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Květnové zasedání obecního zastupitelstva
se zabývalo především situací ve vedení místní mateřské a základní školy, stavem
přípravy plynofikace obce, navracením lesů do vlastnictví obce a výsledky práce
odborných komisí.
Pan starosta podal zprávu o v té době stále trvajících jednáních mezi obecním a
školským úřadem. Výsledkem je jmenování paní Aleny Nováčkové do funkce ředitelky
MŠ k 1. 7. 1999 a naopak rezignace pana Antonína Jaroše na funkci ředitele ZŠ ke 30. 6.
téhoţ roku. Odstupujícímu řediteli poděkoval starosta za vykonanou práci a za vstřícný
krok, jímţ přispěl k řešení vzniklé situace.
Nesnadná je záleţitost navracení obecních lesů. Je pravděpodobné, ţe vyřešena
bude teprve po schválení novely zákona poslaneckou sněmovnou (ne dříve neţ za rok).
Místostarosta MVDr. Mareček informoval o zaloţení sdruţení obcí pro plynofikaci a
sdruţení mikroregionu Horácko, průběhu následných jednání o dotace a zpracování
podkladů pro vydání stavebního povolení.
Místostarosta Ing. Dokulil podal zprávu o činnosti komise ţivotního prostředí a
památek. Byla provedena revize stavu vývěsních skříněk v obci a některé budou
pronajaty novým uţivatelům. Připravuje se vyhláška o nepovolených skládkách, jeţ by
umoţnila pokutovat znečišťovatele ţivotního prostředí.
Pan Matoušek jménem finanční komise hovořil o stavu příprav přestěhování pošty
do prostor nového zdravotního střediska (pravděpodobně od července).
Po skončení zasedání si členové zastupitelstva našli čas na diskusi s přítomnými
občany.
Mikroregion Horácko
V jednotlivých
číslech
zpravodaje bychom Vám chtěli
podávat informace o mikroregionu
Horácko. Vznikl jako sdruţení –
dobrovolný svazek obcí 21. 4. 1999 a
do registru zájmových sdruţení
právnických osob na OkÚ v Třebíči
byl zapsán dne 7. 5. 1999. Pro začátek
předkládáme abecední seznam obcí
spadajících do mikroregionu s počty
jejich obyvatel:
Budišov – 1.155, Čikov – 238,
Číměř – 224, Hartvíkovice – 562,
Hodov – 313, Hroznatín - 102,
Kamenná + Klementice – 224, Kojatín
– 80, Koněšín – 485, Kozlany – 111,
Nárameč – 353, Okarec – 122,
Oslavička – 91, Pozďatín – 193, Přeckov – 63, Pyšel + Vaneč – 468, Rohy – 143,
Rudíkov – 694, Smrk – 287, Studenec – 570, Studnice – 153, Tasov – 604, Trnava – 541,
Třesov – 103, Valdíkov – 96, Vladislav + Hostákov + Stříţov – 1.235, Vlčatín – 141.
(Informace získány ze statistických údajů.)
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ZPRÁVY
Obecní úřad informuje
Obec Budišov připravuje rekonstrukci stávajících prostor v budově dnešního
obecního úřadu, pošty a lesní správy na byty půdorysných rozměrů 35 – 100 m2 (v
průměru 80 m2). Celkem se jedná o 14 bytů, z toho šest podkrovních.
Byt se bude splácet po dobu 20 let formou měsíčního nájemného, které činí 60 Kč
za m2. Po uplynutí této lhůty bude odprodán za zůstatkovou cenu jednotlivým nájemcům
do osobního vlastnictví. Navrţené byty splňují veškeré poţadavky na účelné, pohodlné a
vkusné bydlení.
Zájemci mohou své přihlášky podat na Obecní úřad v Budišově. Bliţší informace
Vám budou poskytnuty tamtéţ.
Školský úřad děkuje
4. 6. 1999 Třebíč
Váţený pane starosto,
ředitel ZŠ Budišov se vzdal funkce k datu 30. 6. 1999. Pan Mgr. Antonín Jaroš
působil ve funkci ředitele ZŠ řadu let velmi úspěšně, zabezpečoval kvalitní úroveň
výchovně vzdělávacího procesu, systematicky zlepšoval materiální vybavení školy, pod
jeho vedením se škola velmi dobře prezentovala na veřejnosti.
Školský úřad si práce Mgr. Antonína Jaroše velmi váţí. V souvislosti s jeho
sdělením zaměstnavateli, ţe se vzdává funkce, je vypsán na místo ředitele ZŠ konkurz.
S pozdravem
Ing. Martin Klusáček
ředitel ŠU Třebíč
Mateřská škola v Budišově
Po dvou konkursech na ředitelku MŠ Budišov vypadá nyní situace v naší škole
takto: Do funkce ředitelky byla na dobu neurčitou jmenována paní Alena Nováčková.
Během prázdnin dojde k výměně učitelek. Místo paní J. Dobrovolné, která odejde, k nám
nastoupí paní Milena Wojnarová z Třebíče.
Na příští rok je prozatím zapsáno 47 dětí. Situace se však v průběhu prázdnin bude
jako kaţdoročně měnit. Během prázdnin bude na měsíc přerušen provoz. V té době
proběhnou úpravy podlahových krytin, malování a oprava nábytku.
Jednou větou bych se chtěla vrátit k výtvarné soutěţi „Malování s Petrou―, které se
