470. výročí povýšení Budišova na městečko
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Příloha Budišovského zpravodaje č. 3/2008

SLAVNOSTNÍ DNY V MĚSTYSI BUDIŠOVĚ
při příležitosti 470. výročí povýšení Budišova na městečko
a 10. ročníku Budišovského zpravodaje
pořádané budišovskými občany pro budišovské rodáky, občany a farníky
a pro všechny návštěvníky Budišova
sobota 6. září 2008 v Budišově
13.00 Zahájení oslav na nádvoří budišovského zámku za přispění budišovských
ochotníků
13.30 Vzpomínka na budišovské padlé na zámeckém nádvoří a převezení věnců k
památníku padlých na náměstí
13.30 Turnaj v petanque pořádaný budišovskými junáky
13.30–18.00 Den otevřených dveří v celém Budišově:
– na budišovském zámku včetně saly terreny a bezplatné prohlídky exponátů muzea
– na úřadě budišovského městyse
– v budišovské základní škole s výstavou fotografií v kulturním sále o činnosti
budišovských ochotníků
– v budišovské mateřské škole
– v budišovské hasičské zbrojnici s ukázkami techniky za účasti budišovských i
mihoukovických hasičů
– v chatě budišovských myslivců se stylovým občerstvením
– na budišovském Věteráku
– v budišovském farním kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Gotharda
13.30–18.00 Výstava drobného zvířectva budišovských chovatelů v budišovském
chovatelském areálu
13.30–18.00 Pouťové atrakce na budišovském náměstí za sníţené ceny
14.00 Vernisáţ výstavy fotografií Karla Pavlíčka z Budišova v informačním centru
14.00–18.00 Výstava fotografií a výtisků 10 ročníků Budišovského zpravodaje
v budišovském informačním centru
20.00 Taneční zábava s budišovskou rockovou skupinou Sociál band na parketu u hřiště
Sokola Budišov

neděle 7. září 2008 v Budišově
9.00–15.00 Výstava drobného zvířectva budišovských chovatelů
9.00–18.00 Výstava fotografií v budišovském informačním centru
9.00–18.00 Pouťové atrakce na budišovském náměstí
15.00 Slavná mše svatá v budišovském kostele s budišovským rodákem P. Jiřím
Janouškem za všechny budišovské rodáky a budišovské farníky
16.30 Taneční zábava Pod Hrázkou se skupinou Echo Budišov pořádaná budišovskými
ţenami a příznivci
cca 21.30 Zakončení budišovských oslav

Prolog
Povýšení vsi na městečko je vţdy pro obec významná událost, zvláště v kontextu
dnešní doby, kdy jsou takto vyznamenaným obcím vraceny tituly městys. Ať chceme či
ne, to město v tom slyšíme. Výročí takové události je třeba přirozeně oslavit. Většina
občanů Budišova si ještě pamatuje na oslavy 450 let od povýšení na městečko, konané
v roce 1988. Další, a to velmi kulaté výročí, bude za 30 let.
To letošní výročí není matematicky aţ tak významné, ale takové události je vhodné se
věnovat kaţdých deset let. Navíc nám letos vychází jiţ 10. ročník Budišovského
zpravodaje, časopisu, který je velmi výrazně orientován na historii. Výročí vzniku (tj.
vydání prvého čísla) periodika připadá sice aţ na květen příštího roku, ale dvě čísla
ročníku X. jiţ vyšla, ke všeobecným oslavám se tedy můţe připojit i náš časopis.
Přesné výročí 470 let od povýšení Budišova na městečko je 14. září 2008. Ale ukázalo
se výhodnější uskutečnit oslavy jiţ 6. a 7. září.
Rada městyse rozhodla, ţe oslavy pojme ve stylu hesla „Budišov sobě“. A skutečně,
na rozdíl od jiných oslav nebyli zváni ţádní estrádní či jiní umělci z Brna nebo Prahy, ale
všechno kromě bryčky z Pocoucova a pouťových atrakcí obstarávali budišovští občané.
Program, ve kterém je tato okolnost dostatečně zdůrazněna a který můţe slouţit jako
osnova i obsah tohoto pojednání, je otištěn v záhlaví, takţe se můţeme vydat podle
připojené mapky na cestu po místech oslav.
Kapitola 0 – co v programu nebylo
V sobotu 6. září 2008 v 11.30 hodin se otevřely dveře nové školní jídelny. Pozvaní
hosté se rekrutovali především ze zástupců sousedních městysů a obcí, mikroregionu
Horácko a kraje Vysočina. Protoţe však oslavuje i náš zpravodaj, pozvánku obdrţeli i
nejvýznamnější přispívatelé, kteří mají články v mnoha číslech našeho časopisu. S nimi
poseděli i zástupci městyse Budišov a organizátorů slavnosti. Radost jsme měli i z účasti
Mons. Karla Pavlíčka, významného kněze z Budišova.
Ve školní jídelně se ţádné oficiality nekonaly, zde šlo opravdu jen o to, aby významní
hosté nebyli při prohlídce všech našich atrakcí hlady.
Výjimku tvořil jen Ing. Rostislav Tesař ze Společnosti přátel Afriky, který předal
řediteli školy symbolický šek na úhradu návštěvy jihlavské zoologické zahrady pro děti
z budišovské základní školy (pro děti měla být ta návštěva, ne ta zoologická zahrada, i
kdyţ někdy…) za vzornou spolupráci a podporu akcí společnosti ze strany školy.
Novou školní jídelnu jiţ většina hostí měla moţnost vidět, takţe se všichni jiţ těšili, co
ţe jsme jim v našem městysi připravili.
A dočkali se.
Kapitola 1 – Zahájení oslav na nádvoří zámku
Zahájení se ujal (jak jinak) starosta městyse Petr Piňos a přednesl zhruba toto:
Vážení spoluobčané, rodáci, milí hosté,
Dovolte mi, abych Vás všechny co nejsrdečněji přivítal na nádvoří našeho zámku.

