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Milí čtenáři, vážení spoluobčané,
první číslo Budišovského zpravodaje, které právě držíte v rukou, vzniklo
v posledních třech týdnech měsíce dubna a doputovat by k Vám mělo v květnu. Úvahy
o vydávání listu takovéhoto typu v naší obci se patrně rodily nezávisle na sobě ve více
hlavách. Motivací byla snaha navázat na úctyhodnou tradici před lety u nás
vycházejícího Budišovského okénka, udržet krok s jinými (v mnoha obcích, městech a
městských částech obecní noviny mají už dlouho) a v neposlední řadě přání napomáhat
rozkvětu obce a pestrosti společenského života v ní tím, že budeme informovat pokud
možno o všech aktivitách hodných zaznamenání a otevírat diskusi o problémech, které
občany naší obce trápí. Události nabraly rychlejšího spádu po zasedání obecního
zastupitelstva dne 1. 4. 1999, kdy podporu pro úmysl vydávat obecní zpravodaj získaly
konkrétní osoby.
Redakce sama o sobě prohlašuje toto:
Není reprezentantem názorů žádné politické strany ani zájmové skupiny.
Uvědomuje si, že dění v obci se neomezuje jen na práci námi zvolených zástupců, ale že
významnou roli by v něm měly hrát také škola, farnost, podnikatelské aktivity, sportovní a
společenské organizace, kulturní, zdravotní a jiné služby. Váží si bohatého kulturního
dědictví naší obce, množství historických a přírodních památek v ní a jejím okolí a chce
upozorňovat na jejich stav.
Bylo by málo říci, že vítáme ohlasy a náměty čtenářů. Pokud má náš zpravodaj
přežít a nezakrnět, jsme na reakcích, ohlasech a příspěvcích svých spoluobčanů přímo
závislí. Vyzýváme tedy všechny, kdo v Budišově vykonávají nějakou zajímavou činnost a
chtějí o sobě dát vědět, vyzýváme všechny, kdo chodí naší obcí s očima otevřenýma a
chtějí se o svá pozorování a názory podělit, aby své příspěvky svěřili kterékoliv osobě
z naší redakce nebo redakční schránce na vnitřní vývěsce obecního úřadu. Přijímáme jak
hotové články, tak náměty, které do podoby článku sami zpracujeme.
V tuto chvíli ještě není zcela jasné, jakým způsobem a za jakou cenu budeme náš
zpravodaj rozšiřovat. Jisté je, že první číslo by mělo dorazit do všech budišovských
domácností zdarma. Těšíme se na shledanou.
redakce
——————————
Sto dnů na radnici
Na ustavující schůzi obecního zastupitelstva konané dne 30. 11. 1998 zvolili jeho
členové ve sloţení: Josef Šabacký, MVDr. Vladimír Mareček, Ladislav Péťa, Jiří
Rybníček, Helena Kostelecká, Mgr. Jiří Hort, Ing. Ladislav Dokulil, Libuše Pospíšilová,
Rudolf Matoušek, Josef Beránek a Svatoslav Ondráček starostou obce Ladislava Péťu.
Dvěma jeho zástupci se stali MVDr. Vladimír Mareček a Ing. Ladislav Dokulil.
K upřesnění pravomocí starosty a místostarosty došlo na dalším zasedání
11. 12. 1998. Odhlasovalo se, ţe Ladislav Péťa bude zastávat funkci uvolněného starosty
v rozsahu úvazku na 0,25% a MVDr. Vladimír Mareček funkci uvolněného zástupce
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starosty v rozsahu 0,75%. Zároveň byly ustanoveny komise finanční a komise ţivotního
prostředí a památek. Předsedou první z nich byl zvolen Rudolf Matoušek a druhé Ing.
Ladislav Dokulil.
