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Zasedání obecního zastupitelstva
Dne 24. února 2000 hodnotilo obecní zastupitelstvo činnost za rok 1999.
V tomto roce se podařilo mimo jiné dokončit novou poštu, přestěhovat knihovnu a
obecní úřad do prostor MŠ a ordinaci MUDr. Josefa Piňose do budovy střediska.
V roce 2000 se bude pokračovat ve výstavbě ordinací pro další lékaře, aby se mohli
nejpozději do května přestěhovat všichni. V novém středisku by měl pan Josef Šabacký
zřídit obchod a bufet. Vede se jednání o uvolnění prostor sluţebního bytu v MŠ a jejich
pronajmutí za účelem výroby a prodeje cukrářských výrobků. Zpracovány byly projekty
pro šest bytových jednotek na bývalém OÚ (zakázka přidělena firmě Imos Brno),
dostavbu nového OÚ, rekultivaci rybníků, rekultivaci skládky odpadů, vyhlášení
památkové zóny a poloţení kabelové sítě. Bytovky čp. 219, 220, a 276 se prodávají do
osobního vlastnictví nájemníků. Funkci manaţera Technických sluţeb obsadil pan Marek
Pavlíček. Obrat TS dosáhl loni výše 4 milionů korun.
Výstavba v obci by letos měla zahrnovat další práce na vodovodu a plynovodu.
Dokončí se čtyři bytové jednotky na poště. Další dvě bytové jednotky budou
projektovány formou půdní dostavby.
Letos bude také zpracován projekt splaškové kanalizace. V příštích letech se budou
dávat do pořádku cesty a chodníky (po ukončení všech výkopových prací). Tato
investiční činnost vyţaduje velké finanční náklady. Dotace ze státního rozpočtu je kryjí
maximálně z 50 %. Zbytek musí obec platit z vlastního rozpočtu. Zastupitelstvo dále
schválilo vyhlášku o příspěvku na částečnou úhradu investičních nákladů v MŠ a školní
druţině ve výši 50 Kč měsíčně s platností od 1. března, vzalo na vědomí vznik
Soukromého dětského domova, s. r. o., Budišov-Holeje a uloţilo p. starostovi a
místostarostovi vyvinout maximální úsilí pro realizaci záměru vybudovat vazební věznici
na katastrálním území Budišov (moţnost vzniku nových pracovních míst pro občany).
Po skončení jednání se konala veřejná diskuse k plynofikaci a přípojkám vody.
Jednání se zúčastnili zástupci plynáren, vodovodní společnosti a vedoucí stavebního
úřadu Budišov. Zodpověděli mnoţství dotazů přítomných občanů, jichţ se na schůzi
sešlo kolem dvou set. Společným jmenovatelem odpovědí byla snaha obce o to, aby
počet ţadatelů o přípojky byl co největší a přesvědčení o tom, ţe nabízené podmínky jsou
v dané situaci nejvýhodnější moţné. Individuální přání zájemců o připojení budou řešena
pověřenými pracovníky přímo na místě se snahou vyjít ţadateli maximálně vstříc.

——————————

Čas
Čas není nenávratné plynutí chvíle,
nýbrž navracející se věčnost.
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ZPRÁVY
Krádeţ soch faunů v budišovském zámeckém parku
Mnozí z vás při procházce budišovským zámeckým parkem přímou alejí od „sfing―
dolů obdivovali na jejím konci dvě pyramidy s podivnými bytostmi, z nichţ jedna šplhá
i po samotném jehlanu.Bytosti dostaly přezdívku „čertíci―. Ve skutečnosti jsou to postavy
silénů (faunů). Jedná se o část dochovaných kamenných „pyramid― zhotovených v letech
1724–1727 z mušlového vápence. Tvůrce pyramid není přesně znám (za autora je
povaţován Frant. Gabriel Skalický).