Sešli jsme se zde, abychom společně oslavili výročí 470 let povýšení Budišova na
městečko.
Připomeňme si tedy společně ten významný rok, rok 1538, kdy ves na základě dekretu
krále Ferdinanda I. získala nejen nové označení, ale i výhody s tím spojené, mohla mít
znak, pečeť i práva výročních a jiných trhů.
Ale především získala nový, mnohem vyšší kredit, kredit, který nevlastnilo v té době
mnoho obcí v okolí a který zajišťoval možnost dalšího rozvoje a růstu.
Z toho všeho je patrno, jak velký historický význam měl tento zlomový okamžik
v tehdejší době, ale i jak velký význam má i pro nás v současnosti, kdy si tuto událost
znovu připomínáme.
Dnes již má znak a prapor mnoho obcí, ale to, že nám byla v parlamentu České
republiky před dvěma lety právě na základě již zmíněného dekretu znovu navrácena
možnost užívat označení městyse, je pro mě a věřím, že i pro všechny občany Budišova,
věcí cti.
Nezískali jsme tím žádné materiální výhody, ale označení městečko nás utvrzuje ve
vědomí, jak významnou obcí Budišov v historii byl, což dokumentují i dochované kulturní
památky.
Označení městys nás ovšem také zavazuje, třeba k důstojnému pokračovaní v práci,
kterou započaly generace našich předků, a také k úctě k věcem, které vykonaly.
Proto mi dovolte, abych všem těm rodákům a občanům, kteří v celé budišovské historii
jakýmkoliv způsobem přispěli k rozvoji Budišova, věnoval tichou vzpomínku
a poděkování.
Dnes bychom Vám všem chtěli ukázat náš městys, jak v současnosti vypadá, v jeho
skutečné kráse a v jeho skutečném životě, ale i včetně nedostatků, které můžete objevit
a jejichž odstranění nám bude úkolem v budoucnosti.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem organizátorům za vynaložené úsilí při
přípravných pracích a především poděkoval jménem svým, rady i zastupitelstva Vám
všem za Vaši účast, bez které by žádná oslava ani nemohla být.
Děkuji Vám všem
Potom jiţ přišla chvíle budišovských ochotníků. Ti představili zahájení oslav, jaké
Budišov ještě nezaţil, a je jen dobře, ţe bylo svědkem mnoţství přihlíţejících, kteří se
shromáţdili na nádvoří budišovského zámku. Nejprve přijela bryčka, doprovázená dvěma
jezdkyněmi na koních, a přivezla ceremoniáře, který rozbalil listinu. Odevšad se vyrojily
davy lidu v dobových kostýmech a představení mohlo začít. Nebylo příliš hereckých
výkonů, ale byla to velkolepá podívaná zobrazující ţivot v 16. století. Nejvíc se nabízí
přirovnání k dílu největšího českého umělce Járy Cimrmana, který vytvářel své
monumentální ţivé obrazy. Tak to byl takový ţivý obraz, doplněný čtením poměrně
dlouhé listiny krále Ferdinanda k povýšení na městečko. Byla tak dlouhá, ţe by určitě
pozornost všech diváků velmi poklesla, kdyby nebylo na co se dívat. Náš ochotnický
soubor nelze neţ pochválit za skutečně nevšední záţitek.

