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Ze zasedání zastupitelstva
V období od června do září se uskutečnila dvě zasedání obecního zastupitelstva.
K projednávaným záležitostem přednostně patří stavba vodovodu.
Na základě výsledků kontrolního dne bylo rozhodnuto, že se nejprve začne se
stavebními pracemi v lokalitě pod kolejemi, aby se podchod pod tratí budoval společně
s rozvodem plynu.
S nástupem jara roku 2000 je plánována výstavba domovních vodovodních
přípojek. Výstavba bude probíhat v návaznosti na budování hlavního vodovodního tahu
přes Budišov.
Zajištěním projektové dokumentace a stavebního povolení budou pověřeny
technické služby Budišov. Podklady pro výpočet ceny za vybudování vodovodní přípojky
zpracovává Milan Doležal. Jednou z možností bude zajistit si výkopové práce svépomocí.
V tomto případě bude cena za tyto práce odpočtena z celkové částky za zbudování
vodovodní přípojky.
V současné době probíhá mapování zájmu o domovní vodovodní přípojky. Po
ukončení povrchových úprav se předpokládá stavební uzávěra (zákaz výkopových prací
přes vozovku popř. chodníky, to nebude platit pro havárie) po dobu 5 let.
Dalšími projednávanými body byly mimo jiné:
Na dostavbu zdravotního střediska získala obec dotaci ve výši 300 000,– Kč.
Zastupitelstvo schválilo přistoupení Budišova za člena Svazku měst a obcí ČR.
O hypoteční úvěr pro přestavbu OÚ, pošty a vybudování inženýrských sítí k 16
stavebním místům v lokalitě U Kuchyňky požádají technické služby. Obec převede na
jejich účet 100 000,– Kč jako základní jmění a bude ručit za úvěr budovami, které se
budou přestavovat.
Bude provedena oprava cesty k bytovkám ZD v ceně 80.000,– Kč.
Představitelé obce plánují položit datové kabely v Budišově, pravděpodobně při
pokládání plynovodu, aby se ušetřily náklady na výkopy. Tyto kabely bude možné využít
pro kabelovou televizi (ta je v provozu např. v Náramči, Studenci, Číměři nebo
v Okříškách), pro místní informační síť v obci (možná jednou nahradí i místní rozhlas) a
pro zájemce bude možné cenově výhodné připojení na Internet při rychlém přenosu dat.
V budoucnosti se najde mnoho dalších způsobů využití takové sítě, neboť rozvoj
informačních technologií je u nás teprve v počátku.
Mikroregion Horácko
V minulém čísle zpravodaje jsme představili mikroregion Horácko z pohledu
geografického a statistického. Nyní se k tématu vracíme a pokusíme se osvětlit smysl
jeho založení a dalšího fungování.
V současné Evropě můžeme vysledovat trendy posilující roli místních aktivit,
regionální kultury a samosprávy. Zejména aktivity v oblasti ekologie, turistiky, kultury,
školství a zdravotnictví se častěji rodí a lépe koordinují na místní úrovni než na úrovni
vlád, států a národů. Evropská unie je tvořena několika sty historicky, kulturně,
národnostně i jazykově odlišnými regiony, které jsou schopné kvalifikovaného řešení
místních problémů a potřeb a vzájemné spolupráce.
Mikroregion Horácko má rozlohu asi 210 km2 a v jeho 27 obcích žije přes 10 000
obyvatel. Rozkládá se v oblasti z hlediska historického vývoje Evropy kulturně
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významné, souvislé osídlení se datuje zřejmě již od 10. – 11. století. Poměrně nízká
hustota osídlení, relativně mírné znečištění životního prostředí a přírodní podmínky,
neumožňující velkoplošné zemědělství, nabízejí šanci udržet identitu krajiny s jejími
zachovanými historickými památkami (hrady, zámky, zříceninami, církevními stavbami,
sochami, pomníky...) a uchránit ji před negativními civilizačními dopady například
