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Uprostřed polí na katastru obce Újezdec se nacházi legendami opředené místo
spojované s těŽkými osudy našeho národa v dobách minulých. Je to Růžoý palouček,
památník českým bratřím - kulturní památka, pietní místo. Cestujeme-li po silnici z
Litomyšle na Nové Hrady a Skuteč, odbočíme v Morašicích na Újezdec. Asi 200 m před
touto obcí nás březová alej lemující silnici přivede k parku, v němŽ sena|ézá pověstmi
opředený Růžoý palouček. Vlastní Růžorný palouček je plocha o výměře asi 350 m2,
porostlá zvláštním druhem rtňi - Rosa gallica - filŽe francouzská, také ruže stepní nebo
paloučská. Tento druh růží se u nás jinde nevyskytuje. Je neobvyklý tim, Že připomíná
spíše bylinu neŽ dřevinu, nemá trny, pouze ostré chloupky na stoncích. Kořen je kolmý,
několik metrů dlouhý. Husté a nahodilé zapojení divoce rostoucích rostlin neumoŽňuje
jejich okopávání, pouze je z nich na jaře odstraňována stařina. Růže kvetou od konce květ
na do počátku července, kaŽdý jedinec však kvete velmi krátce - jeden aŽ tÍi dny. Barva
květu je červená až karnrínová. Podle jedné z legend vyrostly ze s|zí českých bratří, kteří
se zde loučili před nucených odchodem do emigrace. Ve skutečnosti zde tyto růŽe kvetou
od nepaměti, původně snad uprostřed lesů. Postupným rozšiřováním orné půdy na úkor

lesů se dostaly mezi lány polností, patřící ke
statku č. p. 30 v Újezdci. Tato usedlost patřila
odr. 1492 k panství poličskému, později bran-
dýskému. Můžeme-li zmínku v dopisu K. w.
Světelského, vrchního na panství litomyšlském
přijmout j ako narážku na Růžový palouček, pak
by to byl nejstarší písemný doklad o tomto
místě z roku 169l. Vrchní Světelský pánům
poličským píše: Stran zhlédnutí nějakého
palouku, kteý pod jisý ourok poddaný v

Makově užívá .......sem všemtt vyrozuntěl, však

ale v tont žádné pochybností není, že se takový
ourok v urbáři zdejším zóntecként nachcizí, aby
podobně ten palouk k panství lítomyšlskému
dědičně přinaležeti ntoltl. Dohad morašického
kaplana J.V. olivy (uŽíval pseudonym
Hlošina), Že Růžový palouček patřil ke kartuzi-
ánskému klášteru V Tržku s odvoláním na

zak|ádaci listinu zr.1378,vycházi z citace textu

Rubus beatae Mariae a překládá jej jako Růžoý palouček. Spolehlivou zmínku najdeme

v josefinském katastru z roku 1787 , kde u parcely číslo 1 L7 a l l8 je poznámka Palouček
jeho v té roli červený nazvaný, docela neužitečný.
Do povědomí české veřejnosti Růžový palouček vstoupil v průběhu devatenáctého století

v souvislosti s tehdejším národním vzepětím. Po prvním článku Václava Jaromíra Picka v
"České wčele'' následovaly další, např. Josefa Kačera v "Národních listech'' a jiných.

Nejvíce se o rozšíření legendy o Růžovém paloučku zasloužil Alois Jirásek, prvně člán-
kem v "Pokroku'' ze dne 23.7. 1876, především však ve svých "Starých pověstech čes-

kých''. V pruběhu dalších let mnoho autorů psalo studie a články o RůŽovém paloučku,

velmi často poplatné názorovému postoji autora.



Litomyšlský historik Antonín Torníček věnoval tomuto místu mnoho času a bádá-
ní. Vyslovil doměnku, Že Růžoý palouček byla vzorová polní míra, podobně jako
Přemyslovo políčko u Stadic. Dokládal to sloŽiým výpočtem s použitím staých měr
(sáhů, provazců a pod). V jiné úvaze se Tomíček zabývá názorem, Že zde bylo v pohan-
ských dobách keltské obětiště. Keltové si svá kultovní místa vybírali v prostorách, které
mají vnitřní energii. Dodnes někteří návštěvníci, kteří se zabývají proutkařením či mysti-
kou, o existenci tohoto jevu přesvědčují, coŽ je však těžké dokázat či vyvrátit.

Skutečnost, že lidé z okolí chovali k RůŽovému paloučku odedávna posvátnou
úctu, dala vznik řadě pověs-
tí chránících RůŽový palou-
ček před zničením. Většina
legend říkala, Že neštěstí
postihne toho, kdo by jej
chtěl zniěit. Některé tyto
pověsti se ztrácejí v šeru
dávnověku, některé mají
podklad ve skutečných udá-
lostech. Známá pověst o
poslední strašné bitvě říká,
že po ní se na RůŽovém
paloučku sejde sedm králů
u kamenného stolu, kteý
sám vyroste ze země, a

sepíší zde věčný mír. Jiná
zkazka praví, Že věčný mír
nastane, až všechny ruže najednou rozkvetou a pak všechny zvadnou.
Za napo|eonských válek si ruský voják jménem Gavrila z oddílu tábořícího v Újezdci
chtěl na Růžovém paloučku vyďt růži pro svou milou. Přitom zakopl a při pádu se vlast-
ni zbrani smrtelně zranil.
Mnoho legend je spojeno právě se snahou hospodářů - vlastníků tento pozemek obdělá-
vat. Kdysi chtěl sedlák Palouček zorat, ale poškodil se mu pluh. Když vyjel příště, kůri si
z|áma| nohu. Další sedlák chtěl ruže vykopat. V noci mu však shořela stodola, v níž měl
uskladněno nářadí. Jiný hospodář na ruŽe nanosil suché klestí, aby je vypálil. Po návratu
domů našel doma mrtvou ženu a ve vaničce utopené dítě.V roce l844 došlo k požáru v
pazderně, kde se údajně třel len z Paloučku. Při požáru uhořela hospodářova dcera
Kateřina Dostálová rozená Drábková a tři služky. Na pamět' této události zřídil hospodář
Jan Koníček (švagr uhořelé Kateřiny) v roce l870 na RůŽovém paloučku WíŽ, a ten byl v
roce l909 přemístěn ke kapličce v Újezdci; další kříŽ byl zbudován na místě vyhořelé paz-
derny a stojí 200 m od Újezdce směrem k Cerekvici nad Loučnou.
Nejznámější legenda o Růžovém paloučku říká, Že riže vyrostly ze slzí českých bratří,
kteří se zde loučili před odchodem do ciziny. V Litomyšli a okolí byla početná skupina pří-
slušníků jednoý bratrské pod ochranou Kostky z Postupic. Ten se účastnil v roce l547
rebelie proti Ferdinandu I., která byla potlaěenaaKostkům byl majetek zabaven. V důsled-
ku rekatolizace odešlo z Litomyšle a okolí na sto padesát bratří. Císař Maxmilián však byl

Kříž na Růžovém paloučku



tolerantní k nekatolíkům a Rudolf II. dokonce svým majestátem z roku 1609 povolil svo-
bodu náboženského vyznání. Po bitvě bělohorské se vše změnilo a tvrdý postoj Ferdinanda
I[. znamenal další exodus nekatolíků do Německa a Polska. Před odchodem se pý na
Růžovém paloučku loučili s vlastí. Počátkem osmnáctého století odešli z vesnic v okolí
RůŽového paloučku někteř'í tajní nekatolíci do zahraničí (Václav Klejch zLaŽan, Kristián
Litochleb z Morašic a jiní). Různí autoři (Bernard Beniš, laŽanská kronika a jiní) uvádě-

1i, Že V roce l742 se s pruskou armádou, která vpadla aŽna Moravu, vrátili někteří exulanti
a poŽadovali na vrchnostech navrácení svých konfiskovaných majetků. V důsledku změny
na válečném poli a ústupu Prusů se však museli tito lidé vrátit do Německa. Dne 12.květ-
na 1742 se údajně skupina dvaceti lidí pod vedením Jakuba Kavky z Českých Heřmanic
na RůŽovém paloučku loučila s vlastí. Mnozí návštěvníci - cizinci na RůŽovém paloučku
tyto události připomínají, dokonce skupina Američanů, která navštívila Růžový palouček
v devadesátých letech tvrdila, Že jejich předkové se na tomto míst loučili s vlastí.



Pověsti a posvátná úcta okolního lidu se staly v době národního obrození podně-
tem ke zvýšenému zájmu o toto místo. Přibývalo návštěvníků, jednotlivců i skupin, přibý-
valo i písemných zptáv v tisku. Víme o návštěvě pastora Josefa Kačera v roce 1828, Alois
Jirásek navštívil prvně Růžoý palouček v roce 1876. Hmatatelným svědkem výletu lito-
myšlského pěveckého sboru Vlastimil je kámen zasazený mezi rťňičkami, datovaný
rokem 1865.