Kapitola 2 – Vzpomínka na budišovské padlé
Po skončení představení následovala krátká připomínka budišovských padlých a
bryčka, která jiţ splnila svůj hlavní účel, převezla poté i zástupce městyse s věnci
k památníku padlých v 1. a 2. světové válce na budišovském náměstí, kde došlo
k poloţení věnce. Další věnec poloţil starosta s radními k torzu po soše T. G. Masaryka.
Bryčka pak odjela do parku, kde nejprve nemohla získat zájemce o svezení, ale kdyţ se
rodiče s dětmi osmělili, vozila zájemce po zámeckém parku téměř aţ do skončení
odpoledního programu. Park byl v té době tak zaplněný lidmi, jak snad ještě nikdy nebyl.
Na tomto místě je nutné ocenit nápad starosty dočasně umístit do parku desítku laviček,
které ve stinných místech parku zpříjemňovaly horké odpoledne mnoha unavených hostů.
V rámci obnovy zámeckého parku určitě městys Budišov přistoupí i k instalaci trvalých
laviček po celém parku.
Kapitola 3 – Turnaj v petanque pořádaný budišovskými junáky
V rámci oslav uskutečnil Junák Budišov na hřišti pro petanque v areálu dětského hřiště
u základní školy –4. ročník turnaje v této zajímavé hře.
Mezi přihlášenými 15 dvojicemi se vyskytli i vítězové v tomto pořadí:
1. Zdeněk Sedláček, Tomáš Dušovský
2. Karolína Hrbková, Vlastimil Jun
3. Pavel Dostál, Ludvík Carda
4. Petra Talábová, Dominika Nováčková
Více o budišovských skautech se dozvíte na jejich webových stránkách:
http://www.oubudisov.cz/junak
Kapitola 4 – Den otevřených dveří na budišovském zámku
S Moravským zemským muzeem v Brně se podařilo dohodnout bezplatné prohlídky
exponátů muzea, zástupci městyse pak zařídili moţnost prohlídky saly terreny, která
běţně není přístupná návštěvníkům. V důsledku těchto skutečností a také proto, ţe se uţ
na nádvoří zámku shromáţdilo k zahájení slavností velké mnoţství lidí, navštívilo
budišovský zámek na 1000 zájemců. Některé zlákala bezplatná prohlídka a téměř všichni
se zájmem navštívili salu terrenu, kterou velká většina z nich ještě neviděla. O této
vzácnosti je moţné najít v Budišovském zpravodaji č. 2/2006 obsáhlý článek
i s fotografiemi. Návštěvníci dostali stručný popis i historický přehled o budišovské sale
terreně.
http://www.mzm.cz/mzm/expozice/zamek_budisov
Kapitola 5 – Den otevřených dveří na úřadě městyse
Na úřadě městyse bylo také otevřeno. Zde byly v prodeji upomínkové předměty.
I dnes je moţné zakoupit CD se všemi čísly zpravodaje, doplněnými fotografiemi
z historie Budišova a mapou městyse. (Prodává se i jako volitelná příloha k tomuto
zpravodaji.) K dostání jsou i pohlednice mikroregionu Horácko i obce Budišov, mapy

