OKNO DO HISTORIE ve fotografii
O historii našeho města a jeho významných osobnostech, včetně
architektury významných staveb, bylo již mnoho napsáno. Pravidelně
byla tomuto tématu věnována část v místním zpravodaji a bylo
vydáno několik publikací a brožur. Velká část místního obyvatelstva
se stále aktivně zajímá o místo, ve kterém žije a kde v poválečné době
zapustili kořeny jejich rodiče a prarodiče. Dobových fotografií
a pohlednic se z našeho města dochovalo pouze několik. Mnoho
dalších zajímavých záběrů z doby první republiky, kdy v Budišově žili
pospolu Češi a spoluobčané hlásící se k německé národnosti, jsme
získali od soukromých dárců, se kterými jsme se měli možnost setkat,
když jsme jim byli nápomocni při hledání stop jejich předků u nás.
A tak jejich potomci z mnoha míst naší matičky Země – Austrálie,
USA, Německa, Holandska a Francie - přiváželi i fotografické
vzpomínky na naše město. I když to byly většinou fotografie
soukromé, přesto velmi zajímavé a cenné, protože mnohá takto
vyfotografovaná rodina vždy stála před nějakým domem nebo na
prostranství, které jsme pak společně identifikovali a zařadili do
současného Budišova.
Tato záliba mne neopustila ani v současnosti a několik zajímavých
pohlednic a korespondenčních lístků jsem získala z různých aukcí
a výměnou s několika sběrateli, kteří se také zajímají o historii našeho
města. A stejně tak i já dnes fotografuji současnost, aby naši potomci,
někdy za sto let viděli, jak Budišov vypadal na přelomu
20. a 21. století.
Chtěla bych se s vámi podělit o několik unikátních snímků. Jde
o korespondenční lístky, které jsou doplněné fotografickým záběrem
na některou část města.

První snímek považuji za jeden z nejstarších dochovaných
fotografických záběrů. Datum podání na poště je uvedeno

18.7. 1901. Když vezmeme v úvahu, že vytvořit pohlednici či
korespondenční lístek byla v té době dosti složitá záležitost,
jejichž výroba také trvala podstatně delší dobu, než výroba
pohlednic v současnosti, tak nebudu daleko od pravdy, že záběr
na hlavní náměstí jistě pochází z posledního desetiletí
19. století.

Druhý korespondenční lístek byl odeslán z budišovské
pošty 24.11. 1907 hosty z rekreačního pobytu na
Brückenhäusel – Zámostí. Toto výletní místo již
neexistuje, nacházelo se na katastru dnešní Kružberské
přehrady a je zatopené.
(rekreanti ze strojní továrny v Pardubicích zasílali svému kolegovi Sigmundu
Greipelovi srdečný pozdrav z pobytu)

Datum odeslání třetího korespondenčního lístku do
Triestu v Německu je 11. červenec 1909. Zachycuje jižní
část města. Na snímku je již patrná trať místní železnice
a v pozadí dominanta města ještě bez dnešních kopulí na
obou věžích (dostavěné až v roce 1912).

Čtvrtý snímek je zajímavý především úhlem pohledu na
jednu městskou část. Je fotografována z návrší před
železničním mostem a zachycuje Budišov směrem ke
kempu a silnici na Staré Oldřůvky. Datum odeslání je
nečitelné, ale máme uvedené datum vydání této
pohlednice. V roce 1915 ji, jako tři předešlé, vyfotil
místní fotograf pan Gustav Dusil, který ji také na své
náklady vydal. Tímto lístkem zasílal srdečné pozdravy ze
svého rodného města pan Josef Miltner s chotí panu
Augustinu Wojtowiči, jinak to obchodníkovi ze
Zábřehu n.O..
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