Chystané akce pořádané obcí
SOBOTA 28. ÚNORA, 14.30 – MAŠKARNÍ PLES V OBECNÍM
DOMĚ
BŘEZEN – ZÁJEZD PRO SENIORY ZA MARLENKOU!
SEZNAMTE SE, JAK SE VYRÁBÍ TENTO SKVĚLÝ MOUČNÍK
TERMÍN BUDE UPŘESNĚN
SOBOTA 28. BŘEZNA – VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ NEJEN PRO
DĚTI NA OBECNÍM ÚŘADĚ SPOJENÉ S VAJÍČKOVÝM
MEJDANEM A SOUTĚŽÍ O NEJLEPŠÍ POMAZÁNKU!
DUBEN – MINIBAZAR S OBLEČENÍM NA OBECNÍM ÚŘADĚ.
TERMÍN BUDE UPŘESNĚN.

Výročí

ZUMBA V BUDIŠOVICÍCH

K významnému životnímu
jubileu přejeme všechno
nejlepší, a hlavně zdraví,
paní

KDY? KAŽDÝ ČTVRTEK
OD 19.00 DO 20.00

Věře Valové

BUDIŠOVICKÝ ZPRAVODAJ

KDE? OBECNÍ DŮM
ZA KOLIK?
60 KČ ZA LEKCI

Úmrtí

SOKOLSKÝ PLES

V listopadu až lednu nás
navždy
opustili
tito
spoluobčané:

TJ SOKOL BUDIŠOVICE
VÁS ZVE NA
TRADIČNÍ PLES!

Irma Skotnicová
Vlasta Hrabalová
Jiří Mikovský
Marie Chytilová

1 / 2015

20. ÚNORA OD 20.00,
OBECNÍ DŮM, 250 KČ,
DVĚ VEČEŘE V CENĚ!
LÍSTKY SI MŮŽETE OD 30. LEDNA
ZAKOUPIT NA OBECNÍM ÚŘADU,
V HOSPODĚ NA HŘIŠTI A TAKÉ
U JAROMÍRA ZIMY.
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redakce: Věra Javorková (vj), Miroslava Kozlová (mk), Antonie Kratochvílová (ak),
Jiří Popiolek (jp), Petr Uvíra (pu)
kontakt: budisovicky.zpravodaj@email.cz

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
po několika letech se vám do ruky dostává první číslo
obnoveného Budišovického zpravodaje, celkem již sto
čtyřicáté druhé. Naším cílem je podrobně vás informovat
o životě v obci, o tom, co se nám podařilo uskutečnit,
a co pro vás, občany Budišovic, chystáme do budoucna.
Zpravodaj by měl vycházet zhruba v dvouměsíčních
rozestupech, a bude mít vždy osm stran s jednotnou
koncepcí. Na stranách dvě a tři vás seznámíme s tím, co
se v obci postavilo, změnilo nebo opravilo v uplynulých
dvou měsících, a k tomu přidáme nejdůležitější
informace a oznámení. Prostřední dvoustrana bude
věnována fotogalerii s nejzajímavějšími momentkami
z akcí, jež v obci proběhly.
Strany šest a sedm budou obsahovat reportáže ze
zmiňovaných akcí, a na zadní straně pak naleznete
nabídky a pozvánky, seznam chystaných akcí
a „kalendárium“ – tedy výročí a úmrtí v obci.
Přejeme vám příjemné počtení, a těšíme se na vaše
reakce nebo i nápady, o čem byste chtěli ve zpravodaji
číst, jež očekáváme na mailu, který objevíte na poslední
straně dole.
Vaše redakce
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Co je v obci nového?
LINKA ČÍSLO 5
BYLA POSÍLENA!
Od poloviny prosince byla výrazně
posílena tramvajová linka číslo pět
jezdící mezi stanicemi Vřesinská
a Zátiší. V současné době se i ve
všední dny můžete dopravit do
Budišovic
každou
půlhodinu.
V jednání je navíc i možnost, že by
tramvaj jezdila v pátek a sobotu
přes celou noc. O dalším vývoji vás
budeme informovat!
Jízdní řád si je možné stáhnout
z našich
webových
stránek
www.budisovice.cz.

CHCETE NAVŠTÍVIT
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA?
Rádi vás uvidíme a vyslechneme si
vaše
připomínky
v úterý
17. února od 18.00 v sále
Obecního domu!
Zastupitelstvo se na veřejném
zasedání schází vždy zhruba
po dvou měsících, předběžné
termíny jsou stanoveny takto:
14. dubna, 16. června, 15. září,
10. listopadu a 8. prosince

ODKLÍZENÍ SNĚHU PRO TENTO ROK ZAJIŠTĚNO!
Odklízení sněhu bylo pro tuto zimní sezónu domluveno opět s firmou Zagra.
Žádáme zároveň občany, aby v době, kdy bude padat sníh, neparkovali svá auta
na veřejném prostranství, aby bylo možné komunikace projet s pluhem.
ZÁMĚR OBCE BUDIŠOVICE PRODAT
NEMOVITÝ MAJETEK
Obec Budišovice sděluje veřejnosti, že
hodlá prodat obecní parcelu č. 725/2,
LV 407 trvalý travní porost o výměře
90 m2 v k. ú. Budišovice. Dále pak
obecní parcelu č. 718/1, LV 407 trvalý
travní porost o výměře 78 m2 v k. ú.
Budišovice.
Zájemci se mohou k této nabídce
vyjádřit a předložit své nabídky na
Obecním úřadě Budišovice písemně
nebo osobně během úředních hodin
tj. v pondělí a středu od 13 do 17
hodin.
Záměr byl vyvěšen 14. ledna 2015
a poslední den přijetí nabídky je
pondělí 4. února 2015 do 17 hodin.

VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Vzhledem k velkému počtu občanů
Budišovic, kterým v únoru tohoto
roku končí platnost občanského
průkazu, a vzhledem k tomu, že již
není možné, aby pracovníci
opavského
magistrátu
přijeli
provést jejich hromadnou výměnu
přímo na obecní úřad, nabízí obec
Budišovice svým občanům toto:
Do 3. února tohoto roku nahlaste
na obci paní Kozlové záměr
vyměnit si občanský průkaz,
a obec zajistí, že občané Budišovic
si budou moci tento průkaz
vyměnit na magistrátu v neúřední
den – tedy v úterý, kdy nebudou
před
kanceláří
fronty.
O konkrétním
dnu
budeme
občany včas informovat.

Adventní pochod
se strašidly
První adventní neděle 29. 11.
2014 byla v naší obci ve
znamení pohádkových
postav, sladkostí, hořících
svíček s příměsi
strachu a vůně čaje.
Pro děti, rodiče, prarodiče,
kamarády a známé byla
připravena Adventní stezka
odvahy, která byla zahájena
na místním hřišti TJ Sokol
Budišovice výrobou
vánočních ozdob.
Všechny výrobky, po celý
vánoční čas, zdobily
stromeček před kaplí. S první
hvězdou se postupně všichni
vydali za dobrodružstvím do
lesa Myšince, kde se
setkávali s pohádkovými
bytostmi a jejich všetečnými
otázkami či úkoly.
Záměrem této akce nebylo
děti vystrašit, ale zpříjemnit
si čekání na Vánoce. Nutno
podotknout, že chladné
počasí mnohé neodradilo
a tyto odvážlivce čekalo
překvapení v sále Obecního
domu v podobě teplého čaje
a skvělých bábovek našich
šikovných maminek.
(ak)

Tříkrálová sbírka 2015
Při
letošní
Tříkrálové
sbírce
v Budišovicích vybralo 5 skupinek
koledníků celkem 23 336 Kč.
Tříkráloví koledníci a vedoucí
skupinek děkují občanům za hojné
dary, které budou jistě použity na
pomoc potřebným. Česká katolická
charita bude informovat o použití
vykoledovaných peněz v denním
tisku.

Víte o tom, že i Budišovice
mají svou knihovnu?
Chcete si přečíst dobrou
knihu, a nevíte, kde si ji
můžete vypůjčit?

Knihovna obce
Budišovice sídlí
v podkroví mateřské
školy.
Otevřeno má každé úterý
od 17.00 do 18.00
a průkazka je zdarma!
Těší se na vás knihovnice
Michaela Kozlová!

CHCETE VĚDĚT O TOM, CO SE DĚJE
V BUDIŠOVICÍCH, PRÁVĚ TEĎ?
SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY
www. budisovice.cz

Téma týdne:

Dva tradiční vánoční
koncerty v obci
Vánoční čas s sebou přináší několik
kulturních akcí, které se v obci v průběhu
let staly příjemnou a neodmyslitelnou
součástí adventního a vánočního času.
Jednou z nich je předvánoční koncert
studentů Janáčkovy konzervatoře, který
se jako tradičně uskutečnil v Obecním
domě. Kromě skladeb mnoha klasiků,
jako jsou Sergej Rachmaninov, Jaroslav
Ježek, Jakub Jan Ryba nebo Bohuslav
Martinů,
jež
přednesli
zpěváci,
klarinetisté a violoncellisté studující na
proslulé ostravské umělecké škole,
zazněly na závěr jako vždycky i vánoční
koledy. Ty si s účinkujícími mohli zazpívat
i hosté.
Na Štědrý den v sedm hodin večer se pak
více než stovka budišovických občanů
zúčastnila skoro hodinového představení
Budišovických trubačů pod vedením pana
Miloše Javorka. Důstojné prostředí před
kaplí, příjemné počasí a k tomu obcí
připravený grog přispěly k přátelské a
sváteční atmosféře, již tato akce
každoročně provází.
(jp)

Harmonogram svozu
odpadů si nově letos
můžete stáhnout na
stránkách obce ve formátu
PDF – a ve dvou
variantách, černobílé a
barevné!