podporou restrukturalizace nabídky pracovních míst ve prospěch malého a středního
nezemědělského podnikání s důrazem na terciální sféru.
Při formulování cílů do budoucna vycházíme z Lokální Agendy 21 (program přijatý
v roce 1992 na konferenci OSN pro rozvoj a životní prostředí – UNCED – v Riu de
Janeiro), k jejímuž naplňování se zavázalo 181 států světa s tím, že dvě třetiny tohoto
programu bude třeba realizovat na místní úrovni. Legislativa ČR, týkající se těchto
otázek, je v současné době ve stadiu novelizace.
Inspirujícím příkladem pro nás může být např. GREEN CITY DENMARK –
sdružení čtyř dánských municipalit, které je v oblasti enviromentálních technologií na
světové špičkové úrovni.
Prvním krokem k rozvoji mikroregionu je zjištění současného stavu, vymezení
zatím neřešených problémů a určení cílů.
Naším cílem je trvale udržitelný a vyvážený rozvoj mikroregionu.
Vzhledem k nutnosti komplexního přístupu k řešení rozvoje mikroregionu je
program rozdělen do dvanácti kapitol, které jsou vzájemně propojené. Obsah
jednotlivých kapitol je průběžně doplňován a projekty vzniklé na jejich základě budou
realizovány také postupně.
1. Urbanistická studie rozvoje mikroregionu v návaznosti na územní plány jednotlivých obcí a řešení společné problematiky přesahující možnosti jednotlivých obcí.
Dopracování územních plánů všech obcí mikroregionu, celkový pohled na společný
rozvoj.
2. Bytová problematika, úprava obytného území a centrálních částí obcí
Podpora bytové výstavby obyvatelstva, výstavba obecních bytů. Péče o veřejná
prostranství. Podpora rozvoje služeb.
3. Kultura a kulturní a sportovní aktivity obyvatelstva
Podpora spolkové činnosti. Přímá ochrana kulturních památek, péče o ně a jejich
prezentace.
4. Ochrana a regenerace krajiny
Péče o krajinu a její ochrana. Podpora ekologického využívání vod, lesů a zemědělské
půdy.
5. Informatika, školství a vzdělávání všeobecně
Podpora vzdělávání obyvatelstva. Využití moderních informačních médií v řízení obcí a
ke spolupráci mezi obcemi a okresním úřadem.
6. Turistický ruch
Podpora aktivit v oblasti turistiky se zaměřením na ekologické využití turistického
potenciálu mikroregionu a prezentace těchto možností.
7. Ochrana vod a ovzduší
Dobudování a rekonstrukce infrastruktury. Vybudování vodovodů, dobudování a
rekonstrukce kanalizace, čistírny odpadních vod, přechod na ušlechtilá paliva
(plynofikace) a obnovitelné zdroje energie.
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8. Nakládání s odpady, odpadové hospodářství
Zajištění odpadového hospodaření mikroregionu s důrazem na recyklaci.
9. Alternativní a obnovitelné zdroje energie
Podpora zavádění a využívání alternativních a obnovitelných zdrojů energie.
10. Podpora nepotravinářské zemědělské produkce
Zajištění dostatečné informovanosti o možnostech nepotravinářského rozvoje
zemědělství.
11. Podpora malého a středního podnikání
Zajištění dostatečné informovanosti o možnostech rozvoje podnikání. Výběr a zasíťování
pozemků vhodných k rozvoji podnikání.
12. Dopravní obslužnost a komunikace
V návaznosti na předchozí kapitoly podporovat veřejnou hromadnou dopravu.
Vyslovovat se k dopravní politice týkající se mikroregionu a navrhovat vhodná řešení.
201 roků od založení Mihoukovic.
Joachym rytíř Stettenhofen koupil 1. prosince 1794 od dědiců rytíře Františka Josefa
Jungwirtha panství Budišov a Tasov. Svým příchodem do Budišova se značnou měrou
podílel na jeho zvelebení. Roku 1798 založil Stettenhofen Mihoukovice a pojmenoval je
podle šlechtického přídomku své druhé manželky (Františka z Mihoukovic, svobodná
