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Budišovský zámek od roku 2003
Zámek v Budišově již pár století pamatuje.
V jeho historii vlastnili zámek různí vlastníci, od roku 1945 byl majetkem státu, od
roku 1974 jej užívá Moravské zemské muzeum v Brně. V roce 2003 přešel zámek do
majetku obce Budišov. Ta ovšem navázala
s MZM spolupráci, při níž vyvstal i nápad
využít zámek a jeho okolí i JINAK.
6. září 2008 při oslavách 270. výročí povýšení Budišova na městečko a 10. výročí
vydávání Budišovského zpravodaje proběhlo
na nádvoří zámku zahájení těchto oslav.
Poté vznikl nápad uspořádat obecní akci
s kulturou, zábavou a podobnými kratochvílemi. V roce 2010 firma Elektro Ing. Klíma
z Třebíče instalovala slavnostní osvětlení
zámku a zástupci městyse začali připravovat
událost v budišovském zámku, nádvoří
a parku. Měl se uskutečnit nultý ročník, ten
však naprosto zhatilo počasí.
Ale záměr nezapadl. Dveře budišovského
zámku a parku byly i nadále otevřeny.
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Budišovský zámek jinak 30. 6. 2012
Je tomu deset let, kdy budišovský zámek
a okolí ožívá zábavnou akcí s mnoha atrakcemi. Zástupci městyse pro ni v roce 2012
zvolili název Budišovský zámek jinak.
V dalších letech se dařilo akci pro velký
úspěch opakovat.
Na nádvoří zámku se objevily stánky
s nejrůznějším zbožím, krámky vytvořili
i řemeslníci – perníkářka, výrobna vařených
písmenek, keramici, malba na tváře a kováři.
Na počest výročí sv. Cyrila a Metoděje
slavnost zahájila scénka z jejich „života“,
hudební složku reprezentovala dechová
hudba Rouchovanka doplněná country skupinou Meandr z Mohelna, zaujala i výstava
fotografií v domku zahradníka a nebývalý
zájem byl o předvádění dravých ptáků a sov
pracovníky jihlavské zoologické zahrady.
Zájem byl i o večerní prohlídky zámku. Vše
završilo první rozsvícení slavnostního
osvětlení zámku.
Tančilo se do pozdního večera.
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Budišovský zámek jinak + budišovské dýňobraní 14. 9. 2013
Ve druhém ročníku Budišovského zámku
jinak došlo k první změně oproti běžnému
pořadu. Budišovské ženy a jejich příznivci
spojili zámek se 14. ročníkem dýňobraní
s výstavkou v příkopu u zámku.
Již před zahájením se uskutečnil Den otevřených dveří v čistírně odpadních vod
a v bioplynové stanici ZD Budišov.
Na nádvoří zámku udělovali zástupci
městyse ocenění společenským organizacím,
které se zasloužily o reprezentaci a rozvoj
kulturního života v Budišově, ocenění své
práce se dočkal i šéfredaktor našeho zpravodaje Karel Pavlíček.
Opět zde byli kováři, pekařka perníku
i malířka, bylo možné si zahrát šipky, představili se i bojovníci paintballu, tanečnice
zumby Lucie Čáslavové, zatančily i budišovské ženy. Vystoupila opět skupina Meandr,
nechyběly ani noční prohlídky a na závěr se
představily mažoretky Pohybového studia
Heleny Nevoralové z Náměště n. Osl.
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Budišovský zámek jinak 30. 8. 2014
Třetí ročník již vypadal, že bude bez problémů, jen počasí trochu zazlobilo.
V zámecké zahradě probíhaly hry pro děti,
lukostřelba, chůdy a další disciplíny, opět
umělečtí kováři, v domku pak výstava
Michala Kalendy. Na nádvoří se objevily
stánky – pivo, limo, lihoviny, srnčí guláš,
koktejly v Panda baru a kavárna Pohodička
z Náměště n. Osl. Nechyběli řemeslníci
s keramikou, textiliemi, bižutérií, perníky
a malbou na tělo i obličej.
Hudbu obstarávala skupina J. P. Express
a děti ze Základní školy Budišov pod vedením učitelky Mgr. Vladimíry Staré zazpívaly
Horácké písně.
Hlavním bodem programu měla být módní
přehlídka večerních, společenských a posléze i svatebních šatů ze svatebního salonu
INA Košíkov. A také byla, přestože déšť ve
formě kapek, přeháňky a na konci pořádného
lijáku hrozil všechno překazit.
Nepřekazil…
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Budišovský zámek jinak 5. 9. 2015
Čtvrtý zámek jinak probíhal ve chladném
počasí, tentokrát však bez deště.
