Příběhy psané do kamene II
Putování osmé - nešťastný mládenec
U obce Pyšel jsou kameny dva. První je u cesty do Častotic. Podle
pověsti zde byla přepadena a vyvražděna svatba. Na místě druhého
kamene, spáchal odmítnutý nápadník sebevraždu.
Jedná se o oboustranně opracovaný kámen
s hlubokým reliéfem latinského kříže.

Příběhy psané do kamene II
Stojí u cesty, v poli či na kraji lesa. Záhadné kameny, strážci minulosti.
Čas od času na ně narazíte. Lidská ruka jim dlátem a kladivem vepsala
podobu a určila tvar. Mnohé z nich byly tesány v pokání, na důkaz smíru.
Některé sloužily při práci, jiné zas byly například svědky nešťastné sázky.
Mlčenliví, vydáni na pospas času. Vítr, slunce, voda a mráz brousí si
o ně zuby. Příběhy, které jim daly vzniknout, se stále víc propadají do
zapomnění. Písemné zprávy o nich jsou kusé, nepřesné a nejčastěji
nejsou k nalezení.

Kudy: Cesta ke druhému kameni vede z obce Pyšel po polní cestě
směr Častotice . U křížku zabočte doleva na polní cestu směr rybník
Hranečník. Cesta se v zatáčce přimyká k lesu. Hledejte na jeho spodní
(jižní) hraně.
Zjistěte: změřte azimuty podélné osy kamene.

Tímto úvodem jsme vás v roce 2002 pozvali k putování za osmi kameny
našeho kraje. Rádi bychom vás na podobná putování s sebou vzali
podruhé. Když jsme letošní toulky za kameny připravovali, znovu jsme
si uvědomili jak je náš kraj malebný, jak osvěžující je jít pěšinami mezi
poli, toulat se lesními cestami, čas od času se zastavit a zaposlouchat do
zvuků, které vás najednou obklopují. Žasli jsme, kolik tváří, nálad a barev
má tento kraj v průběhu ročních období.
Vydejte se s námi i vy na toulky krajinou za těmito kameny. Byly v ní
vztyčeny na upomínku různých událostí. Pokusme se je znovuobjevit
a připomenout si příběhy, které jsou s nimi spjaty. Při pátrání po těchto
kamenech vás budou provázet přiložené mapky a stručné popisy cest.

Pravidla hry:

Všechny použité obrázky kamenů v tomto zpravodaji jsou pouze ilustrativní.

Obrázkové sudoku - smírčí kameny
Jako bonus vám nabízíme k luštění obrázkové sudoku s motivy smírčích
kamenů. Toto sudoku si můžete stáhnout z webových stránek jednoty
www.sokol-trebic.cz. Najdete ho v Aktualně / Pro volný čas. Pokud
ho přiložíte k hlášení budete zařazeni do mimořádného slosování. Ze
zaslaných sudoku vylosujeme dalších pět výherců, kteří obdrží knižní
poukaz na odběr knihy dle vlastního výběru.

Podle popisů a mapek se pokuste jednotlivé kameny najít a odpovědět na
uvedené otázky. O těchto putováních nám zašlete hlášení. Za tři správné
odpovědi obdrží každý účastník pamětní list. Za nejméně čtyři správné
odpovědi pak bude zařazen do závěrečného slosování o věcné ceny.
Losovat se bude v těchto kategoriích: rodiny s dětmi, žáci základních škol
1.- 4. třída, žáci základních škol 5.- 9. třída, studenti, dospělí, senioři.
Hlášení můžete zasílat do 30.11. 2008 na adresu: Jan Lukášek,
Wolkerova 6, 674 01 Třebíč. Uveďte v něm svoje plné jméno, adresu, o
které putování jde, příslušnou odpověď a svoji kategorii. U skupin postačí
uvést požadované údaje u vedoucího a dále jen počet zúčastněných.
Pokud připojíte i pár řádek navíc, budeme potěšeni. Přejeme vám
příjemné chvíle prožité v přírodě a pěkné zážitky na cestě.
Jan Lukášek, Emanuel Nožička - Sokol Třebíč

Putování první - pamětní kámen
Tento kámen je připomínkou tragické události, ke které došlo v roce
1842. Fořt Čepel byl velkým nepřítelem pytláků. Společně s hajnými
na ně pořádal doslova hony. Pokud na některého z nich v lese natrefili,
zastřelili ho a na místě zakopali. Při jedné takové přestřelce byl postřelen
pytlák ze Svatoslavi. Podařilo se mu utéct a druhý den se s pomocí lidí
dostat do obecního špitálu v Březníku. Zde ale svému zranění podlehl a
zemřel. V místě kamene byl fořt Čepel zastřelen py
pytláky, odplatou za smrt
jejich kamaráda.
Jedná se o udržovanou kamennou desku s textem.

Tento projekt se uskutečnil s finanční podporou
Zdravého města Třebíč

www.sokol-trebic.cz

Letáček je určen k dalšímu kopírování a rozmnožování.

Je vítáno jakékoli jeho šíření v neomezeném počtu, s využitím
všech dostupných technologií. Pokud uznáte za vhodné, předejte
prosím tyto informace Vašim blízkým, kamarádům a známým.