Důležité písemné zpráwy nám zanechal Václav Dostál zÚjezdce č.p. 9, kteý byl
v roce 1910 zvolen místopředsedou Spolku pro získání Růžového paloučku veřejnosti . V
osmdesáých letech devatenáctého století vudčí osobnosti zÚjezdce a okolních vesnic se

dohodly na ustavení výboru pro postavení pomníku na Růžovém paloučku. Předsedou
tohoto spolku,kteý neměl stanovy, byl zvolen Jan Koníč ek zÚjezdce č.p..30, místopřed-
sedou Tomáš Filip, řídící učitel z Morašic, a jednatelem Jan Dostál zÚjezdce č. p.29.Ye
výboru dále byli V. Limberský, V. Němec, V. Čermák, V. Dostál, J. Bartoš a V. Huryta z
Újezdce, V. Cibulka a B. Beniš z Makova, Fr. Dostál zMorašic, V. Kašpar z Bučiny, J.
Cejp zTisové, V. Siegl z Cerekvice, J. Říha a J. Voženílek z Hrušové, J. Kubát a J. Beneš
ze Sloupnice. Většina členů toho spolku byli prostí rolníci, kteří nezištně usilovali o
povznesení tohoto posvátného místa. Řada z nich stála o dvacet let později u zrodu Spolku
pro získání Růžového paloučku veřejnosti'
Pro zvýšení zájmu o Růžový palouček a získání prostředků na zamýšlený památník uspo-
Íáda| ýbor v roce 188l tak zvaný výlet na Růžový palouček. Slavnost byla uspořádána
v blízkém Koníčkově háji. Ze zprávy B. Beniše a V. Dostála vyplývá, Že to byla na

Litomyšlsku událost prvního řádu. Návštěva byla obrovská z blízkého i vzdáleného okolí,
k čemuž přispělo i pěkné počasí. Za dohledu četníků a vládního komisaře řečnil učitel Filip
a učitel Klika. Zisk činil 97,4 z|atých.V roce l883 se uskutečnil další výlet, tentokrát do

Čečetkova háje. Pro špatné počasí byl málo navštívený a skončil ztrátou 50 zlatých. Ještě

v roce l884 připravil ýbor další úspěšný výlet opět do Čečetkova háje. Přijelo mnoho

hasičských sboru zblízka i z dá|i, velká byla i účast ostatních návštěvníků. Bernard Beniš
v kronice obce Újezdec píše: "L a III. výlet předčily počtem návštěvníků všechny pozdější
výleý, schůze i tábory pořádané až do doby odhalení pomníku na Růžovém paloučku a
trvale rozvířily myšIenku na jeho vybudování".
Patrně stejné osobnosti se zasloužily o další shromáždění konané v neděli l7. července

|892. ověnčené vozy s vlajícími prapory přivezly mládeŽ v krojích spolu s dalším množ-

stvím návštěvníků. V lese, kde vyhrávala sokolská kapela, bylo i občerstvení. o další čin-
nosti tohoto výboru pro postavení pomníku nemáme jiné zprávy.

Zájemveřejnosti o toto významné místo byl pobídkou k novému úsilí i v počínajícím dva-

cátém století. Významným mezníkem se stal tábor lidu na Růžovém paloučku v neděli

2I.záři 1902. Sešlo se tehdy na 2.500 účastníků a pruběh byl bouřlivý. Na jeho přípravě se
podílel poslanec František Dostál z Morašic, tajemník okresního výboru Jan Novák,

Václav Sedláček a Jan Fikejz z Morašic, Josef Andrle, Jan Dostál, Jan Koníček a Josef
Čermák z Újezdce, František Rovenský z Kamenných Sedlišt', Maxmilián Novotný z

Cerekvice a další. Jmenovaní měli v pruběhu roku l902 a 1903 několik důvěrných schů-

zek, zaměřených na zakoupení Růžového paloučku a za|oŽeni spolku pro tento účel.

Poslanec František Dostál zaslra\ okresnímu výboru v Litomyšli žádost o souhlas ustavit
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spolek pro získání Růžového paloučku veřejnosti, datovanou 16. března 1903. Podání příz-
nivě vyřídil okresní výbor na své schůzi dne l9.bÍezna l903 - číslo podací 330: Schůze k
zakoupení pozemku s Růžovým paloučkem dne 5'dubna ] 903 v zasedací místnosti okresní-
ho zastupitelstva v Litomyšli za účasti 16 zástupců obcí a okresu i učinila tato usnesení jed-
nomyslná: zakoupení Růžového paloučku a odevzdání jeho nejširší veřejnosti budiž pro-
vedeno. K účelu tomu budiž zřízen spolek a návrh stanov tohoto spolku budiž dožádán
výbor okresní. Dne 7.června 1903 byl návrh stanov dvanácti zástupcům českých obcí před-
nesen a ýnosem c. k. místodržitelstvi ze dne 27.června l903 byl schválen statut spolku
pod názvem "Spolek pro získání Růžového paloučku u oujezdce veřejnosti se sídtem
v Litomyšli''. Současně bylo vydáno prohlášení k občanstvu, aby přistupovalo za členy.

Ustavující valná hromada Spolku byla svolána do zasedaci místnosti okresního
zastupitelstva v Litomyšli na 8.listopad 1903, tedy k 283.vyročí bitvy na Bílé hoře.
Zak|ádajicích třicet pět členů zvolilo prvním předsedou poslance Františka Dostála z
Morašic, místopředsedou Václava Sedláčka z Morašic, jednatelem, zapisovatelem a
pokladníkem Jana Nováka, okresního tajemníka. Dalšími členy ýboru byli: Jan Černý z
Voděrad - okresní starosta, Václav Bureš - starosta z Makova, Jan Horák z Horek, Jan
Maloch - starosta ze Sloupnice, Jan Krutina z osíka a Alois Slezák z Litomyšle.
Spolek převzal vkladní kníŽku s částkou 859,51 K, nashromáŽděnou z výnosů předchozích
akcí ve prospěch zakoupení RůŽového paloučku.V následující době přistupovali za členy
další občané, obce i spolky, v polovině roku l907 měl spolek 345 členů.

Hlavním cílem spolku bylo odkoupení pozemků od manželů Koníčkových z
Újezdce, k čemuž tito dali příslib. Dalším úkolem spolku bylo organizovat shromáŽdění
na Růžovém paloučku. Hasičský sbor a těloýchovná jednota Sokol v Morašicích uspo-
řádaly 12. června 1904 ýlet, kterého se zúčastnilo jedenáct sokolských jednot a čtyři
hasičské sbory. Spolu s ostatními občany přišlo na 5.000 osob. Sokol Morašice k této pří-
ležitosti vydal brožurku o Růžovém paloučku.

Z Litomyšle a Vysokého Mýta přišli na RůŽový palouček dne l9.srpna 1906 národní soci-
alisté. Ke třem tisícům návštěvníků promluvil říšský poslanec Václav Jaroslav Klofač.

Na valné hromadě l7.ledna l906 abdikoval dosavadní předseda Spolku poslanec
František Dostál, novým předsedou byl zvolen Václav Sedláček z Morašic, jednatelem,
zapisovatelem a pokladníkem Bedřich Dudycha z Jarošova.

Při schůzi výboru dne Z2.dubna 1906 bylo oznámeno , že se uskutečnila koupě
RůŽového paloučku spolu s okolním pozemkem o celkové výměře 10 měřic ( l,86 ha) za
8.000 K. Jako závdavek bylo předáno manželům Koníčkovým l.000 K, při podpisu
smlouvy se splatí 3.000 K a zbytek 4.000 K do konce roku l906. Majetek spolku činil v té
době 2'000 K, proto bylo usneseno rozeslat prosebné listy okolním obcím a městům.
Potřebná finanční částka byla vypůjčena u okresní hospodářské zá|ožny v Litomyšli a
Zá|ožniho a spořitelního spolku v Morašicich. Smlottvou kupní ze dne 7.dubna 1906 byl
Růžový palouček zapsán do pozentkových knih česlglch obcí okresu litomyšlského. Tak
bylo čteno na valné hromadě Spolku, konané dne 1'června 1913, jak je uvedeno v zápise
z tohoto jednání.

Václav Dostál ve svých pamětech píše, Že okres litomyšlský převza| od Spolku
pro získání Růžového paloučku veřejnosti tento pozemek do vlastnictvi, anižby o tom byla



nějaká smlouva do pozemkových knih vtělena. Dále píše, že okres se smlouvou zavázal:
I. Růžoý palouček navždy věnován veřejnosti a budiž ho používano jen k účelům národ-

něsvobodomyslným a pokrokovým, jak historická minulost toho žádá.
2. Nesmí býti používán k tihradě okresních výdajů antž zadlužen.
3. Německa část okresu nemůže číniti nároku na toto jmění'
4. Případného příjntu z něho budiž pottžito opětně ke zvelebení místa tohoto.
5. Daň a dóvlry veřejné z tohoto pozemku bude vždy platiti okres'
Usnesení ze dne 12. června l906, číslo protokolu 1050, sl'5 tyto podmínky schválilo a od
té doby okres platil z RůŽového paloučku daň a také poplatek z převodu vlastnictvi240K.
Knihovním vlastníkem jest však pořád zmínný spolek - potud Václav Dostál.
Na výborové schůzi dne 5.srpna 1906 bylo oznámeno, že okresní zastupitelstvo přrjímá
Růžov'ý palouček do vlastnictví.

Po uskutečněné koupi pozemků se vedení spolku zabýva|o získáním finančních
prostředků k úhradě dluhu. Stejnou měrou bylo jednáno o dalších úpravách Paloučku, zbu-
dování památníku a nakládání s okolními pozemky. Prostor před ružičkami byl zatravněn,
ostatní pozemky kolem paloučku byly pronajímány k zemědělské činnosti. Zápisem,rybo-
ru ze dne 1. října 1907 byly tyto pozemky pronajaty na pět let těmto pachtýřům:
Střítezský Jan 6 mír
Pravec Josef 2 miry
Cibulka Jan
Štursa Jan 465 sáhů 20 K 92h.

36 sáhů

372 sáhtt

45K
48K
16K

62h

74h

Růžový palouček byl zřejmě dosti zanedbaný, protože při výborové schůzi dne 25.března
|908 "bylo rozhodnuto odstranit topoly a ostatní plevelovité dřeviny ". Byl podán návrh na

oplocení růŽiček, coŽ se uskutečnilo roku l909' Pan Koníček byl poŽádán, aby přemístil
KíŽ, kteý zde stál na památku žen uhořelých v pazderně v roce 1844. Kolem Růžového
paloučku byly vysázeny lípy, růžičky přihnojeny kompostem' Výbor spolku vybral ze tři
návrhů projekt zahradníka Friedla z Vysokého Mýta.o spolupráci bylo požádáno ředitel-
ství sochařské školy v Hořicích. To navrhlo stavbu zýšeného kamenného řečniště s ružič-
kami uprostřed a velkým žuloým kvádrem s reliefem . Žaany z těchto návrhů se však neu-

skutečnil. Důvodem byl především nedostatek finančních prostředků.