Rozpočet na rok 1999 ve výši 7 000 000,- Kč je postaven jako přebytkový s tím, ţe
je zde předpoklad část peněz získat z poţadovaných dotací. Na dostavbu zdravotního
střediska a plynofikaci se bude čerpat z částky 1 400 000 Kč. V průběhu roku se bude
přispívat na stavbu vodovodu, placení pokut za znečištění vod, protoţe neexistují čističky
odpadních vod, úpravu veřejného osvětlení, obnovení parků na návsi za pomocí místního
zahradníka a dalších záleţitostí, které bude akutně nutné řešit. Pokud by se podařilo sladit
výstavbu vodovodu, plynovodu a rekonstrukci kanalizace, bylo by moţno ušetřit obci cca
60% stavebních nákladů.
Začátek roku 1999 provázelo mnoho problémů spojených s nedostatkem peněz.
Jednou z cest, jak se z této nelehké situace dostat, vedle snahy o navrácení asi 500 ha
lesa, které kdysi patřily Lesnímu druţstvu Budišov, kde bylo sdruţeno 10 obcí, je
moţnost získávání různých dotací. Nezbytností u větších akcí, jako jsou plynofikace,
kanalizace a vodovod, je spojení se okolních obcí do sdruţení obcí „Plynofikace―, kde by
byl vnos na občana 10 Kč, a vznik mikroregionu Horácko. V tomto regionu bude
sdruţeno 27 obcí na rozloze 200 km2 s 9 000 obyvateli. V oblasti ekologie, vody a
ovzduší je moţnost investic z fondu ISPA a dotací z programů na obnovu vesnic Phare a
Sapard.
Bytová problematika se začala řešit odkoupením části pozemků v lokalitě
U Kuchyňky. Zde je plánováno 16 stavebních míst. Uvolněním prostor u pošty,
zdravotních středisek MUDr. Josefa Piňose a MUDr. Milana Buška a obecního úřadu po
jejich plánovaném přemístění do objektu nového zdravotního střediska vznikne
předpoklad vytvoření 14 bytů. Dofinancování jejich přestavby bude moţné formou
hypotečního úvěru, bezúročného úvěru na byty z programu bytového fondu Okresního
úřadu Třebíč a v neposlední řadě předplacením nájemného na 10 let s vyuţitím
stavebního spoření.
K efektivnímu vyuţívání přidělených finančních prostředků vznikla v březnu 1999
společnost s.r.o., která je 100% majetkem obce. Tato společnost bude zajišťovat různé
činnosti spojené s potřebami obce. Jednateli jsou p. Ladislav Péťa, MVDr. Vladimír
Mareček a p. Rudolf Matoušek.
Převzetím zámeckého parku do vlastnictví obce od Moravského zemského muzea
v Brně by došlo k lepší kontrole vyuţití finančních prostředků na úpravu parku a
vytvoření pracovních míst. Projekt na rekonstrukci parku je jiţ vypracován a z části
realizován MZM Brno. Jeho součástí je i průzkum sloţení i kvality dřevin. Do této oblasti
spadá návrh na zařazení Budišova do městské památkové zóny, která musí být vyhlášena
v novele zákona. V jejím rámci by byla moţnost získat finanční prostředky na obnovu
cenných památek v obci, parku i příspěvek na soukromé objekty.
Do budoucna se předpokládá vybudování průmyslové zóny u zemědělského
druţstva, kde by se soustředily zájmy o průmyslovou výstavbu, coţ by přispělo
k zaměstnanosti v naší obci. Pokud by došlo k dohodě se zemědělským druţstvem,
muselo by dojít ke změně územního plánu.
Snahou starosty, jeho zástupců a celého zastupitelstva je, aby byla naše obec
upravená, pěkná a aby se v ní dobře ţilo. Nezáleţí to jen na nich, ale i na kaţdém z nás.
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Dobrý den
Pozdravení, které denně slýcháme, míjíme-li se se známým či neznámým člověkem.
Slýcháme je, ale stále méně. Zvláště děti považují mnohdy pozdrav za jev překonaný či
archaický.
