitek.
Kladně k vybranému stavebnímu místu se vyjádřil i okresní lékař MUDr. J. Urbánek,
který neshledal ţádné závady. Rovněţ kladně se vyjádřil i okresní školní inspektor Oskar
Koloc. Uznali místo jako velice klidné, čisté, s výhledem najít nezávadný zdroj pitné
vody. Výhodně se dalo vyuţít východní a jiţní polohy s dostatkem osvětlení.
15. XII. 1946 je vyjednáno s architektem F. Krejčím z Brna zadání plánů a rozpočtu.
18. I. 1947 je zvolena v MNV stavební komise ve sloţení: Karel Kašpar, František Lysý,
Jan Tomšík a Josef Zelinka jako předseda.
Do schůzí bude volán i ředitel školy Josef Pochop. Pro informaci o stavbě školy je třeba,
aby všechny obce vysílaly delegáty do schůzí.
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Stavba nové školy

Svépomoc přislíbily všechny obce. Povinnost splnila Nárameč, Kojatín, Budišov a
Pozďatín. Ostatní slibují pomoc, aţ sejde sníh. Stavebníkem je MNV v Budišově, který
všechny práce zadá a povede.
Ve zdejší záloţně je jiţ sloţena první část půjček – 3 800 000 Kčs. Na základě přípisu
ZNV v Brně ze dne 28. XI. 1946 má obec postavit školu během dvou let. Proto obec ţádá
o půjčku u téhoţ ústavu a záruku ZNV na 3 000 000 Kčs.
Ing. arch. F. Krejčí dodal v posledních dnech června hotové plány, jeţ byly zadány do
veřejné soutěţe po stavbu školy v úředním listě ONV. Termín podání nabídek na stavbu
končil 27. 7. 1947 ve 12 hodin. Téhoţ dne se sešly MNV a újezdní školní rada v obecní
kanceláři, kde byly došlé nabídky otevřeny.
Na provedení stavby školy, bytu ředitele a tří bytů pro učitele byly podány tyto nabídky:
1. J. Böhm a J. Máca: stavba školy 6 988 605,60 Kčs, stavba 4 bytů 1 275 154,28 Kčs
2. Fa St. Neradil, Třebíč: školní budova 6 610 400 Kčs, stavba 4 bytů 1 425 272 Kčs
3. Bloudek a Šimoník: stavba školy 8 099 376,40 Kčs, stavba 4 bytů 1 659 234,20 Kčs
4. Spol. stav. Jihlava: stavba školy 7 710 148,20 Kčs, stavba bytů neuvedena
5. Jan Rous, Studenec

Stavba nové školy
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Během týdne se mělo rozhodnout o výběru. Plány dodané arch. F. Krejčím schválil okr.
školní výbor s předsedou K. Havlenou, okresním školním inspektorem Oskarem
Kolocem a odborníky ONV.
Stavba byla povolena.
V neděli 3. VIII. 1947 újezdní školní rada a členové MNV se sešli v místnosti u Součků a
za přítomnosti vrchního architekta Ing. Kučery jako předsedy Zem. plánovacího úřadu
rozhodli o zadání stavby školy a 4 bytových jednotek. Všichni přítomní (i z újezdu) se
rozhodli zadat stavbu školy nejlevnější firmě – Fa St. Neradil z Třebíče.
Stavební dozor byl svěřen traťmistru Fr. Rajdlovi z Budišova pod podmínkou, ţe obdrţí
svolení nadřízeného úřadu. O bytových jednotkách dojednáno se St. Neradilem, ţe
provede bytovou jednotku za 400 000 Kčs. Případné překročení podpory 1 200 000 Kčs
na stavbu těchto jednotek uhradí obec Budišov z vlastních prostředků.
Po provedených zaměřeních stavby školní budovy a bytových jednotek se začala firma
St. Neradila připravovat do práce, takţe po 15. srpnu se začalo s vykopávkou sklepů pro
bytové jednotky. V okolí staveniště se shromaţďuje stavební materiál, který pomáhají
skládat a rovnat občané všech zaměstnání. Na staveništi leţí kameny, srovnány cihly a
řezivo, rozvařeny 2 vagony vápna, přes 300 fůr kamene, naproti „pod lipami“ je dlouhé
stavební dřevo srovnáno a částečně otesáno.
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Kladení základního kamene měšťanské školy v Budišově 14. 9. 1947,
podpisy hostů ve školní kronice

Z poloţení základního kamene s poklepem se stala slavnost. Shodou okolností slavnost
proběhla v den 10. výročí úmrtí T. G. M. 14. 9. 1947 za bezmračného počasí (při 40 °C),
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kdy vlály na domech vlajky a okna byla vyzdobena praporky, sešly se významné
osobnosti u MNV. Byl to místopředseda ZNV Fr. Loubal, předs. okr. šk. výboru
K. Havlena, okresní školní inspektor Oskar Koloc, spolky a občané místní i z okolí.
Průvod s hudbou vychází od Vikartových, v čele jedou chlapci na koních, z nichţ první
drţí vlajku, v průvodu pochodují ţáci, členové Sokola, v národních krojích dorostenky,
hosté a ostatní občané.
O 15. hod. zastavil průvod u sochy T. G. M., kde byl poloţen veliký věnec a ochotnický
pěvecký sbor zazpíval Smetanovo Věno. Průvod s hudbou pokračuje kolem Pavlasových
aţ na staveniště školní budovy, kde je poloţen ověnčený základní kámen a vztyčena
státní vlajka za zvuků státní hymny.
Proslov přednesl předseda MNV Ant. Svoboda, za ZNV Fr. Loubal, za okres K. Havlena,
Os. Koloc a závěrem ředitel Josef Pochop promluvil o vývoji stavby.
Následoval poklep všech hostů, význačných osobností Budišova a předsedů z okolních
obcí, kteří se podepsali do školní kroniky.
Stavba nové školní budovy a bytových jednotek se rozběhla.
Ţáci se do nové školní budovy stěhovali 10. 1. 1951
Ze zápisů ve školní kronice zpracovala Marie Bočková.
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