KALENDÁRIUM
24. LEDNA

MYSLIVECKÝ PLES
SÁL OBECNÍHO DOMU; 20:00

8. ÚNORA

OBECNÍ PLES
SÁL OBECNÍHO DOMU; 20:00

12. ÚNORA

KLUB DŮCHODCŮ
SÁL OBECNÍHO DOMU; 16:00

19. ÚNORA

ZASTUPITELSTVO OBCE BUDIŠOVICE
SÁL OBECNÍHO DOMU; 19:00

21. ÚNORA

SOKOLSKÝ PLES
SÁL OBECNÍHO DOMU; 20:00

29. ÚNORA

LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD NA KOPŘIVNOU
BUDE UPŘESNĚNO

Výročí
K významnému životnímu jubileu přejeme všechno nejlepší:

Věře Valové
Ing. Jiřímu Pchálkovi
Václavu Kubínovi

Úmrtí
Navždy nás opustili

Oldřiška Neuwerthová
Upřímnou soustrast rodině.
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Vážení spoluobčané,
úvodníky zpravodaje jsme se vždycky snažili naladit na
optimistickou notu, a nejinak tomu bude i teď. Až na jednu
drobnou výjimku, o které si ale myslíme, že obtěžuje v obci nás
všechny – psí extrementy ležící na místních komunikacích nebo na
travnatých plochách u plotů.
Samozřejmě se jedná o problém banální, letitý, a potýká se s ním
prakticky každá obec. K jeho řešení však pomůže jediná věc –
ohleduplnost a slušnost každého pejskaře, který během venčení
ukázněně posbírá, co má, a nenechá to ležet lidem před vrátky
nebo branami zahrad.
Samozřejmě víme, že v Budišovicích je takových slušných,
ohleduplných lidí naprostá většina, nicméně pro ty jednotlivce,
kteří nejsou schopni tahle základní pravidla slušného chování
respektovat, jsme se rozhodli vydat upozornění, které naleznete
uvnitř čísla. A k tomu ještě dodáváme, že i v naší obci platí obecně
závazná vyhláška, jíž se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství – a pokud ji neznáte, přečtěte si ji na
webových stránkách, popřípadě přímo na úřadu.
Teď už ale k těm slibovaným optimistickým věcem. Tříkrálová
sbírka letos byla rekordní, jinak řečeno, vybralo se v Budišovicích
tolik jako ještě nikdy v její historii. Kolik to nakonec bylo, si
přečtěte v článku. Mnohokrát všem dobrým lidem, kteří přispěli,
za organizátory děkujeme.
A samozřejmě vás všechny vítáme v novém roce 2020. Naším
největším přáním je, abyste nám svými nápady a tím, že se aktivně
zapojíte do místních akcí, pomohli co nejvíc zvelebovat naše
Budišovice do krásy a také ke spokojenosti nás všech, kteří v nich
žijeme. Těm, již tak v minulých letech činili a činí, samozřejmě
děkujeme, a věřte, že si toho opravdu vážíme.
Vaši Jiří Popiolek a Petr Uvíra
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ŽIVOT V OBCI

BUDIŠOVICKÉ PAMĚTIHODNOSTI

Muntloch
Na území naší obce se nacházejí i přírodní zajímavosti, které nejsou pro tuto lokalitu
tak úplně obvyklé. Asi nejpozoruhodnější z nich je „jeskyně“ Muntloch.
Asi čtyři sta metrů od konečné zastávky tramvaje číslo 5 v Zátiší, na cestě od
restaurace Hotelík směrem na Pustou Polom, leží v lese nedokončená podzemní
chodba. Jedná se o zazděnou
štolu, kde se v minuosti těžila
břidlice.
Muntloch znamená „ústí štoly“,
a byl to výraz používaný
v různých dobách při těžbě
nerostů. O těžbě v Muntlochu se
nedochovaly žádné záznamy,
jisté je jenom to, že nesouvisela
s Wondruškovými lomy.
Podzemní chodba je asi dvě stě
metrů dlouhá. Dříve byla
otevřená zcela, na což určitě rádi
vzpomínají mnohé generace
budišovických kluků a holek, kteří si v ní hráli, dnes je vchod zatarasený dveřmi, ale
při troše snahy lze tuto překážku bez problémů překonat.
Pokud se však do Muntochu
chcete podívat a trochu si ho
projít, vřele doporučujeme
vzít si pořádné oblečení
i obuv, které se nebudete bát
zašpinit, a výkonnou baterku.
A především počítejte s tím,
že musíte být maximálně
opatrní, aby nedošlo k úrazu,
protože štola je dnes částečně
zatopená.
Z Budišovic si k Muntlochu
můžete udělat příjemnou
procházku, když půjdete po
žluté značce přes Myšinec,
a těsně před Hotelíkem zabočíte doprava na ulici K Muntlochu. A pak už se jenom
pořádně dívejte, za posledními chatami nemůžete nenápadná vrata zasazená ve skále
minout.
(rm)
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Adventní jarmark

