KALENDÁRIUM
19. LEDNA – DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
SÁL OBECNÍHO DOMU V BUDIŠOVICÍCH; 15:00
VSTUPNÉ: DOSPĚLÍ – 50 KČ; DĚTI – ZDARMA
VSTUPENKY NA MÍSTĚ

BUDIŠOVICKÝ ZPRAVODAJ
11 // 22001199

25. LEDNA – MYSLIVECKÝ PLES
SÁL OBECNÍHO DOMU V BUDIŠOVÍCH; 20:00
VSTUPNÉ: 250 KČ VČETNĚ VEČEŘE
VSTUPENKY U PANA JAROMÍRA CARBOLA
9. ÚNORA – OBECNÍ PLES
SÁL OBECNÍHO DOMU V BUDIŠOVICÍCH; 20:00
VSTUPNÉ: 100 KČ + VEČEŘE: 70 KČ
VSTUPENKY OD 21. 1. NA OBECNÍM ÚŘADU
22. ÚNORA – SOKOLSKÝ PLES
SÁL OBECNÍHO DOMU V BUDIŠOVICÍCH; 20:00
VSTUPNÉ: 250 KČ VČETNĚ DVOU VEČEŘÍ
VSTUPENKY OD 1. 2. NA OBECNÍM ÚŘADU, U PANA
JAROMÍRA ZIMY A V HOSPODĚ NA HŘIŠTI
2. BŘEZNA – LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD NA ČERVENOHORSKÉ SEDLO
ODJEZD V 7:00 OD BUDOVY ŠKOLKY
BLIŽŠÍ INFORMACE NA PLAKÁTU, KTERÝ BUDE
VYVĚŠEN V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU PŘED AKCÍ

Výročí
K významnému životnímu jubileu přejeme všechno nejlepší:

Blance Brakové
Svatoslavě Chmelové
Miroslavu Javorkovi
Anně Pyšové
Miroslavu Žáčkovi
Emilii Hořákové
Budišovický zpravodaj 1/2019, vyšlo 17. ledna 2019
redakce: Věra Javorková (vj), Miroslava Kozlová (mk), Radoslava Mikovská (rm),
Jiří Popiolek (jp), Petr Uvíra (pu)
kontakt: budisovicky.zpravodaj@email.cz. Zpravodaj vyšel nákladem 270 ks. Občanům
Budišovic je distribuován zdarma. Vydává Obec Budišovice, Opavská 112, Budišovice, 747
64. Registrace Budišovického zpravodaje: MK ČR E 22450.

Vážení spoluobčané,
letos jsme se rozhodli vydat první číslo Budišovického
zpravodaje už v lednu.
Důvod je jednoduchý – rádi bychom měli od tohoto roku
pravidelně v našem zpravodaji pokryté všechny akce, které se
v obci chystají, a protože leden a únor je období plesů, byla by
škoda vás na ně nepozvat i touto formou.
Od letoška se tak můžete těšit každý rok na pět čísel
zpravodaje, po tomto lednovém bude následovat březnové, ve
kterém naleznete přesné termíny úklidu příkop, táboráku,
smaženice nebo dětského dne; v červnovém se soustředíme na
košt, zápas Severu proti Jihu, branný závod a malý den obce;
v zářijovém objevíte, kdy se bude konat drakiáda nebo
krmášová, a v listopadovém pak bude program na celý advent,
Vánoce a silvestra. A samozřejmě vás pozveme i na spoustu
dalších akcí, které v Budišovicích budou organizovat obec,
sokoli, hasiči, myslivci, školka nebo kdokoli, jenž se odhodlá
život v Budišovicích něčím zkrášlit a obohatit.
Zároveň jsme se rozhodli, že všechna čísla od tohoto už budou
barevná. Mrzelo nás totiž, že v černobílém vydání tolik
nevyniknou fotky z galerie, která tvoří něco jako obrazovou
kroniku života v Budišovicích.
Co se týče obsahu, určitě jste zjistili, že první letošní
zpravodaj je pouze osmistránkový. Zpětným přečtením
zpravodajů z minulých let jsme totiž zjistili, že spousta článků
týkajících se jednotlivých akcí se začíná opakovat. Naším
cílem pro tento rok proto je o všem, co se v Budišovicích
událo, informovat novou, zajímavou, a třeba i stručnější
formou. Hezké počtení!
Vaši Jiří Popiolek a Petr Uvíra
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ŽIVOT V OBCI