Zajímavé je, že daleko namáhavější je nepozdravit. Musíme přitom odvrátit zrak a
najednou pozorovat něco veledůležitého kolem nás.
Oč snazší je pozdravit, usmát se a to hezké předat nejen tomu, koho rádi vidíme, ale
i tomu neznámému kráčejícímu proti nám.
Příjemný pocit z pozdravu může mít oslovený i ten, kdo jej vyslovil.
Všem, kdo čtou tyto řádky – dobrý den.
Karel Pavlíček
——————————

ZPRÁVY
Budišovský zámek
Začátkem května se otevírají pro veřejnost zoologické sbírky v zámeckém
depozitáři v Budišově. Vedle expozice ptáků, savců, ryb a obojţivelníků zde lze od
loňského roku spatřit ryby, ptáky a savce z regionu dunajské delty. Otevřeno je od
1. května do 30. září. V úterý – pátek 8 – 13 hod., v sobotu a neděli 9 – 12 hod., 14 – 17
hod.. Základní vstupné je 30 Kč, poloviční 15 Kč.
Návštěvu zámku lze spojit s procházkou v nově vyčištěném a prořezaném
zámeckém parku. Otevřely se zde nové pohledy na vrchní rybníček u sfing, terasy v okolí
bývalého skleníku a další zákoutí. V půli dubna zde došlo k výsadbě nových lip, javorů a
dubů. Jedná se o alej od sfing k sousoší faunů a druhá část výsadby ke konci hlavní aleje,
směřující od zámku směrem ke schodišti, jehoţ spodní část tvoří jiţ zmíněné sfingy. Do
konce května krásu parku zvýrazňuje i plicník lékařský. Tato léčivá bylina místy tvoří
modrofialové koberce pokrývající park.
Parket Pod Hrázkou
V srpnu 1998 došlo po pouťové zábavě k rozhodnutí zbudovat v místech pod
Pekařským rybníkem, zvaných Pod Hrázkou, stálý betonový taneční parket. První
výkopové práce byly zahájeny po schválení na obecním úřadě koncem srpna. Následoval
odvoz zeminy.
Začátkem září byl navezen kámen do vykopané jámy a zabetonovány obrubníky
tvořící obvod parketu. Samotné betonování probíhalo od 17. do 19. září. Ke zpevnění
betonové plochy se pouţilo drátěných armatur a kvůli dilataci byly části plochy rozděleny
skleněnými pásky. Hladkost parketu byla docílena závěrečným broušením celé plochy.
Největší zásluhu na zdárném průběhu celé akce, která proběhla v rekordně krátkém
čase, měli budišovští hasiči, Svaz ţen a jejich přátelé.
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Slavnostního otevření koncem září se zúčastnilo asi sto lidí. Přestřiţením pásky
starostkou obce se otevřela nová kapitola tohoto kouzelného místa.
Větší mnoţství lidí se na tomto parketu ocitlo jiţ mrazivého 5. prosince. Asi 250
rodičů s dětmi zde přišlo přivítat příjezd Mikuláše s andělem a čerty v kočáře taţeném
koňmi. Po jejich příjezdu byly ze dvou obrovských košů dětem rozdány dárky.
Koncem března 1999 se objevily v rozích parketu kovové trubky, na jejichţ konci
byly usazeny skleněné koule chránící ţárovky určené k osvětlení parketu a okolí.
Poprvé se parket rozzářil 30. dubna 1999 při „Sletu čarodějnic―. Po příjezdu asi
dvaceti děv na kolech bylo velké mnoţství lidí svědkem volby nejškaredější čarodějnice.
Následovala draţba částí oděvů věnovaných jednotlivými čarodějnicemi. Velmi zdařilý
večer byl ukončen veselicí, jejímţ vrcholem bylo symbolické upálení čarodějnic.