paní z Schoenewitz). Vznikly na místě lesa, který museli zájemci o familie vykácet.
Každý si vykácel pás lesa pro stavení a na pole.
Roční plat za jednu familii byl 6 zlatých. Dne 22. července 1800 bylo Mihoukovicím
vyměřeno pastvisko. Za toto pastvisko museli všichni familianti z Mihoukovic robotovat,
a to ročně za jednu krávu 4 dny, za jalovici 3 dny a za tele 2 dny.
Vedle Mihoukovic založil Stettenhofen i osady Klementice (1799) a Jáchymov (1798).
Založení nových osad se úřadům nelíbilo, vytýkalo se Stettenhofenovi, že tím překročil
svou pravomoc musel podat dodatečně žádost o založení osad. Kdyby žádost předložil
předem, úřady by ji nepovolily. Tvrdily, že výměra 6 až 8 měřic nestačí rodinu uživit.
Stettenhofenův pokus se udržel.
Jména prvních osadníků v Mihoukovicích. Číslo popisné 1 – Jakub Klusáček, tesař
z Hodova, čp. 2 – Jan Malý, kožešník z Budišova, čp. 3 – Jan Matouš, zedník z Rohů, čp.
4 – František Navrátil, tkadlec, čp. 5 – Matěj Rybička, tkadlec z Koněšína, čp. 6 – Josef
Hejl, tkadlec z Hodova, čp. 7 – František Krátký, nádeník z Velkého Meziříčí, čp. 8 –
František Rohovský, tkadlec, čp. 9 – Jan Pospíšil, cihlář z Pyšela, čp. 10 – Jan Pospíšil
mladší, čp. 11 – Josef Dvořák, krejčí z Valdíkova, čp. 12 – Pavel Kundela, nádeník
z Budišova, čp. 13 – Antonín Kudrna, krejčí z Náramče, čp. 14 – Antonín Klusáček –
tesař, čp. 15 – Jan Pavlíček, tesař z Hodova, čp. 16 – Jakub Nováček, nádeník
z Kamenné, čp. 17 – Jakub Šabata, nádeník z Kozlan, čp. 18 – Václav Nováček, tesař, čp.
19 – Kašpar Smola, nádeník z Vladislavi, čp. 20 – František Maleček, nádeník, čp. 21 –
František Kostelecký z Krhova, čp. 22 – Ondřej Míček z Budišova, čp. 23 – Kateřina
Zedníčková z Kameničky na Brtnicku, čp. 24 – Václav Dočkal, stolař, čp. 25 – Antonín
Květoň z Budišova, a čp. 26 – Josef Machát z Budišova.
Počet domovních čísel se v průběhu let měnil. Větší počet obyvatel v dřívějších letech
byl důsledkem početnějších rodin. V roce 1910 bylo v Mihoukovicích 40 domovních
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čísel a 235 obyvatel, v roce 1930 zde žil 221 obyvatel, roku 1938 zde byla 43 domovní
čísla. V současné době je v Mihoukovicích 55 domovních čísel a žijí zde 124 obyvatelé.
Kaplička v Mihoukovicích byla vysvěcena v r. 1898. K její opravě docházelo
v průběhu let ve spojitosti s opravami hasičské zbrojnice. Svým účelům slouží do dnešní
doby. Konají se zde májové pobožnosti a zvonek kapličky vyprovází každého obyvatele
Mihoukovic při jeho poslední cestě na hřbitov. V roce 1926 se zde poprvé svítilo
elektřinou. V létech 1932 – 1933 došlo k vybudování nové asfaltové silnice do
Mihoukovic.
Již v roce 1919 občané z Mihoukovic žádají, aby několik z nich přistoupilo za činné
členy jako odbor hasičského sboru v Budišově. K slavnostnímu ustanovení samostatného
hasičského sboru v Mihoukovicích došlo 26. června 1933. Hasičským sborem v Budišově
bylo usneseno dáti novému
sboru
v Mihoukovicích
vozovou stříkačku, 200 m
hadic a trubku. Za tři roky
nato, 14. června 1936, zde
dochází
k slavnostnímu
otevření hasičské zbrojnice.
K její
rozsáhlé
rekonstrukci, zvětšení a znovuotevření došlo v roce 1992.
Nejzajímavější pohled
na Mihoukovice je ze
strany Kněžského kopce a
z míst budišovského fotbalového hřiště.
(Použitá literatura:
František Honz: Z pamětní knihy Budišova
Sborník: Budišov u Třebíče – Městečko Vysočiny 1538 – 1968
PhDr. Karel Palas, CSc.: Joachym rytíř Stettenhofen)
Větrný mlýn.
Mnozí z Vás, když šli procházkou ze zámecké zahrady po kamenité cestě směrem
k Věteráku, si při spatření zbytku větrného mlýna možná položili otázku, zda byl mlýn
