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Z rodného kraje - naší Vysočiny
Když nedávno vyšla knížka pověstí a legend i povídaček, dostala se
do všech koutů naší republiky a byla kladně hodnocena.
Svým obsahem někdy převyšuje rámec kraje. Navíc jsou ty pověsti
protkávány verši Karlovými, ve kterých vidíme tu lásku k lidem, české
zemi, Bohu a pravdě.

Z naší Vysočiny máme i Karla Havlíčka z Borové, které říkáme
Havlíčkova Borová. Karel Havlíček psal tehdy pravdu o pánech, kterým
se to nelíbilo a vyvezli ho daleko od domova. Co mu bylo platné, když
mu tehdejší vláda dávala plat, ve výši státního úředníka, když byl v
cizině. I my ve svých knížkách píšeme pravdu jak o minulosti, tak o
součastnosti. Sehnat materiál k tomu, dá někdy dosti práce, ale dík
obětavosti Karlově se to podařilo. Ještě je potřeba, aby to našlo
čtenáře mladší, kteří ve čtení vidí námahu. Raději se dívají na televizi,
to je pohodlnější a také modernější. Smutné na tom je to, že v těchto
filmech jsou používaná slova, která mluví někteří po páté skleničce
alkoholu.
Tak jako se lidé odvrátí od používání drog, kouření a alkoholu, tak
se odvrátí i od těchto filmů a budou číst naše knížky. Jsou určeny více
pro budoucí pokolení, až my tu nebudem, budou je vyhledávat a číst.
A nyní už se zahledíme do povídek, legend, povídaček i skutečných

událostí, které napsal a některé zapsané objevil můj dobrý přítel Karel
Janáček.
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POVĚSTIZEŠENFELDA
Zvon na věži kostela v Žižkově Poli je nejen starobylý, ale taky má
svou historii. Je snad druhým nejstarším zvonem na okrese Havlíčkův
Brod. Zhotovený byl kolem roku 1480, v dílně Gregoriusa v Německém
Brodě. Jeho starobylost ho zachránila při rekvizici barevných kovů v
roce

1915.

V

roce

1918

měl být přece odebrán.

Děkan

Hornek

uvědomil o tom Památkový úřad.
Jeho zástupce arch. Dvořák zajelhned zakročit do Vídně. Z císařské
kanceláře přišel příkaz, že zvon odebrán být nesmí.
Na zvonu je vyryta postava světce s velikým kalichem. Koho reliéf
představuje, dlouho se vedly spory. Farář F ináček zastával názor, že je
to Mistr Jan Hus, jiní zase Jan Evangelista. Farář Halfk řekl, žádný Hus,
ani Evangelista, je to symbol obětování Nejsvětější svátosti, k níž zvon
zve.

Zvon na věži v kostele v Žižkově Poli
Ve věži kostelní

Vyrobil jej Gregorius

starodávný zvon visí,

ze starého rodu,

o němž spory vedly se,

jenž byl mistrem v odlévání,

mezi lidmi kdysi.

z Německého Brodu.

Zhotoven je v druhé půli

Ozdoben je reliéfem

patnáctého století,

světce s velkým kalichem,

že mnohokrát měl na máJe,

jenž k Svátosti zve Boží lid,

mnohý nemá ponětí.

který chránf před hřfchem.

Ve válkách ho chtěli sebrat

Zvone, v tom Žižkově Poli

na děla ho použít.

měj vždy silný hlas,

Už by pak svým libým hlasem

aby stále tvé volánf

osadnfkům nemoh znfL

slyšel každý z nás!

Když v roce 1820 dala vrchnost dvory do nájmu, protože jí hamry
vfce vynášely než zemědělstvf, museli naši zemědělci jako robotu
dovážet dříví do Starého Ranska, kde byly veliké železárny. Jednou v
zimě se vraceli domů a jeden z nich zpozoroval, že ztratil ze saní

4

kožich. Vrátil se ho hledat, ale domů již nepřišel. Druhý den ráno ho
našli na rozcestí při cestě k Modlíkovu zmrzlého. Na místě byl postaven
kříž.
Také na rozcestí u osady Samotín stojí kamenný kříž s letopočtem

1847.

Podle

nedoložené

zprávy-pověsti

ubili

zde

panští

drábové

vzpurného robotníka.

Kříže

v

krajině

Kdyby kříže u cest a silnic
mohly vyprávět, mohly nám říct,
proč v místě stojí, co se tam stalo věděli bychom přece jen víc.
Kříž znamení smrti připomíná jdoucím
smutnou událost, bolest a žal,
že tu kdos zhynul, duši vypustil,
že život někdo tady si vzal.
Jeden zabloudil a zmrzl v zimě,
druhý zas dráby byl zabitý,
třetí na stromě sám se pověsil,
kd) ž statek měl už propitý.
Ty kříže v kraji mnoho nám tají
a lidé o nich jen málo znají.
Zastřeny rouškou zůstanou asi,
pověsti těch míst na věčné časy.

U Žižkova Pole, u studánky "Pod břízným vrchem" zastřelil při
zatýkání

v

roce

1895 četník cikána. Mrtvolu si od starosty Musila

cikánovi přátelé odvezli a četníkovi pohrozili pomstou.
P řibyslavský četník se nechal přeložit na jiné působiště, ale později
ho kdesi u Polné cikáni dopadli a pilou mu uřízli hlavu.
Skoro

na stejném místě byl v roce

1945 těžce postřelen při

shledávání rozprchlých německých vojáků mladý Němec. Cestou do
nemocnice zemřel. Kus dále zabil v roce 1888 strom domkáře Joukla.
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Pomsta cikánů
U studánky "Pod břízným vrchem"
chtěl četník zatknout cikána zloděje, chlapa vzpurného,
takhle jednoho rána.
P ři skoku z pušky vystřelil -

"Ve jménu zákona, tě zatýkám,"
zavolal četník směle,

cikán se raněn svalil -

"do vězení půjdeš, že loupíš,

než došlo slunko k zenitu,

budeš tam sedět v cele!"

zrak se mu smrtí zkalil.

Cikán očima zablýsknu!

Cikáni mrtvého pohřbili

a už měl v ruce nůž.

a vyřkli hrozná slova:

"Jen přistup o krok," vykřikl,

"Za smrt, smrtí mu splatíme,

"jestli seš nebojácný muž!"

bez pušky, bez olova!"

Četník cikána třikráte vyzval:

Četník se o hrozbě dověděl -

"Odhoď ten nůž a klidný buď,

opustil P řibyslavu -

sic zbraň užiji, nepůjdeš-li

před cikány se však neukryl -

a prostřelím tvoji hruď!"

přec přišel o svou hlavu.

Cikán té výstrahy nedbal,

N.;� Polensku ten mord se stal -

nůž po něm prudce vrhnu! -

tam jej zavraždili.

zkušený četník uskočil

Hlavu mu pilou uřízli -

a tak se noži uhnul.

druha tak strašně pomstili.

V noci 2. prosince 1890 vypukl ve stavení č. 31 požár. Byla obava, že
za velkého větru zachvátí velkou část vesnice. Hned se sešlo několik
žen, které nesly svěcenou vodu a lucernu s hromničkou. Byly vedeny
šestinedělkou, odříkávaly modlitby a litanie a střídavě procházely dvory
stavení č. 28 a 39. Když se potom u těchto chalup oheň zastavil,
přičítaly si to za svoji zásluhu.
Asi v polovině minulého století selka Škorpíková z č. 28 šla za
kmotru ke křtu cikánskému dítěti. Starší cikánka z té kočující tlupy jí
děkovala a věštila, že za to jejich stavení nikdy nevyhoří. V sousedství
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byly od té doby čtyři ohně, napravo roku 1856 a 1957, nalevo roku
a 1959, ale hospodářskou usedlost čp. 28 nikdy nezasáhly.

1890

U kotliny zvané V kuchyni, kde podle pověsti při obléhání Přibyslavi
Husity byla polní kuchyně, byly na dně hluboké studánky nalezeny
bělavé střepy. Odborník v Praze určil, že jsou to zbytky džbánu, jakých
se ve středověku užívalo na medovinu. Z druhé strany studánky je
planina, kde zemřel Jan Žižka a kde asi bylo velení vojska. Z těch dob
se zde pravděpodobně střepy džbánu zachovaly.
Žižkovo Pole, dříve Šenfeld, je velmi staré sídliště, které bylo
založeno německými horníky snad již ve 12. století. Uprostřed vesnice
stojí kostelík svatého Michaela. Nedaleko obce se nachází mohutný
pomník z kamenných kvádrů, kde podle starého letopisce zemřel po
smrtelné nemoci z hlíz vůdce Husitů, Jan Žižka z Trocnova.
Než byla zbudována roku 1874 mohyla, kolovaly mezi lidmi o těchto
místech různé zkazky:
1. Nedaleko Žižkovy mohyly je les Plačky. Jméno prý dostal od
pláče, který se širokodaleko rozléhal, když uslyšeli vojáci zprávu, že
jejich vůdce není mezi živými.
2. Název na hátkách vznikl z toho, jak se hádali bojovníci, kdo měl z
nich Žižku nejraději.
3. Kdo chtěl pole, kde Žižka vypustil duši, zorat nebo zkopat, toho
vždy postihlo nějaké neštěstí. Kolik brázd vyoral, tolik kusů dobytka mu
pošlo, rádlo nebo motyka se při práci polámaly.
Obrazotvornost a pověrčivost lidí přenášely a udávaly i jiné případy:
Jedné noci se ubíral od Šenfeldu k P řibyslavi provazník s malým
hošíkem. Když přišli k Žižkovu poli, provazník zvolal: "Žižko, vstávej!"
Když tak zvolal potřetí a přitom zaklel, objevil se před ním černý muž.
ProvaznJk se hrozně vyděsil a pádil s hochem k městečku. Hoch však
leknutím zemřel. Jindy se jinému objevil černý pes.
Nelze pominout i další zážitky, které se vyprávěly počátkem 20.
století:
1. Starý Dočekal se ubíral ze Šenfeldu k Modlíkovu. Cestu lemovaly
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louky. Na jedné z nich blízko rybníčka se pásl bílý koník bez hřívy.
Nikde nebylo vidět človíčka. Dočekal se rozhodl, že se koně zmocní a
odvede domů. Opatrně se ke koni přiblížil a obratně mu hodil provaz
na krk. A tak se lacino stal majitelem pěkného koníčka, třebas byl bez
hřívy. Doma ho uvázal v maštali ke žlabu. Sousedé mu radili, aby koni
nedával vodu, že to není kůň jako kůň. Dočekal je poslechl a kůň mu
po nějaký čas v hospodářství konal dobré služby. Až jednou v neděli,
kdy Dočekal odešel do kostela v Borové, kůň v konírně počal hrozně
dupat a silně řehtat. Dočekalová si s koněm nevěděla rady, tedy mu
podala putýnku vody. Jak se ale koník bez hřívy napil, zmizel. Jak by ne
-byl to hastrman!
2. Soused Kárník vyšel si v noci na obhlídku k loučkám. Uviděl
podivná světýlka a na ně zavolal: "Pojďte blíž!". Jak to dořekl, světýlka
přihopkovala, vskočila mu na záda a tlačila ho k zemi. Kárník s velkou
obtíží doběhl do Zádušního mlýna a tam se schoval pod necky, které
naštěstí stály na zápraží. Když ráno, skoro polomrtvý vylezl, uviděl na
neckách plno krve.
3. Také hejkadla mnohému obtížila záda a prohnala nohy:
Jistý mladík se vracel od muziky ze Šenfeldu, když uviděl u cesty
živého bezhlavého muže. Je třeba podotknout, když je omámena hlava
pitím, vidí se leccos, kde i nic není.
Co však dále se vypráví, to je prý jistá pravda. Ve Smrčí strašilo.
O půlnoci tam chodíval černý muž a v rukou držel sádník (mezník) a
křičel: "Kam ho mám dát?" Až jednou tudy šel opilý šafář a ten když
slyšel toto volání, odpověděl: "Kdes ho vzal, tam ho dej!" Od té doby
tam nestraší.
IV Do šenfeldského kostelíka se vloupali zloději. Co se dalo, sebrali
a nastrkali do pytle. Když přišli k Loučkám zpozorovali, že z pytle
vychází zář. Velice se polekali a aby nebyli prozrazeni, zakopali
ukradené věci na louce a utekli. Kdykoliv pak pasáci přihnali na toto
místo dobytek, ten tam klekal. Lidem to bylo nápadné. Přinesli motyky
a kopali. Vykopali ukradené věci, mezi nimiž byl i kalich se sv. hostií,
úplně neporušenou.
Pamětní kniha Žižkovo pole- Jaroslav Špaček (r. 1983); Čáslavský
kraj- Vladimír Jeníček (r. 1907); verše a zpracování- Karel Janáček (r.
1983,

r.

1999 ).
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POVĚST O LIPNICKÉM FARÁŘI SLAVÍKOVI
Celá Evropa kromě Ruska a Anglie se chvěla pod přísnou rukou
mocného Bonaparta, císaře Napoleona. Naříkaly matky, jejichž synové
museli na vojnu, sténali sedláci pod tíhou daní, vázl obchod, nebylo
čím živit rodiny živnostníků. Bylo jaro, slunce mile hřálo. Svěží zelení se
obalily stromy a v jejich korunách provozovali ptáci své koncerty, ale
chudí lidé chodili jako bez ducha. Neslyšeli ten krásný zpěv ptactva,
necítili vůni jara. Válečný duch všechno dusil.
V té době se procházel dubovým hájem v Trojanovicích jinoch,
pěkně urostlý, vysoký, asi dvacetiletý. Jeho bílá ruka prozrazovala, že
se zabývá jenom perem. Byl to student Slavíků. Jeho otec, čtvrtník z
Trojanovic na Chrudimsku, mu právě oznámil, že už nebude moci do
Prahy, neboť jejich chalupa je zadlužená až po střechu a nikdo jim už
nepůjčí. Jan byl dobrým studentem. Rád se učil a jeho touha byla státi se knězem.
"Proč tak zamyšlený?" ozval se hlas z dubového porostu a již proti
němu vystupoval pán, slušně oděný s pečlivě vyholenou tváří. Ty jeho
oči upřené do Janovy tváře omamovaly. I vyznal se a nezapřel, že je v
tísni. S úsměvem vytáhl cizinec tobolku, vyndal několik větších ban
kovek a podal je jinochovi. Ale něco za něco," řekl, "studujte bohosloví
a až budete farářem v Lipnici nad Sázavou, oddáte mě s mojí
snoubenkou!" Než se student zmohl k odpovědi, cizinec tajně zmizel,
tak jak přišel.
Léta

ubíhala

jako

voda.

Jan

Slavík

byl

vysvěcen

na

kněze

královéhradeckým biskupem Vratislavem z Mitrovic, v červnu roku
1816 a 16. prosince téhož roku byl poslán za kaplana do Trhové

Zahrádky u Ledče nad Sázavou. Pobyl tam plných dvanáct let, vždy
horlivý na kazatelně, ve zpovědnici i ve škole. Děti ho milovaly.
Toho času zemřel v Lipnici, pět hodin vzdálené, farář. Slavík,' ačkoliv
žádal o místo starší kněží, podal si také žádost. Byl puzen zvláštní
tajemnou silou a proti očekávání mnohých, byl 19. prosince 1828
knížetem Paulusem jmenován farářem v Lipnici.
Dne 17. ledna 1829 byl slavnostně na náměstí v Lipnici uvítán
zástupem

patronů,

městskou

a

cechovní

řemeslnickou

radou.

Nescházeli kameníci ani úředníci a dělníci. Z RohuJe a Vorlova bylo
družiček, jakoby květů nasel. Sotva se pan farář Slavil<. probral zástu-
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pem do přeplněného

chrámu,

aby

všem

poděkoval a

požehnal

Nejsvětější svátostí.
Po zakončení si prohlížel rozsáhlý kostel a dotazoval se kostelníka
na různé věci v chrámu a dodal: "krásné bylo uvítání, všechno velmi
pěkné, ale na jedno jste zapomněli - na zazvonění. Ještě jsem neslyšel
hlas zvonů a tolik jsem se na ně těšil!" - Důstojnosti", odpověděl
kostelník, "již dvacet pět let nemáme žádných zvonů, jen umíráček ve
výšce v presbytáři a tím jsme se styděli vyzvánět. V napoleonských
válkách nám jedné noci z věže zmizely a nikdo neví, kam se poděly."
Když pak vyšli z chrámu Páně a sestoupili po kamenných schodech
na náměstí, zamířili k

faře.

Farář Slavík šel zamyšlen,

s hlavou

sklopenou k zemi. Když docházeli k faře, najednou se vzpřímil a
ukazuje na zem, na pravou stranu od vchodu do fary a pravil určitým
hlasem: "Tady jsou naše zvony!" Udiveně se na něho díval kostelní
sluha. Z uctivosti však mlčel, ale myslel si cosi o pomatení mysli. Ale
druhý den s několika najatými lidmi přece na tom místě kopal, až se
mu na čele perlil pot. Nad ním stál farář a povzbuzoval k práci.
Na Lipnici není mnoho země, je tady samá skála. Ani metr půdy
neodkopali a již přišli na dva puklé zvony. Všichni byli nesmírně
překvapeni, jen farář nařizoval, aby je přenesli do zadního pokoje na
faře. Jak se dostaly zvony do země? Několik bystrých a odvážných lidí
před příchodem drábů zvony zabalili do pytloviny, snesli ze zvonice a
schovali u fary.
Farář Slavík chodil po celé farnosti, neúnavně psal prosební listy, až
sehnal potřebné peníze na přelití zvonů. Zvony přelil roku 1830 Karel
Zelman v Praze a téhož roku je ve slévárně posvětil pražský biskup
František de Paula Pištěk a v úterý po velikonočním svatém týdnu roku

1831, za velkého jásání věřících, byly zavěšeny na zvonici. T ímto činem
si získal farář Slavík lásku a důvěru všech farníků. Opravil kostel a faru,
upravil farskou zahradu a tak mu rychle plynul čas při těžké práci na
rozsáhlé kolatuře. Však často nastavoval i noci, aby zdolal práci, kterou
mu ukládala farní kancelář.
Lidé někdy i po půlnoci viděli světlo v farářově pracovně. Rozvíjelo
se jaro, teplý vzduch táhl od jihu, třešně rozvíjely své nádherné bílé
květy, šeřík dýchal svou omamující vůní do tiché noci, když na okno
pracovny farářovy bylo silně zaklepáno. Bylo k půlnoci. Vstal od stolu,
otevřel okenní vyhlídku a tu slyšel hlas: "Pojďte mne oddat do kostela s
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mojí nevěstou! Vyplňte svůj slib!" Farář rozmrzele zavřel okno, pok
ládaje to za nepodařený vtip nějakého nočního chodce, který přebral v
pivovaře chmeloviny. Ale pracovat již nemohl, zhasl světlo a ulehl, ale
spát nemohl. Stále mu znělo v uších: "Nezapomeňte na svůj slib!" Tu
se ve vzpomínkách zaletěl do svého mládí, do rodišt� Trojanovic a
vzpomněl na výjev v dubovém lese. Ráno vstal chorý a zmalátnělý a
povinnosti konal jen jako stroj, bez myšlenek. Těšil se na večer, že brzo
usne, ale marně. Nemohl usnout, stále mu zněl divný hlas: "Pamatujte
na svůj slib!" Hodina za hodinou míjely až slyšel z radnice odbíjet
dvanáctou. V tom zas na okno silně zaťukáno a slyšel táž slova jako
minulé noci. Nemohl hrůzou z lůžka vstát. Skryl se celý pod peřinu a
tak setrval v rozčilení až do rána.
Třetí den, jak byl zmalátněný, sotva mši odsloužil. Pak ulehl a spal
tvrdým spánkem plných sedm hodin a když se probudil, cítil se opět
zdravým. Vyskočil z lůžka, připravil se a konal opět své povinnosti.
Večer však jeho nervy se nebezpečně chvěly, proto povolal kostelníka,
aby ve vedlejším pokojíčku přespal. Pracoval vytrvale až do noci, aby
zameškané dohonil a aby se uklidnil.
Přiblížila se půlnoc a již zase buch, buch na okno a opět ta slova:
"Pojďte mne oddati s mojí nevěstou, pamatujte na svůj slib!", farář byl
rozhodnut. Vzal na sebe kleriku, vzbudil kostelníka a zamířil ke kostelu.
Byla tichá jarní noc, plná líbezné vůně, nic nerušilo noční klid. Přišli ke
kostelu, kostelník otevřel dveře, farář vešel a v tom se dveře samy
zavřely. Kostelník zůstal venku. Farář pak v tom kostele, plničkém lidu,
hlava na hlavě, ale nikoho neznal. Kostel byl celý osvětlen. Jako
hypnotizován prodíral se zástupem k oltáři jasně ozářenému. Ženicha
poznal, nevěsta byla celičká zahalena bílým závojem a celá se chvěla.
Vážně konal posvátný obřad, sám se modlil za novomanžele. V tom
uhodila jedna hodina a mžikem vše zmizelo. Světla zhasla, farář zůstal
sám v kostele. Dopotácel se k východu, dveře s námahou otevřel a
kostelník, který dosud stál u dveří, jej vzal pod paží a odvedl na faru.
Od té doby farář Jan Slavík do společnosti nešel. Stranil se lidí, zaned
bával školu, proto druhý kaplan mu byl dán k výpomoci. Ztrácel zrak,
za to paměť zůstala mu až do konce.
Ohlášky,

evangelium,

prosby

za

lid

říkal

zpaměti

a

nikoho

nevynechal, jak o tom pamětníci vypravují. Konečně 1. srpna 1867
odešel na odpočinek, skoro úplně slepý, s penězi od státu za 232
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zlatých, 75 krejcarů vyměřených. Denně pak vodíval slepého faráře
kostelník Josef Bárta o deváté hodině do chrámu Páně, aby sloužil
zpaměti mši svatou. Kaplan Josef Tichý zaopatřil stařečka svatými
svátostmi a ten brzy po zaopatření, 21. října 1872, zemřel. Jeho tělo
pohřbil 23. řfjna biskupský vikář Jan Ehrenberger ze Světlé nad Sáza
vou na lipnickém hřbitově u svatého Antonína.
Kéž mu věčné světlo svítí!

