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Původně ves u hradu Budyně a od počátku majetek knížecí a královský. Na hradě
několikrát s oblibou prodlévali čeští králové, v r. 1218, 1267 a též v r. 1270 když král
Přemysl Otakar II. vysadil městečko. Král Jan v r. 1336 vyměnil Budyni s Janem Zbyňkem
Zajícem z Házmburka za Žebrák. V r. 1508 obdržela Budyně práva podle Starého Města
Pražského, kde měli měšťané budyňští bráti naučení. Tehdy byla Budyně již městem.
Před tím snad též obdržela městský znak: čtvrcený štít, v prvém a čtvrtém modrém poli
je zlatý zajíc, ve druhém a třetím zlatém poli černá sviní hlava s červeným vyplazeným
jazykem /erbovní znamení pánů z Házmburka/. V 16. století byl přidán od Jana Zajíce IV.
na pamět jeho cesty do Svaté země, do čtvrtého pole jerusalemský kříž.
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Pečetě č. 1–4 jsou z ES-ANM. Pečeť č. 5 je na listině z 11. 3. 1733 v SÚA-ČDK-IV-D7/527. Razítko č. 6 na listině z 25. 10. 1942 v SÚA-ZÚO/210. Razítko č. 7 na listině
z 17. 10. 1899 v SÚA-MV/R/15-11, kart. 1292.
Prameny a literatura: E.1.2.6.9.10.11.14.15.16.21.24.25.28.30.31.35.36.39.40.43.

Osada se připomíná již v r. 1197 jako sídlo vladyk z Buškovic. V r. 1535 obdržely
na přímluvu tehdejší vrchnosti, Oldřicha Fremuta, od krále Ferdinanda I. právo výročního
trhu, potvrzení odúmrti a pečeť.
Z téže doby je pravděpodobně i městský znak, ve dvou variantách: červený neb modrý
štít se třemi topoly, mezi nimi stojí dvě stříbrné věže se špičatými střechami černými neb
červenými. V dolních částech věží jsou výklenky v podobě otevřených dveří: v pravém
postava Panny Marie a v levém sv. Josefa /též obráceně/.
Pečetě č. l a 2 jsou z ES-ANM. Pečeť č. 3 na listině z 1. 3. 1723 v SÚA-SM/P-106 –
městské pečetě. Razítko č. 4 na listině z června 1912 v SÚA-MV/R/15-11, kart. 1327.
Prameny a literatura: E.1.2.7.9.16.17.21.24.30.35.43.53.
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