Tříkrálová sbírka

Předloni jsme tuto předvánoční akci
uspořádali poprvé, a protože odezva
byla
veskrze
pozitivní,
první
prosincový den loňského roku nic
nebránilo tomu opět si ji zopakovat.
Ve stáncích rozmístěných po prostoru
parku pod kaplí naši budišovičtí
spoluobčané prodávali různé vlastní
výrobky spojené s atmosférou adventu
a Vánoc, a protože se k jarmarku
připojili i sokoli, hasiči a myslivci,
byla k dispozici i spousta dobrot –
svařák, medovina, guláš, jitrnicový
prejt nebo palačinky.
V kapli sv. Víta předvedly děti
z mateřské školy nacvičené pásmo
s krásnými adventními písničkami
a jako vrchol celého vydařeného
odpoledne byl rozsvícen vánoční
stromek před kaplí. Těšíme se zase za
rok!
(jp)

Začátkem roku je tradicí nejen v naší
obci uspořádat tříkrálovou sbírku. Letos
se uskutečnila v sobotu 11. ledna
dopoledne, kdy po celých Budišovicích
chodilo šest skupinek našich dětí
s doprovodem v převleku za tři mudrce
z Východu, krále Kašpara, Melichara
a Baltazara a formou koledy vybíralo
charitativní příspěvky.
S potěšením musíme konstatovat, že
letos byla sbírka velice úspěšná, v naší
obci dokonce rekordní, protože se
podařilo vybrat celkem

35 396 Kč
Všem spoluobčanům, kteří se na této
částce podíleli, za jejich příspěvek
jménem organizátorů děkujeme! (jp)

Upozorňujeme majitele psů, zejména ty, kteří své miláčky
venčí na veřejných prostorách obce, aby exkrementy svých
psů laskavě uklízeli. Je docela nechutné zakopávat denně
o hromady výkalů. Máme informace, o které psy se jedná,
a doufáme, že jména jejich majitelů nebudeme muset
zveřejnit…
Žádáme občany a jejich rodinné příslušníky, aby především
v zimních měsících neparkovali na obecních komunikacích
z důvodu zhoršené průjezdnosti pro odklízecí techniku.
Tu jsme sice v probíhajícím zimním období zatím
nepotřebovali, ale situace se může velmi rychle změnit.
Děkujeme.
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Než jsme se nadáli, začal nám nový rok 2020. Těšíme se na vše, co nám
přinese, a věříme, že s dětmi ve školce budeme prožívat jen radostné a
pokojné dny.
Začátkem roku, tedy přesněji v pátek 3. ledna, jsme se s dětmi vydali na
letošní první pěší výlet do Komunitního centra v Hrabyni, kde jsme měli
možnost vyzkoušet si práci s modelovacím těstem
a prohlédnout si výstavu betlémů. Procházka byla
po vánočních svátcích velice příjemná a moc jsme
si ji užili. Ve středu 15. ledna pak naši školku
navštívilo divadélko Smíšek s vystoupením
Doktorská pohádka.
Nejvíce se ovšem děti těšily na maškarní ples,
který se letos uskutečnil v sobotu 18. ledna. I přes
počáteční obavy, zda nám všechny neonemocní, se
nakonec sál obecního domu dětmi v krásných,
veselých i zábavných kostýmech zaplnil celý.
Všichni si následně užili pestrý program, jejž letos
připravila agentura Lena. Děkujeme všem
rodičům, kteří přispěli hračkou či jinou drobností do tomboly, za pomoc při
zdobení sálu a při přípravě, zajištění nebo prodeji občerstvení v bufetu. Čistý
výtěžek z akce je 3579 Kč, a ten bude použit na
nákup drobností pro děti a úhradu autobusové
dopravy. Děkujeme také za finanční příspěvek
1000 Kč ze strany Sdružení dobrovolných
hasičů.
Na co se děti mohou těšit v dalších dnech? Na
konci ledna se vydáme na výlet do planetária,
kde nás čeká výukový program Se zvířátky
o vesmíru. Stejně jako každý rok ani tuto zimu
nezapomeneme na zvířátka v lese a zaneseme
jim do krmelce nějaké dobroty. Koncem února
se vydáme se staršími dětmi na návštěvu
Slezského muzea v Opavě, kde je pro nás
připravený program Zimní pohádka. A v březnu nás pak čeká návštěva
knihovny v Opavě a do školky přijede i maňáskové divadlo ze Šternberka se
třemi pohádkami.
Přejeme vám všem krásné zimní dny!
(vj)
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FOTOGALERIE

Podívejte se, co všechno se dá najít v Muntlochu…

INZERCE

FOTOGALERIE
FOTOGALERIE

Památník obětem dvou světových válek dostal díky Martinu
Widenkovi a jeho firmě nový, důstojný podstavec.

Budišovický adventní jarmark spojený s rozsvícením vánočního
stromku u kaple letos opět navštívila spousta lidí.

Jen se podívejte, kolik se u nás letos vyrojilo tří králů…
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Sníh sice nebyl ani nemrzlo, ale stejně si všichni silvestrovskou
procházku k Hotelíku a zpátky užili.

Jen se podívejte, kolik se u nás letos vyrojilo tří králů…
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