Výbor tedy rozhodl shromaŽdovat penize na zbudování památníku a v roce 19l5 postavit
pomník u příleŽitosti pětistého výročí upálení M. Jana Husa. Světová válka ovšem tento

úmysl zmaÍila. Činnost spolku postupně upadala, na valné hromadě 27. června 1910 bylo
přítomno pouze pět členů. Další záznam je z va|né hromady 18.prosince 1910 a poslední
předválečná schůze je zaznamenána dne 1. června 1913. Světová válka činnost spolku
umrtvila úplně. Vůdčí duch spolku jednatel Bedřich Dudycha strávil tři a půl roku na

frontě.
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Brzy po válce zača| spolek pracovat s novýrn elánem. Úsilí bylo upřeno přede-
všírn ke zbudování panrátníku, úpravě celého areálu a stavbě silnice od Újezdce k
RůŽovému paloučku a dále ke Třem Kocourům. V soutěŽi na památník byl na doporuče-
ní architekta pražského hradu Josipa Plečnika vybrán návrh Aloise Meteláka. Ředitelství
řemeslnické školy z Litomyšle se uvolilo navržený projekt vyhotovit. Legionářská obec
poskytla na pomník měd' dovezenou ze Sibiře. Původní záměr umístit památník uprostřed
růžiček Antonín Tomíček zvráti|; rovněž navrhl zvýšení památníku a jeho oplocení. V této
podobě byl pomník učiteli a Žáky Řemeslnické školy v Litomyšli vytvořen. Spisovatel
Alois Jirásek sestavil texty na panrátník' jména osobností jednoty bratrské předložil profe-
sor František Páta.

Výborová schůze
za předsednictví Václava
Sedláčka, jednatele
Dudychy a ostatních před-
válečných členů výboru se
konala dne 26.ledna 19ZL
Přítomen byl rovněž sekre-
táŤ zemského správního
výboru JUDr. J.Krejčí'
architekt Alois Metelák a

ředitel řemeslnické školy
ing. Karel Preis. Celkový
projekt byl odsouhlasen a

projednán byl pořad slav-
nosti k odhalení památníku' Datum konání slavnosti bylo určeno na 19.června l92l,sym-
bolicky k 300. výročí popravy dvaceti sedmi českých pánů na Staroměstském náměstí. Na
další ýborové schůzi dne ZL.dubna l92l se výbor usnesl uspořádat slavnost k poloŽení
základního kamene pornníku. RovněŽ byla schválena výstavba silnice, která by měla slou-
Žit uŽ při odhalení památníku.
Dne 22.května 1921 se na Růžovém paloučku sešlo na dva tisíce lidí. Byl položen základ-

ní kámen k budoucímu památníku. Do měděné schránky byla uloŽena historie sousedních
obcí' zpracovaná jednatelem spolku Bedřichem Dudychou. S projevem vystoupil bývalý
pobočník Milana Rastislava Štefanika Wiliam Písecký ze Slovenska a řídící učitel Fiala
z Cerekvice.

odhalení památníku bylo pojato jako všenárodní slavnost. Na jeho přípravě se

podílel výbor spolku a předevřím jednatel Bedřich Dudycha, orgány okresního úřadu v

Litomyšli a zemský správní vybor zastoupený osobou JUDr. J. IGejčího. Velká propaga-

ce zamýšlené akce proběhla v tisku u nás i v krajanských novinách v zahraničí. Bylo
pozváno mnoho význačných osobností včetně prezidenta republiky Tomáše Garrigua

Masaryka. Pozvánky byly rovněŽ adresovány potomkům exulantů. Pro dopravu účastníků

byly zajištny rnimořádné vlakové spoje a autobusy. Do slavnosti byla uskutečněna planýr-

ka budoucí silnice, takŽe svému účelu poslouŽila.
odhalení památníku dne 19.června l921 bylo největší a nejvíce navštívenou akcí

na Růžovém paloučku. Počet návštěvníků byl odhadován na šedesát až sedmdesát tisíc.



Přtjeli hosté z Ameriky, dostavilo se l26 potomků exulantů z Polska, Slezska a Ukrajiny.
Zúčastnil se zástupce prezidenta republiky, delegáti vlády,poslanci a představ itelé vyzna8-
ných spolků a institucí. Před započetím slavnosti se konala evangelická bohosluŽba.
Na úvod slavnosti zazpival pěvecký soubor Vlastimil z Litomyšle státní hymnu. Předseda
spolku Václav Sedláček slavnost zaháj|| a uvítal hosty. Ministr zdravotnictví dr. Ladislav
Procházka přečetl telegram prezidenta republiky a promluvil jménem vlády. Další proslov
měl Emanuel Stanislav Sokol za zemský správní výbor. Se slavnostním projevem vystou-
pil spisovatel Alois Jirásek. Tento projev byl předem vytištěn a rozdáván příchozim,
nebot' tehdy nebylo k dispozici ozvučení.

rIFry,

Po přednesu básně Antonína Klášterského RůŽe extrlantů promluvil ještě jednatel spolku
Bedřich Dudycha. Závěr patřil pěveckému souboru Vlastimil.
Ke zdaru slavnosti přispělo též pěkné počasí. Do příprav a pořadatelské služby se zapojili
členové spolku, ale též občané okolních obcí, především zÚjezdce. Úspěšný byl i ťrnanč-
ní ýsledek celé akce, ýběrčími dvojicemi bylo získáno 28.000 K. Za památník bylo
zaplaceno 21.000 K.

Po slavnosti pokračovala ýstavba silnice. Už v roce l884 jednalo zasfupitelstvo

9 
její stavbě, a|e zahájenaby|a až na jaře I92l. Pozemky pro silnici byly vlastniky z

Újezdce a Tří Kocourů darovány bezplatně. Stavbu řídil Václav Dostál zÚj-ezdce.V róce
1922byla stavba dokončena a kolaudována. V následujícím roce byla po sffanách silnice
vysázena alej bÍiz.

Na výroční valné hromadě dne l5.června 1922bylaúspěšnost slavnosti odhalení
památníku zhodnocena. Ve volbách byl předsedou i nadále ustanoven Václav Sedláček z
Morašic, jednatelem obětavy Bedřich Dudycha z Litomyšle, místopředsedou Rudolf



Koníček z Ú1ezdce, pokladníkern Josef Pantůček z Litornyšle, správcenr Virclav Dostál z

Újezdce. Ve výboru byli nrinro jirré Jarr Slupecký z Makova, Jan Fikejz z Morašic,
Ladislav Kašpar z Bučiny, František Fiala z Cerekvice a poslankyně Arrrra Chlebounová
ze Džbánova.

V květnu rokrr l923 vypsal spolek sor.rtěŽ na úpravu celého prostoru Růžového
paloučku. Za zpracovaný návrh byla odrněna l.000 K, za vitězný návrh l .500 K. Vítězem
se stal architekt Jan Antonín Kulišan zPrahy' Jarr Kurnpán a Karel Vaněk svýrni návrhy
neuspěli. RovněŽ Státní parnátkový úřad v Praze doporučil návrh Ktrlišarrťrv. Zarnítnut byl
plán Spolku přátel Žehu z Litornyšle zÍídit na RťrŽovérn paloučku unrový háj.

NH ŮFl|ř't''tl

tsřř{n.=:r':+;:.

q ůr,y,
tr puHYťmUBFlt'lEť
tr'iŤíÍ}rŤ'ldFřlaHY'
ucplAr.tsRuŽe.
E nNIzYEtrRVEN!UETÍlí'p}fi.úlr !

ýIMaTnFHTal\N}{Y
l:;:;=;*l*

JffFEB UTtrnUNU
" t-...

m:,**.L:r:;:,:'---***':

lgŽB.

Proj ekt architekta Kulišana

Vlastrrí práce sadových úprav započa|y na jaře roktr l924. Bylro upraveno pros-

tranství a vybudovány cesty a pěšiny. S ohledem na probíhající práce a výsadbu se slavnost

konala v Čeeetkove na3i. Větúinu clopravy rrrateriálu zajištbvali rolníci zÚjezdce a okolí
láskou, tedy bezplatně. Kárnen na štětované cesty poskytla zdarrna obec Morašice zb|izké
skály, rovněž drt' byla zdarnra z okresrrího lomu v Budislavi a škvára z cuk'rovaru V

Cerekvici nad Loučnotr. Celé vykor'rpené prostranství bylo oploceno drátěrrým plotem.

Práce by|a zadána staviteli Šilhavélnu Z Litornyšle a dokončena v roce 1925. Výsadba

pokračovala i v roce l925. Architekt Kulišan na všechny práce dohlíŽel, účastnil se téŽ

ýborových schůzí. Za svoji práci požadoval pouze jizdné, vše ostatní vykonával zadar-

mo. Na jeho podnět byla upravena vstupní brána. V roce |g2g ji zhotovila Řerneslnická

škola v Litomyšli'
Stálé problémy byly s úhradou nákladů spojených s úpravou. Vlastní pr-ostřed-

ky nestačily. RolnickázáIoŽnav Bučině poskytla spolku půjčku ve výši 20.000 K. Žádosti



o finanční podporu parnátkovérnu ťrřadu v Praze i rrrinisterstva školství, veřejných práci i
obchodu nebyly vyslyšeny. Tak příjrny spolek ziskával především z darŮ občanů a insti-
tttci. Zajimavé je sdělení ze schťlze dne 12.června i 926 o tonr, že pokladnička na Rťržovérn
paloučku byla vyloupena. K dalšírnu poškození a vylorrpení pokladny došlo v roce 1927.
Pokladní kniha z těchto let a následujícíoh dokládá výplatu odrněny za střežení a údrŽbu
pro hlídače.

