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1996
V roce 1996 bylo pět sňatků, z toho dva v kostele a tři v obřadní síni.
Plynofikace
Z jednání v Jihlavě vyplynulo, že zájem ze stran Plynáren o plynofikaci obce je. Trasa
zamýšleného plynového potrubí by se měla napojit na již hotové potrubí ve Vladislavi.
Vést by měla přes Smrk, Valdíkov, Nárameč do Budišova. Vysokotlaké potrubí včetně
regulační stanice u Budišova by mělo být investicí samotných Plynáren. Obec by hradila
náklady na rozvod v samotné obci.
Autobusová čekárna
Začátkem dubna, v místech staré plechové autobusové čekárny u školy, po odstranění
stávající čekárny, byly položeny základy nové a na nich postavena zděná architektonicky
zajímavá stavba bez oken a dveří, které nahradil otevřený průzor.
Základní škola
Do budišovské školy chodili žáci z Budišova a těchto obcí: Budišov 132 žáků, Hodov
18 žáků, Studnice 6 žáků, Kamenná – Klementice 26 žáků, Pyšel 14 žáků, Pozďatín
14 žáků, Nárameč 29 žáků, Kojatín 3 žáci, Studenec 5 žáků a Valdíkov-Doubrava 2 žáci.
Telecom
Na Výhonech se 15. května naplno rozběhly práce na uložení telefonního kabelu firmy
Telecom. Práce prováděla firma Outulný z Hartvíkovic. Vedle svých zaměstnanců firma
zaměstnávala i větší počet Ukrajinců, kteří dělali především výkopy. Mezitím probíhaly
práce na nové ústředně Telecomu v budově bývalé hasičské zbrojnice.
110. výročí zahájení provozu na železnici Studenec – Velké Meziříčí
Na počest 110. výročí zahájení provozu projížděla Budišovem historická parní
lokomotiva 433 001 z roku 1948. Za sebou měla zapojených několik vagonů zcela
zaplněnými cestujícími.
Reklamní akce pivovaru Starobrno
Po předcházejícím upozornění projíždělo naší obcí načerveno natřené menší hasičské
auto táhnoucí za sebou atrapu hasičské stříkačky. Na vršku automobilu byly složeny
lavičky na sezení. Po zaparkování a rozložení laviček u benzínové pumpy vedle
budišovského zámku bylo nabízeno pivo Starobrno zdarma. Této příležitosti, i díky
chladnému počasí, využil malý počet zájemců.
Zahraniční lovci
Dne 1. 12. se v honitbě Budišov a Hodov konal hon na bažanty pro zahraniční lovce.
Honu se zúčastnilo 11 lovců z Rakouska. Celkem byly provedeny čtyři leče, z toho dvě
v Budišově a dvě v Hodově. Na výřadu bylo celkem 112 kohoutů a 170 slípek. Cena
jednoho uloveného bažanta byla 260 Kč.
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Parašutistická atrakce
Ve dnech 26. a 27. srpna se uskutečnilo na louce za Jazírkem několik seskoků
parašutistů, Do výšin byly dopraveni vrtulníkem, který po seskoku parašutistů přistál a
znovu je vynesl. Díky příznivému počasí se to několikrát opakovalo, což byl zážitek pro
přihlížející hochy.
Biřmování
Po několika letech se uskutečnilo, za účasti brněnského generálního vikáře Jiřího
Mikuláška, v místním kostele biřmování. Přistoupilo 30 dívek a žen a 16 chlapců.
1997
TJ Sokol Budišov – 55. výročí založení oddílu
V rámci oslav založení fotbalového oddílu se v dopoledním programu utkali žáci
Budišova s Měřínem. Výsledkem byla prohra budišovských 0:2 a starší páni Budišova a
Měřína se rozešli smírně 4:4.
Odpoledne začalo vystoupením skupiny historického šermu z Okříšek a poté dorost
Budišova prohrál s Rudíkovem 3:5.
Vrcholem oslav se stalo utkání Budišova s týmem BOPO Třebíč, který letos postoupil
do divize. Asi 300 diváků bylo svědkem remízy 2:2.
Oslavy byly zakončeny večerní taneční zábavou s budišovskou skupinou Echo
Budišov.
KO TEX
V prostorách bývalé hospody U Kostelecků si 7. července otevřela Helena Kostelecká
prodej levného textilu, drogerie a kosmetiky KO TEX.