Farní kronika Lipnice (r. 181 I); Československý týdeník (r. 1925);
upravil Karel Janáček (r. 1999).

ZAPADLÝ HRAD RONOVEC
Funící vlak projíždí přívětivým údolím s kudrnatými stráněmi, mezi
nimiž se vine sametový pás louky s třpytivou stružkou potoka. V desíti
minutách sjede z Chotěboře do Rozsochatce, mihne se podle oken
zámku, upřených na blyštivou hladinu rybníka. Za Rozsochatcem se
opět proplétá stínem hájů, nad hedvábnými lučinami s jiskřivým
meandrem vodního proudu.
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RONOVEC- pohled od jihozápadu (pravděpodobný vzhled hradu ve Xlfl. stol.)- Kreslil J Čapek
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Ve dvou minutách se protáhne vlak krátkou úžlabinou a stáčí se
doleva podle temné stráně, vybíhající napříč k trati, jakoby chtěla
zatarasiti cestu jak putujícímu potůčku, tak spěchajícímu vlaku a
uzavříti celé údolí. Kdo z cestujících zpozoruje oknem na oné, od
východu strmící výspě, mezi kmeny smrků zbytky starého hradu?
Zapadl už příliš do mechu a bujných křovin, že z údolí není viditelný.
Dávno minula doba, kdy hrdě vévodil vábnému údolí a osoboval si
jako pán právo na blízké osady Rozsochatec, Krupou, Břevnici a snad i
Čechotín.
Ze starých památek se dovídáme, že stál již v době P řemysla
Otakara II. a v listinách nesl jméno Somerburg, t.j. letohrádek. Šlechta
za posledních P řemyslovců ráda své hrady překřtívala na německá
jména, lid však udržel češtější název hradu Ronovec. Toto jméno
ukazuje na vynikající rod pánů z Ronova, jenž nosil ve štítu dvě křížené
sukovité větve - ostrve (něm. "ron").
Zakladatelem Ronovce uznáme nejspíše urozeného vladaře na
Lichnici pana Smila z Lichtenburku (1243-1269). Podle některých listin
zdržoval se Smil na Ronovci ke konci listopadu 1265 a v době pozdější.
Také Smilův syn Hynek tu meškal a po něm zdědil hrad nejmladší z
jeho dětí Čeněk (kolem roku 1300). Asi roku 1314 převzal hrad do své
moci jeho synovec Hynek, pán na Žlebích, ale postoupil jej králi Janu
Lucemburskému s částí Německého Brodu výměnou za Poděbrady.
Rok 1346 uvádí na hrad opět příbuzné Lichtenburků - pány z Lipé.
V prosinci roku 1362 dává Čeněk z Lipé tvrz Ronovec s několika
vesnicemi Ješkovi ze Zlíchova, který se sem přistěhoval z Podbrdska a
stal se praotcem Andělů z Ronovce. Jak dlouho se Andělové z Ronovce
na hradě udrželi, nedá se přesně zjistit. Štěpán a Zikmund Anděl se
připomínají v letech 1432 až 1440 již jinde ve východních Čechách.
Za bouří husitských, kdy k osamělému hradu zaléhalo dunění
Žižkových vozů a zpěv bojovníků, mířících k Německému Brodu, stál
Ronovec neobydlen, jen potulní dobrodruzi a lapkové uchylovali se do
jeho zdí. Vznešení majitelé postavili si novou tvrz v Dolní Krupé. Ještě v
roce 1533 Jan z Lipé píše o Dolní Krupé list a zmiňuje se o opuštěném
sídle, o 14 let později se však uvádí již hrad Ronovec jako zpustlý. Místo
cvrnčení rytířských ostruh a šelestu hedvábí usměvavých dam ozývaly
se v rozpadlých síních myši a sovy, štěkot chrtův a hlahol lovecké
trubky vystřídalo v údolí zase jen hrčení potoka, šumot smrků a hlasy
13

ptactva. Poslední zmínku hradu Ronovci věnují krupští páni Haugvi
cové z Biskupic roku 1572 v dílčích záznamech.
Místo hradu tají se dnes v lese mezi Chotěboří a
Brodem žalostné rozvaliny. Na jižní straně, odkud se
otvírá přístup po rovině, dosud je patrno opevnění
dvojitým příkopem a náspem.
Také

na

západní

obrubě

klínovité výšiny špičkou obrácené
.. k severu, rýsuje se jednoduchý
příkop s valem. Do příkopů byla
náhonem

voda

sváděna

z

"královy studny" - před dvojitým
náspem

-

struha

však

již

je

vyschlá.
Na

východ

nebylo

opevnění

třeba, neboť stačila strmá stráň.
Hluboký příkop rozděloval hrad.
Ten má tvar pravoúhlého trojúhel
níku, jehož odvěsny měří každá
asi

50

kroků

a

přepona

RONOVEC ·pohled

od z6padu
(pravděpodobný vzhled hradu ve XIII. slol.)
Kreslil J. Čapek

je

prolomena, jakoby chtěla vytvořit
čtverec.

Při vrcholu, do údolí odvráceném, ještě zcela patrně vystupuje
zvláštní část hradu, nejspíše panské obydlí. Několik kroků níže, nad
potokem, udržely se nepatrné zbytky čtyřhranné obranné věže. Někdy
kolem roku 1871 majitel hradiska Welz nedbal úcty k hrobu panské
slávy, rozkopal jej a rum odvážel na pole. Nalezeny byly dvoje železné
dveře a pak drobné památky, jako podkovy, ostruhy, nůž, kosti a lebky
psů s dlouhými čelistmi.
Na pustém lesním rovu vyrostl také modrý květ romantické pověsti,
vysvětlující zkázu hradu: Jeden z pánů na Lipnici dal svou hezkou
dceru na vychování do panenského kláštera v Pohledu. Tam ji spatřil
pán z Ronovce a zatoužil po její ruce. Pannu to těšilo, ale její otec měl
pro ni jiného ženicha. Aby se vyhnul nepříjemnostem, otec chtěl svou
dcerku z kláštera převést do Prahy. Ronovecký se však o tom dověděl,
počíhal si na průvod milou mu odvážející na haberské cestě a pannu
unesl na svůj hrad. Rozhněvaný otec přitáhl s ozbrojenci před Ronovec
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a prudce napadl hrad útokem. Obležení žádali o milost, neboť smolné
věnce zapálily střechy a byla ohrožena i vyšší část hradu.

Sám

ronovecký pán se svou unesenou milou vystoupili na otevřený pavián a
prosili, aby byl boj zastaven a dostalo se jim vlídného přijetí, jako
dětem, jež litují svého ukvapeného činu. Zuřivost lipnického pána však
neznala mezí a hrozila zhoubou. V návalu zoufalé úzkosti se mladí
milenci vrhli s paviánu do rudé výhně plamenů a uhořeli. Trosky hradu
se staly jejich žalostnou mohylou.
Tak asi podává pověst A. Sedláček v díle Hrady, zámky a tvrze - díl

XII., strana 248.
Jiné znění uvádějí Pověsti a zkazky Anny Jahodové - strana 68-71.
Mluví také o spanilé dceři, ale ronoveckého pána, o její lásce k
věrnému druhu z dětství ze sousední tvrze lažanské. Jako zloduch
vystupuje však divoký rytíř z Rabštejna, jenž žádá o ruku krasavice.
"Ženou lupiče se nikdy nestanu", odpovídá mu ronovecká panna. Tato
odpověď

vyvolá

strašnou

pomstu.

Odmítnutý

rytfř

neočekávaně

přepadne Ronovec a obrátí jej v hořící sutiny.
Vybral K.J.: KČT- časopis turistů, rok 1946, číslo 8, strany 110-111 Fr. Bošttk; kronika Dolní Krupé - Josef Čapek; publikace 700 let Krupé
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1983 uvádí 13 různých krátkých pověstí, jedna z nich vypráví o zkáze
hradu Ronouce.

SVATÁ ANNA

U POHLEDU

Od první poloviny 18. století byly pořádány v kraji kolem Doubravy a
Sázavy pouti a prosebná procesí ke Svaté Anně u Pohledu, do Sopot, k
obrazu svatého Salvádora v Chrudimi, do Velké Losenice a na Zelenou
horu u Žd'áru, kde roku 1719 opat žd'árského kláštera Vejmluva dal
vystavět svatyni patronu české země, svatému Janu Nepomuckému.
Nejvyhlášenějším poutním místem se stala Svatá Anna v lese u
Pohledu. Počátek tohoto poutního místa se datuje od roku 1730. Podle
pověsti v tomto roce zapadl písař, pozdější hospodářský správce
kláštera, Jakub Čermák, když v tomto lese pronásledoval vlka, do
bahna, z kterého se nemohl přes dlouhé a úsilovné namáhání vypros
tit. Ve smrtelné hrůze počal se modlit ke svaté Anně. A tu jak se modlil,
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uslyšel z podzemí zvuk varhan a neznámý mu zpěv. Slíbil, bude-li
zachráněn, že na tomto místě postaví ke cti svaté Anny kapličku.
Skutečně náhle nabyl síly a z bahniska se vymanil. Svůj slib dodržel.
Při kopání základů pro kapličku byl nalezen léčivý pramen, z kte
rého byla svedena voda do studánky. Kaplan Alain Kolder, kterému o
své záchraně vyprávěl, dal na vnitřní stěnu kapličky malířem Jakubem
P išlem z Německého Brodu namalovat obraz světice.
O zázračném zachránění Čermáka se zpráva brzy roznesla po okolí
a lidé přicházeli, aby si prohlédli bažinu a kapličku. Pobožní se v kap
ličce modlili, obdivovali obraz světice, pili vodu ze studánky a mnohým
se zdálo, že má jakousi jinou chuť než vody ve studnách v obci.
Na samotě za lesem bydlel dřevař Tondl se svou ženou. Tondlová
byla skoro poloslepá, oči měla zarudlé, někdy až krvavé. Byla velice
pobožná a trápilo ji, že nemůže chodit do kostela. Jednou přišel Tondl
z práce a vyprávěl ženě, že se zastavil u kapličky a řekl jí: "Odpoledne
tě tam zavedu, pomodlíš se tam, u studánky si odpočineš a až půjdu z
práce, dovedu tě zase domů." Zavedl ženu do kapličky, aby trochu na
obraz viděla, namočil šátek do vody ve studánce a otřel ženě oči.
Tondlová se modlila a z dlouhé chvíle omývala oči vodou ze studánky.
Když šli pak k večeru domů, zdálo se jí, že trochu lépe vidí. Po několik
dní to opakovali. Do čtrnácti dnů prý se Tondlové zrak natolik zlepšil,
že mohla sama ke kapličce chodit a do měsíce byla úplně zdravá.
O zázračném uzdravení Tondlové se mnoho mluvilo. Pověst o léčivé
vodě se šířila a lidé postiženi různými chorobami putovali ke studánce,
omývali si choré oči i bolavé údy a modlili se v kapličce.
Později nedaleko kapličky byla postavena jednopatrová poustevna.
Podobala se věži, která byla obklíčena příkopem naplněným vodou.
P řes příkop se přecházelo padacím můstkem. Do poustevny byl
uveden poustevník, jehož úkolem bylo zaznamenávat všechny zázraky,
které se u pramene stanou. Od roku I 752-1756 stalo se jich patnáct, do
roku 1773 bylo jich napočteno dvacet. S množstvím zázraků rostla i
pověst a známost místa a scházely se četné peněžní dary, takže se
roku 1760 počal stavět nynější kostelík sv. Anny, který o rok později byl
slavnostně vysvěcen. I původní kaplička byla roku 1824 zvětšena.
Podrobnější zpracování: Kronika přibyslavská - MUDr.
(1914); Svatá Anna u pohledu - Fr. Hladík (1991).

18

Fr. Půža

U Pohledu v tichém lese

-

K. Janáček Soběnovský

U Pohledu v tichém lese,

Nedaleko u kostela,

poutní kostel stojí,

čistá voda proudí,

vůkol něho čtrnáct kaplí,

lidé z blízka i z daleka,

v růženec se pojí.

sem si pro ni chodí.

Po celý rok zasmušile

P řimlouvej se svatá Anno,

věřící lid čeká,

bdi nad naším krajem,

který již po dlouhé věky,

by Bůh žehnal poutníkům všem,

v tato místa spěchá.

až na věky - Amen!

Mnoho lidí přicházívá
sem ke svaté Anně,
k Bohu, aby se modlili,
v zdejším chrámu Páně.

O STŘÍBRNÝCH DOLECH
Kovkopové slovanského původu pátrající po stopách stříbra, objevili
vzácná ložiska tohoto kovu i v krajině horního toku řeky Sázavy a s ní
se spojujících potoků. Rudy zde nebylo sice tolik jako v jihlavském
okolí, ale byla však mnohem bohatší střibrem. Zároveň se stříbrnou
rudou, byla též objevena v posázavské krajině mocná ložiska železné
rudy, která potom byla v hamrech zpracovávána a zužitkována na
materiál,

z něhož se zhotovovaly potřebné nástroje. Tato činnost

horníků a dalších pracovníků byla narušována častými loupežnými
vpády ze sousední Moravy. Pověst o tom vypráví:
"Když Moravané zvěděli, že v Čechách v blízkosti hranic se nachází
veliké bohatsví stříbrných rud, zatoužili třeba násilím z nich kořistiti.
Poslali kolem roku 800 do Čech tajně 160 svých lidí, kteří vystavěli na
vysoké skále pevný hrad, jemuž dali jméno Lipnice, podle množství lip,
které kolem rostly.

V okolí pak počali zakládat svoje doly. Český vévoda Mnata poslal
asi 600 ozbrojenců proti vetřelcům, ale hradu zmocniti se jim nepo
dařilo. Byli prý lstí přepadeni a s krvavými hlavami odraženi. Lipničtí,
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aby byli jistější, ohradili svoje sídlo vysokou zdí. Vojsko, které kníže
nově proti nim vypravil, úskokem se hradu zmocnilo a požárem jej
zničilo.

T řiadvacet

zajatců bylo odtud

odvedeno

na Vyšehrad

a

předáno knížeti.
Jindy opět vtrhli Moravané do Čech a usadili se mezi horou Ouval a
Stříbrnou Hůrkou. Byli však vojskem vyšehradského knížete poražení.
Na místě, kde byla svedena bitva, bylo nalezeno mnoho kyjů, od čehož
vesnice tam založená dostala název Kyjov.
Roku 953 vyzvěděli Moravané, že v pohraničních stříbrných horách
je zaměstnáno přes 400 havířů, z nichž vždy třetina je pod zemí. V pří
hodnou dobu vyrazili přes Žd'árské vrchy na nepřipravené kovkopy. Ty,
kteří se jim dostali do rukou, povraždili, jiné zahnali a sami v počtu 700
počali v okupovaných dolech pracovat. Vytěžené stříbro odváželi na
Moravu.
Kníže Boleslav vyslal tisíc svých zbrojnošů, aby Moravany zahnali a
domorodce zase do dolů uvedli. Moravané, když viděli, že neodolají
přesile, odešli z české země, aby zesi1eni znovu se o dobytí stříbrných
dolů pokusili. Učinili tak po dvou letech, tentokráte společně s Uhry.
Když kníže Boleslav se dověděl, že Moravané a Uhři opět ruší klid
na hranicích, poručil všechny rudné jámy nepoznatelně zakrýt a nebo
zasypat. Domníval se, když odstraní příčinu svárů, že bude v zemi
pokoj. Leč nepřátelé, nemohouce nalézti důlních otvorů, odvážili se
dále do země, až do kraje kouřimského a všude páchali velké škody.
Po tomto zjištění Boleslav soustředil mnoho lidí, udeřil na ně a vyhnal
je z Čech.
Teprve když byla Morava trvale připojena k Čechám, nastal mír a
pokleslé hornictví na pomezí se počalo znovu oživovat."

KAREL IV. V RANSKU
Zmýlili se věrní Čechové, když věřili, že se zvolení Jana Lucembur
ského za krále českého vrátí se do země klid a pořádek. Jan byl sice,
jak je všeobecně známo, hrdinného ducha, ale jako panovník byl
neschopný a marnotratný. Ačkoliv dosáhl s rukou Elišky i říše, od
měňoval se jí černým nevděkem a týráním. Obhbil si rytířské hry,
turnaje a pobýval více v cizině nežli doma, takže se říkalo: "Bez Boha a
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krále, nesvede se v boji ničeho." Vládu svěřil milcům, kteří pamatovali
více na svůj prospěch než na spravedlivé řízení. Z mnohých se později
stali loupežníci.
Svého syna Karla, původně zvaného Václav, ustanovil markrabětem
Moravy, aby střežil uherské a polské hranice a nepobýval v Čechách,
kde ho všichni upřímně milovali. Volal ho jenom tehdy, když se vracel
ze svých výprav. To pak vždycky potřeboval peníze. Tehdy vyslechl
Karel mnoho nelaskavých, neotcovských slov. To milci královi našep
távali, aby ho se synem i s manželkou znesvářili a pak z toho kořistili.
Psal se počátek roku 133.5. Zemskou stezkou, vedoucí pohraničními
lesy, ujížděla tlupa jezdců. Jeli rychle, ačkoliv byli koně dlouhou cestou
z Brna značně unaveni. I jezdci, počtem dvanáct mužů, těžko se drželi
v sedle. Vpředu jeli dva na pěkných koních. I jejich šat prozrazoval, že
jsou urozeného rodu, zvláště ten, který jel po pravé straně. Jeho
průvodce s ním jednal sice přátelsky, ale velmi uctivě. Byl to český
králevic Karel s rytfřem Kašparem ze Sulevic, který ještě s deseti jezdci
spěchal, aby byl již druhého dne v Německém Brodě, kam ho otec
povolal. P řed večerem dosáhli českých hranic a dali se hustými lesy
směrem k Brodu. Karlův kůň však začal pojednou kulhat. Zjistilo se, že
ztratil cestou podkovu. Kralevic byl zřejmě rozmrzen. Ráno měl být na
mfstě - a teď tato nehoda! Co dělat? Bylo třeba rychle vyhledat kováře.
Ale kde ho najft? Vždyť byla skoro noc a kolem samé lesy.
T éměř hodinu projfžděli jezdci tmavým lesem, než se před nimi
(

rozzářilo veliké světlo. "Hle, Vaše milosti, tady dostane váš vraník
novou podkovu!" - zvolal rytfř Kaplíř. "Kovárna to sice není, ale
podkovu zde přece umějí udělat, vždyť je to matka všech kováren!" Byl
to hamr v Ransku, kde se dobývalo hodně železné rudy a kde byla také
zpracovávána.
Průvod přijel před otevřená vrata. Bylo jimi vidět, jak u žhavých pecí
pracuje asi třicet silných umouněných mužů. Kaplfř zavolal na nej
bližšfho dělnfka, který se právě oháněl velikým kladivem, aby rychle
udělal pánovu koni podkovu. Ale hutnfk se nedal nijak vyrušit z práce.
"Počkej, až mi na dlani porostou vlasy," - odsekl. "Máme naspěch, kůň
nemůže dále," netrpělivě naléhal rytfř. "Co je mi do toho? Jdi si k ves
nickému kováři!" Rytfře už přestávala trpělivost. I vytrhl meč, aby jfm
neochotného chlapíka zastrašil. ten se však rozehnal kladivem a rytfřův
meč přerazil, To považovali ostatnf jezdci za pohaněnf. Seskákali s koní
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a řítili se s meči do hamru, ale ani hutníci nelenili. Po krátkém zápase
byli jezdci i s rytířem Kaplířem odzbrojeni. Snad by bylo došlo ke
krveprolití, kdyby tomu byl správce hutí, který sem přiběhl z bytu, včas
nezabránil. Králevic, který zatím dojel, objasnil správci proč sem zajeli
a požádal ho o pomoc. Poznat se však nedal.
Správce beze slova uchopil kus železa, ohnul jej a chystal se, že
zhotoví podkovu. Hutníci ho obklopili, chtěli se ho na cosi zeptat, ale
správce je vyplísnil: "Jakmile někdo cizí v podobné záležitosti vejde do
dílny, nechť mě ihned zavoláte! Stane-li se takováto příhoda ještě
jednou, pak vás roznesou krkavci!"
Za jeho prudké řeči se přiblížila ke skupině jeho mladá, sličná
manželka. Karel se k ní dvorně přiblížil a omlouval svou nepříjemnou
návštěvu.

Dověděl se, že se jmenuje Bolka

(Boleslava)

a že je

manželka správce Jitroše. P řistoupil i Jitroš a pozval rytíře k prosté
večeři. Ostaním jezdcům přikázal dát bochník chleba a konev dobrého
nápoje. Na Karlovu přímluvu zavolali do světnice i rytíře Kaplíře. V řeči
došlo i na králevice Karla, jehož manželé nepoznali. Bolka se tázala
rytířů, co asi markrabě dělá.
"Právě cestuje", odpověděl jí Karel.
"Ach, jak jsem si ho zamilovala!" zvolala nadšeně Bolka. "Náš opat
o něm vypravuje mnoho krásného. Celý národ ho musí vroucně
milovat".
"A přece má v národě nepřátele!" odpověděl jí Karel.
"Kéž by se zastyděli!" zvolala Bolka. "Jeho milostivá markraběnka je
prý dobrá a spanilá jako anděl".
"Tak velká a urostlá jako ty," přisvědčil radostně Karel.
"Markrabě je prý také útlý."
"Asi jako já," usmál se vlídně.
"A má prý již také dítko," vyzvídala Bolka.
"Ano, dcerušku Markétku".
V tom nastal ve dveřích ruch. Jakýsi zbrojnoš uprášený a zpocený
sem chvatně vcházel a hledal markraběte.
"Kde by se tu vzal? Jak by sem přišel?" divil se Jitroš.
"Tu je jasný králevic a sním rytíř ze Sulevic!" vykřikl zbrojnoš a
podal uctivě Karlovi složený list.
Karel jej dychtivě uchopil. "Je od markraběnky, od drahé Blanky!"
zvolala a začal jej číst.
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Manželé hleděli s úžasem hned na králevice, hned zase na rytíře ze
Sulevic. "Probůh, co si počneme, Jitroši?" bědovala Bolka. "Tak prostě
jsme ho uctili! A já s ním mluvila jako s obyčejným rytířem!"
"V idíš, vidíš, stále ti říkám, že máš řeči jako vody! A co já s hutníky?
Co si markrabě o nás pomyslí?"
"Nejlépe uděláš, když je všechny zavoláš, aby na kolenou prosili o
milost," navrhovala Bolka.
V tom zavolal Karel vesele: "V šecko je zdrávo! Radujte se se mnou!"
"Radujeme se velice, Vaše Milosti," řekl zkroušeně Jitroš.
"Ale až se můj pán, důstojný pan opat, doví, jaká pohana se vám
zde stala, propustí mě ze služby."
"Nic se, mistře, neboj, rád to urovnám! A pokud jde o tvé hutníky,
jsou to sice lidé drsní, ale statní. Slyš, co ti povím! Můj otec musí nyní
podstoupit krátkou válku. Rád bych všechny vaše hutníky, kterých prý
máte na pět set, seřadil pod jeho prapory."