OBEC INFORMUJE

Nové jízdní řády autobusů
Nové jízdní řády linky 286, které začaly
platit v první polovině prosince, potěšily
některé víc, některé méně, v každém
případě
ale
způsobily
v cestování
autobusem do Ostravy a zpátky malou
revoluci.
Pozitivními změnami jsou určitě přidaný
dopolední autobus v 10:27 do Ostravy,
protažení všech linek, které končily
v rehabilitaci, do Budišovic a dále,
a víkendový večerní autobus ve 21:05 ze
zastávky Nádraží Svinov směr Budišovice.
Na druhou stranu problematické je určitě
rozhodnutí změnit trasu autobusu v Ostravě
místo do areálu Vítkovických železáren do
Průmyslové zóny Hrabová.
O těchto změnách jsme na úřadu nebyli
informováni předem, proto o nich píšeme
s takovým zpožděním. Zároveň ale
nabízíme možnost nechat si jízdní řády, a
to všech linek přes Budišovice jezdících
(tramvaj č. 5, autobusy 263 a 286)
zdarma vytisknout.
(jp)

Obecní drobnosti
➢ K 31. 12. 2018 měla obec

Budišovice 764 obyvatel.
Ještě nikdy v historii nás
tolik nebylo.
➢ Ve čtvrtek 31. ledna skončí

lhůta pro podání přiznání
k dani z nemovitých věcí na
rok 2019 a také možnost
přihlásit se k placení této
daně na rok 2019
prostřednictvím soustředěné
inkasní platby obyvatelstva
(SIPO). Bližší informace
najdete na webových
stránkách obce nebo přímo
na obecním úřadu.
➢ Zasedání zastupitelstva se

bude konat ve středu 20.
února od 19 hodin v sále
Obecního domu. Srdečně vás
na ně zveme!

Poplatek za odpady a za psa na rok 2019
Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt:
Poplatek lze zaplatit v hotovosti v pokladně Obecního úřadu, složenkou,
nebo bankovním převodem.
Číslo účtu: 1841538379/0800; VS: 8019xxx (xxx – číslo RD)
výše poplatku / osobu: 500 Kč; splatnost poplatku: 28. 02. 2019
Poplatek za psa na rok 2018
Poplatek lze zaplatit v hotovosti v pokladně Obecního úřadu, složenkou,
nebo bankovním převodem.
Číslo účtu: 1841538379/0800; VS: 6019xxx (xxx – číslo RD)
výše poplatku / psa: 130 Kč; za druhého a každého dalšího psa: 180 Kč;
splatnost poplatku: 28. 02. 2019
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Charita na cvičení s Viki
Cvičení s Viki se stalo nedílnou součástí úterních a čtvrtečních večerů pro ty, kteří
si chtějí trochu protáhnout a zpevnit tělo. Koncem roku se organizátorka této
aktivity, Viktorie Vaňková, rozhodla uspořádal charitativní večer. Jeho výtěžek
posléze byl předán paní Ivaně Sobolové, již všichni známe ze střediska v Myšinci.
Paní Sobolová je také předsedkyní organizace Duha
Zámeček, jež Myšinec spravuje a stará se o děti z dětských domovů.
Akce byla velmi úspěšná,
přispělo nakonec 24 lidí,
a organizace Duha Zámeček
obdržela částku:

14 250 Kč
Děkujeme moc všem, kteří
se na tomto daru podíleli!