Výroční valná hromada se konala dne 25.dubna 1926 v hostinci p. Říhy v
Hrušové, přítornrro bylo 26 členů. Účetní zprávavykazuje příjerrr zaninulý rok ve výši 34.
545 K a vydání 34. l50 K, dlrrh v záložně v Bučině čini24.000 K. Na této schťrzi abdiko-
val dosavadní předseda Václav Sedláček, kteý řídil činnost spolku dvacet tři roky.
Zásluhou jeho obětavé a nezištné práce byla tato parnátka zac|lovánaveřejnosti, byl vybu-
dován památník a zÍizeny parkové ťrpravy celého areálu. Nové volby pozměnily výbor.
Předsedou se stal Rudolf Koníček z Újezdce, rnístopředsedou Ladislav Kašpar z
Bučirryjednatelem zůstal Bedřich Dudycha z Litomyšle" Pokladníky byli zvoleni Josef
Pantťrček z Litorrryšle a Václav Kozel z Blrčiny, správcenr Josef Andrle z Újezdce.
Dalšírni členy výboru byli zvolerri zástupci dvaceti okolních vesnic a měst. Ve spolktr byly
ustaveny odbory pořadatelský, hospodářský, firrarrčrrí a rrbytovací.
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Valná hromada schválila změnu názvu spolku, protože dosavadní název Spolek
pro získání Růžového paloučku veřejnosti jiŽnevyjadřoval své poslání. Nové jméno spol-
ku zní Spolek Růžového paloučku u Újezdce na Litomyštsku. Nové stanovy byly přija-
ty na valné hromad dne 25. března |934. od dvacátých let, když začaly úpravy prostran-
ství a výsadba stromů, přestala být okolní plocha pronajímána k obdě|áváni. Prostranství
bylo zatravněno a tráva k sušení se prodávala. Pokladní kniha v roce 1926 uvádí příjem za
trávu ve výši 400 K. Činnost spolku ve dvacáých letech byla obrovská, především ve pro-
spěch dobudování celého areálu. Rozsah prací dokládá finanční hospodaření; pokladní
kniha vykazuje mnoho poloŽek týkajících se výdajů firmám, řemeslníkům a dělníkům za
účty provedených prací.V roce l930 získal spolek subvenci ve ýši l3.000 K, a tak mohl
být splacen dluh v Rolnické zá|oŽně v Bučině.

V květnu roku l928 obdrŽel spolek žádost od konzulátu ze Lvova o zaslání saze-
nic růŽí k mohyle u Zborova; na podzim téhoŽ roku byly sazenice odeslány. V roce 1933
byla pozlacena koule na vrcholu pomníku' TéhoŽ roku byla uprostřed parku zasazena Šve-
hlova lipa za účasti agrárního dorostu. Firma Mikulecký ze Řídtého postavila v roce l935
v rohu parku záchodky za cenu 3.633 K4 Na výborové schůzi dne 2. května l936 jednatel
informoval, Že byly zas|ány sazenice růžíček na Bílou horu a k památníku Jana Amose
Komenského do Nardenu. Současně výbor rozhodl, že další sazenice se nikam posílat
nebudou.
Další valná hromada spolku se konala 29.května 1937 v sokolovně v Makově. Ve volbách
bylo schváleno dosavadní sloŽení výboru. Poslední schůzí před druhou světovou válkou
byla valná hromada dne 30. června 1938 v Bučině za přítomnosti 29 členů. Ve snaze zís-
kávat a udrŽet zájem občanů o Růžový palouček pořádal spolek v době meziválečné slav-
nosti obvykle na den výročí upálení M. Jana Husa , tj. 6. července. K projevům byli zváni
čelní představitelé politického, kulturního a náboženského života včetně prezidenta T'G.
Masaryka.Velmi často se pozvaní omluvili ( téŽ prezident ) a řečnily osobnosti méně

významné. Slavnost bývala doplněna vystoupením pěveckých sboru a hudebních těles.

občas byl uspořádán průvod v krojích z obce Újezdec. Pro spokojenost návštěvníků byly
připraveny bufety s občerstvení,'zajištované členy spolku, ale i někteří Živnostníci nabíze-
li své sluŽby ve vlastní reŽíi. Návštěvnost a úspěšnost slavnosti určovalo především poča-

sí.
V době okupace se schůze konat nesměly. Růžový palouček byl vŽdy 6. červen-

ce hlídán četnictvem. Pokladní kniha, pečlivě vedená pokladníkem Václavem Kozlem,
však dokládá, Že spolek vyvíjel činnost spojenou s údrŽbou a péčí o RůŽový palouček i za
války. Rovněž i v této době docházeLy spolku peněŽité dary.

Významná událost by|a zaznamenána v roce 1940,kdy se na Růžový palouček

dostavil zástupce německých úřadů - oberlandratu z Pardubic. Požadoval, aby pomník byl
odstraněn a kov předán k válečným účelům. Přítomný jednatel spolku Bedřich Dudycha

diplomaticky předestřel německému úředníkovi, Že památník vy'jadřuje symbol přátelství

Čechů a Němců, nebot' exulanti odcházeli do Německa: Jeho vysvětlení bylo přijato.

Musely však být odstraněny dvě desky s Jiráskovým textem "živ bud' národe, neumírej,

vláda věcí tvých k Tobě se navrátí'' a další tabulka u vchodu s nápisem "Chraňte posvát-

né místo našich dějin''.



K dalšímu ohrožení památníku došlo v roce 1943, když opět měl být pomník
odstraněn' Zásluhou Jana Slupeckého z Makova, kteý v této záleŽitosti intervenoval u
ministra protektorátní vlády Hrubého, byl památnik zařazen mezi památky, jeŽ měly být
zachovány

Velikou ztrátu utrpěl spolek v roce l94O, kdy zemřel dlouholeý jednatel spolku
Bedřich Dudycha. on byl hlavním iniciátorem veškeré činnosti spolku jak při budování
celého areálu, tak také při organizováni slavností. Jednal a vedl písemný styk s úřady, insti-
tucemi, ýznamnými osobnostmi doma i v zahraničí. Napsal rovněž řadu článků do novin
a brožurku o RůŽovém paloučku. Bedřich Dudycha byl bezesporu nejvýraznější postavou
spolku v celé jeho historii.
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Hned po skončení druhé světové války byla spolková činnost obnovena. Noý
výbor vznikl na schůzi dne 8. června 1945. Předsedou spolku zůstal Rudolf Koníček
z Újezdce. místopředsedou byl zvolen Václav Soukup z Morašic, jednatelem František
Štrba z Litomyšle a pokladníkem zůstal Václav Kozel z Bučiny. Mezi členy výboru jsou
uvedena jrnéna zástupců okolních vesnic a měst včetně prvního poválečného předsedy
okresního národního výboru v Litomyšli dr. Šperla. Hlavním úkolem dalších schůzí výbo-
ru bylo zajištění první poválečné slavnosti na den 6. července |945, ta pak byla druhou nej-
více navštívenou slavností od doby odhalení památníku V roce I92l. Počet návštěvníků
této slavnosti byl odhadován na dvacet tisíc. V úvodu slavnosti vystoupil předseda
okresního národního výboru v Litomyšli dr. Josef Šperl a básník Jaroslav Seifert předne-
sl svoji báseň. Hlavním řečníkem byl ministr spravedlnosti Prokop Drtina a po něm násle-
dovalo Vystoupení pěveckého souboru Vlastimil z Litomyšle, otakar z Vysokého Mýta a
Zvukobor z Chocně.
Na valné hromadě dne l5. dubna 1946 požádal pokladník Václav Kozel o uvolnění z funk-
ce pro nemoc a stáří. Místo něho byl zvolen Ladislav Lirnberský z Bučiny, ve funkcijed-
natele vypomáhal ředitel školy v Morašicích Václav Březina. V dalších poválečných letech
aktivita spolku poklesla, jak kvůli nedostatku pracovních sil, tak také pro tehdejší nepříz-
nivou politickou situaci, zejména s nástupem komunistické vlády . Údrzba na Paloučku
byla vykonávánapřeváŽně dobrovolnými brigádami, patrně s rnalým zájmem. Často muse-
lo vypomáhat s nejnutnějším úklidem Žactvo morašické školy.
Na valné hromadě dne 5. června l948 byl zvolen vybor spolku. Předsedou zůstal Rudolf
Koníček, místopředsedou Václav Soukup, jednatelem byl zvolen Václav Sýkora, učitel a
pozdější ředitel školy v Morašicích, pokladníkem Ladislav Limberský z Bučiny. Mezi
aktivní členy výboru patřili Václav Březina z Morašic, primař MUDr. otakar Tardy z

Litorrryšle, František Flídr z Václavek' Václav Matějka ze Suché Lhoty a další. Jrr"réna

členů výboru nrusela být předložena ke schválení okresnímu akčnímu výboru v Litornyšli.
Rudolf Koníček chtěl abdikovat na valné hromadě dne 24.dubna 1949 v Újezdci. Uznal
však, Že v nastalé situaci je třeba, aby funkci zastáva| i nadále, tak jako ostatní členové
výboru. Jednání se také zabývalo propagací RůŽového paloučku a přípravou slavnosti. V
tomto období byl na účet spolku poukázán dar kanceláře prezidenta republiky ve výši
l0.000 Kčs. Údrzbu Růžového paloučku se spolku nedařilo zajištovat v dostatečné míře.

V roce l951 navrhl okresní národní výbor v Litomyšli, že převezme tuto péči, pokud o to

spolek poŽádá' V této době byl spolek pod politickým dohledem. Situace vyústila v jeho

zán1k' Poslední členská schůze dne 10. června 195| za přítomnosti devíti členů a okresní-
ho osvětového inspektora Miroslava Soukupa byla seznámena s tím, že spolek byl organi-
začně zařazen do osvětové besedy Újezdec. Soukup navrhl, aby byl vytvořen krouŽek

Růžového paloučku při osvětové besedě. Přítomní návrh Miroslava Soukupa "odsouhla-

sili''. Tím byl Spolek Růžového paloučku u Újezdce na Litomyšlsku po téměř padesátile-

té historii zlikvidován' Zbytek dluhu, kteý měl spolek v Rolnické zá|oŽně v Bučině, byl
splacen 23.června l 95 l . Na tak zvaných vázaných vkladech zůstalo v Bučině a v Litomyšli
celkem 48.954,50 Kčs. Vklady zůstaly rovněŽ v Kampeličce Morašice' Asi nevelká část-

ka není nikde uvedena.
Zánlkem Spolku RůŽového paloučku u Újezdce na Litomyalsku nezrnizel z povr-

chu země RůŽový palouček. Péčí o něj byl pověřen Místní národní výbor v Újezdci. Toho



Toho V padesátých leteclr Rťržový palouček příiiš rrezajínral. Jelro úclrŽba byla
nedostatečná' rráhodně prováděna brigádrricky. K jistérnu zlepšerrí došlo po roce 1960 za
předsedrri ctví ZdeÍtka Štancla a později irrg.Jana Andrlelro. Po útlurnu v padesátých letech
se obnovi| zájen návštěvníkťr a jejich počet se od poloviny šedesátýclr let zvýšil. Na
RůŽovérn paloučku bylra zavedena průvodcovská a údrŽbářská služba. Tuto činnost zastá-
vali postupně Václav Dvořák z Cerekvice nad Loučnou, Václav Matějka z Morašic a Josef
Hladík o<l Tří Kocourťr.