Silvestr v Budišovicích
Poslední den v roce 2014 měli občané
Budišovic možnost trochu se provětrat
před blížící se půlnoční oslavou
procházkou k restauraci Hotelík a zpátky.
Účast byla hojná, po poledni se před
Obecním domem sešlo skoro šedesát lidí,
kteří vyrazili k Myšinci a pak lesem po
žluté značce až do Zátiší.
Mrazivé počasí a sněhová nadílka
přispěly k dobré náladě a přátelské
atmosféře stejně jako horký punč nebo
čaj, který účastníky akce čekal uvařený
v Hotelíku.
Silvestrovské oslavy pořádané obcí tím
však ještě zdaleka nekončily, protože o
půlnoci pak občany na hřišti TJ Sokol
Budišovice čekal ohňostroj a přípitek
šampaňským.
Vzhledem k tomu, že akce spojené se
silvestrem se letos vydařily, doufáme, že
se z toho stane tradice, která v příštích
letech přiláká ještě více lidí než letos.
(jp)

Vánoce ve školce
Těsně před začátkem adventu nabídl
kolektiv učitelek naší mateřské školy
rodičům a jejich dětem možnost vyrobit
si ve školce adventní věnce a svícny.
Celá doba adventní se pak nesla v duchu
příprav na Vánoce. Děti pekly a zdobily
medové perníčky, a vyráběly jablíčkové
svícínky na štědrovečerní stůl. Pravá
vánoční atmosféra pak byla znát i při
vystoupení dětí v sále Obecního domu,
které jistě potěšilo všechny rodiče a
známé.
(vj)

Sběr komunálního odpadu
Zastupitelstvo obce Budišovice rozhodlo, že v roce 2015
ponechá poplatek za sběr komunálního odpadu na
úrovni minulého roku, a to ve výši 510 Kč za občana. A to
i přesto, že obec na sběru komunálního odpadu doplácí
řádově 70 000 Kč za rok.
V třídění odpadů však máme obrovské rezervy. Mnozí
občané si stále neuvědomují, že z každého vytříděného
kila odpadů obec inkasuje finanční prostředky, a naopak
– když se tento odpad objeví v tzv. černé popelnici, tak za
něj musí být zaplaceno. Dle informací společnosti Marius
Pedersen a. s. jsme jednou z mála obcí, kde po zavedení
odvozu bioodpadu nedošlo ke snížení množství
komunálního odpadu. Pokud se tato situace nezmění,
budeme ji v následujících letech nuceni řešit zvýšením
poplatku, čemuž nejsme příliš nakloněni.
Chtěli bychom proto na vás apelovat, abyste třídili co
možná nejvíce. Dohodli jsme se s firmou Marius
Pedersen a. s., že odvoz plastů bude řešen jednou
měsíčně. Dále byl k obecnímu úřadu přistavený
kontejner určený pouze pro papír. Zároveň však budou
pracovníkem společnosti Marius Pedersen prováděny
namátkové kontroly obsahu vystavených černých
popelnic, určených k odvozu, zda neobsahují tříditelný
materiál.
Mnozí spoluobčané se tříděním odpadů vůbec nehodlají
zatěžovat, i když jim to přikazuje jak platná obecní
vyhláška, tak zákonné normy, platné v rámci naší
republiky. Právě kvůli těmto občanům musíme začít
praktikovat odvoz pouze popelnic označených nálepkou.
V mnoha obcích jsou zavedeny kvóty na komunální
odpad – čtyřčlenná rodina obdrží při placení ročního
poplatku pouze jednu nálepku na popelnici komunálního
odpadu a je odvážena pouze takto označená popelnice.
Dvě nálepky občané obdrží pouze v případě, že k tomu
bude objektivní důvod – topí tuhými palivy, používají
dětské plíny a podobně.
Zkušební dobu tohoto opatření jsme se rozhodli zavést k
1. 4. 2015. Zkusme se prosím nad tím všichni
zamyslet a něco pro svou obec udělat a neplatit tak
zbytečně za něco, za co nemusíme…
(pu)

Stručně
Vánoční strom nově
Vzhledem ke
stárnoucímu a stále více
nefunkčnímu
vánočnímu osvětlení na
stromě před kaplí obec
nakoupila osvětlení
nové, které umístila na
klasický vánoční
stromek. Ozdoby
vytvářely děti
v mateřské školce a při
adventní stezce odvahy.
Cedule na autobusové
zastávce
Na autobusové zastávce
v obci byla umístěna
nová cedule s názvem
obce. Více objevíte ve
fotogalerii.
Nová lampa veřejného
osvětlení v Lomech
V chatové oblasti Lomy
byla nainstalována nová
lampa veřejného
osvětlení, která
částečně vyřešila
nevyhovující stav
zejména ve spodní části
oblasti.
Výměna vadného
bojleru
Na konci prosince byl
v budově mateřské
školky vyměněn vadný
bojler na teplou vodu.

Nová podoba autobusové zastávky v obci.

Děti v mateřské škole vyrábějí vánoční svícny.

Budišovičtí trubači hráli na Štědrý den před kaplí jako již tradičně s plným
nasazením!

Adventní stezka odvahy bavila děti i dospělé.