Nedaleko od těchto dvou pyramid se nacházely další dvě menší pyramidy, na kaţdé
z nich po jednom faunovi. Slovo nacházely je zde na místě. V pondělí 31. ledna 2000
bylo zjištěno, ţe zmizely. Z jedné pyramidy zbyl sokl s mezikusem, na kterém stál jehlan,
z druhé pyramidy zůstal jen sokl (mezikus byl nalezen pohozen na začátku cesty
k Věteráku). Ztratila se i jedna koule z mostu mezi dvorem a budovou zámku, druhá byla
rozbita. Obě byly rovněţ zhotoveny z mušlového vápence. Podle stop došlo ke krádeţi
snad dvěma pachateli, kteří vyuţili většího mnoţství sněhu a pomocí sáněk fauny odvezli
směrem aţ k hodovské silnici. Vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek nebylo
moţno se autem k zámeckému parku dostat.
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Pokud pomineme nezanedbatelnou finanční ztrátu, došlo ke zničení části parku, kde
sousoší vytvářela tichá a tajemná zákoutí. Faunové, ve spojení s alejí směřující ke
kundelovské silnici a polorozbořenou cihlovou zídkou oddělující zámeckou zahradu od
polí směrem k „Věteráku―, byli místem, kde se musel kaţdý zastavit a kde mu bylo
dobře.
Pro pár desítek tisíc korun někdo to vše okouzlující zničil. Rozum zůstává stát.
Jediné, co zbylo, je smutek.

——————————

V březnu jsme vzpomněli 150. výročí narození prvního prezidenta Československé
republiky Tomáše Garrigue Masaryka. Prezidentem se stal v roce 1918.
Pro zajímavost uvádíme jména všech prezidentů naší republiky a jejich funkční období:
1918
Tomáš Garrigue Masaryk
1953
Antonín Zápotocký
1935
Edvard Beneš
1957
Antonín Novotný
1938
Emil Hácha
1968
Ludvík Svoboda
1945
Edvard Beneš
1975
Gustáv Husák
1948
Klement Gottwald
1989
Václav Havel
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Ţivot v mateřské škole
Ţivot v MŠ je stále bohatý na nové události. V listopadu se děti fotografovaly a jiţ
3. 12. školku navštívily děti ze ZŠ s mikulášským programem.

Mateřská škola obeslala i výstavu „Budišov očima dětí― (vernisáţ 13. 12. v budově
ZŠ). Některé práce byly oceněny věcnými dary. Dobře jsme si vedli i ve výtvarné soutěţi
týdeníku Puls. Pracovníci redakce dětem předali kolektivní cenu – stavebnici.
Na setkání se seniory, pořádané ZŠ, přispěly děti výrobou dárečků. Společně s
dětmi z I. třídy ZŠ zhlédly také loutkové představení divadelní společnosti z Karlových
Varů O vychytralé kmotře lišce. Před Vánocemi se konalo přátelské posezení s rodiči.
Ve dnech 7. 1. a 10. 1. proběhla v MŠ komplexní inspekce. 19. 1. se konala schůzka
s rodiči dětí, které půjdou k zápisu do I. třídy. Potřebné informace o této důleţité události
podala rodičům paní učitelka Marie Nováčková.
Alena Nováčková
ředitelka MŠ
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ZŠ Budišov informuje:
21. a 22. ledna 2000 proběhl zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2000/2001.
Zapsáno bylo 26 dětí.
29. ledna se uskutečnil jiţ tradiční a velmi úspěšný ples organizovaný SRPDŠ. Ţáci
9. tříd podali pěkný výkon při předtančení.