"0 tom račte, Vaše Milosti, jednat s panem opatem. Rád si vezmu
lid na starost," odpověděl Jitroš.
Rytíř ze Sulevic hned vsedl na koně a v průvodu známého hutníka
odjel ještě v noci s poselstvím k opatovi. Podkova byla hotova, hutník
to právě oznámil. "Dobře," praví! Jitroš, "koně okovu sám." Bude to pro
mne

veliká

čest,

když

okovám

vraníka

svého

budoucího

krále.

Kladívko si potom pověsím nad lože, na památku pro budoucí správce
a hutníky."
Zatím se lid dověděl o králevicově přítomnosti a prosil správce, aby
ho požádal o milost a odpuštění. Když uslyšeli, že mají pod mark
raběcím praporem za dobrý žold bojovat, neměla jejich radost konce.
Jásali a provolávali slávu markraběti Karlovi. Na prosbu Jitrošovu mezi
ně Karel přišel a laskavě s nimi hovořil. Déle se však nemohl zdržet.
Jitroš se nabídl, že králevice povede nejkratší lesní cestou. Než odjeli,
podal mu Karel váček s penězi, aby je rozdělil mezi svůj lid. Potom se
srdečně rozloučil s Botkou a vyšel na nádvoří, kde na něho už čekali
jezdci. Hned vsedli na koně a za hlučného provolávání slávy odklusali.
Bolka se za nimi dlouho dívala.
Když se vrátila do světnice, našla na klekadle dvacet peněz ve zlatě.
Králevic je tu nechal za podkovu a za večeři. Nedotkla se jich, jen řekla
mrzutě: "To mohl udělat moravský markrabě. Karel P řemyslovec to
dělat neměl. Naši lásku a radost nám neměl platit!"
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Koncem roku došlo k válce proti Boleslavovi, knížeti minsterber
skému ve Slezsku, který se s jinými slezskými knížaty nechtěl podvolit
králi Janovi. Část vojska táhla Broumovskem k Minsterberku, část
vtrhla Kladskem do Slezska, aby obsadila Frankenštejn, nejsilnější
slezskou pevnost. Výpravy se zúčastnili také hutníci z Ranska, které
vedl mistr Jitroš. Podali sice skvělé důkazy chrabrosti a hrdinství, ale ze
dvou set jich padla plná polovina. Vévoda Boleslav nakonec slavně
prohlásil, "že vévodství od koruny české přijímá v léno, jí pak je také
dědičně odstupuje, kdyby snad bezdětný z tohoto světa sešel."
Jitroš s BoJkou, která za ním z Ranska přišla do Slezska, a jejich
zbylí hutníci se již do Ranska nevrátili.

P řestěhovali se se svými

rodinami na Stříbrnou Horu, kde se jim dobře vedlo.

V KL. Klicpera - Karel IV u Frankenštejnu

JEDEN MĚSÍC

ZA

VRAŽDU

Zastřelení strýce.
Mladší bratr dědečka Henzla, jménem Pavel - strýc našeho tatínka byl vyučen krejčím a tehdy bydleli ještě ve Vepřové. Po vyučení šil
doma pro lidi aniž měl hlášenu živnost. Tehdejší cechy přísně dbaly,
aby kdo nemá živnost přihlášenou nefušoval a obyčejně před nedělí
dělali prohlídky v bytech. To Pavla mrzelo a tak raději šel na vandr, do
světa. Nemohl ale dlouho najít místo. Proto se dal v Jihlavě dobrovolně
odvést k doživotní vojenské službě a to k dělostřelectvu. Většinou
sloužil v Itálii, kde se zúčastnil bojů pod maršálkem Radeckým. Později
byl dlouhá léta v Olomouci, kde se stal plukovním krejčím a přešíval
důstojníkům stejnokroje.
Měl se tam celkem dobře. Když císař Ferdinand Dobrotivý vydal
patent, že ten, kdo by měl doma zajištěné živobytí a slouží doživotně,
může být z vojny propuštěn, napsal svému bratru Josefovi, který byl již
v Hluboké, zda by ho přijal. Bratr mu odepsal, že může přijet a zůstat v
jeho rodině. Vystoupil tedy z vojny a jako výslužné mu bylo přiděleno deset krejcarů střibrných denně, tzv. graciál. Před odchodem se ho
zeptal plukovník, co by od něho si přál na památku. Strýc mu od
pověděl, že to ponechává na jeho rozhodnutí. Tedy mu nechal pozlatit
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deset stříbrných knoflíků od kabátu, který si Pavel před odchodem do
civilu ušil. Byl to šosák řepíčkové barvy, jaký byl tehdy v módě. Měl
cenu 30 zlatých. Z vojny si taky přivezl na malém vozíku bedničku knih.
Šel pěšky a táhl ho za sebou až do Olomouce. Poslední dobu na vojně
byl poddůstojníkem. Knihy, některé byly německé, několik jich sám
ručně psal a vázal. Měl pěkné drobné písmo. Když se po jeho smrti o
nich dověděl borovský farář, odkoupil je všechny. Z vojny přišel roku
1849 ve věku 46 let. Dlouho se po něm zachoval jeho bílý vojenský

plášť.
Asi po třech letech jel se svým bratrem Josefem do Raneckého lesa,
k borovským dolům pro dříví na šindel, které ve svém lese neměli.
Když se vraceli, od kraje lesa na ně volal lesní adjunkt Hamatschek,
Němec, aby zastavili a vykázali se paletou, že dříví zaplatili. Lesní se
právě vracel od dřevařů, kteří ho rozzlobili, neboť si z něho dělali žerty
pro neznalost češtiny.
Dědeček, který řídil potah, mu nerozuměl, neboť křičel německy a
strýc-vysloužilec mu odpovídal, ať jim dá pokoj a jestli něco chce, aby
si pospíšil k nim. Adjunkt, že ho neuposlechli a nezastavili, strhl z
ramene pušku a strýce jednou ranou zastřelil. Když se dědeček obrátil
dozadu, aby se podíval, co se stalo, dostal ránu do podpaží. Naštěstí
rána byla jen povrchní. Děda, když viděl mrtvého bratra, prudce
zastavil, popadl z vozu sekyru a hnal se za adjunktem. Ten však rychle
doběhl ke svému nedalekému lesnímu kočárku, prásknu! do koní a
ujel.
Dědeček

přivezl mrtvého bratra domů a hned učinil

hlášení

žandárům. Nastalo vyšetřování a případ přišel před porotu do Kutné
Hory. Tehdy byly porotní soudy právě uvedeny v činnost. Byl to hned
druhý případ. První byl případ nějakého žida. Adjunkt se hájil, že si
myslel, že vezou kradené dříví. To však bylo řádně koupené a zapla
cené. Dostal jeden měsíc vězení !!! Mimo to byl odsouzen k náhradě
lékařského ošetření dědečkovi na účet doktora Herzla a 17. zl. bolest
ného. Z případu je zřejmo;- jak se tehdy nadržovalo panským úřadům a
úředníkům. Jednalo se o panství Clam-Gallasů.
Vražda se stala u tak zvané Černé silnice, na kopečku, blíže
borovských dolů. Na památku té události přibili lidí na strom, v místě
neštěstí, obrázek a od té doby se tam říká U obrázku. Název nese i část
lesa a je i v mapě Žďárské vrchy.
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Hamatschek po odpykání trestu byl přeložen na témže panství na
Moravu a jelikož ve službě něco provedl, byl pány propuštěn. Chodil
pak jako facír od vesnice k vesnice a zemřel jako tulák v jedné vsi
špinavý a zavšivený.
V}1JiS z knihy úmrtí, matrika Hluboká
Úmrtí 28. května 1850 o šesté hodině ráno, pohřeb 2. června v 8.
hodin ráno, z domu č. 52 - PAVEL HENZL - věk 49 let.
Napsáno čtvrtník, ale škrtnuto ....pro náhlou smrt nezaopatřen,
pohřben ode mne Fr.Šuberta, bisk. vikáře.Dle úmrtního vysvědčení dne I. června střelou zavražděn.
Poznámka K.J.: Zapisovatelé i kněží nedbali na přesné datum - den
sem, den tam, život šel dál!
Vybráno z rodinné kroniky rodiny Henzlů - Hluboká.
Opis Jan Matouš Krucemburk (29. 9. 1987 K.J.).

BYLA TO

HRŮZA A STRACH

Třicet dva let je dlouhá doba,
aby se v lidské mysli vzpomínky
zatemnily, nebo z ní vůbec vytra
tily. Prožil-li však člověk cosi mi
mořádného, hrůzného, nebezpeč
ného, vrývá se zážitek hluboko do
paměti. Zvláště u lidí, kteří žili
klidným normálním životem jako
manželé Jaroslava a Emilie Urba
novi v Údavech. I po dlouhých
letech manželé Urbanovi nezapo
mněli na napjaté dny v měsících
únoru, březnu a dubnu roku 1945.
Jejich vyprávění je prokládáno
slovy: "Byla to hrůza a strach!"
1 O. října 1977 jsem vstoupil do staré dřevěné chalupy manželů
Jaroslava a Emilie Urbanových v Údavech čp.13, okres Havlíčkův Brod.
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Dům s uzavřeným dvorem, s přilehlými hospodářskými budovami
bývalého ll ha hospodářství stíní stará košatá lípa, pamětnice mno
hých událostí. Vkročil jsem nízkými dveřmi do velké světnice, do níž
malými okénky přes květy muškátů se prodíralo denní světlo. Stářím
zhnědlý trámový strop je možno dosáhnout rukou. Laskavě jsem vítán
stařičkými manželi. Od velkých rozložitých kamen sálá příjemné teplo.
Ovanuje mě útulnost.
Tady v tomto hospodářství se po dlouhé tři měsíce

ukrývala

čtyřčlenná rodina Balounova. Zde u zemědělců Urbanových nalezla
útulek a záchranu před pronásledováním a jistou smrtí od Němců.
Usedám u těžkého stolu spolu s panem Jaroslavem Urbanem, jenž
si zapaluje cigaretu a oba manželé vzpomínají:
"Bylo to koncem ledna roku 1945, kdy došlo k zatýkání pomocníků
partyzánů v Krucemburku a hajných v okolních lesích. Václav Baloun,
hajný na Rudě u Stružince, když pro něj Němci šli, nebyl právě doma.
Při obkličování hájenky zahynul střelbou vojáků jeho bratr, uprchlý z
pracovního nasazení v Německu. Jeho matka byla těžce zraněna.
Poněvadž Baloun se nemohl vrátit do hájenky, utekl s manželkou
Anežkou a dvěma dcerkami, ve stáří kolem deseti let, k nám do Údav.
I když jsme věděli, že jsme vystaveni za přechovávání hledané
osoby trestu smrti, vzali jsme je k nám. Pro první dny jsme jim
připravili ve stodole skrýš, kterou jsme obrovnali slámou. Poněvadž se
tam nedalo topit a bylo jim chladno, nastěhovali jsme je do malé
světničky v chalupě, z které je možno se dostat druhými dveřmi do
sklepa. Dům se nezměnil, všechno je tak, jako před 32 roky. Světnička
asi 2,5

x

2 ,5 metrů i sklep, do něhož rodina Balounova vždycky rychle

spěchala se schovat, když někdo k nám šel. Jejich dcery spávaly ve
chlévě. Prožili jsme někdy napjaté chvlle. Dříve na vesnici nebylo
zvykem ve dne zavírat vrata i barák. Bylo by to hned podezřelé. Tak se
stalo, že jedna sousedka při hledání malého chlapce nahlédla do velké
světnice, když právě v ní se Baloun zdržoval u kamen. Naštěstí ho
nepoznala. Horší bylo, když jsme měli ohlášenou revisi na brambory.
Měl přijet německý revisor z Pardubic. Bylo to pro nás štěstím, že o
chystané kontrole jsme se dověděli předem. Bylo to v dubnu a dělalo
se již na polích. Udělali jsme to tak, že celá rodina Balounova vlezla do
vozu - bedňáku, pak jsme je přikryli branami na vláčení a odvezli na
pole u lesa, kde se všichni skryli, než kontrola odešla."
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"V těchto akcích nám pomáhal můj bratr Josef, svobodný
mládenec, který hlídal a zjišťoval zprávy, co se ve vesnici děje,"
zdůrazňuje pan Urban zahalený cigaretovým dýmem.
"Jedenkrát k nám znenadání vlezli dva Vlasovci slídící po par
tyzánech. V síni na mě spustili, zdali neukrýváme osoby nepřátelské
Německu. To byli právě Balounovi tady ve sklepě," říká Urbanová a
ukazuje do otevřeného prostorného, dnes prázdného chléva. "Já jsem
se vždycky celá třásla, to musel tady tatínek nějak vymlouvat. Tehdy,
snad dost přesvědčivě jsem jim řekla: 'Kdepak, u nás nikdo není,'
takže dále nehledali a odešli ze stavení."
"Večer při zatemněných oknech," pokračuje starý hospodář "jsme s
Balounovými besedovali. Víte, naše děti, nikomu nic neřekly. Nikdo z
vesnice také nevěděl, že ukrýváme uprchlíky z hájenky. Podařilo se
nám všechno utajit až do památného revolučního dne 5. května. Dnes
už hajný Baloun nežije, jen jeho manželka a obě dcerky mají
provdané."
Procházím s příjemnými Urbanovými hospodářstvím a obdivuji
jejich odvahu. Dům stojí blízko silnice a na kraji vesnice. Uvažuji, co
všechno Urbanovi museli prožít, aby zachránili a udrželi při životě
čtyřčlennou rodinu Balounových.
Byla to pro ně vlastenecká povinnost! Tak prohlásili.

VZPOMÍNKY JOSEFA PAVLIŠE, PIVOVARNÍKA
n./D. NA VÁLKU

Z

LIBICE

V z p o m í n á m. Čas spěje jako řeka v neznámo. Co žijeme, stává
se minulostí a jen vzpomínka zůstává v nás, aby nám vracela hodiny
světlé i těžké, kterými jsme prošli.
V z p o m í n k a ! V z p o m í n k y ! Kolik jich mám! A kterou
dříve zachytit a jak, aby slovo postihlo skutečnost, kterou jsme žili?
V roce 1938 v měsíci listopadu mě navšřívili pp. Hošek a Brázda, s
kterými jsem byl v září toho roku o mobilisaci a vyzvali mě k spolupráci
v národním odboji, který se počal organizovat proti našemu úhlavnímu
nepříteli českého národa, proti Němcům. S těmito pány jsem se
seznámil v T řešti na Moravě, kde se měla budovat tzv. protivýchodní
obranná zeď pro případ postupu vojsk. Tam jsem byl svědkem příhody
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po pronešené řeči generála Syrového, tehdejšího předsedy vlády, o
odstoupení našeho území Němcům. Mnoho našich důstojníků tam
odhodilo své vyznamenání jako protest proti rozhodnutí vlády. Mimo to
byly proneseny jak mezi důstojnictvem, tak mužstvem různé
poznámky. V šichni byli jako jeden muž, prodchnutí odvahou a odhod
laností k boji, vlast svou uchránit před spády dravců a vrahů.
Vojáci se museli vzdát bez boje a museli nečinně přihlížet blížícímu
se nepříteli a tím porážce. Dík náleží několika důstojníkům, plk.
Urbanovi aj., kteří byli dobrými Čechy a prozíravými politiky.
Při jedné společné rozmluvě vydal rozkazy a rady, jak se dostat přes
hranice a podobně, neboť věděl, že v případě okupace republiky bude
práce pro republiku trestána, za hranicemi bude však podporována tak
dlouho, dokud nedojde k úspěšnému výsledku, to je vyhnání vetřelců.
Tenkráte ve Staré Hoře u Jihlavy byli jsme svědky jedné debaty, v
níž tamní statkář Ringel prohlásil, že je vše hotovo a že český národ
bude přičleněn k říši. Ač byl Němcem a příslušníkem Henleinovy
strany, nevěřil v budoucnost Hitlerova režimu a několikrát prohlásil, že
Hitler vede Němce do záhuby.
A tak po častých schůzkách, které byly předmětem příprav a školení
jak pro spojky, tak pro výzvědnou službu, byly roky 1939 a 1940 bez
zvláštní činnosti. Získávali se členové pro zahraniční armádu.
V roce 1939 byl jsem poslán do Poličky k dr. Řehořkovi (žijící pod
cizím jménem), který mně oznámil, že jsem přidělen jako spolupra
covník v odboji. Po delším mém odporu a jeho domluvě, jakmile mi
předložil mnou vlastnoručně podepsané prohlášení - viz Hošek a
Brázda - poznal jsem, ač jsem nedůvěřoval, že jsem snad na dobré
cestě ke spolupráci. Poněvadž ale v té době začalo zatýkání našich lidí
z toho důvodu, že naslouchají ruskému rozhlasu (mezi posluchači
jsem samozřejmě byl od květnové mobilizace), měl jsem obavy, že
jsem postaven před členy gestapa a že je to již můj konec. To byla však
jen první zkouška - první křest. Po té zkoušce složil jsem slib, že budu
pracovat věrně pro blaho národa a nikdy a nic ani v případě hrozící
smrti neprozradím a kdykoliv budu připraven i na to nejhorší, i kdy
bych ztratil rodinu, musím rozkazy, které mi budou vydány, slnit a dále
předat. To vše se dobře dařilo, ač nám byly kladeny velké překážky a v
mnoha případech zaplatilo za tuto obětavost velmi mnoho našich
milých spolupracovníků životem.
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V Chotěboři jsem zřídil výpomocnou skupinu. Tu omezoval jsem se

jen na nejmenší počet pracovníků, kteří získávali informace o stavu
jako v muničce v Poličce, tak i pracháren na Bílku, kde během války
bylo složeno mnoho těžkého válečného materiálu. Jako spojky jsme se
neznali, pracovali jsme jen pod značkami.
V prosinci 1939 byl jsem poprvé poslán do Prahy s depeší k Rich

terovi a dr. Rašínovi a pak v lednu 1940 konal jsem druhou cestu k dr.
Šámalovi a dr. Gebetlovi. Zde převzal jsem tajné depeše a různé
balíčky, které byly dopraveny dále na Moravu, kde je převzala opět
spojka další. Po uskutečnění schůzky s gen. Medkem, který jako krajan
nám dodával cenné informace po stránce vojenské, a prostřednictvím
tohoto spojení bylo navázáno nové s generálem pěchoty Lužou a
generálem Janáčkem

(rodákem

ze

Sobíňova),

který

jezdíval do

Sobíňova ke schůzkám. Generál Medek ještě před svým zatčením
navázal spojení jak s dr. Holým v Praze, tak i s dr. Řehůřkem. Tehdy
jsem zjistil, že dr. Řehůřek kryje se cizím jménem a že bydlí ve T řech
Studních a sem dojíždí s rodinou.
V srpnu 1944 dostali jsme od generála Luži rozkaz, abychom ob

starali plánky v Bílku a továrny v Chotěboři. Tyto byly zhotoveny a včas
dodány. V tom mi byli nápomocní por. Mazanec, štrm. Bartoň a npor.
Pohanka.
Nadporučík Pohanka za pomoci druhých pomocných sil plánky
zhotovil a přezkoušel. Pořídili jsme též fotografické snímky, za což se
nám dostalo pochvalného uznání, zvláště pak npor. Pohankovi, který
na této práci měl největší podíl. Stejné pochvaly obdržel také škpt.
Pešek, který byl do předání pracháren německým vojskům velitelem
posádky na Bílku. Tento jmenovaný plánky doplnil informacemi.
Generálu Lužovi byla též předána jedna pistole s náboji. Luža s
uspokojením prohlásil: "Hoši, udělali jste mi radost a ta je pro mne
slavnostnější než můj svátek."
Po krátkém čase byl gen. Luža se svým spolupracovníkem při velmi
nepříznivém počasí ve vsi Hřiště u Přibyslavě zavražděn četníky z
P řibyslavi. Zahynul v hostinci v Hřišti, kde odpočíval při cestě na
Moravu, aby zjistil hlavní body německého plánu, podle kterého mělo
být vybudováno opěrné pásmo na Českomoravské vysočině.
K získávání zpráv z Bílku byl získán a dále nápomocen německý

velitel obrst Grader.
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V roce 1942, v únoru, dostal jsem spojení s ing. Valoušem, předse
dou představenstva radiotechniků v Pardubicích, který zřídil vysílací
stanici v Ležákách, dále pak se Švandou, majitelem mlýna v Ležákách,
a vrchním strážmistrem knězem z Vrbatova Kostelce, kterým jsem
podával občas potřebné informace. Byli však zrazeni a umučeni
gestapem z Pardubic, které tam zběsile řádilo a vesnici vypálilo.
Vysílací stanice byla včas, totiž v poslední minutě odvezena.
Po událostech v Ležákách byl jsem tak vyčerpán, že jsem se musel
této práce na čas vyvarovat. K tomu se přidaly různice ze strany man
želky, která počala pozorovat, že zde není něco v pořádku. Vyčítala mi,
že ví o všem, a že ví, co se děje, že chci zničit rodinu, protože nebylo
dne, abych se zdržel doma. I dospívající děti si počaly všímat návštěv
cizích osob a nakonec mi bylo vyčítáno, že zanedbávám obchod.
Poté navštívili mě členové tajné výzvědné služby, kteří co světoví a
legrační hoši uklidnili domácí ovzduší. A zase začala nová práce, s
novou chutí, odhodlaností a energií.
Tak čas utíkal, že nebylo možno počítat dny a jakmile byl vydán
rozkaz, na události, které nemělo významu se zapomnělo a byla jen
snaha, aby vše bylo rychle v pořádku vykonáno. Byla obava ze strany
sousedů. Stalo se totiž jednou, že přišli do domu příslušníci odboje a v
tom mě navštívil řezník Novotný, také z Libice. Toho nazvala výzvědná
služba čmuchacím psem, neboť vždycky přišel, když ho bylo nejméně
zapotřebí. Dodával však, když bylo potřeba, maso a jiné potraviny.
Na příkaz mafie bylo nařízeno, abychom za každou cenu získali
spojení přímo od gestapa v Pardubicích. V tom mi byl nápomocen
velmi dobrý pracovník, řídící učitel Musílek z Chloumku. Ten měl
možnost navštěvovat Brádlo, kam jezdívali příslušníci gestapa z
Pardubic a Kolína. Při hýření a když byli opilí, získal vždy potřebné
informace a vyšetřil, co jsme potřebovali.

