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Výročí
K významnému životnímu jubileu přejeme všechno nejlepší:

Janě Rogovské
Aloisi Andělovi
Elišce Žáčkové
Marii Brzokoupilové
Marii Poledníkové
Hedvice Novákové
Marii Vavrečkové
Ludmile Novákové

Sylvě Salamonové
Eduardu Trojkovi
Annemarii Hrubé
Vladimíře Vlkové
Františku Chytilovi
Marii Chříbkové
Lubomíru Novákovi
Blance Brakové

Úmrtí
Navždy nás opustili

Svatomír Skupina
Josef Kubíček
Marta Martincová
Václav Kubín
Marie Kočařová
Eva Javorková
Upřímnou soustrast rodinám.
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redakce: Monika Folwarczná (mf), Věra Javorková (vj), Miroslava Kozlová (mk),
Radoslava Mikovská (rm), Ondřej Mučka (om), Jiří Popiolek (jp), Petr Uvíra (pu)
kontakt: budisovicky.zpravodaj@email.cz. Zpravodaj vyšel nákladem 280 ks. Občanům
Budišovic je distribuován zdarma. Vydává Obec Budišovice, Opavská 112, Budišovice, 747
64. Registrace Budišovického zpravodaje: MK ČR E 22450.

Vážení spoluobčané,
divný rok 2020 se nám chýlí ke konci a nezbývá než doufat, že nás
čekají lepší časy, kdy nebudeme muset být zavření doma
a začneme se zase setkávat při pravidelných akcích, které pro vás
obec, sokol, hasiči, myslivci, klub důchodců a další budišovické
spolky či složky organizují.
Vždyť letos jsme přišli například o úklid obce, táborák, smaženici,
dětský den, košt, zápas severu proti jihu, branný závod
O Budišovického sokolíka, o drakiádu, krmášovou, o spoustu
fotbalových zápasů nebo o setkání klubu důchodců… a přijdeme
i o adventní jarmark nebo vánoční koncert.
Věřte, že i my jsme z toho značně rozmrzelí a nešťastní, protože
jedním z cílů, jež jsme si dali, bylo okysličit život v obci
a spolupracovat se všemi aktivními lidmi, kteří to vnímají stejně
jako my, abychom měli co nejvíc možností poznávat se, přátelit,
mít společné zážitky – a vytvářet tak něco jako ducha naší krásné
a jedinečné vesnice.
Nezbývá než doufat, že špatné časy pominou a příští rok 2021
bude zase pokud možno „normální“, a že to, co se dělo letos,
zůstane v naší mysli jenom jako nezřetelná vzpomínka na cosi
nepříjemného, co nám hlavně umožnilo uvědomit si, jak jsou věci,
které považujeme za běžné, pro náš život důležité.
A podobně taky budeme formulovat i naše letošní přání pro příští
rok. Všem vám přejeme samozřejmě v první řadě zdraví, rodinnou
i pracovní pohodu, štěstí a úspěchy. Ale také vám přejeme
normální, obyčejný život, který není nijak vykolejený z trati naší
každodennosti, jež je tak podstatná pro všechno, o čem jsme psali
výše. A to mnohem více, než jsme si připouštěli nebo si mysleli,
že by mohla být. Poklidný advent a krásné Vánoce.
Vaši Jiří Popiolek a Petr Uvíra
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BUDIŠOVICKÉ OSOBNOSTI