23. února se podařilo zorganizovat zájezd do Brna na unikátní výstavu Od gotiky
k renesanci.
Od března mají ţáci od 6.50 hod. do 7.20 hod. ráno a v odpoledním krouţku k
dispozici Internet.
ZŠ se snaţí rovněţ hojně vyuţívat akcí, organizovaných Městským kulturním
střediskem v Třebíči. Ţáci společně s pedagogy navštívili a v následujících měsících
navštíví tato představení:
8.2. Co je to folk? (8. a 9. tř.)
25. 2. O Honzovi a víle Verunce (5. a 6. tř.)
28. 3. Písně ztraceného ráje (7. tř.)
26. 4. Otloukej se, píšťaličko (1. a 2. tř.)
12. 5. Kovářské pohádky (3. a 4. tř.)
Kromě těchto akcí se uskuteční:
17. 3. vystoupení herce p. Kotrlíka, který přednese ukázky z díla Jana Nerudy.
19. 3. pořádá Svaz ţen karneval.
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3. 4. navštíví ţáci Horácké divadlo v Jihlavě, kde shlédnou hru Sluha dvou pánů.
10. 4. přijede do ZŠ kouzelník Largen. Jeho představení potěší i děti z MŠ.
1. 6. organizujeme spolu se Studiem Lídy Trnkové Velký zámecký bál. Tedy pořad,
na nějţ jsou zvány všechny princezny a princové, dvorní dámy a páni, králové i
královny. Účastníky bálu čeká kromě vznešených tanců, rytířských klání a volby
Královny plesu také výlet na létajícím koberci do paláce sultána Sulejmana.
V průběhu následujících měsíců se rovněţ uskuteční Atletický trojboj a soutěţ DO–
RE–MI. Na obou těchto akcích by měli být zastoupeni ţáci z Budišova, Rudíkova a
Tasova.
7. 5. proběhne jiţ tradiční oslava Dne matek.
29. 5. se mohou rodiče v 17.00 hod. informovat o prospěchu dětí na schůzkách
SRPDŠ.
V dubnu a květnu budou ţáci sbírat starý papír.
V červnu proběhnou jako kaţdoročně školní výlety a rozloučení s ţáky 9. ročníku.
——————————
Za větrného počasí uspořádal Svaz ţen v neděli 12. 3. masopustní průvod obcí. Přes
dvacet masek za doprovodu kapely ukončilo svoje putování veselicí v restauraci Sport.
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Budišovské ženy
Vás srdečně zvou na parket Pod Hrázkou
Neděle 30. dubna – Slet čarodějnic Pod Hrázkou
Červen (datum podle počasí) – Dětský den
Červenec – Výlety Pod Hrázkou
Sobota 15. 7.
Neděle 16. 7.
Srpen – Pouťové zábavy
Sobota – 12. 8.
Neděle – 13. 8.

——————————

Jarní úklid
V uplynulých desíti letech se nám otevřely brány do světa. Mnoho z nás se už někam za
hranice podívalo. Už nás nelákají obchody plné zboží, kterého je i zde dostatek.
Bylo by však dobré, kdybychom se při našich cestách tak říkajíc na západ porozhlédli po
jiných věcech a něčemu dobrému se přiučili.
Myslím, že každý zažil při návratu, po překročení celnice, třeba jenom při cestě
z Rakouska, ten pocit děsu. Najednou jsme ve špinavé, neupravené a zanedbané říši.
Jsme doma. Je toto skutečně náš domov? Patří k nám igelitové sáčky rozházené po
cestách, loukách i rybnících? Patří k nám vyvrácené dopravní značky, počmárané zdi,
odrolené chodníky a zákoutí s odhozenými bateriemi a různou veteší?
A tak bychom si při našich cestách, hlavně do střední Evropy, do které již mnoho století
náležíme, tedy při cestách do Rakouska, Německa, Švýcarska apod., měli povšimnout, jak
tam zachází s krajinou. Měli bychom vidět, že tam igelity, sklo, železo ani pneumatiky
nerozhazují po lesích, vodách a loukách a že je ani nespalují ve svých kamnech nebo
kotlích, aby si jedovatými zplodinami nezamořili ovoce a zeleninu.
Nebo už se dá, milí spoluobčané, jít na „Brdca“, aniž by tam z cesty trčel odpudivý
odpad z černé skládky? A dá se koupat v okolních krásných rybnících a nepotýkat se tam
ve vodě s pytli od hnojiv nebo osiva?
Jestliže tomu tak ještě není (a není, bohužel), dohánějme svět, ale jen v tom dobrém,
čemuž se učíme nějak obtížněji a zasvěťme, prosím, to nadcházející jaro důkladnému
a spořádanému úklidu. Dělejme to ve prospěch našich domů, dvorů, zahrádek a ke
kultivaci celého našeho okolí. Našeho domova.
Sidonia.
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STAVEBNINY
Libor Smejkal

Pobočka Budišov č. p. 59
Zástupce pobočky :
Jiří Klíma
Budišov č. 330

Prodej veškerého
stavebního materiálu
včetně rozvozu
tel., fax.: 0618–875055
0618–875227
mobil : 0604–647126
Otevírací doba:
Pondělí–Pátek:
Sobota:

7.00 – 16.00 hod.
8.00 – 11.00 hod.