Naklonil si příslušníka

gestapa,

Podle

rakouského

státního

příslušníka.

doznání

tohoto

gestapáka pocházel jeho děd ze Skutče a byl jako krejčí ve Vídni, jeho
otec ho dal na studie a před rakouskou okupací byl policejním
komisařem. V Linci na to po okupaci byl přidělen gestapu, protože
uměl česky. Ten obstarával nám cenné služby - varoval nás později i
partyzány včas před řáděním gestapáků.
V roce 1943 dostal jsem zprávu, abych se dostavil do Brádla.
Dohovořil jsem s přítelem Musílkem a bylo nám sděleno, že z
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Chotěboře dochází na gestapo mnoho udání na různé osoby. Museli
jsme proto učiniti tomu přítrž. Gestapák dal mi přípis s pokyny, jak
pokračovat. Tam mi bylo uloženo, abych navštívil předsedu správní
komise v Chotěboři Sokolíčka a požádal jej, aby provedl zákrok a aby
udání bylo omezeno a tak občanstvo Chotěboře a okolí zachráněno.
Poněvadž jsem věděl, že Sokolíček je přítelem Němců s ostatními
přisluhovači, obával jsem se, že mi z jeho strany vyhověno nebude.
T řetího dne potom mluvil jsem s dr. Řehůřkem, kterému jsem ihned
vše hlásil, on mi nařídil, že musím se Sokolíčkem vstoupit v jednání,
přesto, jak jsem uvedl, obával jsem se otevřít dveře kanceláře Soko
líčkovy.
Po pronesené mé žádosti o tom, co se děje ve městě a okolí proti
našim lidem, pokud se týká udání na gestapu, přijal mou žádost s
povděkem a ihned zavolal k sobě tehdejšího policejního komisaře
Františka Zmeškala. (Byl po válce v Chotěboři popraven.) Když se ten
dostavil, odešel jsem do vedlejší kanceláře, kde jsem vyslechl prudkou
debatu, kterou mezi sebou vedli. Sokolíček nařídil Zmeškalovi, že
nesmí být podáno jediné udání a odesláno gestapu dříve, pokud
nebude udání jím osobně přezkoušeno.
Poté zavolal si pardubické gestapo, kde bylo potvrzeno to, co jsem
mu řekl. P řitom prohlásil, že v poslední době podaná udání jsou
bezpředmětná
provedeno

a

aby

další

případy

nepřijímalo,

dokud

nebude

vyšetření na místě. Tímto jeho jednáním bylo ušetřeno

mnoho lidí ve městě i v okolí od zatčení a vraždění.
Dne 8. srpna 1944 byl jsem zařazen pro výzvědnou službu, pro
skupinu: Micho - Michajl Jagorov, Gantarie, výzvědný sbor partyzánů v
Bystřičce.
Nastala nejodpovědnější z mých činností a to podávání zpráv o
činnosti partyzánů v okolí. Ve zdejším kraji tenkrát partyzánská činnost
ještě zahájena nebyla, měla však býti připravována a utvořeny jed
notky, které podle dodaných zpráv z velitelských míst očekávaly
přistání vedoucích letadly.
V říjnu 1944 byla zahájena již rozhodná činnost, dopraveny par
tyzánské čety letadly, z domácího lidu i ze zajatců a utečenců z práce v
říši. Tvořily se skupiny pro pomoc partyzánům. Tato činnost rozrušila
gestapo a jejich pomahače, neboť se narušovala doprava a jiné
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komunikace. Při tom jsme byli dobře zpravováni gestapem a včas, jaké
zákroky se z jejich strany proti nám připravují. P řesto, že se takto
pracovalo, oběti na naší straně byly.
Tak se obětovala sedmičlenná skupina kpt. Fomina u Leškovic, kde
byla prozrazena a zahynula. Zemřel i Jan Janáček ze Sobíňova, který
byl naší spojkou.
Pro bojovníky proti Němcům jsem obstarával obvazy a vše, čeho
sanita potřebovala, potraviny, léky od lékařů, primáře Štursy aj. Během
odboje byly nám dodávány tajné časopisy: V boj, Pravada vítězí,
Blaničtí rytíři, ... Ty časopisy jsme rozšiřovali i na Moravu, kde je od
nás přebíral továrník Sousedník ze Vsetína. Ten se osvědčil jako velmi
dobrý pracovník, neboť kromě jiné činnosti pomáhal našim členům
přes hranice a to přes Mutěnice, Veselou atd.
Důležitým činitelem byla pro nás naše krátkovlnná stanice, kterou
jsem nepřihlásil. Tím nám byl umožněn poslech všech stanic jako
Národní osvobození, Londýn, Moskva a jiné cizí i domácí stanice, které
nám podávaly zprávy, jež byly hlášeny pod různými krycími jmény Zdena,

Václav,

Hela

-

což

ovšem

bylo

mnohým

nezasvěcenou

záhadou.
Podle rozkazu vedení odboje navázal jsem styk, zprostředkoval ho
Vytejček z Bílku, s velitelem pracháren v Bílku, obrstem Graderem,
abych od něho získal informace, pokud se týkaly uskladněného
válečného materiálu. Stejně jako jsem získal Gradera, získal jsem i
jeho zástupce kapitána Kittela - Vídeňáka. T ím byly nám vydány
prachárny zcela nepoškozeny a tak záchráněn značný majetek naší
republice, ač situace pro Bílek od 5. do 1 O. května 1945 byla velmi
nepříznivá.
Přes

ujištění

jmenovaných

velitelů

obávali

jsme

se

v

těchto

kritických dnech zrazení a vyhození muničáků do povětří. Náhoda
posloužila, že všichni utekli a neměli čas, aby podali zprávy ustupu
jícím jednotkám od východu.
Jako každý odboj či revoluce a válka přináší oběti, přinesl i nám zde
těžké ztráty na dobrých a oddaných vlastencích - npor. Pohanka, por.
Mazanec, šrtm. Bartoň s mnoha jinými - nehledě k tomu, že vedoucí
dr. Řehořek, dr. Malý, Musílek a Bláha, s kterými jsme spolupracovali.
odešli, aniž bychom se s nimi mohli rozloučit. Kolik nás ještě zůstalo a
kde se sejdeme?
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Velice lituji,

že nemám žádných dokladů ani fotografií.

Moje

manželka po zatčení Musílka a Bláhy z Chloumku a jiných členů vše
spálila,

i přesto,

že jsem je měl tajně uschovány.

Mezi

těmito

dokumenty byly i moje osobní doklady, dekrety. Domnívala se, že si
také pro mne přijdou.
Bylo by to mnoho stránek, abych všechno ze své paměti vypsal,
neboť některé okamžiky byly tak složité, že se mnohdy měnily několik
rát, a tak se omezuji jen na hlavní rysy naší činnosti. Zůstávají nám
.. vzpomínky a někdy opravdu kruté, neboť ztrátu našich drahých a
dobrých pracovníků nám nikdo a nikdy nenahradí.
Čest jejich památce!
Velice na nás působí, když vídáme a máme případy, že někteří lidé
za okupace prst k dílu nepřiložili a byli více postrachem činných
odbojářů a nyní se honosí vyznamenáními, nebo jsou lépe placeni,
zatímco zaslouživší členové zůstávají stranou.
Bude za takových okolností republika mít dobré základy?
Jak se vlastenci Josefu Pavlišovi odměnila komunistická vláda? Byl v
padesátých letech odsouzen jako vlastizrádce a vězněn po několik
roků! I jeho syn, jehož výpověď následuje, prošel kriminálem.
František Pavliš vyprávěl: "Pocházím z Libice nad Doubravou, kde
můj otec Josef Pavliš byl skladníkem pivovaru z Golčova Jeníkova.
V Libici v naší provozovně jsme stáčeli Jeníkovské pivo ze sudů do
lahví a rozváželi v bednách po okolí zákazníkům - obchodníkům a
hostinským.
Za první republiky jsme rozváželi pivo koňmi, za války už autem.
Zakázky se doručovaly do blízkých i vzdálenějších míst do Chotěboře,
Nové Vsi, Bílku, Sobíňova, Ždírce, Studence a jinde. Často jsem já,
někdy také i můj bratr Josef, doprovázeli otce, abychom mu pomohli s
vykládkou a nakládkou.
V době války, kdy otec pracoval v ilegálním hnutí a rozvážení piva
se mu stalo rouškou, jsem musel po složení beden s pivem zůstávat
před hospodou nebo domem odběratele jako hlídka a také proto, že
se otec bál, abych něco nevyslechl a v případě zatčení něco Němcům
neprozradil.
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Otec míval četná setkání s odbojáři. Vím dobře, že v Sobíňově se
scházel v hospodě Gabriela Janáčka, s generálem Janáčkem, bratrem
hostinského.

Na

Bílku

to

byl

obchodník

Vitejček,

ve

Studenci

navštěvoval vrchního strážmistra Kropáčka. Bylo těch lidí více, ale
jejich jména jsem zapomněl. P řicházeli i k nám do pivovaru. Otec s
nimi míval tajné rozmluvy za zavřenými dveřmi.
Ve večerní době zase k nám přicházeli muži z Libice na poslech
zakázaného zahraničního rozhlasu. Matka z toho všeho byla hrozně
nervózní, věděla, že otec dělá něco riskantního, co by mohlo poškodit
rodinu. Její strach, úzkost a obavy se přenášely i na nás ostatní v
rodině - na dva bratry a sestru.
V Libici poslední měsíce války byla německá posádka. Vojáci
chodili cvičit střelbu do nedaleké střelnice. Často procházeli obcí.
Mohu s odstupem času povědět, že otcova ilegální činnost byla velmi
na úkor naší rodiny. Otec byl tak do té práce zaujat, že zapomínal i na
nás děti. Byly to dny plné nervozity a očekávání, že Němci jednou k
nám vtrhnou a budou řádit.
Nezapomenutelné vzpomínky mám na zážitky z revoluce 1945.
P átého května, my mladí, jsme připravovali máj. V Libici v tu dobu byl
přítomen oddíl Maďarů a mimo nich několik Němců ubytovatelů, kteří
zde měli připravit ubytování pro jednotku, k niž přináleželi. Ubytovatelé
byli 5. května na kolech něco zařídit v Chotěboři. Odtud přivezli do
Libice zprávu o konci války.
Občané po této zprávě se seběhli na náměstí a nastalo horečné
odzbrojování maďarských vojáků a německých ubytovatelů. Všichni
vojáci docela rádi zbraně odvzdávali. Jen jeden Němec nechtěl zbraň
vydat. Občan Fišar použil násilí a vojáka udeřil přes tvář a pušku mu
vyrval.
V

odpoledních

hodinách připochodoval od

Studence

ohlášený

oddíl. Již od Štěpánova sbírali naše muže a vedli je sebou. Když
vstoupili do naší obce zajali každého, kdo byl v blízkosti odzbrojené
posádky. I já jsem byl zajat. Se mnou byli pochytáni i další chlapci a
muži z Libice, například Ruda Dalecků, syn kováře. Postavili nás ke zdi
domu v sousedství zámku. Hledali také Fišara, na kterého si voják
udeřený přes tvář stěžoval. Ten se včas ztratil a kamsi schoval.
Byla to zlá situace! Očekávali jsme, že nás Němci pravděpodobně
povraždí. Dobře to skončilo. Podle doslechu se o naše propuštění
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postaral libický farář Trdík a chotěbořský starosta Sokolíček, který
intervenoval telefonicky z Chotěboře.
Podle písemných vzpomínek Josefa Pavliše z 12. 2. 1946 a ústní
výpovědi Františka Pavliše, jeho syna (nar. 1927) z února 1979, vyslechl
a zpracoval K. Janáček.

PŘEŽIL POPRAVU
Dne 5. května 1945 dopoledne byl v Chotěboři vyhlášen národní
odboj. P řed radnicí jsem obdržel pušku s náboji a spolu s jinými
dobrovolníky jsme odjeli k muničním skladům v Bílku. Tam jsme
odzbrojovali německou posádku. Naším úkolem bylo obsadit a zajistit
skladiště. O osmé hodině večerní jeli jsme na nákladním autě domů,
za účelem výměny rozmoklého šatstva. U nádraží v Chotěboři na silnici
k Příjemkám jsme byli zaskočeni německými vojáky, kteří přijeli
vlakem od Rozsochatce. Čtyři jsme byli ozbrojeni, takže nás zajmuli a
ostatní, kteří byli beze zbraní pustili. Museli jsme složit zbraně. Všechny
věci z kapes nám odebrali a zavedli nás mezi první a druhou kolej na
nádraží. Tam nás rukama i pažbami pušek tloukli. Když nás ztýrali,
odvedli nás na okraj nádraží a poručili postavit se k příkopu. Potom ze
vzdálenosti asi 5-6 kroků zahájilo přes dvacet Němců do nás palbu z
automatů a pušek. Padl jsem okamžitě k zemi. P ři pádu mi byla
prostřelena pravá ruka v zápěstí. Ostatní střely šly těsně kolem boků a
jedna prostřelila klopu kabátu. Když vojáci zastavili střílení, pro
hledávali nám zápěstí a pátrali po hodinkách. Bohuslav P líhal ležel
vedle mě a naříkal, načež k němu skočil Němec a pažbou ho udeřil do
hlavy - pak umlk.
Ležel jsem nehybně, neboť poblíže chodila německá stráž. Za chvíli
přišli další vojáci a zase hledali hodinky. Otočili mě obličejem vzhůru.
Zatajil jsem dech, abych nevzbudil pozornost. Potom odešli. Když zašla
stráž za vagon, otočil jsem se opět obličejem k zemi.
Asi za půl hodiny přivedli Němci dva naše chlapce a v těchže
místech je popravovali. Byl to Pejřimovský z Klokočova - druhého jsem
neznal. Pejřimovský padl těsně vedle mne. Po výkonu popravy vojáci
odešli. Slyšel jsem, jak němečtí vojáci berou nářadí. Šli opravovat trať
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před nádražím. Byl jsem stále při vědomí, ačkoliv mě rána na ruce
stále krvácela. Nepřetržitě pršelo a Pejřimovský se mně na nohách
pohnul,

takže

jsem

zjistil,

že

je živ,

v

důsledku

toho

jsme

se

dorozumívali. P řetáhl se ke mně blíž do příkopu a radili jsme se o tom,
jak se dostat do bezpečí.
Pejřimovský měl prostřelenou nohu, takže nemohl jít. Poradil jsem
mu, aby se táhl po rukou. Svůj gumák jsem nechal na místě a lezli
jsme k zásněžkům a pak podle nich, až jsem našli díru, kterou jsme se
protáhli a byli jsem mimo nádraží. Pejřimovský se dovlekl k rolníku
Doležalovi při příjemnické silnici, protože dál už nemohl. Já jsem se
dostal až do bývalé barevny u téže silnice. Zazvonil jsem a přišel mi
otevřít František Brabec a pozval do domu. Všichni se mně zhrozili byl jsem samá krev a bláto. Ošetřili mi ruku, omyl jsem se a převlékl
do čistého prádla, které mi půjčili. Uvedli mě do pokoje v podkroví,
kde jsem si lehl. Nespal jsem, neboť mně rána bolela. Ráno jsem se
dověděl, že u Doležalů byla německá prohlídka. Pejřimovského však
nenašli, byl uschován ve sklepě mimo chalupu. Kolem osmé ráno
přišla ošetřovatelka Červeného kříže. Prohlédla mi ránu a ošetřila ji.
V doprovodu Františka Jiránka došel jsem přes nádraží k lékaři, kde
jsem byl odborně ošetřen. Následkem průstřelu ruky mám ochrnutý
prst.
Dodatečně jsem se dověděl, že zastřelen z nás čtyř byl můj bratr
Josef, kdežto František Čermák a Bohumil P líhal vyvázli, tak jako já, se
zraněním a zachránili se.

Vzpomínky Karla Zmeka (nar. 1912) z Chotěboře na 5. květen 1945.
Zpracoval K. Janáček