děti naší MŠ zúčastnily. Ve své kategorii zvítězil Denis Jindra. Cena mu byla předána
starostou Velké Bíteše a Petrou Buzkovou.
Dne 12. 5. 1999 v 15.30 hodin se konala ve 2. třídě besídka ke Dni matek. Sešlo se
asi 120 lidí (rodiče, prarodiče, sourozenci i jiní příbuzní). Svůj hudebně pohybový
program nejdříve předvedly děti z 1. třídy. Potom nastoupily děti z 2. třídy s básněmi a
písněmi o zvířátkách, květinách a maminkách. Celý program je natočen na videokazetě.
Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 568,– Kč. Peníze budou pouţity na doplacení
nákladů na výlet.
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Po kulturním vystoupení jsem vyuţila přítomnosti rodičů, abych jim sdělila
informace o výletu do ZOO v Jihlavě, o provozu v MŠ o prázdninách, o nutnosti sledovat
denně nástěnky a o poplatku, který se bude vybírat od příštího školního roku.
Od září budeme pracovat podle zkušebního projektu s názvem „Chceme se stát
zdravou mateřskou školou―. O své činnosti se pokusíme informovat rodiče a širokou
veřejnost nejen pravidelnými příspěvky do Budišovského zpravodaje, ale také
prostřednictvím vývěsní skříňky, která nám byla nabídnuta. Zatím však nedošlo k její
opravě.
Alena Nováčková
ředitelka MŠ
Budišovští školáci ve Strážnici
Sdruţení pro bezpečnost silničního provozu BESIP pořádá kaţdoročně soutěţ
mladých cyklistů. Soutěţ je to sice prestiţní, ale v médiích se o ní příliš nemluví a nepíše,
a proto bych chtěl přiblíţit tuto soutěţ i obyvatelům Budišova. Jestli se nyní ptáte, jak to
vše mohu vědět, vězte, ţe i já jsem byl účastníkem tohoto klání o nejlepšího cyklistu.
Jako kaţdá soutěţ i tato musí mít své první kolo. Ve školním kole se jednalo pouze
o dvě disciplíny: testy z pravidel silničního provozu a jízdy zručnosti na hřišti. Soutěţ je
rozdělena na dvě kategorie. V I.kategorii soutěţí ţáci ze čtvrtých, pátých a šestých tříd a
ve II. kategorii sedmáci a osmáci. Z mladších cyklistů se kvalifikovalo šest a ze starších
čtyři: Alena Karasová z Budišova, Jana Večeřová z Hodova, Lubomír Neumann ze
Zelené Hospody a já, jejich hrdý náčelník a kapitán, Tomáš Rohovský z Pyšela. Kdyţ
tedy bylo druţstvo sestaveno, mohli jsme vyrazit na kolo okresní. To se konalo 26. 4. na
ZŠ Bartuškova v Třebíči. Soutěţní disciplíny nebyly tentokrát pouze dvě, ale bylo jich
hned pět – test z pravidel silničního provozu, test z první pomoci, hledání faktických
závad na kole, jízda zručnosti a nakonec jízda po Třebíči za normálního provozu.
V okresní konkurenci jsme obstáli na výbornou, coţ nám zajistilo postup do
krajského kola soutěţe. To se uskutečnilo za dva týdny ve Stráţnici. Ani zde, mezi
závodníky z celé jiţní Moravy, jsme si nevedli špatně. Nedovedete si představit, jakou
jsme měli radost, kdyţ se z reproduktorů ozvalo kouzelné slůvko Budišov. Vţdyť jsme
nejlepší druţstvo z okresu Třebíč za posledních deset let!
Tomáš Rohovský,
ţák 8. ročníku ZŠ Budišov
Den matek a Den dětí
Letošní Den matek jsme oslavili v neděli 9. května školní akademií. Ţáci si pod
vedením svých učitelů připravili zábavný program. Akce proběhla v sále školy za účasti
rodičů, ţáků a přátel školy. Lze říci, ţe měla velký úspěch a můţeme se těšit na
následující.
Kristýna Krejčí, ţákyně 8. r. ZŠ Budišov
Na datum 1. 6. kaţdoročně připadá Den dětí. Pro děti z niţších tříd byla dopoledne
v budišovském parku uspořádána stezka odvahy. Ti větší se o zábavu postarali většinou
sami. Na její průběh dohlíţeli třídní učitelé.
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Od půl desáté se v kulturním sále budišovské školy konal 1. ročník DO-RE-MI.
Představily se nám mladé talenty naší školy.
Tímto způsobem bych chtěla poděkovat všem pedagogům, kteří se na přípravě
programu podíleli, za jejich trpělivost, s jakou se snaţili zpříjemnit nám úterní dopoledne.
Lucie Krejčí, ţákyně 8. r. ZŠ Budišov
Zájezd do Babiččina údolí
„Měli bychom někam vyrazit―, zaznělo u odpolední kávy s kamarádkou. Nápad byl
realizován a 8. 5. jsme se autobusem spolu s ostatními spoluobčany vydali na zájezd do
Babiččina údolí. Myslím, ţe všichni, kdo se rozhodli jednu sobotu netrávit doma, byli
spokojeni. Navštívili jsme všechna místa tolik známá z knihy Boţeny Němcové i z jejího
televizního zpracování.
Na zpáteční cestě jsme si prohlédli tajuplnou vojenskou pevnost v Josefově. Za