Plánované akce Pod Hrázkou v roce 1999:
5. června
„Dětský den― ve stylu country
17. a 18. července
taneční zábavy, pořádají hasiči
13. a 14.srpna
pouťové zábavy, pořádá Svaz ţen
U zábav můţe vlivem nepříznivého počasí dojít k posunutí plánovaného termínu.
Vodovod
Mnozí z Vás jistě nepřehlédli svazek nezvykle dlouhých rour, které jsou sloţeny u
silnice vedle lihovaru. Jedná se o části potrubí určeného pro vodovod. Práce na přivaděči
vody od Rudíkova se daly do pohybu jiţ v loňském roce. Nabízí se otázka, jakým
tempem se potrubí vodovodu na jaře roku 1999 blíţí k Budišovu.
Koncem roku 1998 se započalo s výkopy, a to směrem z Rudíkova k nádraţí ČSD.
Zde po uloţení potrubí výkopové práce skončily.
Začátkem letošního roku dochází k budování podchodů pro vedení potrubí
vodovodu pod silnicí směřující z Hodova do Budišova. První z nich se nachází na
začátku této silnice, při výjezdu z Hodova. Druhý v části Brdců zvaných U Elektriky.
Těmito podchody by trasa vodovodu měla v letošním roce dojít aţ do vodojemu na
Brdcích. Vodojem se bude stavět v místech, kde ústí polní cesta pod Třemi kříţi do lesa.
Od vodojemu bude vodovod směřovat k ţelezniční trati a podél ní k dalšímu
podchodu pod hodovskou silnicí pokračovat aţ k ţelezničnímu přejezdu u Pospíšilových,
kde by letošní práce měly skončit.
V budoucnu by se v těchto místech vodovodní potrubí mělo rozdvojovat. Jedna
větev bude směřovat ke škole a druhá podchodem pod ţelezniční tratí pokračovat
k sousoší sv. Václava a dále.
Srážky za první čtvrtletí roku 1999
Leden:
13, 2 mm
Únor:
49, 5 mm
Březen:
27, 0 mm
Duben:
32, 4 mm
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KULTURA
Knihovní koutek
V době televize, videa, počítačových sítí a stále se zrychlujícího ţivotního tempa se
čtení knih pomalu stává menšinovým ţivotním stylem. Nechceme o jeho výhodách
přesvědčovat přesvědčené, necítíme se být dealery ani manaţery, ale spíše stráţci
majáku, který sice ukazuje cestu, ale najít si ji musí kaţdý sám. Nemůţeme soupeřit o
přízeň publika s mnohem agresivnějšími médii, ale přesto si na jejich adresu dovolíme
jednu poznámku: Zatímco u knihy máme jistotu, ţe si ji budeme moci otevřít ještě po
desetiletích, všechny naše kazety a diskety budou ve stejné době k nepotřebě, protoţe
tyto nosiče informací a přístroje k jejich vyvolání změní svou podobu hned několikrát.
Následujících několik sdělení je tedy určeno těm, kteří čtou a mimo jiné vědí, ţe
sytit hlad po knize z veřejných zdrojů je levnější a dobrodruţnější neţ si literaturu
kupovat.
Fond obecní knihovny se nachází v přízemí budovy obecního úřadu a čítá kolem
5 000 svazků od knih pro děti přes literaturu krásnou aţ k naučné. Zájemcům je přístupný
kaţdý čtvrtek od tří do šesti hodin s výjimkou svátků a školních prázdnin (zkušenost nám
ukázala, ţe v letních měsících se návštěvnost blíţí nule). V prvním čtvrtletí roku 1999
navštívilo knihovnu 61 čtenářů, to je asi pět a půl osoby na výpůjční den. V tomto období
bylo do knihovny zařazeno dvacet nových knih. Bohuţel můţeme nakupovat jen
nepatrný zlomek ze zajímavých novinek na kniţním trhu (finanční moţnosti jsou takové,
ţe nám více neţ několik desítek knih ročně nedovolí), ale snaţíme se, aby náš výběr byl
vyváţený, a budeme vděční za náměty a připomínky čtenářů. V knihovně je také moţno
si vypůjčit čtyři druhy časopisů.