O KRUTOSTECH A

NÁSILÍ GESTAPA

SNB velitelství stanice Krucemburk
Protokol sepsaný 21. srpna 1945 v internačním táboře v Kolíně s
členem bývalého gestapa Josefem Hornem, nar. 1. 9. 1906 v Deštné,
okres Dubá, otec Josef Horn, matka Terezie, roz. Ungermann, povolání
stavební polír, posledně zaměstnanec gestapa v Kolíně, ženatý, náb.
řím. kat., nebyl trestán.
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Přítomni: prap. Kovář, Radomír Holík.
Předmětem výslechu jest činnost gestapa při vyšetřování a zatýkání
v Krucemburku ve dnech 23.-26. I. I945.
Horn vypovídá: "Dne 22. ledna byla u gestapa v Kolíně nařízena
přísná pohotovost, takže se z nás nesměl nikdo vzdáliti. Vedoucí
úředníci gestapa Feustel, Dewes, Mayer, Schulte, Westermayer, Schorn
odjeli do Poděbrad za účelem nějaké porady. Asi před půlnocí se
vedoucí úředníci navrátili z Poděbrad a vydali rozkaz, že ještě tuto noc
budou nasazeni všichni členové gestapa k nějaké akci.
Dne 23. ledna I945 asi v I ,30 byl vydán rozkaz k odjezdu a jako
první zastávka bylo stanoveno město Golčův Jeníkov, kde jsme se
spojili ještě s jinými služebnami gestapa a oddíly vojska a odjeli jsme
do Krucemburku, kam jsme přijeli po 4. hodině. Před Krucemburkem
vše zastavilo a celá obec byla jak orgány gestapa, tak i vojskem
obklíčena. Pohyb obyvatelstva byl zcela omezen. Kruh kolem Krucem
burku se stáhl až ke krajním obydlím a ti gestapáci, kteří byli též k
obklíčeni stanoveni, obdrželi rozkaz dostavit se na četnickou stanici.
Asi o 5,30 přišel jsem sám na stanici, kde již byl Feustel, Lainer a
ještě několik vedoucích úředníků gestapa. Po mém příchodu na stanici
obdržel jsem rozkaz od Feustela k zatčení okresního štáb. strážmistra
Smejkala, bydlícího v sousední obci Vojnův Městec. (2 gestapáci a 4
vojáci). Před obcí Krucemburkem dal gestapák Westermayer Sme
jkalovi rozkaz "Ruce vzhůru". Pistoli mu odebral sám. Poté jsme ho
předali na četnické stanici se nacházejícímu veliteli Feustelovi. Na to
jsem obdržel rozkaz k odchodu na místní faru k zajištění potřebných
místností pro přenocování přesto, že fara byla již obsazena úředníky
gestapa z Prahy a Kolína.
Odešel jsem obstarat housky a salám, zastavil jsem se na četnické
stanici a asi po jedné hodině jsem se vrátil zpět na faru, kde jsem viděl
několik civilních osob, mezi nimi myslím byl též místní farář a jeho
bratr. Farář byl velmi tělesně ztýrán, takže se za nějakou chvíli úplně
zhroutil. Osoby, které byly zatčeny, byly ihned podrobeny výslechu a
jak jsem viděl, byly též značně tělesně ztýrány. Výslechy prováděl
Leimer, Feustel, Gebauer, Nachtmann a ještě jeden komisař, na
kterého si nemohu upamatovat. (Jméno neznám.) Byl jsem týž den na
chodbě četnické stanice, když všichni četníci byli konfrontováni s
rolníkem Šešulkou, který byl v místnosti sousedící s četnickou stanicí.
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Pokud jsem slyšel, nepoznal Šešulka žádného z četníků. Šešulka byl
vyslýchán a jimi ztýrán. Já sám jsem Šešulku viděl již mrtvého, ležícího
v místnosti na levé straně při vchodu do kanceláře stanice. Týž měl
modré skvrny v obličeji - při této příležitosti jsem slyšel, jak Leimer
říkal přítomnému SS doktorovi, aby to zkusil s injekcí. Během tohoto
prvního dne jsem se zdržoval střídavě na četnické stanici a na faře.
Večer pak jsem na četnickou stanici vůbec nepřišel.
Druhého dne pak 24. ledna 1945 asi v ll hodin jsem byl zařazen do
skupiny krim. sekr. Maiera, který měl za úkol zatknout nadlesního
Němce, bydlícího na samotě v hájence. K této akci bylo nasazeno asi
30 osob. Nadlesní Němec, jehož hájenka byla obklíčena, nebyl doma
zastižen a tudíž nemohl být zatčen. Slyšel jsem v hájence, jak Maier
dává někomu rozkaz, aby se Němec po svém návratu dostavil na
četnickou stanici. Na to dal Maier rozkaz k odchodu.
Ještě před touto akcí, a sice ráno asi o 6 hodině jsem byl zařazen
do skupiny pod velením Laymera, která měla provést zatčení hajného
Petra Brázdy. Před příchodem k hájovně byla tato obklíčena jak
vojskem, tak i gestapem. Brázda byl zadržen venku na dvoře. Já sám
jsem střežil ještě s vojskem hájovnu. Venku pak nám řekl asistent
Schulte: "Přineste klacky!" Na to jsme asi tři odešli nařezat klacky. Na
dvoře jsme je trochu očistili a dali je Schultemu. Při vyšetřování Brázdy
jsem nebyl přítomen. ještě před skončením výslechu Brázdy jsem
odešel se skupinou Mayera na akci proti Němcovi. (Předcházející
odstavec.) Tento den jsem již k žádné akci nasazen nebyl.
Dne 25. ledna 1945 asi o 5. hodině jsem byl zařazen k velkému
komandu na akci ve Vojnově Městci. Tuto obec jsme spolu s vojskem
obklíčili a po skončení obklíčení jsem prováděl v několika domech
prohlídku za účelem pátrání po partyzánech. Partyzány jsme však
nikde nenalezli. Pokud vím, byli ve Vojnově Městci zatčeni dva občané
(1 muž a 1 žena). Já sám jsem se zatčení nezúčastnil a ježto byla velká
zima, byl jsem v bytě nějakého tkalce. Myslím, že v odpoledních
hodinách byla tato akce skončena a my jsme odešli pěšky do Krucem
burku na faru. Ten den jsem již nikam poslán nebyl.
Při příchodu na faru jsem byl vyzván sekretářem Mayerem, abych
strhl distinkce četníkovi (vrchnímu strážmistrovi Holíkovi), což jsem
učinil. Myslím, že jsem tehdy řekl, ža takovým četníkům, kteří provádí
takové věci distinkce nepatří.
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Dne 26. ledna 1945 časně ráno asi v 5 hodin jsem byl zařazen opět
k velkému komandu. Autem jsme byli dopraveni na blízké nádraží a
pak jsme jeli osobním vlakem, který v lese byl zastaven a po vystou
pení z vlaku jsme šli pěšky lesem až k hájovně, kolem níž jsme udělali
uzavírací kruh. Když bylo obklíčení hotovo, slyšel jsem náhle střelbu,
možná z M-Pi, možná z lehkého kulometu a pušek. Ježto jsem se
domníval, že je stříleno proti nám, zalehli jsme na zem. Později jsem
se dověděl, že byl na útěku z hájovny zastřelen muž, bratr hajného,
. který měl být zatčen. Výslech osob v hájence prováděl Leimer a
Feustel. Hájenka byla plná vojáků a vyšetřujících. Po skončení výslechu
jsme odešli pěšky do nedaleké vesnice (pozn. zapisovatele Chlum u
Hlinska), odkud jsme byli dopraveni autem do Krucemburku.
V Chlumu v hostinci jsme se zdrželi nežli pro nás přijela auta. Po
návratu do Krucemburku jsme měli rozkaz k odcestování. Odkud
rozkaz přišel, nevím. Kolem 17. hodiny jsme z Krucemburku odjeli.
Cestu do Kolína jsme dělali přes Pardubice, ježto nám bylo známo, že
silnice na Čáslav je zaváta sněhem.
V sobotu 27. ledna 1945 jsme obdrželi rozkaz k odtransportování
zatčených osob v Krucemburku. K tomu účelu byl dán autokar řízený
bývalým protektorátním četníkem. Odkud autokar byl, nevím. Trans
port měl být proveden 28. ledna 1945. Jako velitel transportu byl
ustanoven Weirauch, já a ještě dva nebo tři příslušníci gestapa z Kolína
(jako Wachtmannschaft).
Dne 28. ledna 1945 asi v 8 hodin jsme nastoupili autokarem cestu
do Krucemburku, kam jsem dojeli v poledních hodinách. Po příjezdu
do Krucemburku měl Weirauch provést ještě domovní prohlídku v bytě
vrch. str. Holíka, velitele stanice, který byl zatčen i se svou rodinou.
V bytě jsme vzali 3 kůže vrchové, 1 filcové boty, ručníky, pláště na
kolo, mýdlo, svíčky, látky na panské šaty a ještě jiné věci, které dával
do pytle Weirauch, o nichž jsem ani nevěděl. Při domovní prohlídce
byl přítomen prap. Piberka, který rovněž odebral z bytu různé věci,
například pánské boty a jiné. Weirauch ještě napomínal Piberku, který
na něm požadoval různé věci, že mu je nemůže dát. Věci, které jsme
odebrali my, odvezli jsme do Kolína a předali je Feustelovi prostřednic
tvím komisaře Fleischera.
Po příjezdu do Kolína byli zatčení dáni do věznice okresního soudu.
Výslech v Kolíně prováděl kriminální sekretář Schorm.
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Eskortu do Terezína jsem prováděl společně s Weirauchem a ještě s
několika členy gestapa a nevím, byl-li s sebou též nějaký četník nebo
policista. Myslím, že jsem v Terezíně již zůstal, ježto jsem byl ustanoven
jako výpomocný tlumočník. Dělal jsem tlumočníka Westermayerovi.
První, který byl vyslýchán, byl Josef Málek z Krucemburku. Josef Málek,
Richard Málek a ještě jeden, ježto učinili v)'Povědi v Krucemburku,
měli příslib, že budou propuštěni. Po těchto následoval výslech Lédla,
Tejkala a Brázdy. Zúčastňoval jsem se též ztýrání jednoho z těchto
mužů, tímto způsobem "přehnutím přes stůl a tlučením gumovou
hadicí přes zadní část těla." Dále následoval výslech nadlesm1w
Němce, za něhož jsem se přimlouval, ježto mě o to prosila jeho
manželka a mimo to i sekr. Mayer. (Stlučen nebyl.)
Ze zatčených žen byla první vyslýchána Zrzavá z Krucemburku,
která pokud pamatuji po návratu na celu zemřela. Příčina její smrti je
mi neznáma. Šešulková při výslechu doznala za mé přítomnosti, že její
syn František byl při zatýkání v Krucemburku schován v žumpě. Sám
jsem Šešulkovou netloukl, ale myslím, že byla tlučena od jiných
úředníků. Příčinu její smrti rovněž neznám. Holíková v Terezíně vůbec
vyšetřována nebyla, alespoň za mé přítomnosti. Jednoho dne při mém
příchodu do kanceláře ležel na stole lístek, na němž stálo napsáno, že
Holíková je mrtva. Na to Westermayer řekl, že má alespoň o práci
méně.
Ze zatčených hajných byl pouze týrán Fiedler z Krucemburku,
jemuž jsem též dal několik facek. Ostatní hajní vůbec v Terezíně biti
nebyli. Fiedler byl tlučen proto, že nemluvil pravdu. Manželé Bílkovi při
výslechu jsem střískal gumovou rourou současně s Westermayerem.
U nich byl též nařízen "Verscharfte Vernehmung". Při výslechu Ra
domíra Holíka jsem měl rozkaz gestapa z Prahy zjistit, kdo chodíval k
Šešulkům a jaký byl jejich styk s partyzány. Toto mělo být zjištěno u
jmenovaného, ježto výslech jeho otce Josefa Holíka byl skončenm
neboť spáchal sebevraždu. Měl jsem zjistit kolikrát byl Holík u Šešulků,
kdo tam ještě byl, co tam dělal a jaký úkol obdržel od partyzánů.
U jmenovaného, jakož i u ostatních mužů, byl nařízen "Verscharfte
Vernehmung", který byl prováděn následovně: vyslýchaný byl uvázán
vzadu na rukou a vytažen na žebříku (štaflích) a při tom třískán
gumovou hadicí a klackama. Vytažení na žebříku trvalo někdy hodinu,
někdy i více. Způsob tohoto vyslýchání byl proveden na Holíkovi a
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Bálkovi. Oběma bylo způsobeno těžké poškození na těle a to na
rukách, za které byli spoutáni a vytaženi, jakož i krvavá zranění na těle.
O smrti vrch. strážm. Holíka jsem se dověděl jen ze spisu od
gestapa z Prahy. Četl jsem informační výslech, v němž týž uvedl, že byl
dvakráte nebo třikráte u Šešulků. P řítomni byli Šešulkovi, jeho syn
Radomír a Josef Málek. Mimo jiné se mluvilo mezi Westermayerem a
Schormem, že taková osoba, která by mohla ještě něco říci je nyní
pryč. T ím byl míněn vrch. strážm. Holík.
Prohlašuji, že jsem byl proti způsobům a zákrokům vůči zatčeným,
ale byl jsem vždy k tomu okolnostmi donucen, ježto jsem musel jednat
tak, jak mi bylo nařízeno. To, co jsem se zatčenými prováděl, vykonal
jsem jen na rozkaz. Více nemám k věci co udati."
Přečteno, schváleno a podepsáno.
Kolín, dne 21. srpna 1945.
Přítomni: Prap. Kovář, Holík
Vyslýchaný: Josef Horn
Z četnických záznamů praporčíka Bedřicha Kováře ze Ždírce n./D.
zpracoval K. Janáček.

O SOBÍŇOVSKÉM ŠEVCI
Již několik let na hřbitově v Sobíňově odpočívá člověk, který i když
byl jenom malým živnostníkem, byl známým lidem v celém širém
okolí. Nejen jako obuvnický mistr, který přežil až do stáří všechny
persekuce, když rudá moc likvidovala soukromé řemeslníky, ale
zvláště se zapsal do myslí zdejších lidí, organizováním autobusových
zájezdů. Všude, kam se jelo, dokázal poutavě povědět o historii
navštěvovaných míst. Vraťme se do časů, kdy mu bylo B7 roků a ještě
pracoval jako obuvník.
KRONIKÁŘSKÝ ZÁPIS Z ROKU 1962.
Nad vchodem domku čp. 97 v Sobíňově je zavěšena malá tabulka
se stručným nápisem: OBUV- FRANTIŠEK STARÝ.
Mistr Starý je jeden z mála obuvníků, který desítky let stále souk
romě lidem spravuje roztrhané střevíce a boty.
42

Při otevření dveří do dílny se nám naskytne pohled na hromadu
různých dětských, dámských i pánských bot. Za nízkým stolkem, na
kterém jsou ševcovské nástroje, sedí na verpánku obuvník Starý.
Kladívkem zatlouká floky, nebo dratví přišívá utrženou podrážku. Hbité
ruce čilého 67 Jetého muže spraví denně několik párů bot. Nejraději
však zhotovuje pantofle, které ke konci týdne narovná do batohu,
sedne na kolo nebo moped a rozjede se do některé blízké vesnice.
K večeru se vrací domů a v batohu místo prodaných pantoflí, přiváží
boty na správku.
Pracuje-li v dílně, vždy u něho najdeme nějakého zákazníka nebo
důchodce, který si s ním přišel pohovořit. Někdy je dílna plná dětí,
kterým vypráví pohádky. Přímo sugestivně dokáže vypravovat různé
zážitky ze svých cest po vlastech českých, moravských, slovenských,
ba i ze sousedního státu Polska.
Veselé historky, mysliveckou latinu vytahuje jak z rukávu. Mnoho
poutních míst, hradů a zámků navštívil. Stovky poutníků, výletníků
doprovázel při zájezdech po památných místech. Poutavou formou
seznamuje návštěvníky se staletou historií sopotského kostela. Při
poutích předzpěvuje a z jeho pevného hlasu vyzařuje víra, nadšení a
láska ke zpěvu. Nezpívá jen nábožné písně, ale při každé radostnější
příležitosti rozveselí a rozezpívá i ostatní svými národními a lidovými
písničkami.
Píseň "Tam u potůčku sedím zadumán" je vždy hosty od něho
žádána a František Starý ji ochotně rád zazpívá.

Tam u potůčku sedím zadumán
Tam u potůčku sedím zadumán,
však jednou z rána nebyl jsem tam sám.
Spatřím tam dívenku s pohyby mřenky,
dívám se jak splétala pomněnky.
Jak mě spatřila v útěk se chtěla dát,
já ji zadržel, mě nemusíš se bát.
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Hle, jakou to držíš své ruce kvítenku,
však nejkrásnější máš skrytou pomněnku.
Dívce se rázem uzardívá líc,
o věřte pane, že nevím o tom nic.
Pak jsem tu dívku dolů pod břeh stáh,
kol pasu vzal, dívku krásnou, ach.
Zapomněla co řekla maměnka,
zaplakala s ní její pomněnka.

JAK

FRANTIŠEK STARÝ PROŽIL

5.

KVĚTEN

1945

"Pátého května ráno jsem jel na kole pro ševcovský příděl k panu
Losenickému do Krucemburku. Když jsem dojel do městečka, viděl
jsem na ulicích hloučky lidí a pobíhat německé vojáky. Tam jsem se
dověděl, že v Praze vypuklo povstání a šíří se po celé zemi.
V krámu přebírám od paní Losenické příděl, když v tom dovnitř
krámu vtrhne jednoruký esesák s napřaženou pistolí a s ním několik
dalších vojáků. Přiskočil ke mně, položil mi pistoli na prsa a česky na
mě zařval: "Jste Losenický?" - Losenický měl obchod s kůžemi a byl
místostarostou městečka Krucemburku.
Nohy se mi podlomily a říkám: ,Nejsem, jmenuji se Starý.'
Esesák ještě žádal občanský průkaz. Když jsem mu ho ukázal,
propustil mě. Na více jsem nečekal. I když jsem se dověděl, že je v
Krucemburku vyhlášeno stanné právo, vyběhl jsem před krám, popadl
kolo a ujížděl z městečka.
Na okraji obce však napříč celé silnice stály dvě řady německých
vojáků se zbraněmi v rukách. Nová hrůza mě pojala, ale z kola jsem
neseskočil. Zvoním na zvonek. Volali na mě kam jedu - já jim od
pověděl domů - změřili si mě, pak se rozestoupili a já se pomalu
přibližoval k druhé řadě. Také i tito vojáci mě propustili. Ale celý
kilometr rovné silnice, který mě dělil ke Ždírci jsem čekal, kdy to do
mě spustí. Šlapal jsem kolo, co jen jsem mohl. Až v zatáčce, když jsem
vjížděl do Ždírce jsem si oddychnul.
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Na ten den 5. května roku 1945 nezapomenu. Po prožité hrůze toho
dne,

navečer,

přivezli

našeho

Jendu,

kterého

zastřelili

Němci

u

Zámecké cesty za Sobíňovem. Byli to vojáci z transportu, s kterými se
střetli v odpoledních hodinách sobíňovští hoši. Náš Jenda šel na luka k
Dočekalově vodě, aby nalezl a ošetřil nějakého zraněného. Byl na
vojně zdravotníkem.
Druhého mého bratra Toníka železničáře zabili též vojáci toho
transportu, který postupoval na Chotěboř. Toník viděl popravu občana
Janáčka z Bílku, pár kroků u strážnice a dostal strach, tak vyběhl ze
strážného domku, ale vojáci ho spatřili a prostřelili mu nohy. Vykrvácel
bez pomoci

kousek za

posledním stavením, nedaleko železniční

zastávky na Bílku.
Proč hledali vojáci v Krucemburku pana Losenického jsem se
dověděl později. Losenický s několika muži odzbrojil pár vojáků z
místního oddílu. Proto bylo 5. května v městečku vyhlášeno stanné
právo a Losenický jako původce, měl být na rozkaz velitele místní
posádky zastřelen. Němci ho hledali, ale lidé jim řekli, že byl viděn, jak
utíká přes pole k lesu. Zatím byl schovaný na zahradě ve skleníku u
Binků. Nenašli ho, zachránil se."
František Starý - obuvník - (nar.

1905, zem.

1983) měl velikou

zásluhu při sbírkách a opravách kostela v Sopotech, v kterém dlouhá
léta vykonával službu kostelníka. Vždy si dokázal najít čas pro tyto
činnosti,

třebas

pak

musel

nastavovat

noci,

aby

vyhověl

svým

zákazníkům při správce bot. Zákazníka přijal v kteroukoliv denní dobu.
Ke každému byl laskavý, nikoho neodmítnul a mnohdy správku udělal,
když bylo třeba, na počkání.

K. Janáček

ZVĚROLÉKAŘ KOŠTÍŘ

Z

CHOTĚBOŘE

Kolují různé historky o tomto člověku, který svou sběratelskou vášní
se stal známýr.1 v celém kraji. I za jeho praxe měli lidé možnost ho
poznat při léčení zvířat. P ři návštěvách v domácnostech, kam byl zván
k nemocné kravce, koni, praseti, či psovi nebo kočce, měl možnost se
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zaměřit na věci, které ho zajímaly. Některé povídačky jsem taky
vyslechl a přiřazuji za pověsti pana Kubánka.
Když přišel k hospodáři, kam byl pozván, první jeho bylo prohléd
nout si zařízení domu. Jak spatřil na stěně zavěšený na skle malovaný
nebo hrací obraz, hned si ho zamlouval za svou práci. Zvláště trpěl na
sošky svatého Jana Nepomuckého. Nepohrdl ani starými hodinami, či
jenom malovaným hrnéčkem.
Ve Studenci u trochu podivín
ského hospodáře Josky byla ve
výklenku obytné budovy, hned
vedle domovních dveří, pěkná
dřevěná s usměvavou tváří, socha
sv. Jana Nepomuckého. Věděl o
ní také Koštíř. Podivín Joska
nejednal dobře s dřevěným
Janem. Když posekal na louce
trávu a chtěl ji sušit a přihnal se
déšť a bylo po sušení, vytáhl
sochu z výklenku, hodil ji do
potůčku
protékajícího
jeho
dvorem a svatého zbičoval.
Málokdy se Johánek zachoval tak,
aby byl hospodář spokojený.
P řišla
válka
a
omezení
domácích zabíjaček. Jen zvěro
lékař s velkým rizikem mohl po
depsat nutnou porážku prasete.
Stehno potřeboval maso a sádlo,
aby nepracoval jen při suchých
bramborách.
Tak se jednoho dne stalo, že se dřevěný svatý přestěhoval k desít
kám dalších, do Koštířova roubeného domu. A zemědělec Joska si
zase mohl pořádně omastit a usměvavá socha Janova byla zachráněna
před dalším bičováním.
Nedaleko Chotěboře u silnice do Svinného stojí kaplička. V ní jak
bývalo zvykem byla mezi jinými obětinami i soška Jana. Ta prý nedala
Koštířovi spát. Často kolem kapličky jezdil na dvoukolovém vozíku,
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taženým bílým koníkem a vždy se mu oči stočily na sošku. Jak se
vypráví, nabídl se mu jeden milovník pěnivého moku, že mu za pár piv
sochu z kaple přinese. Pro pivaře to bylo docela jednoduché, kaple se
nezamykala. Tak jednoho večera z hospody si odskočil a řezbu ukrytou
pod kabátem Koštířovi přinesl.
Socha se ale nedostala do jeho sbírky. Při setkání s Koštířem
zlodějíček pravil: "Víte, pane doktore, já když jsem do té kaple vstoupil,
vzpomněl jsem si, že kdysi do kaple uhodilo a blesk zabil milence, tam
ukryté před bouří. Tedy jsem řekl: Svatý Jane, jestli chceš zase do
někoho uhodit, tedy ne do mě, uhoď do Koštíře, ten mě sem poslal!"
Toho se měl zaleknout i sám zvěrolékař a poručil mu sochu vrátit.
Jestli je to pravda, nebo ne, lidská fantazie, zvláště v hospodě u piva je
veliká. Sám jsem se přesvědčil jak byl zveličen případ, o kterém budu
dále vyprávět.
Bylo to v roce 1938, kdy u hovězího dobytka řádila slintavka a
kulhavka. Skřivanům na Příjemkách taky onemocněly krávy. Musel být
zvěrolékař, který nařídil léčebnou kůru. S kravami se nesmělo do polí,
aby se epidemie nešířila. Koštířovi, který měl na starosti tento rajon se
u Skřivanů zalíbil hrací obraz. Jak se vypráví, chtěl na nich tuto
památku, kterou měli po rodičích. Hospodář Skřivan prý nechtěl splnit
doktorovu žádost a obraz mu za léčení dát. Tedy Koštíř je měl potrápit
tím, že jim, i když krávy již byly zdravé, nechtěl napsat povolení, aby
mohli s kravami vyjet.
Seznámil jsem se před časem s paní Skřivanovou - hospodář již
nežil - a vyptával se, jak to bylo. Zavedla mě do sváteční světničky a
ukázala obraz visící nad manželskými postelemi. "Ano, chtěl ho ten
krát na nás pan doktor, ale že by nám bránil vyvést krávy ven, to není
pravda. Obraz, jak vidíte, taky jsme nedali." Tak dokládala stará paní.
Že musel dr. Koštíř používat dar výmluvnosti, to jsem přesvědčen.
jinak tolik věcí by nesoustředil. Na jednu babičku, mající sošku se
strnulým výrazem ve tváři, takto mluvil: "Nezdá se vám, paní, že ten
váš svatý je nějak smutný?" Když zbožná žena přikývla, doktor pok
račoval: "Víte, svatí když jsou pohromadě, tak jsou také veselí. Když mi
ho dáte, já jich mám více, tedy i ten váš svatý mezi nimi přestane být
smutný." Tak se zase jeden světec dostal do jeho souboru.
Čemuž též můžeme věřit je vyprávění o jeho apetitu k jídlu. Byl
pozván do hospodářství, aby prohlédl nemocnou krávu. Hospodář se
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synem byli na poli, jen hospodyně připravovala oběd. Vařila švestkové
knedlíky. Uvařila je a postavila s mísou na stůl a pobídla doktora, který
již kravku prohlédl, aby knedlíky ochutnal. Pak šla cosi připravit na
dvůr k příchodu hospodářů. Když se vrátila, spatřila prázdnou vyjede
nou mísu.
Koštířovi zachutnaly tak, že je všechny snědl. Selka musela honem
připravovat něco jiného.
V Jitkově hospodyně pozvala doktora, aby si namazal krajíc chleba
máslem, které právě stloukla. Koštíř si uřízl pořádný plátek ze šišky a
požádal ji, aby mu zbytek zabalila, že ho dojí doma.
Sám jsem ho viděl při jídle, když jsem ho hostil. Jedl maso bez
chleba a zapfjel vínem.
Z dopisů dr. Koštíře Karlu Janáčkovi:

Po návštěvě výstavy lidové tvořivosti v Sobíňově v r. 1974 poslal
dopis:
Nedivíme se, že na pohled v klidné vesnici Sobíňově, kde teprve
nedávno umlkly tkalcovské stavy a vynesly se kamsi na půdu, se objeví
několik potomků těchto tkalců, vnuků, pravnuků, kteří s tím řemeslem
už nežijí a oni se představí s
něčím nad čím zůstaneme trochu
bez dechu, bez hlasu.
Je to výstava, do níž tiše
vstupujeme. Místnost poměrně
malá, až přeplněná vším tím
hezkým, co dovedná a na výsost
umná ruka trpělivě dovedla '
udělat k svému i potěšení
vnímavých duší. Podivujeme se,
že v době, kdy téměř v celé
Evropě vládne přesvědčení, že
tak
neklidně
dnešní
doba
uspěchaná, už lidovému umění
nemůže nic poskytnout.
. c:��
_ .:!:':::. -���.:. .
Nesouhlasím! Lidové umění není staré a jednotné. Žije dodnes jako
přirozený zjev, ale mění formu jako v životě i to všechno ostatní po
staletí. Je to vývoj všeho, dobou ovlivňované, která sama se také mění.
··