__________________________________________________________________________________________

TRUHLÁŘSTVÍ A VÝROBA NÁBYTKU

Vám nabízí výrobu veškerého nábytku
Na míru: kuchyně, dětské pokoje, obývací stěny,
koupelnový nábytek a vestavěné skříně.
Dále se zabývá renovací kuchyňských linek.
Nové kuchyňské linky jiţ od 5. 500Kč za 1 bm.
Veškeré informace na tel.:
mobil:
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0618/875227
0618/875055
0604/647126

Za hodinu kolem světa
A máme tu opět jaro. Můţeme se těšit nejen ze sluníčka, z přírody, která se
probouzí ze zimního spánku, ale také z cestování. Mnozí z nás vyjedou za hranice pobýt
u moře, poznat nové země, nová města a památky.
Jsou ale chvíle, kdy máte jen jedno volné odpoledne a nepřekonatelnou chuť vidět
něco velmi zajímavého, dokonce snad neobvyklého. A právě pro tyto chvíle je na našem
budišovském zámku otevřen zoologický depozitář.
Na relativně malém prostoru jsou uloţeny neuvěřitelně obsáhlé a druhově velmi
pestré kolekce ţivočichů, jejichţ základ tvoří sbírky z 1. pol. minulého století. Moravské
zemské muzeum zpřístupnilo část zoologického depozitáře veřejnosti uţ v roce 1991.
Nemusíte cestovat do Ameriky za kolibříky, na Novou Guineu za rajkami, za
ptakopyskem do Tasmánie, za antilopami a papoušky do Afriky. Nemusíte se bát o své
zdraví při - 40 ˚C na cestě do Antarktidy za tučňáky a jistě si rádi prohlédnete
obojţivelníky a plazy. Na své si rozhodně přijdou rybáři. K vidění jsou nejen ryby
sladkovodní, ale i mořské. Můţete si prohlédnout ţraloka nosatého, mečouna nebo vyzu
velkou.
Prohlídka zoologického depozitáře je zajímavá pro všechny věkové skupiny
návštěvníků. Na zámku si můţete zvířata nejen prohlíţet, ale, máte-li zájem, leccos
zajímavého se z jejich ţivota i dozvědět
Ráda bych tuto malou pozvánku na cestu kolem světa za 60 minut ukončila slovy:
„Přijďte, uvidíte a posoudíte!"
Jana Pavlíčková
Zajímavé druhy ptáků hnízdící v zámeckém parku v Budišově
Hnízdí zde dva druhy kachen – kachna divoká a polák chocholačka.
Bylo prokázáno hnízdění tří druhů sov – pravidelně hnízdí puštík obecný, kalous
ušatý, v roce 1992 zahnízdil sýček obecný (druh, který značně sníţil stavy po celé ČR).
Z dravců hnízdí pouze poštolka obecná.
Z 11 druhů šplhavců hnízdících v ČR bylo prokázáno v parku hnízdění 6 druhů. Jde
o datla, ţlunu zelenou, ţlunu šedou, strakapouda velkého, strakapouda jiţního (horní
hranice rozšíření na Vysočině) a krutihlava obecného.
Z pěvců:
Tři druhy budníčků – menší, větší a lesní.
Tři druhy lejsků – šedý, černohlavý a bělokrký.
Tři druhy sýkor – koňadra, modřinka a babka.
Oba dva druhy šoupálků – dlouhoprstý a krátkoprstý.
Ţluva hajní – horní hranice rozšíření na Vysočině.
Kavka obecná – 15 aţ 20 párů – významná kolonie u druhu, jehoţ početnost se
v posledních desetiletích výrazně sníţila.
Hýl rudý – jedno ze tří hnízdišť na jiţním okraji Vysočiny.
V parku jsou zastoupeny druhy vázané na různé prostředí od druhů vázaných na
lesní komplexy aţ po druhy polí a zahrad.
(Hanák F., 1996: Hnízdní ornitocenózy zámeckého parku v Budišově u Třebíče. Zprávy
MOS, 54 : 6 – 21)
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Skrývačky
Zadívám-li se do spleti rozvětvené koruny
nebo do spleti rozhvězděného vesmíru
do anatomické mapy krevního oběhu
nebo do astronomické mapy hvězdného oběhu
pokračuji ve hře obrázkového dětství
a hledám v čarách skryté oko ústa čelo
aby to vidělo hovořilo myslelo
pak i já zde vidím mluvím myslím
a nejsem ztracený v nesmyslné čmáranici
sám sobě slepou skrývačkou k nenalezení
Vladimír Vokolek
——————————