velmi svérázného výkladu našeho průvodce jsme prošli asi 1 km vojenských kasemat.
Zvláštní atmosféra prohlídky uchvátila především děti, ale i my dospělí budeme na
zajímavé prostředí rádi vzpomínat.
Jsem přesvědčena, ţe se zájezd vydařil a všem zúčastněným zůstal hezký pocit
z příjemně stráveného dne. Dovoluji si na příště pozvat všechny občany. Pojeďte s námi!
J. Bernatová
Ministranti v Olomouci.
Stejně jako v předchozích letech, vydali se i letos 15. května budišovští ministranti
do Arcibiskupského bohosloveckého semináře v Olomouci, kde se uskutečnil tzv.
ministrantský den. Pouze z brněnské diecéze se sjelo na 600 zvědavců, kteří chtěli
nahlédnout do nezvyklého prostředí. Pro všechny návštěvníky byl připraven zajímavý
soutěţní a poznávací program, a tak nikdo z chlapců náročné cesty do Olomouce
nelitoval.
Jiří Janoušek
Farní pouť
Poslední květnovou sobotu se budišovští farníci s panem farářem vypravili na farní
pouť. Kaţdé putování má svůj smysl, neputujeme bez cíle, ale k někomu a k něčemu.
Časy se mění, ale smysl poutí zůstává. Neputujeme pěšky jako naše prababičky a
pradědové, nýbrţ autobusem.
První zastavení a hlavní cíl byl na nejnavštěvovanějším poutním místě v Čechách
u Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami.Nádherná stavba je zasazena pod hřbety Brdů.
Po mši sv. měli poutníci moţnost si prohlédnout tento stavitelský skvost.
Dopoledne uběhlo jako voda a před účastníky poutě byl další cíl – Čihošť. Kolikrát
deformovaná pravda za totalitního reţimu? Skutečností zůstane, ţe před necelými
padesáti lety byl tamní farář P. Josef Toufar komunistickou StB utýrán k smrti. Tehdejší
vyšetřovatelé nebyli ani dnešním demokratickým reţimem hnáni k odpovědnosti...
Poboţností kříţové cesty jsme pobyt v Čihošti ukončili.
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Závěr poutě představovalo zastavení na vrchu Křemešník, kde poutníky trochu
zaskočil dopravní kolaps. V předvečer svátku Nejsvětější Trojice na závěr mše sv. tamní
kněz informoval, ţe v tomto týdnu byl opět, uţ po kolikáté, vykraden kostel. Byly doby,
kdy býval otevřen nejen přes den ale i přes noc, a ruka zloděje se jej netkla. Dnes
nepomáhají ani různá zabezpečovací zařízení. Kam se za poslední desetiletí poděla
morálka a mravnost?
Přes to všechno se poutníci vraceli domů po dlouhém dni unaveni, ale spokojeni.
Alois Bačák
Červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody
S nástupem „června – měsíce myslivosti― bych Vás chtěl seznámit s činností našeho
mysliveckého sdruţení, které provozuje svoji činnost v naší obci, respektive na jejím
katastrálním území. Pod hlavičkou MS Budišov provozují myslivost dvě samostatná
střediska – středisko Budišov a středisko Hodov.
Středisko Budišov obhospodařuje zhruba 1 200 hektarů honební plochy a
k dnešnímu dni má 20 členů a 2 adepty. V našem majetku je myslivecká chata a voliéry
pro odchov baţantů na Věteráku.
Hlavním úkolem všech členů MS je ochrana a péče o zvěř, dále dle moţností i
snaha o ochranu a zvelebení ţivotních podmínek pro zvěř v honitbě. Odlov zvěře je
prováděn pouze dle chovatelských zásad a pravidel myslivosti. Hodně diskutovaná zvěř
„zajíc polní― se u nás jiţ několik let neloví, právě naopak se snaţíme o udrţení stávajících
stavů a jejich zlepšení. Kaţdý rok na jaře vypouštíme do honitby asi 60 kusů baţantů a
v letošním roce začneme i s umělým odchovem divokých králíků a jejich vypouštěním do
volné přírody.
Členové MS kaţdoročně odpracují stovky brigádnických hodin – v honitbě, při
budování a údrţbě mysliveckých zařízení, sázení stromů, přípravě krmiva na zimu, sběru
kamene pro ZD apod.. Nedílnou součástí myslivecké činnosti je pravidelné zimní
přikrmování zvěře v době jejího strádání.
Také v letošním roce bychom chtěli opět v listopadu uspořádat „Poslední leč― v sále
místní ZŠ pro naše spoluobčany a navázat na dřívější tradici.
Závěrem bych chtěl upozornit některé občany, kteří buď záměrně nebo nevědomky
nechají pobíhat své psy po honitbě, ţe způsobují myslivcům a hlavně zvěři velké
problémy. Zákon o myslivosti, § 21, odst. 3 výslovně zakazuje majitelům psů a koček
nechat je volně pobíhat po honitbě. Pokud tedy někdo nechá psa volně pobíhat po poli či
v lese (na honebním pozemku), porušuje zákonem danou povinnost se všemi právními
důsledky.
S pozdravem „Myslivosti zdar―
Za MS Budišov Milan Doleţal