Velrni svědornitě o RůŽový palotrček pečovali
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Po sloučení obce Újezdec a Morašice přešla péče o Růžovy palouček na Místní rrárodní
výbor v Morašicích.Ten podal dne 2l .srpna l988 Žádost rninisterstvll kultury o prolrlášení
RoŽovélro paloučku kulturní památkou. Ministerstvo kultury svým přípisern Ze dne
7.clubrra 1989 oználnilo, že prohlaušu.;e Růžový palouček u Újezdce o výměře 1',86 ha za
kulturní památku, především k živé tradici, která spojuje toto místo s loučením



la do národního kulturního dědictví. Toto významné rozhodnutí má velký vliv na naklá-
dání s RůŽovým paloučkem a řadí ho statutárně mezi významné kulturní objekty.
Mnoho úsilí o propagaci RůŽového paloučku vyvinul Václav Matějka, dlouholeý předse-
da Místního národního výboru v Suché Lhotě a člen vyboru spolku v poválečných letech.
V sedmdesáých letech připravil brožurku o Růžovém paloučku z příspěvků známých
osobností kulturního Života. Žádost o její vydání však byla zamítnuta. Rovněž jeho snaha
uspořádat na Růžovém paloučku slavnost V roce l985 ztroskotala' Na slavnosti měl mít
projev dr.Josef Miřejovský, rodák z Litomyšle a mělo být předvedeno ochotnické diva-
delní představení Václava Klimenta Klicpery "Naši furianti''. Přes vylepené plakáty byla
slavnost rozhodnutím okresního národního výboru ve Svitavách zrušena.

Revoluční přeměny po listopadu 1989 uvolnily prostor pro volné sdružování
občanů. Z podnětu Václava Matějky ze Suché Lhoty se sešlo dne 13. července 1990 na
Rychtě v Morašicích asi třicet občanů z okolí, aby obnovili spolek RůŽového paloučku.
Výsledkem tohoto shromáŽdění bylo za|oŽeni Spolku přátel Růžového paloučku se síd_
lem v Újezdci. Na této první schůzi byl zvolen výbor a funkcionáři. Předsedou se stal Jan
Dostál z Morašic, místopředsedou František Krejčí z Morašic, jednatelem Václav Matějka
ze Suché Lhoty a pokladníkem Hana Dostálová z Újezdce. Na této schůzi byly rovněž
schváleny stanovy spolku, které byly registrovány Ministerstvem vnitra České republiky
dne l0. záÍi l990. Ve stanovách se spolek přihlašuje ke tradicím svých předchůdců, a to
Spolku pro získání Růžového paloučku veřejnosti, zaloŽeného V roce 1903, a Spolku
RůŽového paloučku u Újezdce na Litomyšlsku, ktery byl rozpuštěn počátkem padesátých
1et.

Smlouvou, která byla uzavřena 1 .března 199l s obcí Újezdec a která je vlastní-
kem RůŽového paloučku, se spolek zavazuje převzit odpovdnost za'(ldrŽbu a péči o palou-
ček. Činnost se zaměÍi na průvodcovskou službu, propagaci, organizování slavností a na
aktivity vedoucí ke zkrášlení tohoto místa. Václavu Matějkovi se podařilo zajistit vytiště-
ní dlouho připravované broŽury o Růžovém paloučku. První slavnost byla naplánovaná na
neděli 6. července I99l. V průběhu příprav této akce jednatel Václav Matějka vážně one-
mocněl a ironií osudu v předvečer této události zemřel; první slavnosti se nedočkal. Jeho

skonem ztrat1| spolek nesmírně obětavého a nezištného člena, kteý se rozhodujícím způ-

sobem zasloužil o obnovu spolku a pokračování v tradici a práci našich předků.

Na další valné hromadě dne 20. bÍezna |992 by|y provedeny volby výboru.
Předsedou byl opět zvolen Jan Dostál z Morašic, místopředsedou Jaroslav Kroulík z
Hrušové, jednatelem František Krejčí z Morašic a pokladníkem Hana Dostálová zÚjezd-
ce. Do svých funkcí byli opět zvoleni i v dalších letech. Podobně pouze s menšími změ-
nami, způsobenými úmrtím jedněch a příchodem druhých, byli voleni i další členové
výboru a revizoři účtů.
Do znovu obnoveného spolku vstoupily desítky občanů z okolních obcí a měst, ale i řada

rodáků, žijících po celé republice. Počet členů brzo dosáhl stovky a na tomto čísle se s
nevelkými odchylkami pohybuje do současné doby. Naprostá většina členů z blízkého
okolí se velmi aktivně zúčastnuje všech akcí a nezištně pomáhá při organizováni slavnos-
tí a údrŽbu paloučku.

Uspořádáním slavnosti 6. července 1991 obnovil spolek tradici každoročních
slavností. V ustálené podobě probíhá každou první neděli v červenci program od l4 hodin,



Uspořádáním slavnosti
6. července 1991 obnovil spolek
tradici každoročních slavností. V
ustálené podobě probíhá každou
první neděli v červenci program
od 14 hodin, ve kterém po statní
hyrnně a úvodnírn slovu
předsedy spolku následují pro-

, j"'y řečníků - významných poli-

I tiků a teologů. Tato společenská

, část slavnosti je doplněna

t recitací známých umělcťr a kon-
certním vystoupením předníclr
sólistů opely nebo pěveckých
souborů. V kulturní části
slavnosti se návštěvníkům před-
stavují populární hudební soubo-

ry a urnělci z celé republiky' Pro
vystoupení účinkujících se staví
pódium v dolní části parku, byly
zakoupeny altány, slouŽící jako
šatny. Diváci rnají k dispozici
lavičky, občerstvení poskytuje
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Zápisy návštěvníkti v pamětní knize

bufet s jídlem i nápoji. V letech 1'997,1998 a 2001 nepřizehpočasí znemožnila konání
slavnosti na Růžovém paloučku.V těchto případech se akce odbývala v sále Rychty v
Morašicích, kteý pojme 450 aŽ 500 návštěvníků. UzavÍený prostor pochopitelně nenrůže
nikdy nahradit krásné přírodní prostředí na Paloučku. Finanční náklady na uspoÍádáni
slavnosti jsou stále větší a výtěžek ze vstupného i bufetu je netrhradí. Spolek proto tyto
slavnosti rnůže pořádat pouze díky sponzorskýrn příspěvkům okolních podnikatelů a firem
a finanční podpoře měst a vesnic regionu. Zby|é prostředky spolek vyuŽívá k údržbě a
vylepšení prostředí RůŽového paloučku.
V květnu roku L996 uspořádal spolek hudební vystoupení za účasti asi padesáti
posluchačů. Snaha pořádat podobné menší hudební akce vyústila v za|oŽeni tradice hudeb-
ních večírkťr. Kouzelné prostředí letního podvečera a krásná hudba na posluchače působí
rnocným dojmern.
Organizátoři světového běhu Sri Chinmoye požádali spolek, aby na Růžovérn paloučku
rnohl být cíl jedné etapy tohoto štafetového běhu míru. Za účasti starostů sedrni okolních
měst proběhla tato akce poprvé2l června 1995 azároveh byla na pilíři vstupní brány
urnístěna rněděná parnětní deska (bohužel v roce 1999 odcizena). od té doby zde by|
pořádán světový běh míru ještě vícekrát za'(lčasti několika desítek žák:ů a studentů z celého
okolí.

Na RůŽový palouček zavitala dne 9. června 1996 skupina návštěvníků z okresů
různých částí Čech a Moravy, ale i z Německa. Dle vyjádření jednoho z nich se zabývají
mystikou. Toho roku i v někteých dalších letech rosenkruciáni (bratři růže akšiŽe) pobý-



covskou sluŽbu. Na počátku devades átých let zde působil Jaroslav Herman z Morašic,
později Milada Sopoušková z Újezdce a potom Jaroslava Němcová z Újezdce. ovšem
nepravidelně a V menším časovém rozsahu. Zároveh prováděli drobnou údržbu.
Návštěvníků přichází na RůŽový palouček rnnoho, zejména v jarních a letních měsících
jsou na toto parrrátné místo organizovány autobusové zájezdy. K podpoře turistického
ruchu pořídil spolek V roce 2001 rrové pohlednice a V roce následujícím byla u vchodu
urnístěna nová infornrační tabule.

Zprávy o Růžovénr paloučku, o pořádaných slavnostech a dění ve spolku se občas
objevují v tisku donrácím, ale i u našich krajanů v Americe. V pořadu Host do domu, kteý
|7 ' brezna l993 vysílal Český rozhlas Praha, by|a zaznamenána beseda se členy výboru.
Při slavnosti v roce l 995 Česká televize natočila pořad, kteý byl uvede n v záÍi téhoŽ roku.
RovněŽ televize Nova zařadi|a reportáže z Růžového paloučku.

