KALENDÁRIUM
VZHLEDEM KE KORONAVIROVÉ PANDEMII JSOU VŠECHNY AKCE
AŽ DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENY.
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JELIKOŽ DOCHÁZÍ K POSTUPNÉMU UVOLŇOVÁNÍ, JE NADĚJE, ŽE
V DOHLEDNÉ DOBĚ BUDE MOŽNÉ V OMEZENÉ MÍŘE NĚKTERÉ
AKCE ORGANIZOVAT. VŠE JE ALE PODMÍNĚNO TÍM, JAK SE CELÁ
SITUACE BUDE DÁL VYVÍJET.
VČAS VÁM O VŠEM DÁME VĚDĚT A MOC SE TĚŠÍME, AŽ SE ZASE
UVIDÍME, AŤ UŽ NA HŘIŠTI, NEBO TŘEBA V PARKU POD KAPLÍ.

Výročí
K významnému životnímu jubileu přejeme všechno nejlepší:

Ireně Kotalové
Šárce Andělové
Šarlotě Foltýnové
Ludmile Hudečkové
Ireně Komlóové
Vlastimilu Barabášovi

Úmrtí
Navždy nás opustili

Drahomíra Krejčí
Upřímnou soustrast rodině.
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Vážení spoluobčané,
k dnešnímu dni, tedy ke středě 13. května, můžeme konstatovat, že
snad už máme nejhorší za sebou. V minulých dvou měsících jsme
zažili něco, co většina z nás ještě nikdy v životě – a snad jenom ti
nejstarší pamětníci mohou prohlásit, že za války to bylo daleko
složitější, bezútěšnější a nebezpečnější.
A mají v tom samozřejmě pravdu. Akorát že podobným omezením,
jaká nastala, jsme nebyli vystaveni po mnoho generací, a tak se nám
velice těžce zvykalo na to, že nemůžeme zajít, do jakého obchodu
chceme a kdy chceme, že musíme nosit roušky, že nemůžeme
cestovat, že máme zavřenou hospodu, a podobně.
Daleko hůř tato opatření pak zasáhla podnikatele, kteří nemohli
během karantény vykonávat svá zaměstnání. I my bychom byli proto
rádi, kdybyste je podpořili v nejbližší době tím, že budete využívat
především jejich služby a kupovat především jejich výrobky.
My bychom za úřad chtěli poděkovat paní Jarmile Novotné, která
důchodcům ušila dostatečné množství látkových roušek, a to už
v době, kdy jich byl v republice značný nedostatek. A stejně bychom
chtěli poděkovat i všem spoluobčanům, kteří disciplinovaně
dodržovali veškerá nařízení a nekomplikovali tak život všem okolo.
Samozřejmě, objevily se i negativní jevy, pro nás zcela
nepochopitelné, když někteří lidé nadřadili své soukromé zájmy těm
obecným, a v době, kdy jsme čelili pandemii, nás nutili řešit věci,
s nimiž šlo určitě počkat do lepších časů. Občas se objevilo i nějaké
to narušení nočního klidu, případně se na zahradách nacházely
použité rukavice či třeba kusy roztopeného asfaltu.
I přes všechno výše uvedené ale musíme říct, že Budišovice celou
krizovou situaci zvládly se ctí a bez jakýchkoli výraznějších
komplikací. Jsme na vás pyšní a ještě jednou děkujeme.
Vaši Jiří Popiolek a Petr Uvíra
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BUDIŠOVICKÉ OSOBNOSTI