dostavěn a zdali sloužil svému účelu. Známé historické prameny nabízejí v této
souvislosti pouze jedinou zmínku, že se jedná o zbytky bývalého kamenného větrného
mlýna holandského typu.
V létě se mi dostala do rukou kopie rukopisu Mlynářský rod Stejskalů – větev
tasovská. Rukopis věnoval „Váženému příteli panu Evženu Stejskalovi, poslednímu
mlynáři na mlýně Stejskalově v Tasově na Oslavě―, Jan Padrnos z Třebíče v roce 1972.
V jedné jeho části stojí: „Po vydání Patentu byly zřízeny tyto mlýny: Tomáše Jeřábka
v Náramči č. 38 Větrný mlýn na Zrádném kopci v Budišově a sice má 2 složení, 2 pily a
16 stup. Byl pro panskou potřebu vystaven v r. 1837 a 1838― (tolik citace).
Tyto nové informace přidaly o trochu více světla na kdysi dominantu kopce Věteráku,
která je v dnešní době schovaná za vysokými stromy stojícími kolem.
Karel Pavlíček
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Rozhovor
Během prázdnin došlo v budišovské škole ke změně ve funkci ředitele. Při příležitosti
zahájení nového školního roku jsme položili několik otázek novému řediteli panu Mgr.
Miroslavu Konečnému.
Jak byste stručně popsal stav, ve kterém jste školu převzal?
Tuto otázku bych rozdělil na dvě části: V oblasti výchovné můžeme být s dosaženými
výsledky spokojeni. Co se týče stavu školní budovy jako takové, je to o něco horší a zde
nás budou čekat rozsáhlé opravy.
Čeho si vážíte na práci svého předchůdce, v čem na něj chcete navázat?
Myslím si, že pan Mgr. Antonín Jaroš ve funkci ředitele odvedl kus dobré práce a pro jeho
odborný přístup si ho velice vážím. V čem navázat? To je jednoduché. To, co se podařilo,
a není toho málo, v tom pokračovat. Například naše škola je jedna z mála na okrese
Třebíč, která má plnou aprobovanost. Zlepšit by se například dalo účinkování školy na
různých soutěžích.
Jakým způsobem se může škola podílet na veřejném životě obce? Jsou školní ples a besídka ke Dni
matek jednou za rok aktivitou dostatečnou, nebo naopak zbytečnou ?
Dle mého názoru se musí škola podílet na veřejném životě ještě ve větší míře. Zdaleka si
nemyslím, že tyto uvedené akce stačí. Ve své budoucí funkci bych rád obnovil tradici
dětských divadel, snahou je i organizace většího počtu sportovních akcí. Činnost dětí by
bylo dobré více prezentovat na veřejnosti formou výstav, literární tvorbu zveřejňovat nejen
ve školním časopise, ale i třeba v místním zpravodaji atd.
Zpravodaj jistě možnost spolupráce uvítá. A co může pro svou školu udělat obec?
Obec je v současné době zřizovatelem školy a od tohoto stavu se odvíjí veškerá
spolupráce. Pomoc očekávám především v oblasti financování údržby a oprav školní
budovy a přilehlých pozemků.
Závěrem: Jaké změny tedy školu pod Vaším vedením v nejbližší době čekají?
Své představy jsem myslím si již mírně nastínil. Nic nepůjde hned, jako když bičem
mrskne, všechno chce svůj čas. Proto by bylo lépe vše zhodnotit až na závěr školního
roku.
Změn, které školu v blízké době čekají, není zrovna málo. Ta největší se váže k začátku
roku 2000, kdy od 1. ledna by měla škola nabýt právní subjektivity. Naším úkolem je
připravit vše pro tento přechod. Konkrétní jednání by měla začít již v nejbližší době. Další
akcí bude vybudování odborné počítačové učebny, která by měla být na dobré úrovni a
kterou by mohli využívat i obyvatelé naší obce. Pokud se ve škole uvolní prostory, měl by
zde vzniknout výtvarný ateliér a keramická dílna. Nápadů je mnoho a doufám, že se jich
většinu podaří uskutečnit.
Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho zdaru.