···M/

.
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Ještě před mnoha desetiletími, lidoví umělci jsou neznámí, byli známi
jen v té své obci a pak, jejich dílo, obrázek na skle, ze dřeva
vyřezávaná soška svatého nebo světice, svaté Panny se vydá do světa,
na pouti tehdy tak navštěvované i ze vzdálených míst procesími. Díla
jsou to už neznámá, jen zkušený znalec, mající vztah k těmto skvostům
práce neznámých rozpozná mistra odkud byl, ale těch je u nás velmi
málo. Vzpamatovali jsme se z krátkého náhlého dojmu, který tak
překvapivě

zapůsobil,

prohlížíme obrazy a obrázky,

všimněme si

výšivky či snad gobelínku s námětem starého Egypta, jsme u vytržení
nad domečky, nad mlýnky tak pečlivě dělanými. Jeden se zvlášť líbil s
tím malinkatým hastrmánkem a mlynářským rychtujícím se toho jako
by človíčka s kapkami u šosu chytit lýkovým provazem.
Vybaví se nám v mysli starý hastrman, který běduje nad smutným
osudem Rusalky, jak zpívá v opeře od Ant. Dvořáka: Běda, běda,
Rusalko bledá. A ten kostelíček sopotský, pamětník kdysi hlučných a
slavných poutí. Nepostoupíme dál aniž bychom opomněli shlédnout
miniaturu čertova kola. Ohlédneme se a tam na druhé straně výstavy
kus Paříže - Eiffelova věž. To je tak pracná piplavá prácička, jak trpělivě
si s ní musel autor vyhrát. Je to podivuhodná práce. Ve vedlejší
místnosti je mile působící pimprlové divadélko. Co nápadů, přesné
práce, těžko se to dá všechno ocenit, ale mám za to, že největší
odměna za tolik kumštýřské trpělivosti je to, že ten pan Pěch, Valenta,
Starý a všichni ti, jichž jména neutkvěly, hluboko je těší to, že udělali
"Meisterstiick". Opravdu je na té domácí výstavě co prohlížet a to se
udělalo bez všelijakých rad, bez vlivu jiných. Tito nadšenci udělali vše z
vlastních nápadů...
Obsah dopisu p. dr. Koštíře je důkazem jeho nesmírné lásky k
lidovému umění a ukazuje, že pisatel TOMU rozuměl.
Z dopisu 6. ledna 1975:

Vážený příteli, děkuji za tak povzbudivou zprávu. Vím, že kultura se
pomalu zabíjí, každá doba, která si vezme do hlavy obrátit svět, dřív
nebo později se všichni unaví, ale ty škody, které tu zůstaly, to zas
generace mají co dělat. Vezměte si ty Husity, patnáct let stačilo a
kultury románská a gotická se téměř ztratily, vždyť se pálilo, zabíjelo,
bouralo. Národní obrození to opravdu vzkřísilo národ, který už dávali
na máry...
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Joža Úprka - to je kumšt vysoký a pak ty kroje tomu hodně
pomáhají. My tady nemáme slivovici - červené vínko je drahé a tak
jsme takoví klidní. Na pochvalu červeného vínka jsem složil říkání:
Červené vínečko, rozbuší srdéčko, na zdraví ať sluší, nebud'me hluší, k
spříznění duší.
Tam, kde je víno doma ve sklípku, tak ti lidé jsou otevřenější a co
hlavní - zpívají, my po několik desetiletí nezpíváme. Bývalo na vsi,
navečer se trousila omladina, usedala na kládách, přišel ze statku
pohůnek s harmonikou. Usedl mezi chasu - nechal ji nadejchnout a už
se pomalu rozhlaholila. Holky se přidaly se zpěvem, kluci nezůstali
pozadu a už sem tam vykoukla hvězdička na nebi, přišel pantáta,
druhý, další, hospodyně, i bylo radosti, že i ten měsíček to nevydržel,
odhrnul mráček, vykulil se a usmíval, radost měl z té muziky i zpívání...
O tkalcovském člunku.
Člunek to je takový čilý kus udělaného dřívka, který lítá jako
neposedný zleva doprava, od ranního rozbřesku až do klekání a i při
petrolejce i do hluboké noci: Jen si hude: na cukr, na kafe - a občas,
aby se neudejchal mistr zastaví - ale přetrhla se niť, navázat, seštelovat
a znovu zvesela do toho. Často v seknici už všechno spalo, kocour na
lavici u kachlových kamen schoulen vychutnával teplíčko, když venku
mráz až šindel sem tam zapraskal. Ale tak to bývalo, je tomu pár let,
práce vyčerpávající, ale byla klidná doba, nějaký krejcar se sehnal do
chalupy, kasa byla na polici v květovaném hrnku, který babička před
dávnem přinesla z pouti na památku. Ten hrnek opatrovali, říkali, to
babička přinesla až ze Svaté Hory, těch schodů do překrásného
kostela, klekání a modliteb. Ale to byla ještě mladá tak nohy sloužily...
Dodatky.
Při besedě u dr. Koštíře 22. prosince 1976, kdy jsem od něho obdržel dvě karikatury místního lékaře, žádal, abych je nikomu neukazaval, z obavy, aby se dotyčného nedotklo, že ho zvěčnil karikaturou.
Při hovoru jsme probírali lidskou ješitnost. Dal jsem mu otázku: "Jak
byste přijal povídačky o vás, z doby vaší praxe?" Po mojí otázce pan
doktor potvrdil, lépe řečeno upřesnil, některé zmíněné případy.
Případ s knedlíky se stal v Jitkově a lišil se jen v drobnostech.
Knedlíky byly borůvkové a skutečně dobré. "Oni to lidé tenkrát nebrali
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jako dnes a neměli za zlé, že mi tak chutnalo," řekl Koštíř. Velmi pěkně
zpodobnil "onikání" ke vzdělaným lidem. "Když se vrátila hospodyně
do světnice a uviděla prázdnou mísu, trochu zesmutněle pravila: 'Jim
to chutnalo, že oni je snědli?' "Dala mně k míse talířek a myslela, že si
vezmu dva tři, ale já jsem si mísu přitáhl k sobě a všechny snědl." Jako
na omluvu pokračoval: "Bylo jich v míse asi deset a byly skutečně
dobré!" Hospodyni poradil, aby mužskejm usmažila vajíčka.
Na mou otázku, zda-li za války podepisoval fingované nucené
porážky

prasat,

sběratel

Koštíř

prohlásil:

"Ne

jednu,

ale

těch

'nucených' porážek jsem podepsal stovky. Kdyby na to Němci přišli,
dávno bych tu nebyl, popravili by mě. Mám svou činnost z okupace
potvrzenou, ale nechlubím se tím."

I pověst o dřevěném Janovi a hospodáři ve Studenci též potvrdil.
Poslední vyprávění, jak léčil dřevěnou kozu bylo taky pravdivé a
událost sám popsal.
Stalo se to na jeho první štaci v Ronově nad Doubravkou. Každý
večer pravidelně chodíval pan doktor do hospůdky na náměstí. Když
tak jednou vstoupil do šenkovny, byl požádán synem majitele, až
povečeří, aby se jim podíval na kozu, že jim nějak marodí s nohou.
"Když jsem se najedl, šel jsem za tím chasníkem. Ten však místo do
chléva mě zavedl do dřevníku a s úsměvem ukázal na dřevěnou kozu šrák, jak se tehdy říkalo zařízení na řezání dřeva." Tak mi počal
vyprávět dr. Koštíř. "Koza měla nalomenou jednu nohu. Poručil jsem
mladému, aby přinesl pořádný kus látky - hadru a aby ho namočil do
vody. Když hadr přinesl, ovázal jsem jím nalomený trámek šráku, stáhl
pevně provazem a šli jsme do hostinské místnosti. Přivítal nás hurón
ský smích dvou chasníkových kamarádů, kteří s ním vymysleli tento
plán. Zůstal jsem klidný a na nic neodpovídal. Usedl jsem ke stolu ke
svým třem přátelům. Až do půlnoci jsme se bavili. Poručil jsem jim i
vydatnou večeři a tu jsme pak společně zalévali dobrým truňkem. Když
přišla chvíle, kdy se platilo, přišel i k našemu stolu hostinského
synáček. K jeho překvapení podal jsem mu účet já, a to za ošetření
kozy, s podotknutím, že budu muset ještě zítra se na ni podívat. Můj
honorář se rovnal účtu za jídlo a pití, které jsme s přáteli od večeře
zkonzumovali.
Hrozně se divil, omlouval se, ale já jsem mu neustoupil a řekl mu
něco o uražení mé doktorské cti. Zda-li mu část naší útraty pomohli
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uhradit ti jeho dva kumpáni,

kteří ho k

činu

navedli,

to jsem

nezjišťoval," končil pan doktor svůj zážitek.
Doslov.

Z dopisů dr. Vlastimila Koštíře jsem vybral věty plné hlubokých
myšlenek. S předcházejícími kapitolami tvoří charakteristiku člověka,
jehož duše byla naplněna láskou k prostému lidu, jeho životu a jeho
práci. Jestli se kolem něho vytvořily legendy, nelze se divit.

Byl

skutečně v dnešní společnosti, tak zvané kunsumní, osobou mimořád
nou!

V prosinci L.P. 1976, K.J.

Doktoru Vlastimilu Koštířovi, k 74. narozeninám- 6. října 1976.
Karel Janáček
Doktor Koštíř z Chotěboře,

Mnoho práce již udělal,

chlapík jak se sluší,

tento statný muž,

ruce velké, tělo silné,

nikdo by mu nehádal,

zdá se, že vše zkruší.

sedmdesát čtyři už

Co však jeho ruce umí

Proto, milý doktore,

málokdo v něm tuší,

přijměte mé rýmy,

namaluje vám obrázky,

s přáním všeho dobrého,

že oblaží duši.

prožít mnohé zimy.

Maluje vám postavičky

Tuto malou básničku

chotěbořských kmánů,

složil Vám, Váš ctitel,

kteří žili, pracovali,

Sobíňovský Janáček -

ale dnes jsou v Pánu.

povždy dobrý přítel!

Také šlechtí, restauruje
sochy svatých Janů,
poničené, vyházené
od bývalých manů.
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Z dlouhé řady těch, kteří svými verši, písněmi, romány, historickými
pracemi oslavili kraj na pomezí Čech a Moravy vzpomeňme vzácného
člověka prof. MUDr. KARLA BAYERA z Chotěboře
mimo svou lékařskou profesi a sepsání na

125

(1854-1930),

měl i koníčka - skládal v němčině básně. Od roku
tiskem pět svazečků. K

70.

jenž

lékařských pojednání,

1902-1916

vydal

narozeninám tohoto vědeckého pracovníka

bylo vydáno něžné dílko, obsahující výběr z jeho poezie - Kari Bayer:
Eine Auswahl seiner Gedichte (rok

1924). Z

jeho básní uvedeme

alespoň jednu, v překladu P Fr. Boštíka, z publikace Plaménky srdce.

Velký pátek
Nuž, vzchop se, duše, z mdlob a slyš!
To pozounů zní jarních hlas zem chví se mrazy pobledlá
i slunce s mraky prchá v dál.
Hle, v oblacích se blíží Pán!
Mlh zlověstných se snáší příkrov,
by zakryl země klín.
Noc halí stínem hlubokým
taj klíčícího života.
Jak teskné, dlouhé čekání
při hrůze a děsu,
vření a kouři,
hluku a bouři,
křiku a vzteku,
při lkaní a pláči
i modlitbě vroucí! ...
Teď ztichlo vše,
jen vítr vzdych:
Je dokonáno!
Šed' závojů se trhá na východě,
na vlnách kadeří zelený věnec
z tmy vstává velikonoční den.
Dech polí voní
a zvony pějí,
do smavých výšin nebeských
se vznáší hymna skřivánčí.
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Prof. theologie Fr. Boštík 24. července

1951 navštívil v doprovodu

kněze z Dolního Újezda a P. Josefa Malého z Morašic u Litomyšle
Růžový palouček. Brzy po návštěvě poslal Otci Malému báseň Růžový
palouček, která v regionální literatuře nikde nebyla otištěna. Uvedl ji
jen pan Bohumil Černík ve svém spisu - Jindřich Nermuť poslanec
Vysočiny. Báseň má 34 slok a předchází ji

5 a půl stran textu s jiným

pohledem, od p. P. Josefa Malého z Morašic. Je dobře toto historické
zpracování o Růžovém paloučku znát!

ÚDOLÍ DOUBRAVKY U CHOTĚBOŘE- V POVĚSTECH
Kdo spatřil jednou překrásné údolí táhnoucí se od Bílku k Hornímu
a Dolnímu mlýnu, znovu se rád do něho vrací. Mnoho jeho míst je
opředeno pověstmi a bylo a je stále opěvováno v poesii a i v próze.
Spojení všech prací o Doubravce již vydaných a zpracovaných do
jednoho díla by se stalo záslužným dilem.
Karikatury Fr. Kubánka

z

Chotěboře

- autor dr. Koštíř

Můj dobrý a věrný přítel pan František Kubánek

(1891-1991), chotě
1972.

bořský rodák, napsal své vzpomínky o Chotěboři a okolí, roku
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Byly mu vytištěny jako strojopisné dílko v místní továrně v počtu 100
kusů. Do knížky taky uložil a svérázně podal i pověsti o dávné době,
jak je slýchával vyprávět od hostů v hostinci jeho otce - v Panském
domě. Do publikace s názvem Jsem z Chotěboře napsal: Předávám
Vám vzpomínky o svém mládí, postavičkách a historii v rodném mém
městě Chotěboři. Váš Fr. Kubánek, rok 1974.
Vybral a upravil jsem z jeho knihy několik pověstí do svého 2. dílu
Z rodného kraje, na jeho památku. Připojuji i vyprávění o ilustrátorovi
Kubánkovy

knížky,

doktoru Vlastimilovi

Koštířovi.

Pověsti

od

Fr.

Kubánka a jinými sebrané byly otištěny v brožovaných, v menších
vydáních Městského muzea, např. ve Zpravodaji, Staré pověsti z
Chotěbořska a jinde.
Měšťané Chotěboře si velmi váží knihy U zpívajících vod, v které
katolický kněz profesor Fr. Boštík ve verších se vyznal z lásky k řece
Doubravce a její dávné historii. Dočkala se dvou vydání.
I já jsem se snažil ve svých, zatím sedmi knížkách, zachytit něco

málo z pokladnice zdejšího kraje - Chotěbořska, Přibyslavska, Hlinecka
a Havlíčkobrodska - z východní části Českomoravské vysočiny.
Ze spisů Boh. Riegra se dovídáme, že za krále Jana Lucemburského
celé roty přechovávané na hradech provozovaly své nekalé řemeslo
bez trestů. Páni, kteří měli udržovat kolem obchodní stezky pořádek,
chránit právo a trestat zločince, sami zlo podporovali. Císař Karel této
nepleše učinil konec.

Hrady otcem zastavené vyplácel,

opatřoval

vojenskými posádkami a proti loupeživým r ytířům podnikal výpravy.
Bylo to tak i za krále Jiřího. I krajský hejtman Hertvík z Rušinova trestal
škůdce, lupiče a zloděje. V krčmách dal zatýkat karbaníky a kostkaře.
Touto hrou se směli bavit jenom páni. A tak to bylo až do Bělohorské
bitvy, kdy karavany kupců projížděly po spojnici jenom s ozbrojeným
doprovodem.

Kupci se mohli občerstvit, odpočinout i přespat v

krčmách, které se při stezce nacházely.
Během doby nadělalo se mnoho odboček, které se vyhýbaly
nebezpečným ·a močálovitým místům. Tak byla utvořena cesta od
Sobíňova - dosud jsou části znatelné - na Krucemburk, Vojnův Městec,
Škrdlovice a Žd'ár. Jiná vedla z Chotěboře na Kámen, Habry, Brod.
Neboť už z Čáslavi na Poličku šla cesta Trstenická. Naše Liběcká stezka
pozbývala důležitosti, postupně zanikala a stopy zanechala jen pro
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historiky. Z roku 1602 ještě je zmínka, že na cestě Liběcké se vybíralo
clo a to ze všeho - za zboží dovezené i vyvezené, z koní i z lidí tudy
procházejících a i mýtné z povozů. Tehdy mýtné právo měla Mariana
Říčanská z P ředboře, která byla majitelkou Libice, kde též měla sídliště
pomezní stráž. Druhé pak právo bylo na Sokolově a třetí ve Střížanově
u Žd'áru.
SOKOLOHRADY

Byl smutný to rok

1404,

za

Jana z Chotětic, pána na tvrzi
chotěbořské a osadě. Neúroda a
nemoce sužovaly kraj a tím i bylo
slabé pohoštění při návštěvě pána
Pavla Hubeneka ze Žišova, rváče
a bojovníka, který asi z těchto
důvodů opustil své sídlo a vydal
se světem dobrodružnou cestou
tam, kde nabyl domnění, že ukojí
svoje

potřeby

i

své

družiny.

Doslechl se, že Sokolovský rytíř
loupeživě nabyl velké

jmění a

proto vydal rozkaz svým lidem k
dobytí hradu.
Boj se odehrával z horní strany od dvorů a obléhání trvalo několik
dnů. Mikeš ztratil již četu obránců u řeky při stezce a v ohrazení viděl,
že se dlouho neudrží. Proto se pustil tajnou chodbou směrem k Libici,
s východem blízko, kde donedávna stával Zázvorkův mlýn, aby se před
přesilou zachránil.
Když se Pavel Hubenek dostal do hradu, který již nikdo nebránil,
vybral bohaté sklady a sklepy Mikešovy a spokojen z lupu všechno
naložil na vozy. Po odpočinku se pak vydal se svým průvodem proti
vodě k P řechodu a dále ke Žd'áru. Podobným způsobem si všude
klestil cestu až do Rakous.
Mikeš zatím sebral ve svých dvorech po okolí selské muže a vracel
se s nimi k Sokolohradu. Spatřil v něm spoušť nadělanou Hubeneko
vou rotou. O všechno přišel, co mu k živobytí a k světským ra
dovánkám bylo potřebné. A Hubenek? Ten už zase řádil někde jinde.
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•

Mikeš musel znovu obezřetně číhat na kupce se zbožím, aby doplnil oč
přišel. Po zkušenostech z přepadu dal se do stavění mostů ve výši přes
řeku a cestu od svého hradu, který v té době měl tři věže, bašty, aby se
podobné přepadení nemohlo opakovat. Zbudované obranné stavby mu
pak sloužily jak k ochraně hradu, tak i k přepadávání kupeckého lidu,
kterého pak jako dříve zbavoval zboží a i o život připravoval.
Jeho loupeživému řádění odzvonilo obležení císařských zbrojnošů,
jak historie praví, v roce 1407. V zápisech z roku 1437 se uvádí vypálení
a rozboření hradu.

LOUPEŽIVÝ RYTÍŘ MIKEŠ A JEŠEK KOKOT
Mikeš ze Sokolohradu, jehož strážný hrad, podaný zemským
pánům, měl sloužit k ochraně kupců projíždějících na Moravu až do
Rakous a opačně do vnitra Čech. Výhodné položení hradu
svádělo hradního pána k vlastnímu obohacení. Nestačily
mu dvory a podhradí dolního a horního Sokolovse.
Zvykl si na život dobrodružný a bohapustný. A jaký
pán, taková byla i hradní čeleď, která často, byl-li
jejich pán z dohledu, zastavila si průvod jedoucích
kupců se zbožím na svůj účet. To bývalo často,
neboť cestování dobrodružný rytíř měl
v oblibě. Ne, že by pěstoval
přátelské styky se sousedními
zemany. Nebyl zadobře ani s těmi
nejbližšími. Hlavně měl spadeno
na strážní tvrz nedaleko Sokola
hradu, na Příchod, o jehož získání
se již několikráte bezúspěšně
pokoušel. Tam však zasahovala
moc poctivého
rytíře
Ješka
Kokota ze Soběnova.
Ješek byl otcovským přítelem a rádcem sourozenců Údoleně a
Jitky, kterým Příchod a ještě jiné dvory patřily. Jmenovaný Mikuláš, či
Mikeš si umínil, stůj co stůj, oba sirotky z tvrze vyhnat a sám tvrz
obsadit. Jeho počínání již delší dobu pozoroval Kokot, který taky byl
králem ustanoven velitelem pohraniční stráže, s mocí pro širé okolí.
Mikeš nenáviděl poctivého a oddaného králi rytíře Kokota a jednou se
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mu docela podařilo, že ho z tvrze soběnovské vypudil i s jeho lidmi.
Ovšemže ne na dlouho. Na rozkaz krále vzal Ješek Kokot zase útokem
Sokolohrad a zplenil tam vše, co se dalo. P ři té akci raněný Mikeš byl
přinucen k přiznání prozradit skrýš,. kam své poklady ukryl. Z uvedené
jeskyně u řeky Doubravky byly nakradené věci vybrány a Mikeš tam byl
pochován. Klenba byla zřícena a tím řádění lupiče Mikeše učiněn
konec. Po zániku Sokolohradu se stal soběnovský hrádek zemanským
sídlem a Kokot zakladatelem blízké obce Kohoutova.