Drobnou údrŽbu, jakou je čištění záhonů rŮŽí a úklid pěšin, vykonávají běŽně prů-
vodci. Jarní větší úklid zajišt'ují díky vstřícnosti ředitelství Žácimorašické zák|adni školy.
odbornější práce provádějí učňové zahradnické školy z Litomyšle. Množství práce však
zůstává na dobrovolné účasti členů spolku a dalších občanů.
Mirno tyto opakující se činnosti byly zabezpečeny akce většího rozsahu, které hradil spo-
|ek z výnosů slavností, ze Sponzorských daru a příspěvků svých příznivců. Zemědělská
technická škola z Litomyšle opravila a znovu natřela V roce 199l ochrannou rnříŽ kolem
paIlrátníku, V roce následujícím podobně obnovila vstupní bránu do areálu. Tato škola
jako nástupkyně původní Řerneslnické školy pornáhá spolku i dalšírni pracerrri. Spolu s

obecnirn ůřadern v Bučině vyrobila pódium pro účinkující a poskytla mnoho dalších výpo-
rnoci. Firnrě Kovařík ze Svratky byla zadána renovace panrátníku, pÍi niž byl očištěn a
ošetřen pylon a opravena vandaly zdefonnovaná vrcholová koule včetně pozlacení.
V reŽii spolku byl v roce l994 prohlouben příkop pro odvedení přívalové vody a byly ošet-
řeny pěšiny novou drtí. Značně poškozený drátěný plot byl kolerrr silnice nahrazen dřevě-
nými di|y. zasazenými do pilířů z umělého kanrene nákladenr 80.545 Kč. Výměnu ostat-
pího plotu zatim není tnoŽné uskutečnit, nebot' odhadovaný náklad 300 000 Kč je zaÍim
nacl rrroŽnosti spolku. Svépomocně, především zásluhou člena Miroslava Kazdy a dalších
členů bylo vyrobeno více jak sto kusů laviček pro návštěvníky slavností. Díky pomoci dal-

ších členů,by| zaveden elektrický proud do kabiny a do prostoru konání slavností. V roce

200l byla opravena kabinka pro nářadí a vyměněna střecha na této stavbě.

od roku 1997 onernocnělo asi dvacet pět líp v parku. Některé částečně a jiné
úplně zaschly. Příčinu tohoto vážného onenrocnění zkoumá řada odborníků, k jednotnému

závěru zatítn nedošlo. Vedoucí představitelé obecního úřadu v Újezdci, kteý je vlastní-
kern RůŽového paloučku, se dlouhou dobu snaží prostřednictvím odborných komisí složi-
tou situaci kulturní památky řešit. V současné době byla na základě Zpracovaného odbor-

ného projektu podána Žádost Ministerstvu životního prostředí ČR o státní subvenci na

odstranění důsledků zmíněného stavu, ale předevšínr na celkovou obnovu historického
parku. Členové spolku doufají, Že subvence bude vyÍízena kladně a Že se RůŽový palou-

Ček znovu zaze|ená v plné své kráse.
Snahou všech členů Spolku přátel Růžového paloučku se sídlem v Újezdcije udr-



žet RůŽový palouček ajeho areál v dobrém stavu a být důstojným pokračovatelem našich

předchůdců, jejichŽ zásluhou tato pamětihodnost vznikla. Příklad těch prosých občanů

našeho regionu, kteří před sto lety toto dílo započď^i a těch, kteří mu dali současnou podo_

bu je zavazujici. Doufáme , Že do Spolku přátel RůŽového paloučku budou přicházet další

členové. Stanou se zárukou, že Růžový palouček, tento krásný a památný kout naší vlasti,

neupadne v zapomění, ale bude dále rozkvétat.



Slavností na Růžovém paloučku od roku l92t - 200L .

Rok 1921
25. května l921
- poloŽení zák\adnilto kamene památníku - přítomno asi 2.000 lidí
projev - Wiliam Písecký ze Slovenska,bývalý pobočník M.R. Štefanika

- František Fiala, řídící učitel z Cerekvice
19. června 1921

- slavnost k odhalení památníku - účast 70.000 návštěvníků
projev - dr.Ladislav Procházka, ministr zdravotnictví jménem prezidenta a vlády

- Emanuel Stanislav Sokol, Zemský správní výbor
- Alois Jirásek, spisovatel
- Bedřich Dudycha, jednatel spolku

kulturní vystoupení - Vlastimil,pěvecký sbor z Litomyšle
celkem vybráno 28.000 K
Rok 1922
27. srpna 1922 - slavnost - dvě řečniště
projev - biskup Církve československé a faráÍ Křepka

- prof. Moravec - nepřijel Vojta Beneš, bratr pozdějšího presidenta
Rok 1923
6. července 1923 - slavnost
projev - V. Písecký, ředitel učitelského ústavu v Modré na Slovensku

- A.Kolář, profesor z Vysokého Mýta
kulturní vystoupení - Vlastimil, pěvecký soubor z Litomyšle
Rok 1924
slavnost se nekonala z důvodů, aby se nepoškodila nová výsadba
Rok 1925
nejasné záznamy -

slavnost navrhovaná 13. nebo 2O.června - moŽná v lese
Rok 1926
18. července 1926 - slavnost Františka Palackého a mistra Jana Husa
projev - Jan Herben

- dr. Jaroslav Nýdr, tajemník ministerstva školství a osvěty
omluvil se prezident republiky T.G. Masaryk
kulturní vystoupení - Litomyšlská kapela
průvod zÚjezdce - slavnost velmi úspěšná - prodáno 4.157 vstupenek á3 K
celkový příjem l9. 143 K

Rok 1927
24' července 1927 - slavnost k výročí bitvy u Zborova - účast 938 občanů
spolupořadatel okresní jednota československé obce legionářské v Litomyšli
projev - biskup Emanuel Zoch z Modré na Slovensku

- dr.J.Melichar
kulturní vystoupení _ Vlastimil, pěvecký soubor z Litomyšle - Štarmanova trŽecká kapela



Rok 1928
6. července 1928 - slavnost
projev - Adolf Prokopek, prezident národní rady československé

- Jan Chýna, školní inspektor z Kamenice n.L.
- Jan Zeman, poslanec
- Eduard Tvrdý ,profesor

celkový příjem ze slavnosti 7. 363 K

ii Rok 1929

l 23. června |929 - slavnostní projev - Jan Zeman, poslanec

l - plukovník Rudolf Medek. básník a spisovatel
l - Bedřich Dudycha, jednatel spolku

slabá účast na slavnosti
Rok 1930
6. července l930 _ slavnost - spolupořadatel YMCA
projev - A. Novotný

- d. Žttka, Příbram
kulturní vystoupení - pěvecký sbor z Bučiny - selská jizda uspořádala koňmo štafetu z
Růžového paloučku do Rovně k ministerskému předsedovi Františku Udržalovi
vybráno celkem 426K
Rok 1931
5. července 1931 - slavnost
projev - prof. Jan Záhorský, poslanec

- Bedřich Dudycha, jednatel spolku
kulturní vystoupení - vojenská hudba z Vysokého Mýta
celkový příjem 2.204k
Rok 1932
6. července 1932- slavnost
projev - prof.J.Fink z Vysokého Mýta
- slabá účast na slavnosti -vybráno 500 K
Rok 1933
6. července 1933 - slavnost
projev - dr.Jaroslav Kubista, Zemský výbor

'. - senátorka Anna Chlebounová ze DŽbánova
- Jaroslav Meťyš, farář Církve československé z Litomyšle

kulturní vystoupení - Vlastimil, pěvecký soubor z Litomyšle - otakar, pěvecký soubor z
. Vysokého Mýta - Zvukobor, pěvecký soubor z Chocně _ Bendl,

pěvecký soubor z České Třebové _ hudba z Litomyšle
celkový příjem ze slavnosti 6.376 K
Rok 1934
15. dubna 1934 - zasazeni Švehlovy lípy uprostřed paloučku
projev _ ing.Jindřich Ži|ka, poslanec
6. července 1934 - slavnost
projev - František Udržal, býva|ý ministerský předseda
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- dr. Milan HodŽa, poslanec za Agrární stranu, pozdější předseda vlády
- Anna Chlebounová, senátorka ze Džbánova
- dr. Ži|ka, Husova fakulta v Praze

kulturní vystoupení - litomyšlská kapela
celkový výnos 2.652 K
Rok 1935
6. července l935 - slavnost
projev - farář Řepa z Velimi

- Bedřich Dudycha, jednatel spolku
kulturní vystoupení - divadelní představení hry V.Baláka Cesta ke svobodě

v podání divadelního kroužku z Makova aÚjezdce
Rok 1936
6. července 1936 - slavnost
projev - Václav Jaroslav Klofáč, místopředseda Senátu

- J. Lohnický, faráÍ Církve československé v Chrudimi
kulturní vystoupení - Štarmanova tržecká kapela
celkový příjem 4.004 K, vydání 3.075 K
Rok 1937
6. července |937 - slavnost
projev - dr. R. J' Vorba, rada ministerstva zahraniči

- ing.Josef Miřejovský, průmyslová škola v Litomyšli
Rok 1938
- slavnost se nekonala z důvodu slintavky a kulhavky
Rok 1945
6. července 1945 - slavnost - spolupořadatel oNV v Litomyšli
projev - MVDr.Josef Šperl, předseda okresního národního výboru v Litomyšli

- Prokop Drtina, ministr spravedlnosti Československé republiky
kulturní vystoupení - Jaroslav Seifert,básník - přednesl svoji báseň

_ Vlastimil, pěvecký soubor z Litomyšle
- otakar, pěvecký soubor z Vysokého Mýta
- Zvukobor, pěvecký soubor z Chocně

veliká účast asi 20.000 návštěvníků - zisk 35.567 Kčs
Rok 1946
6. července |946 - slavnost
projev - prof. F. M. Dobiáš, Univerzita Karlova v Praze

- prof. Jindřich Šebánek, Univerzita olomouc
velmi špatné počasí - malá účast asi v hostinci Újezdec -
vybráno 906 Kčs
Rok 1947
ó. července 1947 - slavnost
projev - prof. F. M. Dobiáš, Univerzita Karlova v Praze
kulturní vystoupení - Vlastimil, pěvecký soubor z Litomyšle
průvod v krojích zÚjezdce - vybráno 8.5l7 Kčs



Rok 1948
6. července 1948 - slavnost
projev - prof.Zdeněk Nejedlý, ministr školství a kultury

- ing. Josef Miřejovský z Litomyšle
- Andrle,farář z Krouné

vybráno celkem 5.3l8 Kčs
Rok 1949
4. července 1949 - slavnost

,-. vybráno celkem 7.615 Kčs
Rok 1950
2. července l950 - slavnost
projev - Pellgr zHradce Králové' vybráno celkem 2.820 Kčs
1951
6' července 1951 - mírová slavnost - pořadatel okresní národní výbor v Litomyšli
projev _ Jaroslav Lochman, předseda oNV v Litomyšli

- prof. dr. Zdeněk Nejedlý, ministr školství a kultury ČSR
Rok 1991
6. července I99l - slavnost - asi 800 návštěvníků
projev - PhDr. Josef Hromádka , farát Církve Českobratrské evangelické z ostravy,

bývalý místopředseda federální vlády
- Božena Metyšová, farářka Církve československé husitské

kulturní vystoupení - Mužský pěvecký sbor z Litomyšle,sbormistr otakar Karlík
- Dechová hudba závodního klubu Karosa z Vysokého Mýta,

Íizená kape lníkem B ertheldym
- Divadelní soubor ZD Příluka uvedl lidovou hru se zpěvy
o Libuši a dívčí vojně v Čechách , reŽie Josef Mlejnek