Humanitární pomoc
Letošní katastrofální povodně nenechaly v klidu ani naši obec. Na obecním úřadě se
10. července uskutečnila humanitární akce, při níž se sbíralo šatstvo, konzervy, popř.
peníze, které bylo možno též zaslat na číslo účtu. Zájem obyvatel byl velký. V hotovosti
se vybralo 40 000 Kč a při nedělní sbírce 20. července v kostele 73 000 Kč.
Srážky
Za celý rok 1997 spadlo 621 mm srážek, z toho v červenci 149 mm.
Prodej ojetých vozidel
V týdnu od 14. do 20. července zahájil provoz autobazar Radka Nejedlého nacházející
se vedle benzínové pumpy u zámku. V době otevření zde bylo asi 15 automobilů, z nichž
převládala značka Škoda MB.
Investiční výstavba
Na vodovod je vydáno vodoprávní rozhodnutí, což je stavební povolení. Práce by
měly začít koncem roku 1997. V důsledku balíčku opatření vlády nepřišly žádné dotace.
Finanční příslib je až na rok 1998. Investorem stavby je Svazek vodovody a kanalizace
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Třebíč. Projekt provázelo složité dořešení majetkových vztahů s každým vlastníkem,
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a následná registrace na katastrálním úřadě
v Třebíči.
Novokněz
V budišovském kostele sloužil mši svatou novokněz P. Petr Karas z Třebíče. Po mši
svaté uděloval zaplněnému kostelu novokněžské požehnání. Zajímavostí je, že dědeček
Petra Karase byl dlouholetým dentistou v Budišově.
Úmrtí Karla (Oty) Doležala
Ve věku nedožitých 64 let odešel Karel Doležal známý pod jménem „Ota“. Vedle
práce v zastupitelstvu obce patřily mezi jeho největší záliby myslivost a rybaření. Určitý
čas hrával v budišovské skupině Sonet Budišov.

Zleva Karel Doležal a Jaroslav Svoboda

Nesmazatelně se zapsal jako vedoucí kina. Zažil jeho největší slávu v budišovské
sokolovně. Po jejím vyhoření se kino přestěhovalo do kulturního sálu ve škole. To bylo
v době, kdy se hlásila čím dále více televize, což měla vliv na úbytek diváků, který
v průběhu času zapříčinil uzavření kina.
Jeho zájem o dění v obci trval až do konce jeho života.
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Sedmdesátiny P. Františka Školaře
Dne 3. srpna byla v místním kostele sloužena děkovná mše svatá za dožitých 70 let
Františka Školaře.
P. František Školář se narodil 3. 8. 1927 v Čechočovicích a měl čtyři sourozence, dva
bratry a dvě sestry. V Třebíči navštěvoval gymnázium, kde také v roce 1948 maturoval.
Po maturitě nastoupil do diecézního alumnátu v Brně. V roce 1950 došlo ke zrušení
alumnátu a František Školař nastoupil jako plánovač do brněnského podniku Ingstav, kde
pracoval až do důchodu. Během zaměstnání získal družstevní byt na Lesné v Brně.
V důchodu dělal kostelníka u sv. Jakuba v Brně. Na kněze byl tajně vysvěcen v Brně
25. února 1969. Do duchovní správy se mohl díky společenským změnám přihlásit v roce
1992 a byl v témže roce, přesněji 1. října 1992, ustanoven farářem u nás, v Budišově.
Mši svatou celebrovalo několik kněží, mezi nimi i budišovský rodák P. Karel Pavlíček.
Slavnostní chvíle umocnilo i odpolední Te Deum se slavnostním požehnáním.
Kácení letitých stromů
Dne 15. října se uskutečnilo kácení mohutného starého stromu, který byl po
předcházející zimě značně poškozen. Strom měl u pařezu průměr 80 cm a výšku 9,5 m.
Stejný osud čekal na několik starých lip, které byly rovněž po námraze poničeny.
Největší ze čtyř lip měla u pařezu 140 cm, z toho vyživovací prstenec 30 cm.
Sňatky
V roce 1997 vstoupily do stavu manželského tři dvojice, jedna měla církevní sňatek
a dvě na obecním úřadě.