VYSLYŠENÉ PROSBY
V

sopotské

farní

kronice,

německy

psané,

na

druhém

listu,

nacházíme zprávu o spáchané loupeži v chrámu, roku 1 71 O.
Toho roku se vloupali oknem zloději do kostela a odcizili z Milost
ného posvátného Mariánského obrazu všechny zlaté a stříbrné před
měty, obětované mnohými zbožnými poutníky.
P ři této loupeži byl obraz protržen a způsoben v něm otvor v šíři
dvou prstů. Zloději odcizili i památný prastarý kalich, který zcela
neporušený ukryli v blízkém lese pod kořeny stromů.
Když byli dopadeni, doznali, že byli trýzněni svědomím a všechny
uloupené drahocennosti vrátili. Velkým údivem však všichni byli jati,
kteří posvátný obraz znovu ověšovali vrácenými obětinami, že obraz,
ač se ho lidská ruka nedotkla od okamžiku poškození,

byl opět

neporušen a zcelen. - Tak praví zpráva převzatá z úst hodnověrného
svědka, tehdejšího polenského děkana a vikáře Pavla Haberlanda.
Na 5. listě prvé pamětní knihy pisatel podotýká, že z přemnohých
nesčetných milostí a divů, které Bůh ve prospěch Mariánských ctitelů
učinil, vypravuje jen některé: Polenský měšťan Josef Heyn s manželkou
Kateřinou obrátili se s důvěrou a úpěnlivou prosbou o přímluvu u Boha
k Panně Marii Sopotské roku 1692. V tom roce se jim narodilo úplně
slepé

dítko

Anna.

Když

nepomáhaly

žádné

prostředky,

odnesli

dcerušku do sopotského chrámu, kde pokorně přijali svátost pokání a
Nejsvětější Svátost Oltářní a dítě před Mariánským obrazem obětovali s
úmyslem, aby nabylo zraku, což se také v téže chvíli stalo, když dítě
bylo Matce Boží obětováno.
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;

Pisatel poznamenává, že ji jako farář v Krucemburku již dospělou
ženu znal a že do sopotského chrámu každým rokem docházela a
Matce Boží díky vzdávala. Po svůj celý život nikdy očním neduhem
nec,huravěla.
O jiném zázračném uzdravení vypravuje pisatel na témže listě.
Veliký ctitel a horlitel mariánský, František Mařák, bývalý úředník
polenského

panství

Dietrichsteinského,

který

se

zasloužil

o

znovuzřízení chrámu v Krucemburku, ve vysokém věku, v době svého
pobytu v Brně, onemocněl smrtelnou nemocí, vodnatelností. Nemoc
se stále více horšila, lékaři již se vzdali vší naděje, léčebné prostředky
všechny selhaly, tak se nemocný obrátil, od lékařů opuštěn, se vší
důvěrou k Bohu o vrácení zdraví. O přímluvu prosil i Matku Boží, jejíž
obrázek ze Sopot měl doma nad svým lůžkem. Matce Boží se zavázal,
že když se uzdraví, vykoná na poděkování pouť do Sopot. Opravdu se
uzdravil. Otoky zmizely, takže lékaři užasli a uzdravení museli chápat
jako zázrak. František Mařák svému závazku dostál a do Sopot putoval,
aby Panně Marii vzdal povinné díky. Na důkaz vděčnosti věnoval
sopotskému chrámu dva stříbrné svícny, které byly později přefor
movány na věčnou lampu. Dále věnoval mešní roucho a zvláštní
stříbrnou vázu s vyrytým latinským nápisem, jenž přeložen do české
řeči zní: Pomoc lidská když scházela, jedinou spásou mně ubohému
byla vždy Maria. Spolehliví zachránci, Bůh a Maria přišli vždy vstříc ku
pomoci. - V latinském textu velká písmena vyznačují číslice a zna
menají letopočet 1718, kdy byl nápis vryt do okraje vázy.
František Mařák byl ještě živ deset let. Každý rok posílal sopotské
svatyni na oltář voskové svíce, až v Brně zesnul v P ánu.
Na 6. stránce kroniky se vypravuje:
Svobodná paní ze Stambachu, rozená Dobřenská, ochuravěla jako
mladá dívka štítnou žlázou, což hyzdilo její zevnějšek. Její rodiče,
majitelé panství na Slavíkově, jednu míli vzdáleném od Sopot, se tím
velmi rmoutili. Obrátili se s prosbou k Panně Marii. Po sedm týdnů vždy
v sobotu putovali do Sopot a zde před obrazem Boží Matičky svou
prosbu o uzdravení dcery přednášeli. Když sedmou sobotu o přímluvu
prosili, dali nemocné dceři dukát s výzvou, aby jej položila na oltář.
Stalo se tak a když dcera s oltářních schodů sestupovala, v té chvíli
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štítná žláza zmizela. Rodiče jati nesmírnou radostí nad zázracnym
uzdravením dcery Magdalény, se slzícím zrakem, děkovali Bohu a
velebili ho.
Vypravěč tohoto zázraku v závěru podotýká, že to vše mu ústně ve
staré sopotské kapli roku 1740 vypravovala uzdravená baronka Mag
daléna ze Stambachu u přítomnosti mnohých věřících, když za příči
nou poděkování přijela do Sopot s velkým průvodem až ze žateckého
kraje, mnoho mil vzdáleného od Sopot. Tehdy na stavbu nové kaple kostela věnovala 230 zlatých.
O dalším zázračném uzdravení týž pisatel uvádí:
N a den Zvěstování Panny Marie roku 1749 pojala útočiště k Matce
Boží

Anna

Secwaldtová,

manželka

sklenářského

mistra

Karla

Secwaldta. Zanítila se jí tak nebezpečně noha, že měla být am
putována. Ve zmíněný den dala se ve velkých bolestech odvézti z místa
svého

pobytu

ze

vzdálené Vortové do

sopotského

chrámu

před

Milostný obraz Panny Marie. Byla připravena přijmout svaté svátosti,
nemohla však ani sedět, ani klečet, kála se tedy pokorně zJeže a přijala
tak i Velebnou Svátost. Odsloužil jsem mši svatou, vypravuje kněz
pisatel,

ubírám se z kostela a tu mě překvapila kajícnice

Anna

Secwaldtová, jak sama kráčí po schodech z kostela, nikým nepod
pírána, zcela volně, samostatně. Z očí jí kanou slzy radostí, že se
přímluvou Matky Boží pozdravila. To se odehrálo, pokračuje vypravěč,
u

přítomnosti

davu lidí.

Uzdravená

a nejvýš rozradostněná

žena

věnovala na bohoslužebné potřeby 12 dukátů. Do Sopot dochází o
každém svátku a vzdává díky za uzdravení. Z jejího popudu věnoval její
manžel 200 zl. na církevní věci. T ěmi slovy končí pisatel své vyprávění.

Z kroniky číslo 2
;;

Rok 1880

-

FORSAN ET H AEC MEMORANDA SUNT! Česky: SNAD I

TOTO JE HODNO ZÁZN AMU!
Z 12. na 13. srpna po půlnoci rozvodnila se řeka Doubravka protéka
jící sopotské rybníky tak velice, že kdyby rybníky tu dobu nebyly
vypuštěny, celým Sopotům by hrozilo zatopení. Voda naplnila rybník
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sopotský až zároveň s hrází a byla tak dravá, že uprostřed podemlela
pevný kamenný můstek a i s částí hráze strhala a odnesla. Lidé, když
viděli hrozící nebezpečí, pomyšleli na odnášení svého majetku na
bezpečnější místa. Den předtím ani zdání neměl lid o povodni a
pokojně se odebral na lože. Byly však některé školní dítky v Sopotech
obdařeny zvláštním, nepochopiteln}m Božím vnuknutím, že s bázní a
pláčem vyprávěly svým rodičům a jiným lidem, jaké nebezpečí hrozí v
noci Sopotům a že bude velká povodeň. Nenechaly se tyto dítky v ty
dny upokojit. Prosily své rodiče, aby nechodili večer spát a samy pak
svoje věci počínaly skládat, že pryč utekou. Rodiče se jich tázali,
odkud to ví. Odvolávaly se všechny na školu, prý jim to řekl velebný
pán, že 13. srpna před sopotskou poutí o Nanebevzetí Panny Marie
bude v Sopotech povodeň. Tehdy byl administrátorem Jan Bělský,
zapisovatel této velmi památné události, která znovu dosvědčuje, že
poutní místo v Sopotech je stále významné. Administrátor Bělský o
ničem takovém dětem ve škole neřekl a ani říci nemohl, protože již od
1. srpna byly školní prázdniny. Nejvíce ze všech dítek byla vylekána
Terezie Seguensová, dcera sopotského hospodského z č. 14, a Adolf
Hartmann, syn Bernarda Hartmanna, tkalcovského faktora v Sopotech
č. 25, oba to žáci třetí třídy.
Rok 1889

Že až dosud ruka Matky Boží není zkrácena, podává důkaz dopis,
který dne 28. ledna 1889 obdržel zdejší duchovní správce. Dopis zní:
Tento dárek posílám z povinného slibu, když moje matka na lůžku
těžce nemocná ležela a žádná naděje k životu již nebyla. Byl jsem z
toho velice zarmoucen, prosil jsem Pannu Marii Sopotskou o přímluvu,
za kterou jsem slíbil tento dárek. K mé radosti a velikému údivu moje
matka se již pozdravila.
Jan Kučírek z Poděbab, č. 24.
To zasílám na světlo na hlavní oltář Panny Marie!
K dopisu bylo přiloženo 5 zlatých.
Rok 1897

Manželům Janáčkovým z Nové Vsi č. 21 se velmi nebezpečně
rozstonala na tyfus dcera Anna. Lékaři nedávali naděje na uzdravení a
tak paní Janáčková učinila slib, že jestli se jim dcera uzdraví, koupí pro
61

zdejší chrám P áně pláštík na ciborium. Dcera se uzdravila a paní Marie
Janáčková daný slib splnila tím, že na onen pláštík poslala podep
sanému faráři 1 O zlatých s žádostí, aby za ně pláštík na ciborium
koupil.
Václav Havlík

Z pamětních knih katolické fary v Sopotech - Sobíňově vybral K.
Janáček.
Překlady z německy psané kroniky č. I

-

František Reiniš, Sobíňov,

v prosinci 1959.

POUSTEVNÍK ONDŘEJ
Zkazky

minulých

-

dob

I. verze
od

cházejí do zapomenutí se starší
generací. Zachytil jsem snad v
hodině dvanácté pěkné pověsti,
přenášené z generace na gener
aci.

V

Havlíčkově

dobrých,
Hájkových

Borové

pohostinných
jsem slyšel

u
lidí

vyprávět

pověst o poustevníku Ondřejovi.
Bylo to před dávnými časy, kdy
ve zdejší

krajině

se rozkládaly

hluboké lesy.

Všude bylo plno

zvěře

neškodné,

lidem

ale

i

divokých šelem, vlků, kanců a i
medvědů.
Jednomu místu v blízkém lese u Borové se říká Na poustevně. Je
tam i čirá studánka Poustevníčka. Ve stinném a tmavém boru u
jasného oka studánky se scházela sličná dívka z Borové s mladíkem z
nedaleké vísky Modlíkova. Oba se vroucně milovali a před lidmi tajili
svou lásku pro rozdíl majetku. Dívka byla z většího hospodářství a
stepilý jinoch byl jen syn chudého nádeníka. Dlouho se jim dařilo své
schůzky tajit.
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;

Jednoho krásného letního dne vyběhla dívenka se džbánem do
lesa, aby nasbírala pár lesních sladkých plodů. Měla zase jednou se
svým chlapcem smluvenou schůzku u studánky. S plným džbánem
malin, které čilýma rukama natrhala, nedočkavě čekala na svého
miláčka. Stalo se však něco strašného. Z houštiny se na ni vyřítil
medvěd a dívku, očekávajícího svého hocha, mocn)mi tlapami zabil.
Mladý muž přicházející za svou milou z dálky zaslechl zoufalé volání o
pomoc. Spěchal za hlasem své milované, kterou však ale již našel
šelmou rozsápanou. S hroznou bolestí a pláčem odnášel bezduché
tělo své drahé do Borové. Již se domů nevrátil. Postavil si v místě
tragédie chaloupku, kde žil sám jako poustevník. Živil se skromně
lesními plody a v modlitbách a vzpomínkách na svoji lásku trávil svůj
život v samotě a odloučenosti od lidí. Jen někdy ho lidé zahlédli
modlícího u hrobu nešťastné dívky.
Osadníci ho jmenovali poustevníkem Ondřejem.

POUSTEVNÍK ONDŘEJ

-

2.

verze

Pan Hejný vyprávěl:
Poustevník Ondřej byl německé národnosti - Bavor, a byl usazen v
chatrči u lesa. Oblékal se v žíněný šat, na hlavě nosil věnec z květin.
Vyhýbal se ženám, které přímo nenáviděl. Chodil do borovského
kostela třikrát denně zvonit. U chýše pokryté chvojím měl malou
zahrádku s květinami. Zemřel v kostele u oltáře a zanechal u sebe
dopis. V něm bylo napsáno, odkud byl a proč žil tak osamocen. Dopis
shořel při požáru věže roku 1838, kdy při bouři do věže uhodilo. Ve věži
totiž měli borovští uložen archiv. P ři ohni shořely všechny tam usklad
něné historické dokumenty.
Pověst od manželů Hájkových se obsahově liší od písně a verze o
poustevníku Ondřejovi, které měl

u

paměti pan Hejný, též borovský

občan. Píseň, kterou zazpíval, je otištěna
Šťastný člověk, str. 65-66.
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u

publikaci Boh. Černíka -

KDO PŮSOBIL NA KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO
A BOŽENU NĚMCOVOU
O významném učiteli Antonímu Línkovi, učiteli Karla Havlíčka se
zachovaly v chotěbořském kraji zápisy ve školních kronikách. Dne 1.
listopadu

1824

ustanovila

biskupská

konsistoř

v

Hradci

učitelem v Borové Antonína Línka, nar. 2. června

Králové

1792 v Pecce.

Všechny zprávy o životě a učitelování Línkově nám ukazují, že Línek
,. byl učitelem, dle tehdejších požadavků, dokonalým. K tomu přistu
povala, jak bylo v té době nutností, dovednost hudební. A tou Línek
dokonale vynikal. Hudbě a varhanické službě věnoval všechen svůj
volný čas. Mimo vyučovacích hodin hlaholila škola snad ustavičně
zpěvem, zvuky houslí a různých hudebních nástrojů. Nebylo prý neděle
a svátku, aby se svým 24 členným souborem nevystupoval před
veřejností.
Několik dní před vystoupením sám roznášel "partesy" hudebníkům
do domů, přičemž jim zdůrazňoval: "Prosímich, dají si na tom záležet,
ať to dobře dopadne, přehrajou si to několikrát!"

I

když

hudba

učiteli

Línkovi

byla

vším,

přesto

nezanedbával

vyučování žáků. Jeho výklady, hlavně při dějepisu, upoutaly každého,
nikdo ani nedýchal.
Podle zápisů učitelských porad polanského vikariátu zabýval se
Línek také hvězdářstvím.

Jistě i svým

žákům

ledacos pověděl o

vesmíru. Línek byl smýšlení přísně katolického - jak můžeme soudit ze
stylizace

poradních

vikariátních

protokolů.

Byl

totiž

dlouhá

léta

zapisovatelem. Své zkušenosti a ukázky ze školy předváděl na schůzích
svým kolegům.
Jak uvádí školní inspektor Zeman z Chotěboře, Línkův život byla
samá práce. Brzy ráno vypomáhal v domácím hospodářství, nebo
si připravoval potřeby k vyučování. V adventě chodil hrát na roráty.
O osmé začínal vyučování a končil o půl dvanácté. Odpoledne znovu
učil od jedné do čtyř hodin. Privátně učil němčině a potom asi hodinku
strávil na procházce. Večer přiřezával brková péra, linkoval papír, psal
kostelní písně, rozepisoval noty a vařil duběnkový inkoust. Při vší práci
žil velice skromně a střídmě. Maso bývalo u nich v domácnosti vzác
ností.

Jeho

oblíbenou

pochoutkou

byl

svatojánský

chléb,

který

rozstrouhal a zapíjel vodou. Lepší živobytí nepřipouštěla mu nejen
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vrozená šetrnost, ale i skromné příjmy a houf dětí, které dal všechny
studovat.
Jistěže všechny tyto vlastnosti učitele Antonína Línka působily na
mladého Karla Havlíčka a mnohé si z nich nesl do života. O Havlíčkovi
bylo známo, že co dělal, dělal důkladně, tak, jako jeho učitel. Antonín
Línek působil v Borové 4 7 let.
Roku 1872 odešel na odpočinek do Hlinska v Čechách, kde žil až do
své smrti 20. září 1881.
Nad jeho hrobem se zachoval pěkný pomník z hlazeného černého
kamene.

P. JOSEF TAPIN KHUN - KNĚZ BUDITEL
Každý Čech jistě zná dílo Boženy Němcové, a snad není jedné
rodiny, která by neměla ve své knihovničce některý její román. P ři
vzpomínce této velké spisovatelky, připomeňme si jednoho z těch,
kteří v ní probouzeli národní vědomí.
Na levé straně před vchodem do památného kostelíka v Havlíčkově
Borové upoutává bílý pomníček s nápisem: P. Josef Tapin Khun, kněz
buditel.
Ten probouzel v Polné národní vědomí Boženy Němcové, půjčoval jí
české knihy (Tylovy květy aj.).
Narodil se v Solnici 30. března roku 1801. Byl vysvěcen na kněze
3. září 1826 v Hradci Králové. Kaplanem v Borové u faráře Josefa
Brůžka byl od roku 1827 do roku 1834. Pak 5 měsíců administrátorem
ve Vojnově Městci, potom 6 měsíců v Sopotech, odtud přišel za
kaplana do Polné roku 1835 za děkana Martince a později za děkana
Slugy až do roku 1843. Od 30. listopadu 1843 byl kaplanem v Novém
Městě nad Metují. Na místo prvního kaplana v Polné nastoupil Ignác
Kunc, tamější II. kaplan. Tento bývá zaměňován někdy vpředu jmeno
vaným.
Páter Khun se vrátil roku 1847 z Nového města nad Metují znovu za
kaplana do Borové. Když P. J. P lessl 23. 8. 1856 odešel do penze, stal se
v Borové administrátorem a v prosinci 1856 byl na tuto faru od knížete
Dietriechsteina prezentován. Farářova! v Borové plných 1O let a byl v
přátelství jak s Boženou Němcovou, tak s Karlem Havlíčkem.
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V srpnu 1862 činně se zúčastnil odhalení pamětní desky na rodném
domku K. H. Borovského. Zemřel 5. prosince 1866 raněn napřed
mrtvicí, stár 65 roků.
Byl známým kazatelem na Českomoravské vysočině. V Přibyslavi,
kde býval častým hostem u P. Brůžka, poslouchal jeho kázání s velkým
zájmem K.H.B., ktel)· tam též často b)'Val.
P. Khun odpočívá na borovském hřbitově. V roce 1932 byl jeho hrob
nešetrně zrušen. V roce 1944 byl v Borové osobně předseda akademie
yěd a umění, universitní profesor Hýsek, který z pověření akademie
měl dát zbudovat nad jeho hrobem pomník. Velmi se podivil, že jeho
starý pomník byl odstraněn a do hrobu pohřben někdo jiný. Ostatky
byly vykopány a přenešeny do jiného hrobu, takže nyní v označeném
hrobu tlí jenom kosti P. Khuna.
Zprávy o knězi buditeli P Khunovi mi pomohl zajistit P Václav
Slavíček v H. Borové roku 1975- K. Janáček.

Popěvek na občany z Borové

Borovští občané moc lihu pijou,
svatému Janovi kapli nepobijou.
Svatý Jan pláče, že na něj teče,
že to nevydrží, že jim uteče.
Poslyšte mládenci, vlastenci moji,
co vám Jan Zachaus ze své lásky poví:
O litr méně lihu vypijte
svatému Janovi kapli pobijte.
On vám vyprosí svornost a zdraví
a tak se učte znát pijácké mravy.
Popěvek na Borovské občany vznikl snad kolem roku 1900.
Od kronikáře Josefa Čapka z Dolní Krupé, v roce 1965.
K. Janáček
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HROZNÁ POVODEŇ NA HORNÍ SÁZAVĚ-

31.

ČERVENCE

1714

Jarmareční píseň o povodni na řece Sázavě, dne 31. července 1714,
při které bylo poškozeno její povodí od pramenů u Žd'áru, přes
Německý Brod, obec Babice u Okrouhlice, zatopena Světlá nad
Sázavou, Ledeč, Zruč, stržen Pelíškův most atd. Povodeň si podle
zpěváka vyžádala přes1 000 lidských životů a velké hmotné škody.
Unikát této písně se nachází v tak zvaném Špalíčku Gi.inthera.
Náhodou tuto píseň objevil J. V. Šimák v Českém Dubu, na náro
dopisné výstavě. Šimák zevrubně popsal Špalíček a podal k němu
literárně historický rozbor v časopise českého muzea, ročník 19171918. Arnošt Gi.inther, který byl jeho majitelem, měl příbuzného novice
u Františkánů a právě na této písni na okraji poznamenal:
"Paní inspektorová okrouhlická Barbora Gi.intherová taky v tej vodě
s Márinkou ve velkém nebezpečenství byla, již až pod paždí v košili se
obhájila."
Z toho se dá usoudit, že Gi.inther, který taky měl nábožné písničky
za pěkné počasí, déšť a úrodu, některé pranostiky, byl hospodářským
úředníkem v Okrouhlici u Německého Brodu a snad později se dostal
jeho Špalíček příbuzenstvím, nebo přeložením do severních Čech. Tato
píseň má v Špalíčku č. 79 a byla vytištěna v Kutné Hoře, u Jiřího Kyncla
roku1714.
Její přepis v úpravě, ale bez všech jiných zásahů, zní takto:
Novina velmi strašlivá, aneb pravdivé vypsání o oné velmi pře
hrozné a veliké povodni, jakéž nebylo od kolika set Jet podobné, kteráž
se stala z dopuštění Božího v naší České zemi a to hned blíž města
Polný a Žd'áru skrze ukrutný příval aneb raději oblaků stržení, řeku
Sázavu tak rozvodnilo, že skrz to mnoho set lidí se stopilo, též množství
domů jak v městech, městečkách i vesnicích pobořilo a pryč odneslo,
též mnoho dobytka, polní zvěře a včel skrz sázavské řeky rozvodnění
jest v nic upadlo a zkazilo, což přezpívajíc novinu jeden každý lépěji
vyrozuměti bude moci.
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Jako: Barboro, panenko svatá ...

Žalostně budu zpívati,

S tím oučinek hltavý,

žalostným hlasem volati,

vpadl do řeky Sázavy,

kdo jen chcete poslouchati,

kdežto sama již dost vody,

všichni budete plakati.

měla ku vzdělání škody.