Srážky za měsíc květen
Celkové sráţky v tomto měsíci činily 57, 7 mm.
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Mlčení.
Po strmé cestě ke hřbitovu jde pomalu starý muţ. Opíraje se o hůl, často zastavuje.
Kolem něho běhá bílý psík s černými fleky. Muţ vstupuje na hřbitov, zavíraje za sebou
branku. Psa nechává venku.
Muţ smeká čepici a dělá kříţ. Jednotlivé hroby jsou propojeny prudce stoupajícími
cestičkami. Dojde k jednomu z nich a s čepicí v ruce se modlí. Mezitím pes vyje a
packami buší do brány. Muţ usedá na obrubník, hůl pokládá vedle sebe a mlčí...
Zvedá se. Pes to zpozoroval, začal radostně vrtět ocasem a kňučet. Po zavření
brány si muţ nasazuje čepici a těţce sestupuje z kopce. Pes kolem něho skáče vysoko do
vzduchu. Muţ si ho nevšímá. Za chvíli oba mizí z dohledu.
Karel Pavlíček
——————————

KULTURA
Matka Alfonse Muchy.
Kundelov vznikl roku 1797. Tehdy tu dovolil Joachym rytíř Stettenhofen Karlu
Kundeliusovi postavit na panském pozemku u mlýna na samotě domek. Tato samota se
rychle rozrostla a dostala jméno po prvním osadníkovi. Kromě nádherné polohy (ze
západní strany je Kundelov obklopený Novým rybníkem a ze severní rybníky
Kundelovským a Skalkou) na sebe Kundelov upozorňuje především ve spojitosti se
jménem Amálie Malé, matky světoznámého malíře Alfonse Muchy, která pocházela
z této malé vesničky.
Amálie Malá se narodila 5. srpna 1822. Její otec byl v Kundelově mlynářem a
matka, rozená Ratkovská, byla polského původu. Amálie byla zboţná, jemného chování a
hodně četla. Příbuzní rodiny Ratkovských pozvali Amálii do Vídně a zde ji zaopatřili
místo vychovatelky ve šlechtické rodině. Ve Vídní ţila aţ do svého sedmatřicátého roku.
Roku 1859 se v budišovském kostele provdala za Ondřeje Muchu a ještě téhoţ roku
se přestěhovali do Ivančic (sem se na čas přestěhovali i rodiče Amálie Malé, kteří kvůli
sporu o vodu museli opustit mlýn v Kundelově). Ondřej Mucha, soudní zaměstnanec, byl
vdovcem. Vlastnil pole a vinice. Z prvního manţelství měl tři děti: Aloisii, Antonii a
Augusta. S Amálií se jim narodily tři děti: 24. července 1860 syn Alfons Mucha a dále
dcery Anděla a Anna.
Vztah Alfonse Muchy k jeho matce byl velice pěkný. Praví o ní: „V mém vývoji
mně zářil na cestu hluboký cit a její velká znalost všech moţných vědomostí literárních i
historických. Aţ dodnes cítím, jak mne její láska prohřívá. Bylo jistě její zásluhou, ţe
jsem zahořel láskou k přírodě a ke všemu krásnému:―
Amálie Muchová zemřela 23. srpna 1880.
[Pouţitá literatura: Alfons Mucha, Jiří Mucha, 1982]
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Nově odkryté fresky v budišovském kostele.
Budišov je městečko, které se
nachází, jak všichni dobře víme,
uprostřed prostoru ohraničeného
Třebíčí, Velkým Meziříčím a
Náměští nad Oslavou. Na první
pohled – podotýkáme: nedůsledný –
se nijak výrazně neliší od okolních
obcí. Stačí však, abychom alespoň na
chvíli
zbystřili
pozornost
při
kaţdodenních pochůzkách. Zajisté
nám neunikne jedinečné kulturní
dědictví, na které jiţ upozornila
publikace Za uměním Vysočiny
s podtitulem Baroko na Budišovsku a
Tasovsku [V. Němeček, A. Plichta,
A. Rossi, nakl. Arca JiMfa, Třebíč
1996]. Zámek, zámecký park se
sochami, sochy na veřejných
prostranstvích a v neposlední řadě
Farní kostel Nanebevzetí P. Marie a
sv.
Gotharda
tvoří
ojedinělý
komplex, jenţ nemá v širokém okolí
obdoby.
Tito němí svědkové minulosti si zajisté zaslouţí náš zájem. Vţdyť to, jak se k nim
chováme, vypovídá mnohé také o nás samých. Povzbudivou iniciativu vyvíjí v této
oblasti zdejší farní úřad. Od září roku 1998 aţ do května letošního roku probíhaly v boční
lodi místního kostela restaurátorské práce, které realizoval brněnský restaurátor Zdeněk
Tureček. Restaurátorské aktivity spočívaly v odstranění druhotných vrstev a přemaleb,
tmelení prasklin a retuši fresek.