Z účasti na slavnosti se omluvil spisovatel František Kožík a prof. dr. Jan Kopecký DrCs,
rodák z Cerekvice a spoluautor uváděné divadelní hry
Rok 1992
4. července 1992 - slavnost -odhad 900 návštěvníků
projev - ing. Jiří Hejlek, náměstek ministra kultury ČR

- prof. ThDr Petr Pokorný, proděkan teologické fakulty Univerzity Karlovy
- kulturní vystoupení - Radovan Lukavský, člen činohry Národního divadla v Praze

- Eduard Haken, sólista opery Národního divadla v Praze
- Litomyšlský symfonický orchestr, tizený dr.Ludvíčkovou,
sólisté Ivana Reichová a Jiří Nykodým z Bma
- Mužský pěvecký sbor z Litomyšle, sbormistr otakar Karlík
- Dramatický kroužek Pedagogické školy z Litomyšle
- Dechová hudba z Čisté, řizená kapelníkem Minářem

Z účasti se omluvil JUDr' Jan Kalvoda, místopředseda vlády ČR'
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Rok 1993
3. července 1993 _ slavnost - odhad návštvěníků - 600
projev - ing.Tomáš JeŽek, CSc.,

poslanec Parlamentu ČR a předseda Fondu národního majetku
- Pavel Smetana, synodní senior českobratrské církve evangelické

kulturní vystoupení - Alfréd Strejček, herec pražské Violy za doprovodu
violoncellisty docenta Miroslava Petráše

- Pěvecký sbor Žerotín z Brandýsa nad orlicí,
sbormistr Bohuslav Škranka

- Litomyšlský dechový orchestr, řizený Vratislavem BlaŽkem
Rok 1994
10. července 1994 - slavnost- přítomno asi 1.000 návštěvníků
Projev - PhDr. Milan Uhde, předseda Parlamentu ČR

_ prof. ThDr. Petr Pokorný, DrCs,
proděkan teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Kulturní vystoupení - Eduard Haken,sólista opery Národního divadla v Praze
za doprovodu prof. Rudolfa Zemana
- dr.Markéta Skrčená a Helena Chalupová - recitace
- MuŽský pěvecký sbor z Litomyšle, sbormistr otakar Karlík
- Městská dechová hudba z Vysokého Mýta, řídil Josef Pávek

zpiva|i dr.Josef Mlíka a Marcela Klímová
Česká televize a Český rozhlas vysílaly zpravodajství ze slavnosti.
Rok 1995
9. července 1995 - slavnost
- přítomno asi 900 návštěvníků
projev - dr.Jaromír Neuman, poradce místopředsedy Parlamentu ČR

- ThMgr. Josef Špak, patriarcha československé církve husitské
Kulturní vystoupení - Eduard Haken, sólista opery Národního divadla v Praze

za doprovodu docenta Jiřího Paška z Hradce Králové
- Vladimír Kučera, farář ČSE z Krouné - recitace
- Hana a Petr Ulrychovi se skupinou JAVORY

Česká televize natáčela záběry do pořadu Lapidárium
Rok 1996
7. července 1996 - slavnost - odhad 1.l00 návštvěníků
Projev - Karel Ledvinka, místopředseda Parlamentu ČR

- Jan Čapek,
náměstek synodního seniora českobratrské církve evangelick é z Liberce

Kulturní vystoupení - Vladimir PtáŽ, člen činohry Národního divadl a v Praze
- MuŽský pěvecký sbor a Sbor paní a dívek z Litomyšle
za řizeni otakara Karlíka a doprovodu docenta Jiřího Paška
- Jožka Černý se svým souborem cimbálové muziky
v pořadu Jožka Černý s přáteli



Rok 1997
6. července 1997 - slavnost se konala z důvodu nepříznivého počasí

v sále Rychty v Morašicích - přítomno asi 450 návštěvníků
Projev - prof. dr. Jan Milič Lochman,

děkan basilejské univerzity v.v. na téma Pravda a tolerance
- dr. Zdeněk Mahler, spisovatel na téma Domov a svět

Kulturní vystoupení - Vladimir PtáŽ, člen činohry Národního divadla v Praze
- Pavel Kamas, sólista opery Národního divadla v Brně
- Elena Gazdíková, sólistka opery Moravského divadla v olomouci
- klavírní doprovod František Preisler junior,

dirigent opery Národního divadla v Praze
Rok 1998' 5. července l998 - slavnost v sále Rychty v Morašicích z důvodu nepříznivého počasí

- přítomno asi 450 návštěvníků

Projev - JUDr. Petr Pithart, předseda Senátu České republiky
na téma odchody anávraty, domov a svět

- prof. ThDr. ing. Jakub S. Trojan,
proděkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Kulturní vystoupení - Vladimir RáŽ, člen činohry Národního divadla v Praze
- Seniorátní sbor Církve českobratrské evangelické,

vedené panem Joklem
- Hradištán, cimbálový soubor s primášem Jurou Pavlicou

Rok 1999
4. července 1999 - slavnost - odhadem se účastnilo asi 800 diváků
Projev - Mgr. Jiří Brydl' senátor ze Svitav

- prof. Erazim Kohák, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
na téma Víra do pohody a nepohody ....

Kultumí vystoupení _ Pavel Kamas, sólista opery Národního divadla v Brně
- prof' Jiří Doležal, klavírní doprovod
- Hana a Petr Ulrychovi se skupinou JAVORY

Rok 2000
2. července 2000 - slavnost - odhad asi 1.200 návštěvníků

' Projev - Mgr. Jiří Bďdl' senátor ze Svitav
- prof. PhDr. ThDr. Tomáš Halík, předseda české křestánské akademie

Kulturní vystoupení - Alfréd Strejček, člen pražské Violy - recitace
_ Pavel Kamas, sólista opery Národního divadla v Brně
zak|avirního doprovodu prof. Jiřího Doležala
- Brněnská Moravěnka, řízená kapelníkem J.Jiráčkem

se sólisty Jarkou Kachyriovou, Květou Navrátilovou'
Jiřím Helánem a Jožkou Šmukařem



Rok 2001
1. července 200l - slavnost se konala z důvodu nepříznivého počasí

v sále Rychty v Morašicích - účast asi 450 návštěvníků
Projev - Pavel Dostál, ministr kultury České republiky

- prof. ThDr. Josef Smolík,
Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Kulturní vystoupení - Alfréd Strejček - recitace
- Pavel Kamas, sólista opery Národního divadla v Brně

za klav irního doprovodu profesora Jiřího DoleŽala
- orchestr Jiřího Sládka zPrahy se sólisty Ivetou Simonovou,

Richardem Adamem, Aninou Princovou a

Anežkou Janouškovou, uvádí Josef Zeman
Rok 2002
7. července 2002 _ slavnost _ přítomno asi 800 diváků
Projev - prof. PhDr. Josef Jařab, CSc., Dr.h.c.,

senátor a rektor Palackého univerzity v olomouci
- ThDr. Jan Schwarz,patriarcha Církve československé husitské

Kulturní vystoupení - Alfréd Strejček - recitace
- Mužský pěvecký sbor z Litomyšle, sbormistr otakar Karlík
- Sbor paní a dívek z Litomyš|e zaÍizení otakara Karlíka
- orchestr televize PULS zHradce Králové
se svými sólisý, vedoucí Karel Grulich



Členové výboru spolku od jeho za|ožení do současnosti:

Členové výboru spolku od jeho za|ožení do roku 1914 z

D o s t á l František, poslanec zemského sněmu
Č e r n ý Jan, okresní starosta
Bureš Václav'starosta
HorákJan
Maloch Jan
S e d l á č e k Václav,rolník
Bečička Jan
B e n i š Bernard. řídící učitel
DostálJan,rolník
D u d y c h a Bedřich, profesor řemesl. školy
F i k e j z František
Flídr Jan'rolník
Hudeček Václav
Jánský Jan
Klusori František
Kopecký Tomáš,Dr.
Kubát Jan
Laub Jan
Machal Jan
Briol František
Slupecký Jan,rolník
Svatoš Josef
Šleziger Jan
Chleboun Josef,učitel
Juva Ladislav
Klika otakar,učitel
Popler Karel
Tomíček Antonín
Hnát Jan
Janecký Jan
DostálVáclav,rolník
Fulík Jan,
Novák Jan
S a j d l František
Jílek František
Vávra Jan
Derych Josef

Členové qýboru spolku od roku 1918 do roku 1939 :

Flídr Tomáš,
Síč Jan,
Pachta Josef
Vytlačil František
C h l e b o u n o v á Anna, poslankyně
Lašek František,Dr.
Kubíček Jan

- Morašice
- Voděrady
- Makov
- Horky
- Sloupnice
- Morašice
- Voděrady
- Litomyšl
-Újezdec 29
- Litomyšl
- Morašice
- osík
- Horky
- Sloupnice
- Pazucha
_ Litomyšl
- Bohunovice
- Litomyšl
- Sloupnice
- Trstenice
- Makov
- Cerekvice n.Loučnou
- Sebranice
- Sloupnice
_ TrŽek
- Morašice
- Litomyšl
- Litomyšl
- Horky
- Sloupnice
-Újezdec 9

- Horky
- Sloupnice
- Trstenice
- Voděrady
- Litomyšl
- Litomyšl

- osík
- Hrušová
_ Morašice
- Němčice
- Džbánov
- Litomyšl
- Nová Sídla
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Švec Josef
Kozel Jan,
Čapek Václav
B ř e zi n a Václav, ředitel školy
Bureš Josef
Kazda Josef
Moravec Jan,profesor
Limberský Ladislav
Kazda Josef
Kazda Václav
Bošina Josef,učitel
Sedláček Josef
Pečenka František
Bartoš Josef
Bis Adolf,rolník
KleplFrantišek
Juva Josef
Komeštík M.
V e n t u r a Antonín, majitel cihelny
Tobek Josef, rolník
Karel Josef
Sedláček Jan
Novotný Antonín
Kašpar Josef
Šplíchal Josef
Kozel Josef
Eliáš Jan
C e j p František
OpletalJan
Vomočil Jan
Kameník Antonín
RÓrich Josef
Stratílek Václav
Suchan Bohuslav
Pečenka Josef,rolník
Y o že n í l e k Vincent, mlynář
Kroulík Josef
DostálMiloš,rolník
Vranický Emil
L i m b e r s ký Václav, rolník
Fikejz Bohuslav
S r p Josef
Čejka Josef
Kašpar Josef
Flídr Stanislav
Koníček Rudollrolník
Pantuček Josef
Andrle Josef,rolník
Křovák Antonín
Fike jz Jan,rolník