Z nebe se na nás Kristus Pán

Ze dvou stran se přivalila,

rozhněval a potrestal sám

nad městem Brodem spojila,

morem, drahou i vojnami,

škodu velkou činila,

přeukrutnými vodami.

pěkné domy rozbořila.

Co se stalo v České zemi

Některé domy i s lidmi,

v létu běžícím věřte mi,

pobrala most, špitál, mlejny,

léta páně tisícího

zatopila i kus města,

sedmistého čtrnáctého,

jde až pod rosamark jest cesta.

července posledního dne

Mnoho domů pak v témž městě,

v pátou hodinu s poledne

což se spatřit může ještě,

oblaky se otevřely

jak byly silni

a množství vod dolů svrhly.

vzaly zkázu v okamžení.

Takže od kolika set let

Třiatřicet jich všech bylo,

podobného netrpěl svět

kterých od Brodu plynulo,

skrz velké rozvodnění

kostel svaté Kateřiny

to z Božího dopuštění.

zatopilo té hodiny.

Okolo Palný a Žd'áru,

O osmi hodinách bylo,

kterýžto kraj na Moravu

k Světlý se to ubíralo,

patří blíž českých pomezí,

ves Babice celou vzalo,

když velcí rybníci leží.

jen třích domů zanechalo.

Ti se vodou přeplnily,

Tu též zase ves Babice,

na všechny strany rozlily,

s brodskejma domy plynouce,

nebylo lidské pomoci,

mlejn i dvůr sebou pojaly,

odolat takové moci.

též i lidé v zdech jsou byli.
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V jednom domě se stopili,

Skrz Světlou prudce plynuli,
žalostným hlasem volali:

kteří velcí, silni byli

Pro Bůh, křesťané, pomozte,

jenom maličké děťátko

nám z této bídy vypomozte!

na necičkách ubožátko,

Nedejte utonouti nám,

v tom domě živé zůstalo,

zaplatí vám to Pán Bůh sám.

na vrch kamen se dostalo,

Myť to učinit nemůže,

žalostným hlasem plakalo.

vám i sobě ale spomůžem.
Ještě v těch domech svítíce,

Hamry, mlejny bez meškání,

žalostně smutně plačíce,

městečko Zruč znenadání,

světelské domy zajalo,

mosty všechny jim pobrala,

třiadvacet s sebou vzalo.

ničeho nelitovala.

čtrnáct loket s vejši byla

Tu se vydala velice,

ta voda, kteráž činila

čímž dál, tím ještě více,

škody převelmi veliké

přes domy a přes stavení

mezi křesťany všeliké.

převejšila jsou znamení.

Město Ledeč seskrz tu vodu

Kraj Kouřimský nechybila

trpělo velikou škodu,

mlejny, mosty pobořila,

dvě čtvrti města zkazila

zvláště pak Pelíškův most,

a v pustinu obrátila.

jenž byl silný, vysoký dost.

I pan děkan skrz tu vodu

Jedna žena na té vodě,

musel vytrpěti škodu,

zvolila patronku sobě,

neb jest mu mnoho pobrala

svatou Barboru vzývala,

i děkanství pobořila.

aby ji opatrovala.

Též kostel Petra svatého,

Tu pak hnedky znenadání,

apoštola velikého,

vzala ji za ruku paní,

tam do něho topila

na skálu ji to vyhodilo

i oltáře potopila.

lidem podivení bylo.
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Ještě dvě děti maličký

Ach jaké tu naříkání,

držíc se za své ručičky,

pláč a slzy vylévání

na vodě prudce plynuly

bylo zvlášť nad stopenými,

kotě mezi sebou měly.

každý nad přáteli svými.

Tu manžel na dřevě plyne,

Aniž se zvěři chybila,

manželka pod vodou tone,

kteráž jsou oužlebích byla,

tu peřiny, tu střevíce,

jeleny, laně i srnce

truhly, kožichy, světnice.

zachvátila sebou prudce.

Tu překrásní řemeslníci,

Od mnohých bylo vidíno,

krejčí, ševci, soukeníci,

jak mnoho dříví plavíno,

i s dítkami se stopili,

od rozdílného stavení,

s tím světem se rozloučili.

že vypomoci možné není.

Tak bídně zhynout musili,

Více než na šestnácte mil

v té povodni se zdusili,

po Sázavě žádný omyl

jichžto přes tisíc počet

nejni co jsou škody

vynáší, jak jsem se dočet.

dáli skrz tak náhlé škody.

První a druhý, třetí den,

Niž mohla stačit řeka,

vycházeli někteří ven,

ačkoliv dosti hluboká,

tu se ptali po svých známých,

níž se místy stavovala,

žádného nenalezli z nich.

než se k Vltavě dostala.

Tu syn otce hledajíce

Co se v oulech včel, medu, másla

pro něho tuze plačíce

v soudlích prudká voda nesla,

i otec synáčka svého,

sůl i s celými prameny

litujíc věku mladého.

zvrátila na okamžení.

Matka své dcer y hledala

Žádný nemůž vymluviti

pro ně žalostně plakala

vypsati a vyjádřiti,

i dcera matky své milé

v jaké ceně jsou ty škody

neb ji pozbyla té chvíle.

skrz zdutí Sázavské vody.
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To na statisíc nic není

Čiňme srdečné pokání,

jen co se týče stavení,

bychom došli smilování,

co pak zboží a nábytku

on nám zase dá svou milost,

bylo jest v každém příbytku.

a v nebesích velkou radost.

Jaká žalost nad žalosti,

Amen, Bože, smiluj se,

bolest nad velkou bolestí,

nad dušemi rozpomeň se,

by srdce kamenné bylo,

jenž se v té době stopily,

aby splakati nemělo.

uvediž je ve svá obydlí.

Proto považte křesťané,

Kriste pro tvé umučení,

jak nás mrská metla Páně,

dejž jim hříchu odpuštění,

skrz mor, povodeň, drahotu,

ať se s Tebou vždy radují,

vojnu a rozličnou psotu.

věčně na T vou tvář patřejí.
Amen!

Písnička

je

opatřena

na

titulní

straně

neumělým

lidovým

dřevořezem, zobrazující povodeň. Má formát dvatřistorky, jaký byl
tehdy obvyklý, tištěna švabachem ve velmi špatném pravopise, jak
tomu v té době bylo . Její forma i sloky nijak nad kramářský průměr
nevynikají. Přesto je zajímavým kulturně historickým dokladem nejen
pro samotnou událost a její fakta, ale i pro celkové pojetí v nábožen
ském duchu doby, například zázrak se sv. Barborou. Zpěvák snad více
lituje hmotných škod. Myslí na plástve medu a soudky másla, které
přišly vniveč, skoro tak, jako na tisíc lidských životů. Pro přírodní
katastrofu je poněkud strohý. Rozhodně se nerůzní podobností jiných
podobných
a neviděl ji.

písní.

Obsah

ukazuje,

že

autor o události jen slyšel

Přesto zachytil dost podložených faktů.

Rybníky na

horním toku Sázavy, počínaje Velkým Dářkem a Malým Dářkem jistě k
pohromě

přispěly,

ale celkovou

škodu

nenesly.

Sázava je řekou

ošemetnou, její povodí je značné a údolí, které protéká, je poměrně
těsné.
Podrobněji popsal tuto povodeň na Sázavě J. Beneš v publikaci
Čáslavský kraj v roce 1907. Na třech stránkách uvedl počty zničených
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budov, zahynulých osob v zaplavených vesnicích a městech. Jmenuje i
písemné prameny, z kterých zprávy čerpal.
Uvádím část týkající se N. Brodu (Havlíčkova) a blízkých vesnic a
měst:
. . . Povodeň tato řádila po celém hořejším Posázaví, jak o tom
svědčí tři současné a namnoze souhlasné zprávy uchované v N. Brodě.
Z nich se dovídáme, že v okolí Žd'áru a Polné nastala průtrž mračen,

která způsobila u Žd'áru protržení velkého rybníka "Peklo" a jiných
menších rybníků. Do Něm. Brodu vtrhla velká voda o 4. hodině
odpolední. Strhla krytý most přes Sázavu, poškodila na Dolním před
městí špitál s kostelem sv. Kateřiny - jen Kříž před kostelem zůstal
neporušen. A odnesla zvonici i se zvony. Pobořila část městských
hradeb a celou dolejší část města zatopila. V N. Brodě při té povodni
odnesla voda přes 30 dřevěných domků. Na 50 stavení a 5 mlýnů
zůstalo pobořených a zahynulo 65 lidí. Ve Šlapánově byl pobořen mlýn,
rovněž v Perknově. V Babicích utonulo 42 osob. Ve Světlé voda
rozmetala 24 obydlí a o život přišlo 73 obyvatel. V Ledči vodní živel
pobořil kostel a děkanství a vzal životy 20 občanům ...
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Z POMEZÍ ČECH A MORAVY
Peperek

Jos. Kamarád

Žd'árské vrchy chtěl bych volat jmény,
jimiž jsou již od pradávna křtěny
jsem však jako žáček nesmělý.
Je to těžký úkol pro jednoho,
když těch vrchů v kraji sedí mnoho,
tak jak celé věky seděly.
Z rozhraní Čech u moravské strany,
Peperek je střeží zadumaný,
okolních to vrchů věrný brach
a nad jiné výše vypíná se,
by se divil jedinečné kráse,
která má svůj domov na horách.

Rozset po něm kámen ku kameni
a ty lesy co se na něm mění,
za dešťů si skojí žízeň svou.
Sázava si omývá jej s boku;
loučí se s ním při svém dalším toku,
i s Moravou s Čechy spřízněnou.
Žd'árské vrchy pohled krásou splácí,
kdo je uzří rád se nazpět vrací,
zaměří k nim svojí cesty cíl.
Ví že byly kraji dány věnem,
tokem věků ve snu nedosněném,
než zde tvor a první člověk žil.

Peperek 2.

Jas. Kamarád

Hrdě vypjat stojí jako jelen v říji
a svým vrchem hledí v smavé dálavy.
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Sázava řeka jej pod úpatím míjí
na rozhraní zemí Čech a Moravy.
Bratrsky tam shlíží na sesterské země,
za měsíčních nocí i když jasný den,
s jedlemi tam louky šumí přetajemně
a vrch jeho jimi je jak naježen.
A když mraky temné bouří nad ním hučí,

vzdoruje on živlu, vichr zachytí,
starý strom když zláme, nový jarem pučí,
aby druha v stráži mohl nahradit.
U vrcholu jeho velký kámen líně
leží celé věky jako marná tíž.
Odkud sem se dostal ptej se na dědině,
přepodivnou pověst o něm uslyšíš.
V borovské kdys faře věrný sluha Páně,
na modlitbách dlíval v tiché pokoře,
almužny pak mnohé ze své štědré dlaně,
chudým lidem dával k stáří podpoře.
V kostele když kázal slovo Boží lidu,
slov jeho se símě dobře ujalo.
Farnost celá žila ve zbožném si klidu,
ctností jako květů s jarem vzrůstalo.
Zato satan v pekle marně duše lovil.
Ve farnosti této málo bylo jich,
proto čerta k tomu zvláště ustanovil,
by tam lid i kněze v mnohý svedl hřích.
Usmál se čert směle: U kněze to zkouším.
Budu-li mít kněze, budu mít i lid,
darmo čertem nejsem, svést ho k hříchu musím,
nade všemi potom musím zvítězit!
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Do borovské fary divný člověk přišel,
úsměv libý na rtech, v očích liščí sled,
ač ustrojen pansky, divný pach z něj čišel
a řeči měl sladké jako vábný med.
Líčil rozkoš žití v proudu radovánek,
líčil moc a slávu, kterou dává svět.
Ženy, číše vína, sladké hudby vánek
a schopnosti mnohé levně na účet.
Kněz naň vážně hleděl: proč mne v klidu rušíš?
Vím, že poslal tebe z pekla satan sám.
Plamen moji víry nikdy neudusíš,
aniž ovci jednu svého stáda dám.
Lstivý jsi a chytrý, mocného máš pána,
jehož musíš vždycky býti poslušen.
Zkušenost jím mnohá pro tě nastřádána,
velí tobě duše, ovcí mých dát v plen.
Já však svému Bohu za ně zodpovídám,
Jemu sloužit budu, pokud budu žít,
jako dobrý pastýř ovečky své hlídám
a věrné je Bohu kol sebe chci zřít.
Že jsi pekla synem jistě jen tvá vina,
proč chceš ještě jiné v peklo k sobě vést?
Nabízíš svou zlobu jako pohár vína
kvašeného z blínu ze svých bludných cest.
Viděl jsem kdys kámen na Nížkovské stráni,
jak tvůj dnešní nezdar je ta jeho tíž.
Přistrojí ti satan pěkné uvítání,
zhola až se k němu nazpět navrátíš!
Na vrch před náš kostel dones mi ten kámen,
pro tě není těžký, dobře já to vím.
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Do chvíle, kdy ráno řeknu svoje "amen",
za dobu, co svatou mši si odsloužím.
Domluvil jsem s tebou. Nyní vrať se domů,
s úkolem svým svěř se svému satanu,
zdaří-li se tobě, pekla po zákonu,
já mši svatou navždy sloužit přestanu.
Usmál se čert chtivě nad obětí jistou,
řekl krátce: platí a jako svůj vděk,
za to že se staneš zítra atheistou,
přenesu ten kámen přes vrch Peperek.
Zapadla za čertem temná pekla brána na kolena kleká ku modlitbám kněz,
při postu a bdění do bílého rána:
Ovečky mé, Pane, se mnou sobě střež!
Rozhoupal se zvonek na borovské věži,
na ranní mši svatou známým hlasem zval.
Zatím si smělý čert okamžik ten střežil,
k Nížkovu pro kámen by on též se bral.
Doletěl tam v mžiku, chutě s prací píli!,
řetězy jej poutal, na hřbet navalil,
do výše s ním vylét, ku Peperku cílil,
aby svého slibu pamětlivým byl
Nad Peperek dolétl, chvilička to byla,
k Borové již mířil by tam v chvilce byl,
tomu ale brání jakás mocná síla,
bezděky jej nutí, by se navrátil.
Zuřivě se vzpíral, zuby divě skřípal,
marně však a marně lapal ve vzduchu,
příšerně si zaklel, hněvu běs v něm vzkypěl,
nezdaru tam svého cítě předtuchu.
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V marném to zápasu, vyplýtval své síly,

ku Borové hleděl, zničen docela,
prohrá, věru prohrá, nedoletí k cíli,
čas už se naplnil, lid jde z kostela.
I kněz z chrámu vyšel, ruce svoje spjaty.

To už ranním vzduchem cosi zachvělo,
jak kvílivým děsem dravce pod pařáty,
jemuž v lačnosti se ptáčka zachtělo.
To čert kámen pustil s výše dolů na zem,
že až vrchy lámal jedlí staletých,
Peperek se zachvěl tíže pod nárazem
a vylila řeka, voda z břehů svých.
Dobytka stáda zděšeně se chvěla,
snažíce se ukrýt, kdesi v okolí.
Hejna ptactva strachem nad les vyletěla,
daleko zalétla, za les do polí.
I pro lid to byla strachu plná chvi1e.

Co jen se to dělo? Ku Peperku zřel Jen ten skřivan s výše k úděsu pěl mile
a zpěv jeho krajem, k Boží chvále zněl.

Hrad Ronov

-

los. Kamarád

K základům se rozpadává,
zubu času vydán v plen
a u trosek poutník stává
hluboce jsa zamyšlen.
Zpustlé sídlo ztroskotané,
dávných hostin dozněl smích.
Ozvěnou již nezavane,
v lesních stráních ronovských.
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Nezazní již nikdy znovu,
by zalehnu! do všech stran,
signál ku panskému lovu,
k němuž zvával hradu pán.
Není děv ni krásných paní,
nádhery jíž vídal hrad,
aniž se tu zbrojnoš sklání
v provod návštěv do komnat.
A jen déšť tu oplakává
starých ruin sirý chlad,
kde sídlila moc a sláva,
starý věk a starý řád.

Havlíčkova Borová

-

Jos. Kamarád

Blízko mého domova
Havlíčkova Borová,
usedla si do údolí,
kde se lesy bratří s poli,
na vršku kostelík s věží,
kolem hledí a ji střeží.
Lesy šumí ze všech stran,
čas vchází do věků bran
nový - nese dobu jinou ...
Syna, který nebyl třtinou,
pro dědictví povždy cenné,
zapsal národ mezi věrné.
Ze středu i z okraje
vlídně hledí do kraje,
rodiště to Havlíčkovo,
jenž znal čin i řízné slovo
a zří kopce Vysočiny
v níž vlast mívá věrné syny.
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Slepý varhaník

-

los. Kamarád

Na kůru v Losenici
za varhan krytou klávesnicí
sedával slepý varhaník.
Pro písně Boha velebící
probouzel varhan hudbu spící
jíž s lidem Bohu svůj pěl dík.
A hudbu zpěvy prozpívanou,
andělé nesli nebes branou,
před Boží trůn co zářný květ.
A temnost denní v úděl danou,
Bůh směnil v slast mu požehnanou,
jíž nerozdává tento svět.
Šly roky kolem, sněhy vály,
šly jarní dny a květy stlaly,
šla léta setby v dozrání
a podzimní když větry lkaly,
tam u kostela naslouchaly
se slastí krásy v poznání.
A nikdo jemu nevil věnce,
co sluší darem pro umělce,
jež tónů všech se pánem stal.
Měl místo vína vodu v sklence
a chléb svůj krájel též jen tence byl spokojen a hrál a hrál ...
Jen ten kdo v jasu pochopení,
tam naslouchával varhan znění,
obraz si vzácný v srdci vryl,
že nešťasten tu v světě není,
kdo v heroickém zanícení,
si zvolí správný směr a cíl!
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Brodská smrt

-

Jindřich Hošek-Přibyslavský

Tys výsměchem lidského pachtění,
pár kostí - víc na sobě nemáš sevřená žebra do kruhu a zvonec, jímž chvílemi klinkáš.
Odzváníš hodiny života,
když jitřenka nad Brodem vzplane,
pak polední v žáru i za mrazu,
i den když nad západem skane.

Ať kdokoliv na tebe pohlédne,
z tvé lebky se výstraha dívá:
všechno tu je jen marnost - pohleď jen,
co z člověka naposled zbývá!
Pár kostí, jež v rovu časem ztlí,
jak všem je předurčeno jen dobrou pověst lze uchovat,
své poctivé, dobré jméno.

Pověst o brodské smrti
Tytam jsou už idylické časy,
jež leckomu z nás byly by snad vhod,
které ve věnci svých městských hradeb
míval druhdy náš Havlíčkův Brod.
O bezpečnost bylo postaráno,
kraj ponocný s věže obzíral městský hlásný opožděným chodcům
jen obezřetně bránu otvíral.
Náměstím se světlo mihotalo,
když měštěnín kráčíval jím tmou -
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jak zachrut v plášti, hlavu v beranici,
spěl k šenkovnímu domu s lucernou.
V něm práce rmut a zlé trampoty spláchnout -

zde s mistry cechovními v kostky hrál,
a než hodina duchů odtroubena,
se sousedy se domů vracíval.
Oh, venku mrazivý když vítr hvízdal,
skučela meluzína nad lesy,
rád dopadl, pln sladké medoviny,
do duchen vystlaných pod nebesy.
V nádherném kraji, jímž Sázava plyne,

nebýval povždy bezstarostný klid kolikrát bylo nutno nepřítele
od městských hradeb v boji odrazit!
Na hláskách dlely zesílené stráže,
u městských bran k útoku povel zněl,
štěrbinami hradeb z napjatých samostřílů
zasypal nepřítele příval střel.
Než stalo se, že kdysi znenadání
voj Němců od Jihlavy k městu vpad nikdo nic netušil, na Sázavě ženy praly,
na Dolní bráně měl hlídku hlásný Hnát.
Aj, co to znamená, komu do dálky kyne?
Jakýs se k městu válečný nese ryk toť zřejmě prorada, již Hnát na bráně páše shluk žen zde peroucích za Hnátem na věž vnik,
jsa v nitru přesvědčen o jeho hnusném činu.
Za svoji spáchanou nad městem proradu,
v nerovném zápasu podlehl žen těch síle,
byl svržen do hlubiny přes cimbuří ohradu.
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Jen kostra se po hlásném Hnátovi uchovala,
všem brodským občanům od věku do věku,
aby ve výklenku věžním připomínala,
co může se přihodit za zradu člověku.
Mráz kostmi provívá, je žhne slunce nad západem,
kdy hodina po hodině na věži odbíjí i on zvoncem zaklinká, jak všechno na tom světě,
bez hlesu a odmluvy časem svým pomíjí.
Z veršů {rukopis) Josefa Kamaráda rolníka a dělníka, Velká
Losenice {1901-1973).
Z
versu různě otištěných, i rukopisů Jindřicha Hoška
Přibyslavského, učitele, rodáka ze Žižkova Pole {1884-1958}.
Vybral a upravil K. Janáček-Soběnovský, roku 1999.

Ze Skutečska

-

Jos. Kamarád

Bohaté a tvrdé

Chudičkému kraji

jsou skutečské skály.
Kolik už to kostek

jsou �ždy požehnáním.
Nad sty ztvrdlých rukou

ku dláždění daly?

v úctě své se skláním.

Kameníků klíny

Za chlebovou vůní

do modravých slují

lidem práci smění -

nesčetný ten počet

Kéž se od nich vrací

stále zapisují.

všichni nezraněni!

Z kvádrů stojí mosty,
regulace, domy
a co štěrku skytly
nepřeberné lomy.
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ZÁVĚR
Skončilo putování po kusu naší Vysočiny. Přáli bychom si, abyste se
u tohoto povídání alespoň trochu pobavili, ledacos nového se dověděli.
A zapomněli na různé trampoty, které ke konci druhého tisíciletí trápí

dnešní svět.
Do tisku připravujeme knížku další a budou to písně, které se
zpívaly před léty. Zpívaly je naše babičky a prababičky a i starší. Zase to
dalo velkou námahu dostat se mezi lidi, nechat si ty písně zazpívat a
na to musí být člověk, který má rád lidi a lidé jeho .
A to je Karel Janáček ze Sobíňova.