Prozatím byla odkryta výmalba zdůrazňující štukovou výzdobu stropu, uprostřed
níţ je postava Pastýře a fresková výmalba v klenbě a západní části boční lodě.
Motivy jednotlivých fresek jsou inspirovány postavami patronů kostela.
Podotýkáme však, ţe se zatím jedná o nedoloţené hypotézy. Na stropě odhalí oko
odborníka výjev Zmrtvýchvstání Páně. Na západní stěně nás upoutá freska znázorňující
smrt sv. Gotharda a modlících se kněţí. V pravém horním rohu nalezneme andělíčka,
který píše na stěnu, ţe všechny malby v našem kostele jsou malovány roku 1721
významným barokním umělcem A. J. Prennerem. Pod soškou sv. Gotharda na jiţní stěně
vystupuje zbytek fresky, která se kdysi nacházela ve spodku románského (či barokního)
okna – to bylo ovšem později zazděno.
Náklady na rekonstrukci boční lodě a celého kostela značně přesahují finanční
moţnosti budišovského farního úřadu. To byl také důvod, proč komise ţivotního
prostředí a památek při OÚ v Budišově a všechny zainteresované strany svolaly
21. května 1999 v 16 hodin jednání, jehoţ ústředním tématem byla právě úprava interiéru
kostela. Setkání se zúčastnili: za Památkový ústav v Brně PhDr. Zdeněk Vácha, za
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zpracovatele restaurátor Zdeněk Tureček, za církev PhDr. Milena Hilbertová, technická
administrátorka třebíčského děkanství, P. František Školař a komise ţivotního prostředí a
památek. Jako odborní konzultanti byli přizváni ing. Woletz a Ing. arch. Josef Hýzler. Za
obecní úřad MVDr. Vladimír Mareček, zástupce starosty.
Přítomní si sdělili názory na obnovu kostela. Podle rozhodnutí investora (farní úřad)
a na doporučení Památkového ústavu v Brně bylo určeno pořadí prací pro letošní rok
(výmalba hlavní lodi do výše vrchních oblouků oken, restaurování lavic a další...)
Obecní úřad je téţ ochoten pomoci i v dalších pracích. V případě získání dotací
v oblasti kultury a památek (např. program Evropské unie RAFAEL), zejména
v návaznosti na zamýšlené vyhlášení památkové zóny v Budišově, by chtěl přispět i
finančně.
Dále obecní úřad navrhuje, ţe na své náklady vypracuje odbornou studii celkové
koncepce ochrany a obnovy památek v Budišově ve vlastnictví obce, církve a
Moravského zemského muzea. V kaţdém případě bude obec připravena k pomoci ve
všech pracích na kostele, aby mohl být skutečně významnou kulturní památkou.
Všechny zúčastněné strany se nakonec dohodly, ţe postup prací budou vzájemně
koordinovat, aby získané finanční částky byly co nejúčinněji vyuţity.
Jak je vidět z výše uvedeného, bude postup a úspěšnost prací na budišovském
kostele záviset zejména na finančních moţnostech. Farní úřad proto neodmítne jakoukoli
částku věnovanou na stavební a restaurátorské práce na obnově kostela. Kdo by chtěl
věnovat finanční příspěvek na opravu našeho kostela, můţe tak učinit osobně na Farním
úřadě, Budišov 50, nebo můţe poslat peněţní částku na účet:
číslo účtu: 4916452 – 718/0800
Česká spořitelna, a. s., okr. pobočka Třebíč, Soukopova 139
konst. symbol: 308
název účtu: Římskokatolická farnost, 675 03 Budišov 50
Markéta Dosbabová
Ladislav Dokulil
Taneční zábavy Pod Hrázkou
17. a 18. července
pořádají hasiči
24. a 25. července
pořádá Svaz ţen
15. srpna – pouťová
pořádá Svaz ţen
Oprava
Špatným převzetím pozvánky na koncert sboru Musica Animata došlo k jejímu
zkomolení, a proto pozvánku otiskujeme znovu.
Musica Animata ve spolupráci s Moravským zemským muzeem oznamuje
občanům, ţe 27. června 1999 v 15.00 hodin se koná na budišovském zámku koncert
barokní hudby W. A. Mozarta, F. Händela, A. Vivaldiho a dalších. Všichni jste srdečně
zváni.
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SPORT
II. ročník turnaje v nohejbalu
5. července 1999 se uskuteční na hřišti za školou II. ročník turnaje trojic
v nohejbalu. Prezentace všech neregistrovaných trojic je ve sportovních kabinách do 8.00
hodin téhoţ dne. Startovné činí 100,– Kč.