Vánoční koncert
V rámci vánočního koncertu v budišovském kostele, který se uskutečnil 26. prosince,
přednesl pěvecký sbor Musica Animata Rekviem od B. Brittena, před zcela zaplněnou
hlavní lodí kostela.
1998
Sňatky
Během roku 1998 byl jeden sňatek civilní a jeden církevní.
Zahradnictví
Vedle benzínové pumpy otevřel 16. března Ing. Ladislav Molnár zahradnictví. Kromě
ovocných stromků, okrasných keřů, růží, řezaných květin a během celého roku suché
vazby nabízí i zakládání nových zahrad.
Poslanec Jiří Karas v Budišově
Na předvolební mítink přijel do Budišova 24. května poslanec za KDU-ČSL Jiří
Karas. Setkání na obecním úřadě se zúčastnilo asi 30 posluchačů, většinou členů místní
organizace KDU-ČSL. Jiří Karas seznámil přítomné se svými poslaneckými aktivitami.

7
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volební lístky do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byly do jednotlivých domů
rozneseny 13. června. Samotné volby se uskutečnily v pátek 19. června od 14.00 do
22.00 hod a v soboru od 7.00 do 12.00 hod.
V Budišově byly konečné výsledky jednotlivých stran následující:
ČSSD 261 hlasů, ODS 124, KDU-ČSL 116, KSČM 81, Unie svobody 49, DŽJ 16,
SPR-RSČ 11 a DEU 6 hlasů.
Na okrese Třebíč dostala nejvíce ČSSD 31.11 % hlasů, ODS 18,92 %, KDU-ČSL
14,15 %, KSČM 8,82 %, Unie svobody 9,57 % Republikáni 2,5 % a Důchodci za životní
jistoty 2,69 % hlasů.
Družební setkání
Dne 25. července se uskutečnilo družební setkání mezi fotbalovými mužstvy starých
pánů z Budišova u Třebíče a Budišova nad Budišovkou. V 11 hod se uskutečnila
prohlídka budišovského zámku a v 15.00 hod. se na hřišti za školou obě mužstva střetla
s výsledkem 3:0 pro naše fotbalisty.
Cirkus Berousek
Po delší době k nám 12. srpna zavítal cirkus Berousek. Ještě týž den se cirkus
představil s programem, který se nevydařil a shlédl ho malý počet diváků. Místo
klasického stanu byla manéž s několika lavičkami obehnána asi dvoumetrovou plachtou.
Další ohlášené představení se již pro nezájem nekonalo, pouze děti se mohly svézt na
ponících.
Po nevydařené „štaci“ Berousci z Budišova neodjeli, ale zůstali ještě týden na volném
prostranství za obchodem Lidky Poskočilové, přičemž se o poníky uvázané u kůlu
a medvěda v těsné kleci nikdo nestaral. Ve velkých vedrech, která panovala (kolem
30 °C) nebyla zvířata krmena ani napájena.
Po intenzivním zásahu obecního úřadu a ochránců zvířat z Třebíče se případem začala
zabývat policie. Bylo zjištěno, že majitelé museli z naléhavých důvodů odjet a
zaměstnanec pověřený péčí o zvířata ukradl pokladnu a zmizel. Nakonec cirkus Berousek
z Budišova odjel.
Odkrytí fresek v kostele
Začátkem září začaly průzkumné práce na bočních stěnách a klenbě presbytáře
budišovského kostela. Již 7. září měli všichni v kostele možnost spatřit část odkryté
fresky na boční stěně presbytáře o rozměrech 50×50 cm. V hloubce asi 8 cm pod zdivem
se objevilo několik výrazně barevných pruhů. Dále v hlavní lodi na boční stěně pod
klenbou byla odkryta část nádherné, snad renesanční fresky. Ta byla přikryta vrstvou
omítky, na které se nacházela barokní výmalba, která byl v průběhu času zabílena.
Největší poklad se objevil v boční lodi. Po odkrytí vrchní vrstva na zadní stěně bylo
možno spatřit fresku znázorňující umírání sv. Gotharda, kolem něhož stojí spolubratři.
Samotná ležící postava sv. Gotharda je značně poničena. Na výjevem se vznáší baculatý
andělíček, který píše na stěnu jméno jednoho z autorů fresek J. A. Prennera s letopočtem
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1721. Jedná se o unikátní nález, jelikož se jedná o jediný podpis fresek nejenom
v kostele, ale i na budišovském zámku.