POŘAD BOHOSLUŽEB SVATÉHO TÝDNE 2000
16. 4. Květná neděle
00
8 hod. ranní mše svatá
00
10 hod. velká mše svatá
(při obou mších svatých svěcení jívových ratolestí)
00
30
14 –15 hod. příležitost k velikonoční svátosti smíření – budou zde cizí
zpovědníci
00
16 hod. Pobožnost křížové cesty
00
17. 4. pondělí Sv. týdne
v 17 hod. mše svatá
15
18. 4. úterý Sv. týdne
v 6 hod. mše svatá
00
19. 4. středa Sv. týdne
v 17 hod. mše svatá
00
20. 4. Zelený čtvrtek
v 17 hod. mše svatá - Poslední večeře Páně
21. 4. Velký pátek, den přísného postu
00
15 hod. křížová cesta, korunka k Božímu milosrdenství
00
16 hod. obřady Velkého pátku
22. 4. Bílá sobota
00
obřady Velikonoční vigílie ve 20 hod.
23. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
00
8 hod. ranní mše svatá
00
10 hod. velká mše svatá
(při obou mších svatých svěcení pokrmů)
00
14 hod. Te Deum, Díkůvzdání a sv. požehnání
24. 4. Pondělí velikonoční
00
8 hod. ranní mše svatá
00
10 hod. velká mše svatá
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Ozvěny v našich duších
S potěšením jsem si četl v „Budišovském zpravodaji“ a studoval vloženou mapu mého
rodiště. Téměř pod každým číslem domu jsem si uměl představit, kdo tam ještě nedávno
žil a ještě žije. A vždy mě obestřelo jakési tajemné pohnutí, když jsem si uvědomil, kam se
ti všichni lidé, kteří tady žili a pracovali, kam se jenom poděli, co tade po nich
zvostalo“. Brali život podle svých povah – někdo zodpovědně, jiný ležérně. Ale dobré
místo si vybrali pro život ti naši předkové!
Nemohly je ohrozit povodně, protože tam přece žádná řeka není. Ani zemětřesení, „kde
be se na Brcách vzala sopka“! Dokonce ani tropická vedra, tajfuny či stáda žravých
kobylek a jiné pohromy.
Číslo 1 je zámek, odkud se asi v minulosti řídilo veškeré dění. Dvojka je „béčárna“, číslo
4 je dům pana Rybníčka, stolaře v Réduvni. Nejvyšší číslo, které jsem tam našel, je 351.
Jak se Budišov postupně rozrůstal od zámku do ulice a dál k Pekařáku, kde jsme v zimě
brusili, ale nikdy se v létě nekoupali, rostl počet obyvatel městečka až na dnešních 1159.
Bude někdy Budišov městem?
Hodně se změnilo ve způsobu života. Lidé se více rvali s obtížemi, bojovali o chléb
vezdejší, měli více dřiny a „beli skromněši“. Ale přece hospodáři trpělivě očekávali
v hospodě „ u Škodů, u Součků, u Kostelecků a Slabů v Mihoukovicích“ na každý nový
příchod jara po dlouhé zimě na Vysočině.
A vedli řeči, kterým rozumí jenom muži. Jejich „mame zase chodile nakupovat
k Pavlasům, ke Kazdům, Eichlerům, Sedláčkům a Vikartům, krmile dobytek a v pokoře
čekale, až se jejich chlapi vrátijó dom k vobědo“.
Každý dům tam má svůj osud, svoji zvláštní historii. Pod každým číslem domu jsou skryta
dramata lidí, kteří tam měli to nejcennější na světě–svůj domov. Smířeni s osudem se
rodili i umírali. Je tam jejich práce, jejich duše „a to tade po nich decky zvostane“!
Ing. Rostislav Tesař
rodák z Budišova
——————————

KULTURA
Sonet Budišov
Jednou z nejpopulárnějších hudebních skupin v šedesátých a sedmdesátých letech
v širokém budišovském okolí byla skupina Sonet Budišov.
Kořeny této skupiny sahají do konce padesátých let, kdy v Budišově sídlil
všestranný a vysoce nadaný Jaromír Zejda. Byl to mimořádný člověk, který se stal
iniciátorem v oblasti kultury, se snahou navázat na bohatou kulturní tradici Budišova.
Spolu se svými přáteli dal dohromady skupinu lidí, kteří stejně jako on chtěli v této
tradici pokračovat. Tak vznikl kolektiv, který se po vzoru legendární praţské skupiny
„Červená osma― v roce 1960 úspěšně představil budišovskému publiku kabaretním
pořadem pod převzatým názvem „Červená osma―.
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Červená osma zleva: Jaromír Zejda, Ladislav Vrba, Jan Řihák, Karel Otta Doležal,
Jaroslav Svoboda, Antonín Jaroš a Míla Nováčková(dnes Zezulová).