Tip na výlet.
S blíţícími se prázdninami
bychom Vám chtěli nabídnout
zajímavou trasu na rodinný výlet na
kolech (lze i pěšky). Z Budišova
vyjedete směrem na Hodov. Zde
odbočíte na silnici zemědělského
druţstva, která Vás přivede do
vesnice Rohy. Poté projedete celou
vesnicí (směr na Budišov), před
posledním domkem po levé straně
odbočíte na lesní cestu. Zde Vám
bude dělat společnost potůček Mařek.
Kdyţ vyjedete z lesního úseku,
objeví se před Vámi otevřené
Nesměřské údolí s řekou Oslavou.
Budete pokračovat v přímém směru
aţ do Velkého Meziříčí, kde je
moţnost občerstvení.
Zpáteční cesta kopíruje trasu,
kterou jste přijeli, aţ ke křiţovatce u
hájovny Nesměř, kde odbočíte vlevo
z původního směru. Dostanete se na
široký most z dřevěných praţců přes
Oslavu. Kdyţ most přejedete, vydáte
se rovně po ţluté turistické značce
podél řeky Oslavy. Projedete
rekreačním střediskem a dostanete se na menší vrchol zvaný Eliášova myslivna. Přímý
směr nebudete opouštět aţ do míst, kde ocelový most přetíná Oslavu. Most přejedete a
ocitnete se u Hamţova mlýna. Po překonání kamenitého stoupání Vás na vrcholu přivítá
obec Studnice. Zde odbočíte na Kundelov a Budišov.
Celá trasa v délce asi 25 km je převáţně rovinatá. Část tvoří asfaltový povrch nebo
pevná polní cesta s jediným trochu problémovým místem nad Hamţovým mlýnem.
Pomocníkem Vám můţe být turistická mapa z edice Klubu českých turistů 1 : 50 000,
číslo mapy 84.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Narození
Benáčková Marie
Smejkalová Lenka
Zemřelí
Zezulová Bohumila
Slabý Jaromír
Večeřa František