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Na stropě se objevil patrně výjev Nanebevstoupení Páně s anděly kolem. Fresky zdobí
jen polovinu stropu, tu druhou tvoří štuková výzdoba uprostřed s postavou Pastýře. Zadní
a boční stěna asi do výše jednoho metru jsou v desolátním stavu. Oprava této části bude
záviset na dalším odborném posouzení.
Tyto významné objevy vznikly na základě plánovaného bílení kostela, kterému musel
předcházet průzkum. Provádí ho pod záštitou Brněnského památkového ústavu brněnský
restaurátor Zdeněk Tureček. Další postup na záchraně fresek bude do značné míry záviset
na množství finančních prostředků.
Vodovod
Již třikrát se musela měnit trasa, kudy měl vodovod vést. Státní lesy nedovolily jít
určitými úseky lesa. Došlo k objednání digitálního zaměření celé obce a geologického
průzkumu na celé trase.
Oprava střechy kostela
Přípravné práce na celkovou výměnu střešní krytiny na budišovském kostele začaly
20. dubna. Po sundání krytiny 11. května dochází k odstranění původního laťování. Po
přelaťování se od 8. do 21. června pokládají nové tašky. Začalo se nad boční lodí přes
úsek nad vchodem do kostela a práce se ukončily nad presbytářem.
Klempířské práce zkomplikoval havarijní stav malé zvoničky nad presbytářem. Podle
původního plánu mělo dojít k výměně poničeného pozinkovaného plechu za měděný. Po
sundání plechu se zjistilo, že dřevěná kostra zvoničky je prohnilá. Bylo rozhodnuto
o úplné výměně zvoničky. Novou dřevěnou kopuli bylo možno spatřit 23. června na
prostranství před sakristií. K samotné montáži dřevěné kopule a jejímu oplechování
měděným plechem došlo v průběhu měsíce července. Práce na věžičce byly ukončeny
vztyčením pozlaceného kříže na jejím vrcholu.
Mezitím pokračovaly klempířské práce na celé ploše střechy. Na okapy a veškeré
oplechování byl použit měděný plech. Opravená střecha se zářící věžičkou se zaskvěla
v celé kráse na pouť 16. srpna. Výměna krytiny, laťování a klempířské práce vyšly na
800 000 Kč. K tomu se přidal náklad na výměnu věžičky ve výši 70 000 Kč.
Miloš Guth – úmrtí
Dne 14. 11. odešel na věčnost Miloš Guth. Narodil se 8. 11. 1925 v Budišově. Miloš
Guth byl velkým milovníkem přírody. Od roku 1953 byl jednatelem a přes 40 let
hospodářem Mysliveckého sdružení v Budišově. Byl členem Mezinárodní ornitologické
společnosti se sídlem v Praze. V rámci této společnosti prováděl kroužkování ptactva,
sledoval jeho výskyt, hnízdění a pohyb. V roce 1987 se podílel na založení umělého
odchovu bažantů a divokých krůt diamantových v bažantnici na Věteráku.
Díky svému širokému zájmu patřil Miloš Guth k spoluzakladatelům hudební skupiny
Sonet, kde hrával na basu a harmoniku. Byl členem souboru místního ochotnického
divadla a později vynikal specifickými komickými rolemi v estrádách. Byl velkým
budišovským patriotem.

11

Miloš Guth osmý zleva (v baretce)
Volby do zastupitelstva obce
Volby do zastupitelstva obce probíhaly 13. a 14. listopadu. Z celkového počtu 880 se
k volbám dostavilo 626 voličů, což je 71,1 % , platných bylo 623 hlasů.
Na základě počtu hlasů a preferencí jednotlivých stran bylo zvoleno zastupitelstvo ve
složení: Ladislav Péťa (ČSSD) 287 hlasů, Ladislav Šabacký (Sdružení nezávislých
kandidátů) 260 hlasů, Mgr. Jiří Hort (Občanská demokratická strana) 256 hlasů, Jiří
Rybníček (Česká strana sociálně demokratická) 220 hlasů, Svatoslav Ondráček (Česká
strana sociálně demokratická) 213 hlasů, Libuše Pospíšilová (sdružení nezávislých
kandidátů) 211 hlasů, Helena Kostelecká (Sdružení nezávislých kandidátů) 203 hlasů,
MVDr. Vladimír Mareček (Občanská demokratická strana) 177 hlasů, Josef Beránek
(Křesťanská a demokratická unie–Československá strana lidová) 168 hlasů, Ing. Ladislav
Dokulil (Křesťanská a demokratická unie–Československá strana lidová) 149 hlasů,
Rudolf Matoušek (Komunistická strana Čech a Moravy 141 hlasů. Volbou obecního
zastupitelstva se otevřela cesta k volbě starosty obce.