Pojihlaví a Pooslaví, cykloturistické mapy mikroregionu Horácko a mapy Dalešické
přehrady.
http://www.oubudisov.cz
Kapitola 6 – Den otevřených dveří v budišovské základní škole
Základní škola přivítala rovněţ nemálo návštěvníků. Myslíme si, ţe je zde co
ukazovat. Mnoho učeben vypadá úplně jinak neţ dříve. Novou školní kuchyni s jídelnou
jiţ dříve mnoho občanů mohlo vidět, ale i tam nebyla nouze o zájemce. Městys investuje
do oprav ve škole nemalé finanční částky, takţe jsme rádi, ţe se hostům v naší škole
líbilo.
http://www.zsbudisov.cz
V obnoveném kulturním sále uspořádal budišovský ochotnický divadelní soubor
výstavku fotografií ze své bohaté činnosti a předváděl tu i scénky a písně ze svých
představení.
Tituly, které byly na repertoáru:
2000 Bedřich Zelenka, Erik Zámiš, Karel Texel – Elce pelce do pekelce
2001 Jevan Brandon Thomas – Charleyova teta
2001 Marie Holková – Popelka
2003 Johann Nestroy – Talisman
2003 Vlastimil Peška – Po všem hovno, po včelách med aneb Vostatkové sód
2004 Carlo Goldoni – Poprask na laguně
2006 Karel Melíšek, Jaroslav Mottl, Josef Stelibský – Ostrov milování
2007 Jaroslav Ţák – Študáci a kantoři
2007 Dr. Karel Tobis, Václav Špilar, Václav Mírovský, dr. Vladimír Rohan, Jára Beneš –
Na tý louce zelený
2008 Zdeňka Maloušková – Povýšení Budišova na městečko
Kapitola 7 – Den otevřených dveří v budišovské mateřské škole
Zájem byl i o školku. Jedni uţ zde měli své dítě dříve – ti se přišli podívat, co se tu
změnilo. Jiní tady své dítě mají – ti se přišli podívat, jak to vypadá v prostorách mateřské
školy, kam se běţně nedostanou. Další uvaţují o umístění dítěte do tohoto zařízení – ti se
přišli podívat, do čeho jdou. A byli tu i takoví, kteří se přišli podívat.
Kapitola 8 – Den otevřených dveří v budišovské hasičské zbrojnici
Původně se uvaţovalo i o otevření hasičské zbrojnice v Mihoukovicích. Jenţe to je
dosti daleko, takţe by se tam příliš zájemců asi nedostalo. Proto organizátoři rozhodli
o společné prezentaci budišovských i mihoukovických hasičů u budišovské hasičské
zbrojnice. Svou roli určitě sehrála i moţnost občerstvení v místě.
Hasiči předvedli svou technickou výbavu a ukázali, jak jim stříkají hasičské stříkačky.
Zejména děti to ocenily.

Kapitola 9 – Den otevřených dveří v chatě budišovských myslivců
Budišovští myslivci se také chtěli ukázat. A ukázali – srnčí guláš v příjemném
prostředí lovecké chaty byl prý výtečný, i pivo měli dobré. Občerstvení po náročném
výstupu na Věterák přišlo jistě vhod. Davy proudící okolo směrem k a od Věteráku
způsobily tak nečekaný zájem, ţe se na ty poslední uţ nedostalo. Ještě před skončením
otevírací doby totiţ došel guláš, ale ke střílení srnců jiţ nedošlo. Budišovští myslivci ale
nasytili nebývalé mnoţství zájemců, za coţ jim patří dík.
Kapitola 10 – Den otevřených dveří na Věteráku
Vlastníci rekreačního objektu, ke kterému patří i torzo větrného mlýna na Věteráku, se
jiţ dříve uvedli iniciací instalace informační tabule o této památce na křiţovatce cest
u myslivecké chaty. Na všebudišovské oslavy přišli dokonce s nabídkou zpřístupnit
v onen den svůj majetek široké veřejnosti. Onu sobotu odpoledne se valily přes jejich
zahrádku davy lidí dychtivých vzácné příleţitosti uvidět, co jindy neuvidí. Celek pak
skýtal dojem kraje, kudy táhl Tamerlán (vypůjčeno od Jaroslava Ţáka).
Zástupci obce neopomněli majitelům za jejich vstřícnost poděkovat. Díky jim patří i za
všechny ty spokojené návštěvníky.
Kapitola 11 – Den otevřených dveří v budišovském farním kostele
Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Gotharda byl v den oslav také otevřen, přestoţe
mše svatá v důsledku další mše v neděli odpoledne se tu sobotu nekonala. Všichni
zájemci obdrţeli letáček s popisem i historickým vývojem kostela. V 17 hodin se objevil
i P. Jiří Janoušek, který měl před rokem v Budišově primici.
Přítomní farníci si s ním mohli popovídat o jeho nynějším působišti v Hodoníně, kde
je kaplanem, a v Luţicích u Hodonína, kterouţto farnost téţ spravuje. V minulém čísle
zpravodaje jsme porovnávali naši farnost s tou v Luţicích.
O našem kostele se jiţ v Budišovském zpravodaji mnoho napsalo. Něco je také na
webu budišovské farnosti:
http://www.oubudisov.cz/farnost
Kapitola 12 – Výstava drobného zvířectva v budišovském chovatelském areálu
Budišovští chovatelé neměli letos o pouti výstavu. Vynahradili si to při oslavách
městyse, a to velmi úspěšně, neboť o výstavu byl údajně ještě vyšší zájem neţ o ty
pořádané při poutích.
Mezi exponáty byly kromě tradičních i velmi exotické. Starosta a radní se zde
pomazlili s hadem (hroznýš královský) a vyzkoušeli si na vlastní kůţi kůţi hada.
Přesvědčili se, ţe had vůbec není slizké zvíře.
http://www.cschbudisov.estranky.cz