- Dolní Újezd
- Javorník
- Sloupnice
- Morašice
- Vysoké Mýto
- Bučina
- Vysoké Mýto
- Bučina
- Vlčkov
- Vidlatá Seč
- Dolní lJjezd
- Sloupnice
- Kornice
- Suchá Lhota
- Dolní Újezd
_ V1'soké Mýto
- Vid]atá Seč
- Cerekl,ice n. Loučnou
- Cerekr'ice n. Loučnou
- LaŽany
- Vlčkov
_ Sedliště
- Hrušová
_ Javorník
_ České Heřmanice
- Džbánov
- Horky
- Horky
- Vysoké Mýto
- Litomyšl
- Litomyšl
- Hrušová
- Vysoké Mýto
- Vysoké Mýto
- Cerekvice n.Loučnou
- Hrušová
- Hrušová
- Újezdec
- Příluka
- Újezdec
- Bučina
- Cerekvice n. Loučnou
- Dolní Újezd
- Cerekvice n.Loučnou
- osík
-Újezdec
- Litomyšl
- Újezdec
- Cerekvice n. Loučnou
_ Morašice



Kašpar Ladislav
F i a l a František, učitel
Kusý Josef
Vanovský Miroslav
F a u l h a m m e r Karel,mlynář
K o ř á n M' J., majitel cukrovaru
Pachta Josef,Ing.
Sedláček Josef
Jetmar Jan
Medek Rudolifarář
Beneš Ladislav
Stříteský Václav
Zamastil
Ludvíček Jan
Dočkal Josef
Radleš Jan
Sýkora Václav,učitel
Frank František
Kovář Josef
KozelAlois

Členové výboru spolku od roku 1945 do roku 1952 :

Š p e r l Josef, MVDr., předseda oNV
Krejčí Jan,rolník
Sádecký Václav
Maixner Josef
K r e j č í František' rolník
K l e i b l Miroslav. statkář
Soukup Václav,rolník
Štarman František
Čermák Josef,rolník
Fikejz Jaroslav
S í č Josef
M a t ě j k a Václav, rolník
Flídr František
Štcrba Jan
T a r d y otakar. MUDr., primař v nemocnici
Miřejovský Josef,ing.
Beneš Josef
Sotona Bohuslav
Hlava Karel,učitel
Trávníček František
Drobný Jan
Cibulka Václav
Renza Joroslav
Pavlíček Jan
Mikulecký Josef
Macek Josef.

- Bučina
- Cerekvice n' Loučnou
- Chotovice
- StříteŽ
- TrŽek
- Cerekvice n. Loučnou
- osík
- Morašice
- Makov
- Bučina
- Sloupnice
- Makov
- Tržek
- osík
- Budislav
- Prosec
- Makov
- Javorník
- Chotovice
- Džbánov

- Litomyšl
- Morašice
- Makov
- Nová Sídla
- LaŽany
- Sedlištka
- Morašice
- Újezdec
- Cerekvice n. Loučnou
- Bučina
- Makov
- Suchá Lhota
- Václavky
- Litomyšl
- Litomyšl
- Litomyšl
- Litomyšl
- Litomyšl
- Cerekvice n' Loučnou
- Morašice
- Makov
- Příluka
- Vidlatá Seč
- osík
- Řiari,
- Říkovice



z-
Čtenové výboru a revizoři
M a t ě j k a Václav
Andrle Jan,ing.
BártaZdenék
Černík František
Dostál Jan
Dostálová Hana
Jandová Jiřina,PhDr'
Janecký Milan,ing.
Jílková Jaroslava
Kazda Milič
Kazda Miroslav
Kovář František
Kovář Jan
Koubová Jaroslava
Krejčí František
Kroulík Jaroslav
Kroulík Miloš.ing
Krouliková Jana,Mgr.
Limberský Jaroslav
Limberský Miloslav
Pospíšil Pavel
Rozlílek Jan
Sedliský František
Sedliský Zdeněk
Stráníková Věra
Syrový Josef,ing.
Šitar Jan
Telecký Karel
Trávníčková Bohumila
Vodehnal Jiří,ing.
Voříšek Miroslav
Zeman Jaroslav

úctů Spolku přátel Růžového paloučku od roku 1990:
- Suchá Lhota
- Morašice
- Újezdec
-Újezdec
- Morašice
- rJjezdec
- osík
- Litomyšl
_ Hrušová
- Bučina
- Bučina
- TrŽek
- Jarošov
- rJjezdec
_ Morašice
- Hrušová
_ Litomyšl
- Litomyšl
- Vysoké Mýto
- Ujezdec
- Makov
- Voděrady
- Makov
- Makov
- Morašice
- Cerekvice n. Loučnou
- Jarošov
- Morašice
- Morašice
- Morašice
- Bučina
- Jarošov



Seznam sponzorů, kteří v roce 1990 - 2002
přispěli Spolku přátel Růžového paloučku.

A G B Praha, a.s., filiálka Svitavy
AGRoDRUŽSTVo v Bučině
AGROKONSULTA, spol' s r.o. Žamberk
ATRIUM CENTRUM CZ, spol. s r.o. Morašice
AUTODOPRAVA Svoboda, Hrušová
AUTOOPRA\rNY Roman Pravec , Újezdec
.\UToPU.lČowe Jan Pravec , Újezdec
BUREŠ Josef, Bučina
C K L - Nad'a Novohradská' Litomyšl
CESKÁ SPORITELNA, a.s. Praha
Čr,srosloVENSKÁ oBCHoDNÍ BANKA, pobočka Svitavy
DANISCO Seed Austria, Dobruška
D A o B - Gutveisová Alena' Litomyšl
D A T A,spol. s r.o. Vysoké Mýto
DRUBEŽÁRNy osík,a.s. se sídlem v Litomyšli
FAULHAMMER,spoI' s r.o., Tržek
FDH,a.s.Litomyšl
GAUDIUM, o.p.s. Litomyšl
GRAFIKA - Josef Seidl , Litornyšl
HASIČSKÝ sBon v Bučině
HASIČSKÝ sgon v Hrušové
KAROSA a.s. Vysoké Mýto
KERAMIKA - Prokš Rostislav,Hrušová
KMK AUTOMATIC
KNIHAŘSTVÍ Jirušová,Vysoké Mýto
KOBRA CARGO, spol. s r.o. Vysoké Mýto
KOMERČNÍ gnNKA, pobočka Vysoké Mýto
KOTING - DoUBRAVA,spol. s r.o. Vysoké Mýto
LESY České republiky, Hradec Králové
t-ÍHNĚ KUŘAT - ing. Jiří Mach, Litomyšl
LITAGRO, spol. s r.o. Litomyšl
MĚSTO Česká Třebová
MĚSTO Choceň
MĚSTO Litomyšl
MĚSTo Polička
MĚSTO Svit avy
MĚSTO Vysoké Mýto
MERGL Jan, ing. - Vysoké Mýto
M SALÓN - ing.Marcela Pravcová ,Vysoké Mýto
NADACE RDooVÉHo
NEKVINDA Ladislav, Svitavy



-
N o P E K' spol. s r.o., Vysoké Mýto
oBEC Bučina
oB EC Cerekv ice nadLoučnou
oBEC České Heřmanice
OBEC Horky
oBEC Hrušová
oBEC Jarošov
OBEC Libecina
OBEC Makov
oBEC Morašice
oBEC Nová Sídla
OBEC Sloupnice
oBEc Tisová
oBEC Tržek
oBEC Új.zdec
P A R L É Ř, spol. s r.o. Vysoké Mýto
PEKÁRNA a AUToDOPRAVA Loskot, Rokytno
PNEU - SERVIS, Jiří Hlávka, Cerekvice nad Loučnou
PRINTMANN,spoI. s r.o.- ofsetová tiskárna, Litomyšl
PROFISTAV, spol. s r.o. Litomyšl
PRUMTEX - Rouha Milan, Libecina
RESL VLADIMÍR dopraua azasi|atelství - Liberec
nÍusro-KAToLICKÁ FARNoST Morašice
SALVUS , a.s. Litomyšl
SBoR cÍnrvB Čp,srogRATRSKÉ EVANGELICKÉ Litomyšl
SBoR cÍnrvp ČpsrosloVENSKÉ HUSITSKÉ Litomyšl
SMÉKALOVO PEKAŘSTVÍ Vysoké Mýto
STABILNÍ HeslČsrÉ zeŘÍZENÍ , spol. s r'o' Vysoké Mýto
STAVBA , spol. s r.o. Morašice
STAVEBNÍ rnva Hladík,Dašice v Čechách
STAVITELSTVÍ JoKEŠ,spol.s r.o. Morašice
STŘEDNÍ oogoRNÉ uČlltŠrĚ zRHneDNICKÉ Litomyšl
srŘBoNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A RoDINNÁ ŠrolA Litomyšl
Šrolry,spol. s r.o. Litomyšl
TECHNICKÉ sluŽBY Vysoké Mýto
TICO - SERVIS - Milan Bulva, Cerekvice nad Loučnou
TrNTĚRA - PALIČKA ,stavební společnost Vysoké Mýto
TISKÁRNA AUGUSTA,spol. s r.o. Litomyšl
VoSA,spol. s r.o. Hrušová
VYŠŠÍ oDBoRNÁ Šrola a stŘpoNÍ ŠrolA TECHNIcKÁ Litomyšl
ZAHRADNICKÁ srŘpoNÍ Šrole Litomyšl
ZAHRADNICTVÍ Kroulík, Hrušová
ZAHRADNICTVÍ Řetízek, Litomyšl
zÁy'rnoNÍ ŠrolA v Morašicích



ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVo Dolni Újezd
ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVo Příluka
ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO "Růžový palouček " Morašice
ZEMĚDĚLsKÉ DRUŽSTVo Sedliště
ZEMĚDÉLSKĚ DRUŽSTVo Sloupnice

Spolek přátel Růžového paloučku se sídlem v Újezdci děkuje všem sponzorům
za jejich dlouholetou přízeň.