Na nádvoří zámku bylo opět přichystáno
množství stánků – ručně vyráběné šperky,
malovaná trička, keramika, perníčky, míchané nápoje, pečené maso, douzované klobásy a opět se malovalo na tváře, což znovu
obstarala Drahomíra Maloušková.
V zámeckém parku byla zase ke zhlédnutí
hasičská technika, šipky, umělecký kovář
František Netrda i výstava fotografií Stanislava Bačáka Budišov včera a dnes. Budišovské ženy v 16. dýňobraní zaplavily okolí
zámku artefakty z dýní a jiných plodů.
Hudební složku obstarala skupina Duha
Band. Vystoupil Gym Club Jolly i žáci ZUŠ
z Náměště n. Osl. Ukázky bojové činnosti
předvedla 115. pěší skupina – airsoft Budišov. V zámku probíhaly prodloužené prohlídky. Proběhlo i losování tomboly a celé
dění zakončily slavnostní fanfáry z okna
rybářského salonku.
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Letní dovádění s Vysočinou 28. 8. 2016
5. ročník zámku byl opravdu jinak. Starosta Petr Piňos coby krajský radní spojil síly
zástupců městyse se zástupci Kraje Vysočina, zejména radními Ing. Janou Fialovou
a Mgr. Petrem Krčálem, a společně uskutečnili velkou akci v zámeckém parku za pomoci Hitrádia Vysočina. To vše se konalo
v tradičním termínu zámku jinak.
Ale nikdo změny nelitoval, přestože název
první skupiny „Umí hovno“ mnoho nesliboval. Ale líbila se, stejně jako nová zpěvačka
Adéla Částková či Michal David revival.
Velký úspěch slavil i moderátor Hitrádia
Milan Řezníček.
Nejrůznější stánky, atrakce pro děti a kavárna Pohodička také nechyběly. A když
prostor zaplnila pěna, nadšení zejména dětí
neznalo mezí a dovádění dospělo vrcholu.
Ale nebyly to jen děti, i dospělí se vydováděli v netradičních soutěžích.
Sedmi stovkám účastníků změna programu
jednoznačně nevadila.
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Budišovský zámek jinak 26. 8. 2017
Tentokrát standardně poslední sobotu
v srpnu se opět uskutečnil Budišovský zámek jinak v tradičním formátu.
Nádvoří zaplnily stánky s bižutérií, perníky, nápoji, klobásami i s malbou na tváře.
Park obsadili kováři, střelba z airsoftových
zbraní, ukázky tvorby upomínkových předmětů, pohádkové soutěže i fotokoutek sdružení Budík a v domku zahradníka i výstava
historických mincí a bankovek Miroslava
Homoly z Laviček u Vel. Meziříčí.
Hudbu obstarala skupina M*E*Š,
v zámecké sale terreně zahrály Anna Kolaříková na harfu a Eva Kotrbová na violoncello. Opět probíhaly prohlídky depozitáře
i nově speciální historické prohlídky zámku
s hraným výkladem coby první zárodek
rodící se nové prohlídkové trasy.
Slavnostní osvětlení zámku poté muselo
ustoupit spektakulární ohňové show skupiny
historického šermu Albion z Dobšic
u Znojma. Pak už se jen tančilo.
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Oslava 480. výročí povýšení Budišova na městečko 25. 8. 2018
Budišovský zámek se představil zase jinak, když se stal místem oslav 480. výročí
povýšení Budišova na městečko. Oslava
navazovala na nebývale úspěšnou oslavu
před deseti lety a nakonec si s tehdejšími
oslavami v žádném případě nezadala.
Nezbytné stánky a občerstvení, kováři, hry
pro děti včetně vyjížděk na koních, ESKO-T
s ekologickými hrami. V domku zahradníka
se objevila výstava fotografií Stanislava
Bačáka s kresbami Natálie Ležákové.
Nechyběly speciální prohlídky kopírující
již celou připravovanou novou trasu prohlídek, v sale terreně pak koncert smyčcového
orchestru Cantorum z Náměště n. Osl. pod
vedením Julie Raitmajerové.
Pro velký úspěch zopakovali pracovníci
jihlavské ZOO ukázky výcviku dravých
ptáků a na přání provázela odpoledne a večer
opět skupina Meandr z Mohelna.
Ze stejných důvodů se objevila na závěr
večera znovu skupina Albion.
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Oslavy budišovského výročí – den druhý 26. 8. 2018
Protože oslavy byly tentokrát rozsáhlejší,
pokračovaly ještě druhý den, a to i v jiných
místech městyse.