Budišovický jarmark a advent v Budišovicích
Úspěch zářijových malých budišovických trhů spojených s oslavami vzniku
Československé republiky nás velice potěšil a podnítil k tomu, abychom
vymysleli podobnou akci i při příležitosti zahájení adventu.
Rozhodli jsme se vše spojit se slavnostním rozsvícením vánočního stromku, což je
událost oblíbená ve všech větších městech republiky – tak proč si to neudělat po
svém, v malém, ale o to domáčtěji.
Vše proběhlo v součinnosti obce, školky, sokolů a hasičů, park pod kaplí byl
krásně vyzdobený tím, co vytvořily naše děti, ve stáncích tekly svařák a medovina
proudem, a kdo měl hlad, dal si prejt, palačinky nebo zelnou polévku. Kdo chtěl,
mohl si koupit i různé vánoční ozdoby vyrobené našimi spoluobčany – adventní
věnce, ozdoby na stromeček a mnoho dalšího. V kapli pak pro zlepšení atmosféry
zahrálo a zazpívalo písně spojené s adventem hudební sdružení Na knap.
Začátek prosince přináší u akcí pořádaných venku riziko v tom, jaké bude počasí.
Tentokrát nám to vyšlo jen tak tak, byla sice zima a větrno, ale aspoň nepršelo,
a opravdu škaredě začalo být až během uklízení stánků.
Budišovický jarmark pak zahájil bohatý adventní a vánoční program, který je pro
občany v obci tradičně na toto sváteční období připraven. Přivítali jsme jedenáct
nových občánků, v Obecním domě jsme si trochu vánočně zatvořili a vychutnali si
vánoční atmosféru při koncertu studentů Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.
A nechyběly samozřejmě ani vánoční troubení na Štědrý den u kaple nebo
silvestrovká procházka k Hotelíku. Těšíme se zase za rok!
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Vánoce ve školce jsou vždy radostné, a tak tomu bylo i letos.
Nechybělo radostné těšení se, bohatá nadílka, zpívání koled
a návštěva naší kapličky, kde jsme si prohlédli budišovický betlém.
Poslední předvánoční dny jsme ovšem i trochu posmutněli, loučili
jsme se totiž s naší paní kuchařku Liduškou Jedličkovou. Ta v naší
školce vařila už od roku 1991, takže k naší vesnici neodmyslitelně
patří. Děkujeme jí za všechna výborná jídla a dobroty, které nám
připravovala, ale především jí přejeme, ať si užije zaslouženého
odpočinku!
Školková kuchyně však nezůstává prázdná. Přivítali jsme novou
paní kuchařku Marcelu Šlachtovou z Horní Lhoty. Doufáme, že se jí
bude mezi námi líbit!
Děkujeme manželům Fryčákovým a manželům Janůjovým za
finanční dar, který utržili z prodeje na vánočním jarmarku
v Budišovicích.
Děkujeme všem rodičům, přátelům a zaměstnancům obecního
úřadu, kteří nám v uplynulém roce jakýmkoli způsobem pomáhali
či nás podporovali.
Těšíme se na další spolupráci a setkávání s vámi, a to třeba už
v sobotu 19. 1. 2019 na dětském maškarním karnevalu v kulturním
sále OÚ Budišovice, na který vás srdečně zveme!
(vj)
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V prosinci jsme se rozloučili s paní kuchařkou Jedličkovou, která
odešla do důchodu. Přejeme hodně zdraví a štěstí!
do důchodu. Přejeme hodně zdraví a štěstí!

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Letošní návštěva tří králů byla v naší obci již patnáctá.
Po Budišovicích chodilo první lednovou sobotu šest skupin
koledníků, kterým se podařilo vybrat nejvyšší částku v historii této
sbírky u nás:

34 761 Kč
Koledníci, organizátoři i obec Budišovice mnohokrát děkují všem
spoluobčanům, kteří na charitu přispěli. Česká katolická charita
jakožto organizátor bude o využití poskytnutých peněz informovat.
Za vytvoření a poskytnutí koláže, kterou si můžete prohlédnout
pod článkem a na níž vidíte všechny koledující skupinky, děkujeme
paní Janě Knápkové.
(jp)
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FOTOGALERIE

Svařák a teplá medovina přišly na Budišovickém jarmarku
v mrazivém počasí všem k chuti.
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Kluci ze školky to při písničkách z Pomády na parketu
pořádně rozbalili.

FOTOGALERIE

V loňském roce přibylo do Budišovic jedenáct nových občánků.
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví a štěstí!

Také letos jsme se o Štědrém večeru sešli u kaple a poslechli si
koledy v podání kapely Benovjanka pod taktovkou Miloše Javorka.
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