——————————
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ZAHRADNICTVÍ
Ing. Ladislav MOLNÁR
Rohy 1, 675 05 Rudíkov, okr. Třebíč
tel. 0618/875 403 – zahradnictví Budišov
875 593 – Rohy
Nabízí:
 Okrasné dřeviny, okrasné květiny, trvalky, trávy, okrasné
cibuloviny, letničky
 Osiva květin, zelenin, travní osiva
 Ovocné stromky a růže
 Řezané i sušené květiny, aranžérské práce
 Substráty, hnojiva, chemické prostředky pro zahradu
 Výsadby okrasné zeleně, jednoduché zahradní stavby, okrasná
jezírka
 Údržba zeleně
Zahajujeme prodej voskových květin, přízdob, aranžerského materiálu
a svíček
Přijímáme objednávky na dušičkové věnce přírodní i z voskových
květin a vypichované kytice
V předvánočním období Vám nabídneme sváteční svícny
k štědrovečernímu stolu, svícny venkovní, dárkové aranžmá, svíčky a
různé přízdoby umocňující atmosféru Vánoc.
V našem zahradnictví v Budišově Vás rádi obsloužíme
denně kromě pondělí od 9:00 do 17:00 hod.
v sobotu od 8:00 do 12:00 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu
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ZPRÁVY
„Kovbojské léto“
Na tento námět proběhla 5. června 1999 na parketu Pod Hrázkou oslava Dne dětí
pořádaná budišovskými ženami.
Přivítal nás vyzdobený parket ve stylu „Saloonu― a vedle parketu týpí postavené
Junáky. Oslavu zahájili indiáni. Za zvuku úvodní písně Mayových indiánek se pozdravili
s účastníky a vykouřili dýmku míru.
Následovaly soutěže dětí, např. rýžování zlata, stopování medvěda aj. Školní děti
zatančily tance ve stylu country. Nechyběly ani roztleskávačky. Zajímavé bylo i to, jak se
ženám podařilo přesvědčit své protějšky k vystoupení na parketu s nacvičeným country
tancem. Celé odpoledne vyvrcholilo živým obrazem z filmu Limonádový Joe. Kdo
vydržel až do konce, určitě se dobře pobavil. Nezapomenutelným zážitkem pro děti byla
jízda po vesnici na žebřiňáku taženém koňmi.
Bohatý program a výzdoba, to vše dalo pořadatelům hodně práce, ale spokojenost
všech zúčastněných jistě vše vynahradila.
Poděkování patří všem organizátorům, sponzorům a účinkujícím.
M. B.
Svaz žen ve svých aktivitách nepolevuje. Již nyní připravuje a s předstihem si Vás
dovoluje pozvat na neděli 5. prosince 1999 na Mikulášskou nadílku „Pod Hrázku―.
Nadílka se uskuteční v 16.30 hodin a budišovské ženy věří, že po loňské velké návštěvě
přijdou všichni rádi i letos.
Rozloučení s předškoláky
Dne 26.6. 1999 se uskutečnilo v obřadní síni OÚ v Budišově slavnostní rozloučení
s dětmi, které půjdou po prázdninách do 1. třídy. Za OÚ promluvil MVDr. Vladimír
Mareček, ZŠ reprezentovala Mgr. Jana Bočková a za kolektiv MŠ se s dětmi rozloučila
paní učitelka Marie Suchánková. Děti dostaly pamětní listy a drobné dárky a tato
významná událost byla zapsána do pamětní knihy obce Budišov.
Mateřská škola o prázdninách
V době prázdnin probíhaly uvnitř budovy různé úpravy. Byly ošetřeny podlahy proti
prašnosti, položeny koberce a všechny prostory vymalovány. Pedagogický sbor věnoval
veškeré úsilí úpravě interiéru tak, aby 1. září bylo vše připraveno pro malé předškoláky.
Mají se opravdu na co těšit.
Alena Nováčková
ředitelka
Průmyslové zboží
V půli června došlo v Budišově k otevření nové prodejny průmyslového zboží.
Nachází se v prostorách bývalé prodejny textilu Budišov 126 (u Kazdů). Majitelem je
MOS – Josef Ondráček. K dostání zde je vedle průmyslového zboží sortiment elektro a
barvy. Otevírací doba : pondělí 7–15, úterý 7–16, středa 7–12, čtvrtek 7–15, pátek 7–17,
sobota 7–10. Telefonní číslo do prodejny: 875 272.
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Taxi služba
Autobazar Radek Nejedlý z Budišova rozšířil svoji nabídku o taxi službu. Všichni
zájemci o tuto non stop službu mohou volat na telefon: 875 175 popř. na mobilní telefon:
0601/219 743.
Srážky v měsících červnu až srpnu
Pro zajímavost uvádíme porovnání těchto srážek se stejnými měsíci v roce 1997 a
1998:

červen
červenec
srpen

1997
66,4 mm
148,5 mm
38,4 mm

1998
107,3 mm
62,2 mm
18,0 mm

1999
138,8 mm
58,6 mm
45,5 mm

Poznámka: Větší množství srážek v červnu (v porovnání s roky 1997 a 1998) spadlo
v důsledku silných dešťů a to: 6. června, kdy spadlo 30,5 mm srážek, 16. června – 24
mm srážek a 18. června – 27,2 mm srážek. Nic to nemění na skutečnosti, že hluboký
srážkový deficit přetrvává.

——————————

Kdysi jsem se plavil ve člunu po Ganze. Byl krásný podzimní večer. Slunce právě
zapadalo a ticho oblohy bylo po okraj naplněno nevýslovným mírem a krásou. Rozlehlá
vodní pláň byla bez jediného zčeření, zrcadlíc v sobě všechny měnlivé odstíny planoucího
západu. Míle a míle pustého písečného břehu tu ležely jako obrovitý obojživelný plaz
z předpotopních dob, se šupinami třpytícími se v zářivých barvách. Jak náš člun tiše
klouzal podél srázného břehu, proděravělého hnízdišti ptačích kolonií, vymrštila se náhle
nad hladinu veliká ryba a na zlomek vteřiny zachytila na svém těle všechny barvy večerní
oblohy. Jako by tím poodhrnula pestrobarevnou oponu, za níž se skrývá tichý svět plný
radosti ze života. Vystoupila z hlubin svého tajemného příbytku půvabným tanečním
pohybem a přidala svou vlastní melodii do tiché symfonie usínajícího dne. Bylo mi, jako
by mi někdo předal přátelský pozdrav z neznámého světa, a to se dotklo mého srdce
zábleskem radosti.
Vtom muž u kormidla vykřikl: „To ale byla velká ryba!“ Zřetelné zklamání v jeho
hlase dávalo tušit, jak živě si rybu představil chycenou a upravenou k večeři. Dokázal se
dívat na rybu pouze skrze svou žádost, a tak mu unikla celá pravda jejího bytí.
Rabíndranáth Thákur – Naplnění v lásce (SADHANÁ – Vyšehrad 1999)
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Budišovská železnice
Velký význam pro Budišov měla železniční trať Studenec – Velké Meziříčí, o jejíž
stavbě bylo rozhodnuto v roce 1880. Podle původního vyznačení se měla železnice
Budišovu vyhnout. Majitel velkostatku Norbert Baratta – Dragono a ředitel velkostatku
Emil Silvestr prosadili změnu, aby trať vedla přes Budišov co nejblíže zámku.
Stavba započala roku 1885. Pracovalo na ní 70 % Italů a mnoho Němců. Na podzim
roku 1885 postoupily práce až k Budišovu. První vlak ze Studence do Velkého Meziříčí
vyjel 12. června 1886.
1930 – zavedeno elektrické osvětlení na nádraží
1953 – Budišovem projíždí první vlak na prodloužené trati do Křižanova
1976 – poslední jízda parní lokomotivy po trati Studenec - Velké Meziříčí
1997 – zrušení nákladní dopravy (obsluha pro budišovskou firmu Permon dle sjednaného
rozvrhu).

Jízdní řád
platí od 26. 9. 1999 do 22. 1. 2000 (vybrané spoje)
přípoj do Brna

Křižanov – Studenec
Velké Meziříčí
zastávka
4.23
X
5.55
X
6.58
(7.23)
9.57
11.55
13.28
XN
14.18
X
15.44
18.47

do Třebíče

Budišov

Studenec

odjezd

příjezd

odjezd

příjezd

4.49
6.19
7.48

5.00
6.30
7.59

5.28
6.33
8.06

6.30
7.30
9.13

10.21
12.19
13.51
14.43
16.07
19.11

10.32
12.30
14.01
14.54
16.18
19.22

10.39
12.38
14.05
14.56
16.22
19.32

11.40
13.43
15.04
16.08
17.32
20.33

5.19
6.52
8.06
8.24
10.55
12.37
14.06
15.43
16.41
19.31

5.36
7.09
8.23
8.47
11.12
12.55
14.23
16.00
16.57
19.48

příjezd z Brna

příjezd z Třebíče

odjezd

příjezd

odjezd

5.32
7.07
9.40
11.15
12.43

6.51
8.05
10.54
12.37
14.02

6.16
7.45
10.21
12.17
13.47
14.30
16.04
19.08

15.45
16.40
18.18
19.30
X – jede v pracovní dny

příjezd

Studenec – Křižanov
Studenec

6.33
6.58
8.02
8.10
10.38
10.59
12.34
12.42
14.04
14.08
14.47
15.00
16.21
16.44
19.25
19.34
N – jede v neděli
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Budišov
7.11
8.23
11.12
12.55
14.20
15.13
16.57
19.47

Velké Meziříčí
zastávka
X
7.39
8.52
11.35
13.18
XN
14.53
X
15.36
17.21
20.11

FINANČNÍ A POJISTNÝ PORADCE VÁM NABÍZÍ
Kvalitní a cenově výhodné pojištění:
– domů, chat, chalup, hospodářských a jiných staveb
– vybavení domácností včetně el. motorů atd.
– odpovědnosti za škody i výkonu povolání
– cestovní zdravotní pojištění (na celý svět)
– havarijní všech vozidel (od r. 2000 „povinné ručení―)
– životní a úrazové včetně dětí
STAVEBNÍ spoření = výhodné pro všechny bez rozdílu věku se státní podporou 25% od
ČSST! Možné jen spořit a za 5 let máte peníze na cokoliv!
TRIANGL leasing = výhodný nákup domácích spotřebičů na splátky (12), levně
s dopravou domů zdarma! Vhodné i pro důchodce. Dodání do 15 pracovních dnů.
Kontaktní adresa:

Jaromír Mejzlík
675 03 Budišov 341
tel. 875 008
——————————

Půdní vestavby na klíč:
 vypracování projektové

dokumentace
 dodávky řemeslných prací
 výstavba suchou cestou
Sádrokartonové konstrukce:
 výstavba podkroví
 snížení a zateplení stropů
 lehké příčky a stěny
 obklad a zateplení stěn
 kvalitní materiály
 záruka vysoké kvality prací
 poradenství zdarma
KULTURA

Minerální podhledy:
 desky z minerálních vláken
60 × 60 cm
 sádrové kazetové desky
 akustické a tepelně-izolační vlastnosti
 velký výběr povrchů
 rychlá montáž včetně osvětlení
Výměna bytových jader
Montáž střešních oken
675 03 Budišov 333
tel. 0618 – 875 282, 0602 – 726 139
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Výtvarná soutěž
Základní škola v Budišově vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti od 3 do 15 let.
Téma: Budišov a jeho okolí. Formát: A4 až A2.
Uzávěrka do konce října. Práce odevzdávejte označené jménem, příjmením,
věkem a adresou u p. uč. Markéty Dosbabové, Jany Smrčkové a Ivany Hoškové.
Vyhodnocení a výstava prací se uskuteční koncem listopadu v areálu školy.
Těšíme se na všechny nové talenty MALÍŘE ROKU 1999.
Musica Animata
Společenství chrámových hudebníků Milana Diviše zve všechny, kdo rádi zpívají,
popř. hledají svůj vztah ke klasické hudbě, do svých řad.
Za sedm let jeho trvání souborem prošly přes dvě stovky lidí, kterým se podařilo vedle
svého vlastního uspokojení předat dar hudby posluchačům v koncertních sálech, věřícím
v kostele a návštěvníkům různých kulturních akcí.
Pro každého zájemce jsou připraveny kurzy základů zpěvu, hlasové výchovy a
jednoduché hudební nauky. V Budišově probíhají kurzy každou sobotu od 18.00 hodin
v klubu nacházejícím se v suterénu základní školy. Bližší informace všem případným
zájemcům rády podají paní uč. Jana Smrčková a Helena Kostelecká.