Soubor tvořila hudební skupina ve sloţení Jaromír Zejda, Jan Řihák, Jaroslav
Svoboda, Antonín Jaroš, Karel Otta Doleţal, Miloš Guth, Ladislav Vrba a Míla
Nováčková (dnes Zezulová) – zpěv. Slovesnou a divadelní součást souboru tvořily Věra
Guthová a Draha Růţičková.
Svými vystoupeními pobavili spoustu občanů obcí třebíčského okresu i okresů
okolních. Soubor úspěšně reprezentoval Budišov na různých kulturních soutěţích. Po
několikaleté úspěšné činnosti se z Budišova odstěhoval Jaromír Zejda a tím soubor
„Červená osma― zanikl. Členové souboru byli zapojeni rovněţ v budišovském
divadelním souboru, a tak po zániku „Červené osmy― zde našli své působiště. To však je
jiná kapitola, která by si rovněţ zaslouţila samostatné zpracování.
Během krátké doby původní hudební část souboru „Červená osma― byla doplněna
o nové členy-muzikanty a přijala název „Sonet Budišov―. Kapelníkem byl Jenda Řihák,
který hrál na alt saxofon, dále Karel Mrňa na baryton saxofon a zpěv, Bohumil Matoušek
trumpeta, František Sedláček trombon, Karel Doleţal kontrabas, Antonín Jaroš klávesy,
Ladislav Vrba bicí a Alena Mrňová zpěv. Soubor produkoval lidovou hudbu a tehdejší
modernu – swing.
S nástupem nové vlny pop-music byl soubor nucen přejít k novému
instrumentálnímu obsazení, takţe do souboru přicházejí noví členové. K bicím usedá
Pavel Bednář, soubor výrazně posiluje Karel Klucký, hrající na trubku, zpěvačka Jarka
Večeřová a později talentovaná Jitka Vávrová.
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Sonet Budišov zleva: Karel Klucký, Alena Mrňová, František Sedláček, Bohumil
Matoušek, Pavel Bednář, Karel Mrňa a Jan Řihák (chybí manažer skupiny Ladislav Vrba).

V samotných začátcích pomáhalo kapele JZD Budišov a zřizovatel OB Budišov.
I přes tuto pomoc byly náklady na tehdejší vybavení velké. Hrálo se bez nároku na
odměnu, aby se uhradily peníze na drahou techniku.
Sonet ve svém repertoáru zůstal věren lidové hudbě, ale svým hudebním i
technickým vybavením dokázal uspokojit i náročnější konzumenty moderní hudby.
Přispělo k tomu i výborné pěvecké vybavení členů Sonetu, včetně citlivého doplňování
aktuálního repertoáru. Díky tomu byl vyhledávaným hudebním tělesem v širokém okolí.
Svědčily o tom zcela zaplněné sály při tanečních zábavách.
Vyvrcholením a oceněním práce Sonetu byla účast na přehlídce vybraných
hudebních skupin jihomoravského kraje „Prizma― v Kroměříţi v roce 1975. Sonet
důstojně reprezentoval třebíčský okres a přivezl si zaslouţené ocenění.
V době působení Sonetu se v souboru vystřídalo více neţ třicet hudebníků, kteří
odvedli velmi dobrou práci. Bylo by obtíţné jmenovat členy Sonetu dle zásluh o kvalitu a
poslání kapely. Po celou dobu činnosti Sonetu velel starostlivý Jan Řihák. Velkou
zásluhu na úrovni Sonetu měli Karel Mrňa a zkušený Karel Klucký. Manaţerem byl
Ladislav Vrba.
Soubor Sonet zanikl v roce 1977. Svou činností úspěšně navázal na bohatou
budišovskou hudební tradici a svou kvalitou a popularitou nasadil laťku tak vysoko, ţe
nebyla do dnešních dnů překonána.
(pouţitá literatura: František Horký – My jsme čeští muzikanti)
Ladislav Vrba
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Sráţky v mm:
Rok 1999
listopad
prosinec
28,9
24,2