Karel Žaluda, akademický malíř
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Jedním z našich významných rodáků byl akademický malíř Karel Žaluda.
Narodil se v roce 1942 v Budišovicích. Akademii výtvarných umění v Praze ukončil
v roce 1971 v ateliéru docenta Ladislava Čepeláka. Celá jeho tvorba se vázala
k rodnému kraji, k vesnici Budišovice i jejím obyvatelům. Zabýval se nejen malbou
a grafikou, ale i dřevěnými plastikami a
reliéfy, neváhal se pustit dokonce ani do
kamene a mramoru. Jeho velkým koníčkem
bylo cestování. Z mnoha cest čerpal
inspiraci ke své tvorbě a tyto zážitky pak
zachytil v podobě akvarelů a kreseb. Zemřel
v roce 2002.
Výstava jeho prací se uskutečnila mimo jiné
v roce 2012 v sále Obecního úřadu
v Budišovicích. Bylo to k výročí 730 let
založení
obce.
Tehdy
se
mnoho
starousedlíků poznalo na obrazech a
grafikách, které Karel Žaluda vytvořil.
V místní kapli sv. Víta můžete najít i jeden
z jeho dřevěných reliéfů, na němž je
zachycena původní podoba dřevěné staré
kapličky. Namaloval rovněž jedno ze
zastavení křížové cesty, konkrétně to jedenácté, které je ozdobou budišovické kaple.
Karel Žaluda určitě patří k rodákům, kteří se nezapomenutelně zapsali do historie
naší obce.
(rm)

ŽIVOT V OBCI

Lyžařský zájezd na Kopřivnou
V letošním roce nám nadělil únor jeden den navíc. A protože v tomto roce bylo
sněhu poskromnu a svátek přece slaví HORYmír, rozhodli jsme se poslední
únorovou sobotu využít pro uspořádání již tradičního výletu za sněhem
tentokrát do lyžařského střediska Kopřivná v Jeseníkách.
Zájem byl menší než v minulých letech, ale to nic neubralo na skvělém dni
plném lyžařských zážitků a čerstvého vzduchu. Svahy byly jako vždy výborně
upravené. Sněhu byla spousta jak technického, tak přírodního, protože v týdnu
dost sněžilo.
I počasí celkem přálo. Bylo chladno, občas vykouklo sluníčko, občas překvapily
sněhové přeháňky a vítr. Ale spokojené a zároveň unavené úsměvy všech
účastníků vyjadřovaly úspěšný a povedený den.
Obec děkuje všem, kteří využili jednu z posledních (a pro někoho možná
zároveň i první) příležitost užít se sněhu na horách. Zároveň se jednalo
o poslední akci, kterou obec stačila uspořádat, než svět postihla pandemie
koronaviru.
(mf)
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Začíná měsíc květen a přináší nám dobré zprávy. Naše školička se po
nařízeném uzavření zase otevřela dětem. Bylo nám po nich smutno, a proto
jsme moc rády, že se velká část zapojila do naší výzvy s názvem „pusinky“.
Jelikož jsme se nemohli všichni potkávat ve školce, poprosily jsme děti o to,
aby nám namalovaly obrázek pusinky. Prostřednictvím naší školky ho pak
mohly
poslat
jako
pozdrav
svým
kamarádům, paním učitelkám, babičce nebo
dědečkovi a udělat jim radost tím, že na ně
myslí a že na ně nezapomněly. Ve školce se
nám sešlo opravdu velké množství krásných
obrázků. Vylepily jsme je do oken školky,
takže až půjdete kolem na procházku,
nezapomeňte si je prohlédnout, určitě potěší i
vás.
Ještě v měsíci únoru jsme stihli se staršími dětmi navštívit Slezské muzeum
v Opavě s programem Zvířátka v zimě. A na začátku března jsme potom dva
dny pracovali s keramickou hlínou. Děkujeme moc paní Simoně Gřešové, že
nám tuto práci ukázala a pomohla dětem při vyrábění drobných dárečků pro
maminky.
Také jsme se těšili na nevšední dny z projektu Veselá farma, ovšem z těchto se
nám podařilo uskutečnit pouze jeden s názvem Když jsem já sloužil. Děti si
při vytváření školkové farmy hrály se zvířátky, která si přinesly z domu.
Blíže se pak seznamovaly především
s našimi hospodářskými zvířaty. Během
dne si vyzkoušely, jak se dojí kráva nebo
stříhaly vlnu ovečkám, z níž si pak upletly
barevný svetr. Také poznaly kupříkladu
práci kováře, když musely opravdovými
kladívky udělat pro svého koníčka malou
podkovičku. Další naplánované akce se pak
již bohužel neuskutečnily.
Provoz školky byl konečně obnoven tento týden, tedy v pondělí 11. května.
Všechny podrobné informace ohledně nástupu dětí do školky můžete nalézt
na internetových stránkách školy: https://www.skolapustapolom.cz/.
Už se moc těšíme na společné hry, povídání si a nejrůznější zábavné, ale i
další vzdělávací aktivity. A máme radost, že ve školce už není smutno, ale
zase veselo!
(vj)
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OBECNÍ KNIHOVNA
V tomto čísle zpravodaje bych se chtěla zaměřit trošku na statistiku knihovny za
kalendářní rok 2019. Je zřejmé, že knihovnu tvoří nejen knihy, které je možné si
vypůjčit, ale hlavně čtenáři, kteří je čtou.
Zde je tedy statistika:
Počet registrovaných čtenářů: 37.
Počet návštěvníků (za rok 2019): 615.
Počet knih k vypůjčení: 1607 ks.
z toho: fond obecní knihovny (vlastní): 1114 ks (nových knih pořízených
v roce 2019 je 225 ks)
výměnný fond Hradec nad Moravicí: 493 ks
Pro vysvětlení ještě uvádím, že návštěvníci jsou všichni lidé, kteří do knihovny
přišli, ať už si knihu půjčili nebo ne. Většinou se jedná o děti, jež přišly
s maminkami a nemají vlastní čtenářský průkaz.
Fond obecní knihovny tvoří všechny knihy v majetku obce. Nově pořízené knihy
jsou buď jako dary lidí (ať už se jedná o knihy nové či starší), nebo nové knihy
zakoupené pro obecní knihovnu. Při výběru knih do knihovny vycházím z tipů
čtenářů a žánrů, které se nejvíce půjčují.
Jistě jste si všimli, že po nouzové situaci a uzavření knihoven, již opět
fungujeme. Režim je takový, že do knihovny musíte přijít v roušce a nejlépe
v rukavicích. V knihovně je samozřejmě k dispozici dezinfekce.
Všem stávajícím čtenářům děkuji za přízeň naší malé, ale stále se rozvíjející
knihovně. Zároveň zvu všechny občany každého věku k návštěvě knihovny.
Věřím, že každý si zde najde něco, co má rád.
Na závěr si opět dovolím přidat krátký citát…
„Kniha je zrcadlem, v němž spatříme pouze to, co v sobě nosíme.“
(Carlos Ruiz Zafón – španělský prozaik katalánského původu)