Na závěr kousnutí do kyselého jablka. Po jisté době velmi volné vypůjční politiky
budeme muset trochu přitvrdit ohledně dodrţování výpůjčních lhůt. Pro období do léta
jsme si stanovili cíl získat zpět ty knihy, které uţ jsou vypůjčeny po dobu delší neţ jeden
rok. Na tuto dobu také vyhlašujeme amnestii pro všechny opozdilce. Od podzimu
bychom se rádi drţeli zásady, ţe výpůjční doba se měří na měsíce (jeden aţ dva, po
dohodě s knihovníkem moţno i déle), nikoliv však na roky. Od září tedy hodláme
vyuţívat pravomoci obecním úřadem nám propůjčené a dluţníky pokutovat. Doufáme, ţe
jsme touto tvrdou řečí případné návštěvníky nezastrašili a srdečně se na ně těšíme.
Jiří Horák
Známý muzikál v Budišově
O tom, ţe moţnosti kulturního vyuţití v Budišově jsou značně omezené, není
zajisté pochyb. Budeme-li pozorní, můţeme kolem sebe slyšet pesimistické komentáře
týkající se kulturní situace v Budišově nejen ze strany mladé a střední generace, ale
rovněţ od zástupců generace starší. Naši pamětníci rádi vzpomínají na nejrůznější
kulturní aktivity zaštiťované Sokolem či Orlem a marně si kladou otázku, kam se vytratil
duch vzájemné sounáleţitosti v obci? Pesimisté zařadí Budišov do kategorie těch vesnic,
v nichţ „dávají lišky dobrou noc― a kde se celý rok nic neděje. Optimisté seberou
všechnu odvahu a pokusí se bilancovat. S radostí zjistí, ţe se kulturní ledy prolamují.
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Zmiňme např. chvályhodné a hojně navštěvované akce Svazu ţen ( Mikulášská nadílka,
maškarní průvod…) a ZŠ ( besídka ke Dni matek…)
Pokud Vás ovšem tento výčet nenaplňuje radostí, vězte, ţe Vaší pozornosti se
nabízí pozoruhodný počin. Jiţ nyní si v diáři zatrhněte 23. 5. 1999. V 16.30 hod. budeme
mít moţnost zhlédnout v sále ZŠ ochotnické, leč velmi zdařilé provedení legendárního
muzikálu A. L. Webbera a T. Rice JESUS CHRIST SUPERSTAR. Umělecký vedoucí
souboru Spojené farnosti L. Strašák uvádí: „Naším cílem nejsou ovšem naprosto
bezchybné výkony, ale spíš snaha udělat Vám radost a povznést Vás nad obyčejné
starosti všedního dne―. Mnozí z Vás rádi vzpomínají na loňské úspěšné představení
muzikálu Pastýř Vojtěch a budou s autorem těchto slov zajisté souhlasit.
Pokud tedy chcete alespoň na chvíli vyjít z kaţdodenního stereotypu, neváhejte a
přijďte svou účastí podpořit mladé ochotníky z Rosicka. Věřte, ţe nebudete litovat!
Markéta Dosbabová
Den Matek
Ředitelství ZŠ Budišov si Vás dovoluje pozvat na oslavu Dne matek, která se
uskuteční 9. května 1999 ve 14 hodin v sále školy. Jiţ od 13 hodin si můţete prohlédnout
v prostorách školy výtvarné práce ţáků. Na Vaši návštěvu se těší pedagogové a ţáci.
Koncert barokní hudby
Sbor chrámových hudebníků MUSICA ANIMATA Třebíč a Budišov (Budíkovice,
Okříšky, Stařeč, Nárameč, Kundelov a Kojatín) za doprovodu komorního orchestru,
v němţ hrají hudebníci z Třebíče, Náměště nad Oslavou, Přibyslavic, Studence a Rapotic,
si Vás dovoluje pozvat na koncert barokní hudby. Koncert se uskuteční dne 27. června
1999 v 15.00 hod. v areálu budišovského zámku.