V prvním kole získali:
p. Ladislav Péťa 4 hlasy
p. MVDr. Vladimír Mareček 3 hlasy
pí Libuše Pospíšilová 5 hlasů
Do druhého kola postoupili dva kandidáti: p. Ladislav Péťa a pí Libuše Pospíšilová.
Ve druhém kole získali: P. Ladislav Péťa 6 hlasů a pí Libuše Pospíšilová 5 hlasů.
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Starostou obce byl zvolen p. Ladislav Péťa.
Volba zástupců starosty:
Pro veřejnou volbu bylo 6 členů proti 5 členům
Na zástupce starosty byli navrženi:
Ing. Ladislav Dokulil – byl zvolen 11 členy zastupitelstva
MVDr. Vladimír Mareček – byl zvolen 11 členy zastupitelstva
Prodejna Zeleniny
4. prosince byla otevřena nová prodejna v Budišově. Petr Kosina, bydlící naproti
budišovskému zámku, otevřel v garáži jejich domu prodejnu Zeleniny. Jeho předvánoční
nabídka ovoce a zeleniny, rozšířená o sortiment potravin a nápojů, byla bohatá a pestrá.
Pohřeb barona Richarda Baratty
Ostatky barona Richarda Baratty, který zemřel 14. prosince ve věku 97 let ve Vídni,
byly do Budišova převezeny 19. prosince. Pohřební mše se konala v 11.30 hod.
v budišovském kostele. Mše, které se zúčastnilo asi 25 pozůstalých z Rakouska a asi
30 místních občanů (většinou starších, kteří kdysi sloužili na budišovském zámku), byla
sloužena v českém, německém a latinském jazyce.

Po zádušní mši přenesli budišovští farníci rakev k vykopanému hrobu u obvodu
kostela. Sem přišla zahrát na rozloučenou dechová hudba. Po krátkem projevu pana Galle
a rozloučení pana faráře byly ostatky barona Richardy Baratty uloženy do hrobu.
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Po ukončení obřadu za silné mlhy a mrazu odjeli rakouští pozůstalí hosté na pohoštění,
které bylo připraveno na budišovském zámku. Ostatní se pomalu rozcházeli a někteří
z nich si vybavili vzpomínku na dobu minulou.
1999
Stěhování prodejny textilu
V týdnu od 22. března do 28. března se stěhuje paní Brestovská (prodejna textilu) do
prostor mezi spořitelnou a mateřskou školkou, vedle obecního úřadu. Dům U Kazdů
včetně prodejny koupil budišovský rodák Josef Ondráček, který zde začal ihned
s přestavbou bývalé prodejny textilu. Hodlá zde otevřít prodejnu elektro – drobné zboží.
Mikroregion Horácko
Vznikl jako sdružení – dobrovolný svazek obcí 21. 4. 1999 a do registru zájmových
sdružení právnických osob na OkÚ v Třebíči byl zapsán dne 7. 5. 1999.
Obce spadající do mikroregionu s počty jejich obyvatel:
Budišov – 1 155, Čikov – 238, Číměř – 224, Hartvíkovice – 562, Hodov – 313,
Hroznatín – 102, Kamenná a Klementice – 224, Kojatín – 80, Koněšín – 485, Kozlany –
111, Nárameč – 353, Okarec – 122, Oslavička – 91, Pozďatín – 193, Přeckov – 63, Pyšel
a Vaneč – 468, Rohy – 143, Rudíkov – 694, Smrk – 287, Studenec – 570, Studnice – 153,
Tasov – 604, Trnava – 541, Třesov – 103, Valdíkov – 96, Vladislav a Hostákov a Střížov
– 1 235, a Vlčatín – 141. Informace jsou získány ze statistických údajů.