Rok 2000
leden
65,2

únor
30,8

——————————

SPORT
TJ Sokol Budišov informuje
Dne 5. 12. 1999 se konala výroční členská schůze TJ Sokol Budišov. Součástí této
schůze byla volba nového výboru. Tajnou volbou byli zvoleni: Černý Jiří, Doleţal
Jaroslav, Doleţalová Lída, Dvořák Jan, Hort Jaroslav, Chalupa Stanislav, Karas Pavel,
Karas Petr, Piňos Petr, Tesař Vladimír a Večeřa Antonín. Výbor si do svého čela zvolil
Antonína Večeřu. Pravidelné schůzky budou jedenkrát měsíčně kaţdou první sobotu v
měsíci od 18.00 hod. v kabinách.
V sobotu 15. 1. 2000 se uskutečnil tradiční Sportovní ples, v jehoţ rámci mohli
přítomní hosté vyhrát některou z 65 hodnotných cen, které věnovala většina
budišovských podnikatelů. Touto cestou by jim vedení Sokola Budišov chtělo vyslovit
upřímné poděkování.
Zimní příprava
Fotbalové druţstvo muţů vedené trenéry Petrem Piňosem a Stanislavem Chalupou
zahájilo zimní přípravu společně s druţstvem vedeným Lubomírem Štefkou v sobotu
15. 1. 2000. Oba týmy trénují dvakrát aţ třikrát týdně, k čemuţ vyuţívají místní
tělocvičny, hřiště, k výběhům zámeckého parku a okolí Budišova.
V kádru dospělých jiţ nezahájili přípravu hráči Hlaváč a Hladík, kteří v Budišově
ukončili hostování a vrátili se do Jiskry Měřín. Muţstvo bude především doplněno
nadějnými odchovanci z řad dorostu a případně posilami z jiných klubů.
Připravovat se začaly koncem ledna i naše nejmladší fotbalové naděje, starší a
mladší ţáci, kteří trénují jedenkrát týdně v místní tělocvičně. Jejich fotbalový růst
zajišťují trenéři Jaroslav Hort, Jan Dvořák, Richard Leţák a Mgr. Miroslav Konečný.
Přípravná utkání
6. 2. Budišov – Rudíkov 4:2 (2:1). Branky: Turek, L. Carda, P. Karas a Vašíček.
Po uspokojivém výkonu přišlo zaslouţené vítězství. Hosté korigovali ze dvou
pokutových kopů po zbytečných chybách.
20. 2. Vladislav – Budišov 4:2 (2:2). Branky: Kašpar (z pokut. kopu) a M. Chalupa.
Budišov v kombinované sestavě se čtyřmi dorostenci nezklamal a dokonce vedl 2:0.
Pak se projevila zkušenost z vyšší soutěţe a hráči Vladislavi výsledek otočili.
27. 2. Budišov – Smrk 3:2 (0:1). Branky: Turek 2, jedna vlastní.
5. 3. Koněšín – Budišov 0:1. Branku dal M. Chalupa.
10. 3. Budišov – Hartvíkovice 1:4. Branku dal M. Chalupa.
12. 3. Budišov – Měřín 4:2. Branky: R. Leţák 3 a David Kašpar.
Petr Karas – jednatel
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Fotbalové rozlosování II. třídy mužů a dorostu – jaro 2000
14. kolo sobota 25. 3. v 15.00 hod. muži: Budišov–Náměšť B
dorost: Budišov–Rudíkov ve 12.45 hod.
15. kolo neděle 2. 4.
v 15.30 hod. muži: Čáslavice–Budišov (odj. autobusu 12.00)
dorost: Čáslavice–Budišov ve 13.15 hod.
16. kolo neděle 9. 4.
v 15.30 hod. muži: Budišov–Kralice
dorost: Budišov–N. Syrovice ve 13.15 hod.
17. kolo neděle 16. 4. v 16.00 hod. muži: Budišov–Opatov
dorost: Budišov–Vladislav ve 13.45 hod.
18. kolo neděle 23. 4. v 10. 15 hod. muži: Bopo B–Budišov (odjezd auty 9.15)
dorost: sobota 22.4. Stařeč–Budišov v 13.45 hod. (odjezd auty 12.45)
19. kolo neděle 30. 4. v 16.00 hod. muži: Budišov–Kouty
dorost: Budišov–Kouty ve 13.45 hod.
20. kolo neděle 7. 5.
v 16.30 hod. muži: Březník–Budišov (odjezd autobusu 13.15)
dorost: Březník–Budišov ve 14.15 hod.
21. kolo neděle 14.5. v 16.30 hod. muži: Budišov–Přibyslavice
dorost: Budišov–Jaroměřice ve 14.15 hod.
22. kolo neděle 21. 5. v 17.00 hod. muži: Mohelno–Budišov (odjezd autobusu 15.45)
dorost: volno
23. kolo neděle 28. 5. v 17.00 hod. muži: Budišov–Studenec
dorost: Budišov–Kněžice v 14.45 hod.
24. kolo neděle 4.6.
v 17.00 hod. muži: Čechtín–Budišov (odjezd autobusu 13.45)
dorost: Čechtín–Budišov v 14.45 hod.
25. kolo sobota 10. 6. v 17.00 hod. muži: Budišov–Rapotice
dorost: Budišov–Rokytnice v 14.45 hod.
26. kolo neděle 18. 6. v 17.00 hod. Třebelovice–Budišov (odjezd autobusu 13.15)
dorost: Třebelovice–Budišov v 14.45 hod.