Rocková skupina Morava v Budišově
Tělovýchovná jednota Sokol Budišov pořádá ve dnech 18. 6. a 13. 8. 1999 na hřišti
za školou taneční zábavy. K tanci a poslechu hraje známá rocková kapela Morava.
Začátky ve 20. hod. TJ Sokol Budišov Vás všechny srdečně zve.

SPORT
Rozlosování II. třídy ve fotbale – mužů a dorostu – jaro 1999
9. května, odjezd do Mohelna v 15. 15 hod., začátek v 16.30 hod., dorost má volno.
16. května, začátek utkání s Náměští B je v Budišově v 17.00 hod., dorost v 14. 45 hod.
23. května, odjezd do Ţeletavy v 13.30 hod., dorost v 14.45 hod., muţi v 17.00 hod..
30. května, utkání s muţstvem z Koutů v Budišově v 17.00 hod. dorost v 14. 45 hod.
5. června, odjezd na zápas s muţstvem Bopo B v 16.00 hod.,
začátek utkání v Třebíči je v 17.00 hod., dorost má volno.
13. června, začátek utkání se Starčí je v Budišově v 17.00 hod., dorost v 14.45 hod.
19. června, odjezd do Kněţic je ve 13.45 hod., dorost v 15.15 hod., muţi v 17.30 hod.
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Rozlosování okresního přeboru starších žáků, sk. B – jaro 1999
9. května, začátek utkání v Budišově s Čechtínem v 10.00 hod.
16. května, odjezd na utkání v Rudíkově v 9.15 hod., začátek v 10.15 hod.
23. května, začátek utkání v Budišově s muţstvem z Kout v 10.00 hod.
29. května, odjezd na utkání ve Starči v 12.45 hod., začátek ve 14.00 hod.
6. června, začátek utkání v Budišově s Opatovem v 10.00 hod.
13. června, začátek utkání v Budišově s Přibyslavicemi v 10.00 hod.
20. června, odjezd na utkání v Kněţicích v 8.45 hod., začátek v 10.00 hod.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Děti narozené začátkem roku 1999:
Koch Jiří, Budišov 284
Pospíšil Kryštof, Budišov 206

narozen 17.1.1999
narozen 23.2.1999

Zemřelí v prvních třech měsících roku 1999:
Pospíšil Ladislav, Budišov 312
Švec Josef, Budišov – Mihoukovice 22
Nováčková Františka, Budišov 113
Tesařová Aneţka, Budišov 175
Pospíšil Jaromír, Budišov 145

zemřel 8. 1. 1999 ve věku 50 let
zemřel 26. 1. 1999 ve věku 59 let
zemřela 26. 1. 1999 ve věku 93 let
zemřela 27. 2. 1999 ve věku 75 let
zemřel 4. 3. 1999 ve věku 74 let

Erb na titulní straně zpravodaje pochází z roku 1538, kdy Ferdinand I. jako král český a
markrabě moravský povýšil 14. září 1538 ves Budišov na městečko. V jmenovacím listě
Ferdinanda I. je i návrh erbu a pečeti, kterých mohou „ve všelijakých potřebách
obecných purkmistr a konšelé uţívati a jí listy i jiné potřeby zeleným voskem pečetiti. …
předkem, aby měli erb neboliţto pečeť zejména štít červený, v němţ jest věţe ţlutá
s černými vraty a s modrým krovem, a ve prostřed té věţe štít bílý, přes kterýţ jest
v prostředku na zdýl štrych červený…―
(Památník čtyrstaletého povýšení Budišova u Třebíče na městečko 1538-1938)
——————————
PŘÍLOHA 1/1999: Budišov – služby – provozní doby
Budišovský zpravodaj č. 1/1999

http://www.horacko.cz/budisov/zpravodaj
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