Kapitola 13 – Pouťové atrakce na budišovském náměstí za snížené ceny
Tato část oslav je jediná, která se příliš nepovedla, provozovatelé atrakcí měli
v programu příliš mnoho poutí a jiných oslav, takţe se podařilo zajistit jen skluzavku a
trampolínu na sobotu, na neděli byl připraven skákací hrad. Náhradou a doplňkem mohla
být bezplatná projíţďka bryčkou po zámeckém parku, která byla navíc.
Kapitola 14 – Výstava fotografií a výtisků 10 ročníků Budišovského zpravodaje
Vernisáţ výstavy Karla Pavlíčka v budově informačního centra, které bylo
vybudováno přestavbou domku zahradníka v zámeckém parku, začala kupodivu přesně
ve 14 hodin. Promluvil starosta Petr Piňos i místostarosta Ing. Ladislav Dokulil a také
sám autor.
Výstava se všem líbila, o čemţ svědčí zápisy v návštěvní knize, kde kromě chvály se
objevila i stíţnost na „strašné vedro“, které ovšem ani zástupci městyse, ani sám autor
nemohli nijak ovlivnit. Líbily se i prostory nově upravené budovy, ve kterých mimo jiné
přednosti byla přece jenom o něco niţší teplota neţ venku. O dalším vyuţití těchto
místností bude určitě zastupitelstvo zodpovědně uvaţovat.
V přilehlém skleníku uspořádalo výstavku rostlin budišovské zahradnictví Molnár.
Kapitola 15 – Taneční zábava s budišovskou rockovou skupinou Sociál band
Sobotní odpoledne bylo pro ty, kdo chtěli absolvovat co nejvíce nabízených moţností,
dosti vyčerpávající, takţe večer nepohrdli taneční zábavou v areálu hřiště Sokola
Budišov. Přesto velmi vysoká účast překvapila. V sousední Náramči koncertovala
třebíčská skupina Bagr, jejíţ produkce je zaměřena na podobnou skupinu posluchačů,
jako ta u nás. Můţeme být rádi, ţe zábavě, kterou pro náš městys připravil Sokol
Budišov, dalo přednost tolik posluchačů. Mezi nimi nechyběl ani náš atlet z Pekingu Petr
Svoboda, který se nemohl zúčastnit našich oslav pro závody v Třebíči, ale tam oslavil
naše výročí prvním místem v běhu na 110 m překáţek s časem 13,65. Po týdnu v neděli
14. září pak na Světovém atletickém finále ve Stuttgartu skončil na 2. místě s časem
13,33 (jen o 0,04 s horší jeho českého rekordu).
A co bylo na podiu? Předskokani, skupina HannaH, hráli celkem dobře, ale všichni uţ
čekali na ty, které měli dnes slyšet. Texty skupiny Sociál band nejsou líbivé, jsou ale
beznadějně pravdivé. Je to aţ příliš realistické zobrazení ţivota a neškodilo by se nad
nimi zamyslet. Instrumentálně je to také velmi dobré, takţe není divu, ţe mnoho
posluchačů vydrţelo aţ do pozdní noci.
Příslibem do budoucnosti budiţ fakt, ţe mají opravdu kvalitní vzory. Na jejich
(mimochodem velmi pěkných) webových stránkách můţeme číst, ţe mezi jejich
oblíbence patří mj. AC/DC, Arakain, Divokej Bill, Deep Purple, Eva+Vašek.
Mají tedy i smysl pro humor.
http://www.socialband.cz