Vydáno pro vnitřní potřebu Sokola Třebíč, nákladem 1000 ks.
Grafická úprava, foto a sazba - Jan Lukášek, tisk - APAGE Třebíč.
NEPRODEJNÉ. Toto číslo neprošlo jazykovou ani stylistickou úpravou.
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Kudy: Tento kámen najdete u Sedlece v lese při zeleně značené
turistické stezce, v místech mezi tzv. Holým kopcem a Čertovým můstkem.
Z křižovatky čtyř lesních cest se vydejte po zelené směrem severním.
Zjistěte: opište z kamene celý nápis.
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Příběhy psané do kamene II

Příběhy psané do kamene II

Putování druhé - kámen u křížku

Putování páté - kámen s letopočtem

Příběh, který se k tomuto místu vztahuje, je smutný a vede k zamyšlení
jak podivné jsou cesty osudu. Poblíž křížku, který zde stojí, usedla
k odpočinku žena s plnou nůší. Nůše se ji sesmekla tak nešťastně, že se
v jejích popruzích udusila.

Tento kámen patrně nemá žádnou legendu. Nepodařil se nám zjistit ani
důvod, proč byl vztyčen. Letopočet na něm by mohl svádět k úvaze, že
byl oslavou mladého kulatého výročí jisté historické události.

Jde o hrubě opracovaný kámen ve tvaru trojbokého jehlanu.
Na čelní straně kamene je vytesán reliéf řeckého kříže.

Jedná se o prostý kámen s letopočtem

Kudy: Z Horních Heřmanic po modré k rybníčku. Od něho stále po modré
turistické značce. Hledejte u křížku. Kámen je umístěn nedaleko.
Zjistěte: pořiďte jednoduchý náčrt kamene, opište letopočty na křížku.

Putování třetí - formanův kámen
Ke kameni se váže pověst o smrti formana Vlacha, který vezl z Vídně
do Lipska koření. Když projížděl místem kde nyní kámen stojí, vystřelil
poblíž myslivec. Formanovi se splašili koně, vůz se s ním převrátil a
forman pod ním zahynul.
Jedná se kamennou desku s reliéfem latinského kříže.

Kudy: Jděte z Hrotovic od kostela po zelené turistické značce do
Velikého lesa (směr Mstěnice). Zhruba uprostřed lesa jsou dvě křižovatky
lesních cest. Hledejte mezi nimi po levé straně s Hrotovicemi v zádech.
Je cca 10 metrů od cesty.
Zjistěte:
jistěte: opište letopočet – zkuste určit, k jakému výročí by se mohl
letopočet vztahovat.

Putování šesté - zavražděný kuchař
Údajně se k tomuto kameni vypráví více pověstí. Jedna z nich tvrdí, že
zde byl vojáky Napoleonova vojska zabit kuchař, protože zpronevěřil
výměnou za peníze od vesničanů jídlo, kterým měl vojsko nasytit.
Jedná se o cca 80cm vysoký kámen. Na obou
stranách má reliéf latinského kříže.

Kudy: 49°7‘44“N, 15°43‘33“E
Zjistěte: tloušťku kamene u paty – měřte z pravé strany.

Putování čtvrté - novodobý menhir
Ze dvou slov staré keltštiny men (kámen) a hir (dlouhý) vzniklo slovo
menhir. Označujeme jím uměle vztyčené kameny, jejich původ a určení
je neznámý a kterých je na evropském kontinentu několik tisíc. Jde o
památky z dob starých Keltů. Světově proslulá je stavba Stonehenge
nebo kamenné řady u Carnaku, u nás pak je nejznámější „Kamenný
muž“ stojící nedaleko Klobúk v Čechách. Nedaleko Třebíče byl podobný
kámen vztyčen v nedávné době.
Jde o hrubě opracovaný kámen ve tvaru trojbokého jehlanu.
Na čelní straně kamene je vytesán reliéf řeckého kříže.

Kudy: Vydejte se od turistického rozcestníku v Dobré Vodě u Třebíče po
žluté turistické značce směr Vladislav. Hned za osadou přijdete na malou
loučku. Kámen nemůžete přehlédnout. Je vztyčen v jejím východním
cípu.
Zjistěte: změřte výšku kamene.
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Kudy: Podle fotografie turistického rozcestníku si vyhledejte příslušnou
křižovatku lesních cest. Vydejte se po cestě, která vede na jih. Po
necelých sto metrech na kámen narazíte. Je nalevo nad cestou.
Zjistěte: určete druh stromu u kterého stojí.

Putování sedmé - smrt řezníka
Tento kámen prý připomíná smrt řezníka, kterého rozšlapal a roztrhal
splašený býk, když ho tudy řezník vedl z trhu. Podle druhé verze pověsti
byl údajně řezník zabit právě kvůli býkovi. Šlo o loupežnou vraždu.
Jde o šikmo posazený kámen. Na sobě má
vytesán reliéf dvouramenného kříže.

Kudy: Po modré turistické značce z Budišova do Oslavy. Hledejte od
turistického rozcestníku U Křížku, po pravotočivou zatáčku cesty. Kámen
je na pravé straně, hned u cesty.
Zjistěte: zaznamenejte základní rozměry kříže, vytesaného na kameni.
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