(mf)

Mobilní rozhlas v Budišovicích
Obec Budišovice se v těchto dnech připojila k službě Mobilní rozhlas, jejíž
informační a přihlašovací leták je součástí tohoto čísla zpravodaje. Tam se také
dozvíte, jak se k dané službě připojit. Cílem Mobilního rozhlasu je zvýšit
informovanost občanů o tom, co se v obci děje, takže kromě zpráv v obecním
rozhlase (které budou samozřejmě pokračovat i nadále) nebo na webu nabízíme
možnost dozvědět se to nejpodstatnější formou buď SMS zpráv, nebo mailu.
Zároveň prosíme občany, kteří dostávají maily do svých chytrých telefonů, aby
využili možnost připojit se přes webové rozhraní a zvolili variantu, že budou
dostávat informační mail. Ostatní mohou donést vyplněný leták na obecní úřad,
my je k této službě pak připojíme sami. Děkujeme.
(jp)

FOTOGALERIE

Přírodě je nějaký koronavirus zcela lhostejný, a tak celá vesnice
stejně jako každý rok krásně rozkvetla. Takhle koncem dubna
vypadaly před několika lety vysázené stromy na hřbitově.
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Výlet do porubského planetária přinesl dětem ze školky spoustu
nezapomenutelných zážitků

FOTOGALERIE

A stejně skvěle se děti bavily i při návštěvě Slezského muzea
v Opavě.

Zastupitelé během zasedání přísně dodržovali daná pravidla –
rozestup byl dva metry a všichni měli nasazené roušky.
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