Kapitola 16 – Mše svatá v budišovském kostele
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie se v neděli 7. září v 15 hodin zaplnil
budišovskými farníky a jejich hosty. Mši sv. slouţil P. Jiří Janoušek, kterého ve farnosti
všichni znají. Máme radost, ţe kromě Mons. Karla Pavlíčka, který se uţ druhý den
nemohl oslav zúčastnit, máme ještě dalšího kněze z Budišova. Na konci mše starosta Petr
Piňos vyjádřil vděčnost budišovských občanů i farníků P. Janouškovi. Poté jiţ všichni
vyjádřili vděčnost Bohu.
Kapitola 17 – Taneční zábava Pod Hrázkou se skupinou Echo Budišov
Budišovské ţeny a jejich příznivci měli velmi dobře zorganizovanou zábavu na
parketu Pod Hrázkou. Přes trochu menší účast se za přispění hudby skupiny Echo
Budišov všechno začalo slibně rozvíjet, ale akci předčasně ukončil déšť, na který jsme
sice všichni čekali, ale mohl přijít o pár hodin později.
http://www.skupinaecho.estranky.cz
Epilog
Na celkové hodnocení je asi ještě brzy, ale je moţné konstatovat, ţe starosta, radní a
zastupitelé mohou být spokojeni. Velká účast s mnohými prvními kladnými ohlasy,
výtečné (aţ na konec) počasí a téměř bezproblémový průběh můţe všechny naplňovat
radostí. Ale nejvíce těší, ţe budišovským na tom, jak se jejich městys prezentuje, velmi
záleţí a dokázali velmi dobře na organizaci oslav spolupracovat.
Městys Budišov byl celý beze zbytku otevřen k prezentaci široké veřejnosti, a to není
málo.
Ladislav Dokulil

Mons. Karel Pavlíček, starosta, místostarosta Smrček

Starosta vítá místopředsedu mikroregionu Josefa Borůvku a P. Jiřího Janouška

Zleva Karel Pavlíček, Josef Mikulášek, P. Jiří Janoušek, Mons. Karel Pavlíček

Ing. Rostislav Tesař (vpravo) předává řediteli školy symbolický šek

Zastupitelé a jejich hosté

Zahájil starosta Petr Piňos

Příjezd bryčky s ceremoniářem

Akt povýšení Budišova na městečko

Slavnost na nádvoří budišovského zámku

Mnoţství přihlíţejících

Předání listiny starostovi

Příjezd dostavníku k památníku padlých

Poloţení věnce k památníku

Poloţení věnce ke zbytku pomníku TGM

Hřiště na petanque

Hlavní skaut Ing. Milan Boček, starosta s manţelkou, ve stínu radní Ing. Jiří Man

Hra petanque

Hra s mnoha koulemi (poznají si je?)

Před prohlídkou zámku

V sale terreně

Slavnostně vyzdobený úřad městyse s obnovenými tabulemi se znaky

Upomínkové předměty k prodeji

Ředitel ZŠ Mgr. Konečný, místostarosta Matoušek, starosta a zastupitel Suchánek

Prohlídka sborovny

Ukázky z vystoupení ochotníků

Ředitelka MŠ Alena Nováčková prezentuje školku

Mateřská škola Budišov

Mihoukovičtí hasiči přejíţdějí k budišovské zbrojnici

Historie a současnost hasičského sboru

Hasičská technika na bývalém Pekařáku

Pěkné prostředí chaty budišovských myslivců

Ještě hezčí prostředí chaty na Věteráku

Starosta s vlastníky Věteráku

Cesta z Věteráku

P. Jiří Janoušek v budišovském kostele

Starostové Piňos a Pavlíček (Valdíkov) u pohárů chovatelů

Starosta a zastupitel Suchánek s chovateli Dobrovolnými

Starosta s hroznýšem

Skluzavka a trampolína

Projíţďky v bryčce v zámeckém parku

Nedělní skákací hrad

Mons. Karel Pavlíček na výstavě Karla Pavlíčka

Vernisáţ výstavy fotografií

zleva Mgr. Jiří Horák, místostarosta Matoušek a starosta Tasova Josef Borůvka

P. Piňos, J. Borůvka, předsedkyně mikroregionu Hana Ţáková a R. Matoušek

Výstavka zahradnictví Molnár ve skleníku u bývalého domku zahradníka

Starosta v zajetí tisku

Skupina HannaH na večerní zábavě

Sociál band

Sobotní zábava

Zcela vpravo Petr Svoboda (110 m př. za 13,29 s)

Úvod nedělní mše sv.

P. Jiří Janoušek a budišovský farář Václav Novák

V závěru mše sv.

Budišovská schola

Starosta Petr Piňos s P. Janouškem

Skupina Echo Budišov na nedělní zábavě

Občerstvení na nedělní zábavě

Takţe spokojenost
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