——————————

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V roce 1999 bylo v Budišově
sňatků
8
úmrtí
12
narození
8
odstěhování
19
přistěhování
14
Počet obyvatel k 1. 1. 2000 je 1159.

Průměrný věk obyvatel:
Budišov – muţi 35, 2 let
ţeny –36, 8 let
Mihoukovice – muţi 36, 6 let
ţeny – 38, 9 let

Trvale obydlených domů je v Budišově 271, v Mihoukovicích 40.
Neobydlených domů v Budišově 81, v Mihoukovicích 15.
Marie Zedníčková – matrikářka
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Narození
Horký Tomáš
Vostálová Zuzana
Nováčková Iveta
Machátová Nikol
Věţník Štěpán

16. 11. 1999
14. 12. 1999
27. 1. 2000
29. 1. 2000
29. 2. 2000

Zemřelí
Krátký Stanislav
Havlíková Marie
Ondřejka Jaroslav
Bednář Antonín
Samek Jaroslav
Zalabová Helena
Slabý Bohumil
Kašpar Karel
Pospíšil František

5. 12. 1999
11. 12. 1999
13. 1. 2000
28. 1. 2000
1. 2. 2000
12. 2. 2000
19. 2. 2000
23. 2. 2000
5. 3. 2000

(63 let)
(87)
(53)
(89)
(79)
(85)
(76)
(67)
(50)

——————————
PŘÍLOHA 1/2000: Historie městečka Budišova, část 1 - 1104 aţ 1820
Změny a opravy v příloze č. 3:
Opravené znění:
uživatel

čp. poznámka

Bednář František
Rybníček Miroslav a Lea

176
4 truhlářství

telefon
875 +
379
201

Změna v příloze č. 2:
Smíšené zboží U Pavlasů, Josef Šabacký
Budišov 56, tel. 875 144
Po, St 6.30-13, Út, Čt 6.30-12.30, 13-15.30, Pá 6.30-12.30, 13-16

——————————
Budišovský zpravodaj č. 1/2000
http://www.horacko.cz/budisov/zpravodaj
Vychází čtvrtletně. Ev. č. min. kultury R 113 10022 99
Cena Zpravodaje: 5,– Kč
V prodeji: Noviny, Helena Kafoňková Ko–Tex, Helena Kostelecká Obuv, hračky, Lidka
Poskočilová Zelenina, Petr Kosina Potraviny ZD Budišov, Zdeňka Nováčková.
Vydává: Obecní úřad Budišov, IČO 00289159, tel. 0618/875 110, e-mail: ou.budisov@horacko.cz
Redakce: Karel Pavlíček (e-mail karel_ pavlicek@volny.cz),
Mgr. Markéta Dosbabová, Mgr. Jiří Horák.
Vyšlo v Budišově dne 1. 4. 2000
Technická realizace: Ing. Ladislav Dokulil
Tisk Tiskárna Charvát, s.r.o., Velké Meziříčí
Uzávěrka tohoto čísla 29. února 2000
Uzávěrka příštího čísla 31. května 2000
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