A protože byla neděle, zahájení druhé části
oslav zajistila mše sv., kterou sloužil budišovský farář P. Jiří Polach.
V kulturním sále v ZŠ Budišov probíhalo
představení trojice hereček (Barbora Seidlová, Daniela a Nikola Zbytovské) souboru
MALÉhRY z Divadla Bolka Polívky v Brně
s názvem Ježibaby a ženichové.
Na nádvoří probíhala módní přehlídka vycházkových, společenských a svatebních
šatů předvedená butikem ROSE-M a svatebním salonem Donna z Třebíče. Moderovala
radní Kraje Vysočina Jana Fialová.
Závěr veškerého dění se uskutečnil úplně
mimo zámek – na parketu Pod Hrázkou.
Dechovku zahrál kvartet s názvem Veselá
čtyřka. Občerstvení poskytl nový stánek.
Oslavy slavily podobný úspěch jako ty
v roce 2008.
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Budišovský zámek jinak 31. 8. 2019
Opět tradiční název. Zatímco na nádvoří
zámku byly standardní stánky, v parku přibyl
skautský tábor budišovských junáků, taekwondisté zde měli tréninkovou plochu, nechyběly ani výstavy historických vozidel,
drobného zvířectva chovatelů, včelařů
a budišovských hasičů i digitální fotografie
Libora Saláka.Velitelství vojenské policie
prezentovalo ukázky speciální kynologie.
Vystoupení fríského koně uskutečnila Dáma
v sedle Jana Vedralová Rychtecká.
Celá akce probíhala ve stylu zájmových
organizací a v jejím průběhu byli zástupci
těchto organizací oceněni, čehož se opět
dočkal i šéfredaktor našeho zpravodaje,
Hudbu obstarala skupina M*E*Š, vystoupila i folklórní skupina Bajdyš z Třebíče
a oddíl taekwonda s Rudolfem Matouškem.
V zámku probíhala speciální prohlídka budišovských strašidel po připravované nové
trase i koncert souboru Woodwind Quartet
z Bystřice nad Pernštejnem.
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Žehnání zámecké kaple sv. Anny 25. 7. 2021
V roce 2020 se zámek jinak nekonal pro
řádění epidemie SARS-CoV-2. A nekonal se
ani v roce následujícím, kdy COVID-19
umožnil v podobném termínu „jen“ žehnání
zámecké kaple sv. Anny.
Den před památkou světice proběhla na
nádvoří budišovského zámku slavnostní
mše sv., kterou sloužil P. Jiří Polach.
Ten poté i požehnal novou kapli za přítomnosti radních městyse a několika hostů.
Všichni se do kaple nevešli, takže následně
probíhaly prohlídky kaple pro všechny, což
spolu s drobným občerstvením připomínalo
tradiční zámek.
Zástupci městyse připravili k události barevnou publikaci s informacemi o obnově
kaple, o které Budišovský zpravodaj už
v čísle 2/2021 otiskl obsáhlý článek bývalého místostarosty Milana Bočka, jehož na
slavnosti zastoupila jeho dcera Iva Rybníčková. Ta již pro rok 2022 připravila novou
další trasu prohlídky budišovského zámku.
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Budišovský zámek jinak včetně pivních slavností 27. 8. 2022
Letos bude opět netradiční Budišovský zámek jinak. Či spíše bude hodně jinak. Mnoho
tradičních akcí má být zachováno, stánky s občerstvením, různým prodejem a dalšími
aktivitami nebudou chybět, v kulturním programu vystoupí
hudebníci
- jedna z nejuznávanějších dechových kapel na Třebíčsku Horanka z Třebíče
- rocková skupina Bambus též z Třebíče
i artisté
- novocirkusový soubor Feel The Universe Circus Company: Vlez v les
Probíhají už pravidelné prohlídky zámku na nové trase „Zámeckého okruhu“,
připravované pět let. Ukazují dosud nepřístupné místnosti a jsou zde i tematické výstavy.
Nepominutelné téma události bude také pivo, které bude možné ochutnat od více
pivovarů.
Zástupci městyse Budišov zvou všechny občany z Budišova a okolí i jejich hosty
- do budišovského zámku na prohlídku Zámeckého okruhu
- do nádvoří zámku na kulturní program, občerstvení a stánky se vším různým
- do zámeckého parku na pivo…
Začátek akce ve 14 hodin
ukončení akce – ???

…a pak, že se v Budišově nic neděje!
Za Radu městyse Budišov Ladislav Dokulil
foto Stanislav Bačák, Ladislav Dokulil, Karel Pavlíček
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