Znovuoživení prostor bývalé provozovny Boroviny
Mnozí pamětníci nostalgicky vzpomínají na dobu, kdy v těchto místech stávala
sokolovna, centrum kulturního dění v Budišově. Po jejím požáru došlo prakticky k její
likvidaci. Myslím si, že ne příliš šťastně byl uvolněný prostor odprodán podniku
Borovina Třebíč. Ten zde vybudoval svoji provozovnu. Po likvidaci tohoto podniku
zůstaly prostory nevyužity až do dubna tohoto roku. Do pronájmu je získala firma QPV
spol. s r. o. zabývající se výrobou školních, kancelářských a reklamních potřeb. Sídlo
firmy: Pod sídlištěm 1, Brno. Firma byla přesídlena z prostor v Náramči, odkud přešla
i většina jejích zaměstnanců. Vedoucím budišovského provozu je pan Pavlík bydlící
v Náramči.
Práce na vodovodním přivaděči
Tyto práce pokračovaly rychlým tempem. V období mezi 7. a 20. červnem bylo
možno spatřit výkopy v prostorách tzv. „Elektriky“ na Brdcích. Zhruba v tomto období
byla v místech budoucího vodojemu mohutná díra o rozměrech asi 30×30 metrů a
hloubce 10 metrů. Pokračovalo se ve výkopu pro vodovodní potrubí ve směru
k Řihákovým. Tyto práce skončily na začátku srpna v poli u křížku (naproti chatě
Zezulových). Zároveň se u železničního přejezdu u Řihákových z obou stran hodovské
silnice dělaly mohutné výkopy pro podchod této silnice směrem k Pospíšilovým.
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Mezi 9. a 29. srpnem se pokračovalo ve výkopech podél trati od Řihákových na louky
před Pospíšilovými. Začátkem září pokračovaly práce směrem k Pospišilovým. 16. září
začaly práce od křižovatky u Pospíšilových směrem k nádraží. Od 13. do 19. září došlo
k pokračování výkopů podél Smrčkových až k bývalé „lesní správě“. 27. září dochází
k zahazování výkopů v ulici od Míčkových po Kubíčkovy a 23. až 30. října
pokračují výkopové práce podél hostince U Sedláčků směrem k nádraží.
Lešení v kostele
Před bílením presbytáře a boků hlavní lodi bylo dovezeno a postaveno lešení. Stalo se
tak ve dnech 7. až 13. června. Samotné bílení probíhalo ve dnech 14 až 20. června.
V rámci bílení restaurátor Zdeněk Tureček pozlatil žebroví (spojené kosočtverce)
v presbytáři.
Vykradení benzínové pumpy
Došlo k němu 9. června v 16.30 hod. Z automobilu, který přijel natankovat, vystoupil
muž s kuklou na obličeji a se zbraní v ruce si vyžádal od obsluhy čerpací stanice
veškerou tržbu. Druhý z kompliců seděl celou dobu v autě. Po provedené krádeži odjelo
auto s oběma lupiči směrem na Mihoukovice. Vyděšená obsluha si zapamatovala pouze
počáteční písmeno B na poznávací značce.
K dopadení lupičů došlo 1. července při silniční kontrole před Třebíčí. Zloději měli na
svědomí loupeže na mnoha čerpacích stanicích v okolí.
Prodejna U Kazdů znovu otevřena
K tomuto okamžiku došlo 18. června. Po nezbytných úpravách zde nový majitel Josef
Ondráček (budišovský rodák, nyní bydlící v Třebíči) otevřel prodejnu elektro – domácí
potřeby. Prodavačkou zde je Lída Janoušková, jeho sestra.
Musica Animata na nádvoří budišovského zámku
Stalo se tak 27. června 1999 v 15 hod. Asi 120 posluchačů (byly přineseny židle)
vyslechlo na nádvoří další ze zdařilých koncertů souboru Musica Animata. Přítomen byl i
senátor Pavel Heřman s rodinou. Těsně před začátkem koncertu začalo drobně pršet.
Déšť, který nevěstil nic dobrého, naštěstí ustal. Zdařilý koncert by mohl být předzvěstí,
jak využít tento prostor pro další kulturní akce.
Celkové množství srážek za rok 1999: 517,6 mm

Z Budišovské kroniky vypsal
Karel Pavlíček
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