Budišov 26
Budišov 223

narozena 19. 4. 1999
narozena 20. 5. 1999

Budišov 149
Budišov – Mihoukovice 21
Budišov – Kundelov 89

zemřela 12. 1. 1999 ve věku 78 let
zemřel 17. 5. 1999 ve věku 80 let
zemřel 31. 5. 1999 ve věku 65 let

——————————
Jak dál?
Host, který chodí na návštěvy nepozván a neohlášen, si nikdy nemůţe být jistý, ţe je
opravdu vítán. Jednou nebo dvakrát se snad můţe dovolávat mimořádných okolností, ale
zvykem by to být nemělo.
Podzimní číslo Budišovského zpravodaje uţ dostanou jen ti z Vás, kteří o ně budou
mít opravdu zájem. Předpokládaná cena je 5 ,– Kč a k dostání bude u novinového stánku
a v některých prodejnách.
——————————
Přílohy
V tomto čísle přinášíme znovu přílohu č. 1 pro velký počet zjištěných změn a oprav,
další změny a opravy budou po ohlášení uveřejňovány v příštích číslech
Příloha č. 2 obsahuje řemesla a sluţby a doplňuje tak přílohu č. 1.
Ţádáme všechny provozovatele, aby veškeré změny, opravy a doplnění hlásili na
obecní úřad, tel. 875 110. Doplňky budou tištěny v dalších číslech, kaţdoročně bude
vytištěn celý aktualizovaný seznam jako příloha zpravodaje.
PŘÍLOHA 1/1999: Budišov – služby – provozní doby
PŘÍLOHA 2/1999: Budišov - řemesla a podnikání
Budišovský zpravodaj č. 2/1999

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

Vydává: Obecní úřad v Budišově, tel.: 0618/875 110
Redakce: Karel Pavlíček, Mgr. Markéta Dosbabová, Mgr. Jiří Horák
Technická realizace: Ing. Ladislav Dokulil
Tisk Tiskárna Charvát, s.r.o., Velké Meziříčí
Uzávěrka tohoto čísla 6. června 1999
Uzávěrka příštího čísla 10. září 1999
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ZELENINA KOSINA
–
–
–
–

nápoje, ovocné šťávy, sirupy
mraţené výrobky firmy Schöler
hnojiva, osiva, zemina
krmné směsi

Přijímáme objednávky na sezonní zboţí:
meruňky, broskve, nakladačky, zelí, jablka
Při platbě platební kartou VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS 10% sleva

RODINNÉ FINANČNÍ PORADENSTVÍ
–
–
–
–

ţivotní a úrazové pojištění pro dospělé i děti
cestovní a havarijní pojištění
pojištění nemovitostí a domácností
pojištění pro pobyt v nemocnici

Důchodové a stavební spoření s garantovanou účastí státu.
Poradím, jak lze tyto programy kombinovat a dosáhnout tak co
nejvyššího zhodnocení vašich finančních prostředků


Ing. Jana Švaříčková
Budišov 275
Tel: 0618 - 875 274 nebo 845

709
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