——————————

SPORT
Turnaj v nohejbale
Turnaj neregistrovaných trojic v nohejbale se konal dne 5. července 1999 v Budišově
na hřišti za školou.
Za slunného dne provázel 45 registrovaných družstev (startovné pro jedno družstvo
činilo 100,– Kč) silný vítr.
Z jedenácti skupin, kde se hrálo vyřazovacím způsobem, postoupila do semifinále čtyři
nejlepší družstva. Ve finále se utkala družstva hasičů z Dukovan a družstvo z Velkého
Meziříčí. Vítězi turnaje se stali hasiči z Dukovan. V boji o třetí místo bylo úspěšnější
družstvo z Číměře, které zdolalo Opatov.
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1. cena – pohár, sele a dva dárkové balíčky
2. cena – pohár, vyhlídkový let na rogalu, dárkový balíček a salám
3. cena – pohár, dárkový balíček a salám
4. cena – dva dárkové balíčky, balíček firmy Persil
5. – 9. cena – upomínkové předměty od sponzorů
Sponzoři:
Sedláček Zdeněk a Pavel, Zemědělské družstvo Budišov, Josef Šabacký, firma Persil,
Antonie Brestovská, Jan Dostál, Rybníček Miroslav a Jiří, firma Joch
Pavlíček,
pekařství Ležák, Jaroslava Manová, Benzínová čerpací stanice Karas, Aeroklub Velké
Meziříčí a Kostelecká Helena.
Návštěvníků (včetně sportovců) se sešlo asi 250. Snědlo se 300 párků a vypilo 700
piv. Poděkování všem, kdo se na turnaji podíleli.
Cvičení žen
S nástupem nového školního roku začalo, stejně jako v předcházejících letech,
v tělocvičně základní školy cvičení žen. Cvičení, které vedou p. uč. Anděla Hortová a
Jana Smrčková, bude probíhat každé pondělí a středu od 19.00 hod. do 20.00 hod..
Všechny ženy jsou srdečně zvány.
Sokol Budišov
Organizace TJ Sokol Budišov má k dnešnímu dni asi 90 členů, kteří aktivně sportují
v oddílu kopané, volejbalu a nohejbalu nebo jsou pouze příznivci těchto sportů.
Fotbalový oddíl má momentálně tři družstva mládeže, jedno dospělých a jedno
starších pánů. V minulé sezóně se mládežnickým družstvům dařilo. Starší žáci vyhráli
okresní soutěž, dorost se umístil ve středu tabulky a je základnou pro mužstvo dospělých.
Od sezóny 1999 – 2000 byla mládežnická činnost rozšířena o nově vzniklé družstvo
mladších žáků. Vedení Sokola Budišov věří, že tato činnost vede nejen k výchově nových
fotbalistů, ale i k formování správných životních postojů naší mládeže. Mezi důstojné
reprezentanty naší obce patří i mužstvo starších pánů.
Mužstvo dospělých v loňské smolné sezóně, kdy spoustu bodů ztrácelo zbytečně,
v samém závěru potvrdilo svoji příslušnost k nejvyšší okresní soutěži. Gradujícími
výkony v závěru sezóny (zápas pravdy v Kněžicích) soutěž zachránilo.
V sezóně 1999 – 2000 je „A― mužstvo v době uzávěrky tohoto čísla zpravodaje ve
středu tabulky se dvěma vítězstvími, jednou remízou a třemi porážkami. Vedení i trenéři
jsou si vědomi značné vyrovnanosti a dobré kvality nejvyšší okresní soutěže, přesto věří,
že v této sezóně nebudou muset řešit otázku záchrany.
Oddíl, i přes snahu zajistit svoji činnost z vlastních finančních zdrojů (např. pořádáním
tanečních zábav), by nemohl existovat bez značné podpory sponzorů a OÚ, jimž touto
cestou děkuje a doufá ve spolupráci v tomto roce i letech následujících.
P. P.
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Spodní řada zleva: Richard Ležák, Josef Karas, Lubomír Hlaváč, Jiří Patočka, Martin
Chalupa, Pavel Dostál, Aleš Tesař a Milan Koš.
Stojící zleva: vedoucí mužstva a fotbalového oddílu Antonín Večeřa, Lukáš Komínek, Jan
Dvořák, Jaroslav Doležal, Pavel Karas, František Turek, František Večeřa, trenér Petr
Piňos, asistent trenéra Stanislav Chalupa.
Na fotografii chybí: Zbyněk Koš, Zdeněk Kliner, Pavel Kazda, David Kašpar a Roman
Vašíček.
Činnost ukončil František Večeřa a novou posilou je Jiří Hladík.
Fotbalové rozlosování II. třídy mužů a dorostu.
9. kolo neděle 3. 10. v 15.00 hodin – muži: Budišov–Mohelno, dorost: volný los
10. kolo neděle 10. 10. v 15.00 hodin – muži: Studenec – Budišov (odjezd auty ve 14.00
hod.), dorost: Kněžice–Budišov ve 12.45 hod. (odjezd autobusu v 11.15 hod.)
11. kolo neděle 17. 10. v 14.30 hodin – muži: Budišov–Čechtín, dorost: Budišov–Čechtín
ve 12.15 hod.
12. kolo neděle 24. 10. v 14.30 hodin – muži: Rapotice–Budišov (odjezd auty v 13.30
hod.), dorost: Rokytnice–Budišov ve 12.15 hod. (odjezd auty v 11.15 hod.)
13. kolo neděle 31. 10. v 14.30 hodin – muži: Budišov–Třebelovice, dorost: Budišov–
Třebelovice ve 12.15 hod.
14. kolo neděle 7. 11. v 14.00 hodin – muži: Náměšť B–Budišov (odjezd auty v 13.00
hod.), dorost: Rudíkov–Budišov v 11.45 hod. (odjezd auty v 11.00 hod.)
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V měsících červnu, červenci a srpnu se v Budišově nenarodilo žádné dítě.
Zemřela Kozlíčková Vlasta, Budišov 227, 5. 7. 1999 ve věku 74 let.
——————————
PŘÍLOHA 3/1999: Budišov – telefonní seznam
Změny a opravy v příloze č. 1:
Řeznictví – uzenářství, potraviny, Josef Šabacký
tel. 875 097
Průmyslové zboží, Josef Ondráček
Budišov 126, tel. 875 272
Po, Čt 7–15, Út 7–16, St 7–12, Pá 7–17, So 7–10
Zahradnictví, Ing. Ladislav Molnár,
tel. (do prodejny v Budišově) 875 403
Út – Pá 9 – 17, So 8 – 12
Autobazar, taxislužba, Radek Nejedlý
tel. 875 175, 0601-219 743
Změna v příloze č. 2:
QPV, s.r.o., zak. výroba kanc. a reklamních potřeb, Jiří Pavlík, Nárameč
Budišov 169, tel. 875 151
——————————
Budišovský zpravodaj č. 3/1999
http://www.horacko.cz/budisov/zpravodaj
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 v Budišově, tel.: 0618/875 110, e-mail ou.budisov@pvtnet.cz
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 10. září 1999
Uzávěrka příštího čísla 20. listopadu 1999
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