František Bartonec, důlní geolog

Historický kalendář

Dalším z našich významných občanů, na které nesmíme zapomenout, byl český
důlní geolog František Bartonec.
Narodil se v roce 1850 v Budišovicích. Roku 1873 se stal měřičem v černouhelných
dolech ve Slezské Ostravě a od roku 1887 pracoval jako správce důlních a hutních
provozů hraběte Potockého v polském městě Siersza.
Jako první uveřejnil geologické mapy hornoslezské
pánve, v nichž propojil uhelné sloje ve východní
části pánve v dnešním Polsku a na Ostravsku. Psal
články o ložiscích rud olova a zinku v Horním
Slezsku, o výbušných důlních plynech a různých
deformacích povrchu.
Působil jako odborný poradce při projektování
přehrad v Luhačovicích, v Šancích na Ostravici
a dalších. Byl dopisujícím členem geologických
ústavů v Praze, ve Vídni a v Berlíně.
V roce 1907 odešel do důchodu s titulem horního
rady. V roce 1919 vypracoval podklady pro komisi
vlády Československé republiky k jednání o státní
hranici na Těšínsku. Je autorem četných publikací o geologických poměrech
v hornoslezské kamenouhelné pánvi.
Zemřel v roce 1924 v Háji ve Slezsku.
(rm)

Ani letos jsme neporušili tradici a vytvořili jsme pro vás na konci roku
obecní kalendář. Vždycky se v něm objevují události a momentky z toho, co
jste v Budišovicích zažili, abyste si i po roce mohli připomenout, co všechno
se událo a čeho jste se zúčastnili.
Vzhledem k současné situaci se toho v roce 2020 příliš neudálo, a tak jsme
se rozhodli ukázat vám, jak se v Budišovicích žilo v minulosti. Sehnali jsme
fotky zhruba z let 1921–1986, na kterých se dozajista mnozí poznáte, a když
nepoznáte sebe, tak své rodiče nebo i prarodiče z dob, kdy chodili do školy
nebo bavit se.
A noví obyvatelé Budišovic se zase mohou podívat na to, jak Budišovice
vypadaly kdysi, v době, kdy zde bylo stěží padesát, sto nebo sto padesát
domů. Věříme, že se vám náš vzpomínkový kalendář bude líbit a i tímto
děkujeme všem, kteří do něj poskytli své staré rodinné fotografie.
(jp)

ŽÁDÁME VŠECHNY PROVOZOVATELE
DOMÁCÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD, KTEŘÍ
MAJÍ S OBCÍ UZAVŘENOU „SMLOUVU O
ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ“,
ABY NEZAPOMNĚLI DO KONCE ROKU
ODEVZDAT ROZBOR ODPADNÍCH VOD, POKUD
TAK JIŽ NEUČINILI.
DĚKUJEME.
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ŽIVOT V OBCI

Vánoce v Budišovicích
V posledním čísle zpravodaje obvykle na této stránce nacházíte „jízdní
řád“ toho, co se bude dít v Budišovicích v čase adventním a vánočním.
Letos bohužel ani my ještě netušíme, co nám dovolí uspořádat, a zda se
vůbec budeme moct setkávat a přát si všechno dobré.
Nezbývá nám proto než improvizovat – a jakmile začne docházet
k rozvolnění, organizovat vše na poslední chvíli. Sledujte proto webové
stránky obce, poslouchejte rozhlas nebo se dívejte do vývěsní skříňky
obce, včas vás budeme informovat.
(jp)

BUDIŠOVICKÁ KNIHOVNA
Nastal adventní čas a mílovými kroky se přiblížily Vánoce. V hlavě se mi honí
myšlenky na to, kdy se asi všechno uklidní a vrátíme se k životu bez omezení.
Bohužel se zdá, že to nebude hned tak brzy. A protože jsou obchodní centra
zavřená, všechny sportovní a zájmové aktivity zrušeny, je nejlepší čas na čtení.
Nabídnu vám tedy své zamyšlení nad knihami. Čtení knih je způsob relaxace,
nabízí únik od starostí jakékoliv doby. Zároveň čtenářům zprostředkovává
zážitky. Děti se z knih učí i radují. A také pro dospělé mohou být knihy
poučné i zábavné. Stačí si vybrat tu správnou. Někdo potřebuje vypnout,
odpočinout si nebo „přebít“ starosti, proto si zvolí oddychovou literaturu,
lehkou. Jiný zase hledá odpovědi na své vnitřní otázky. I pro tuto oblast
existuje spousta knih. Jsou poučné a člověk musí hluboce přemýšlet o tom, co
čte. Musí zjistit, zda je mu kniha svým zaměřením a smýšlením autora blízká.
Někdo se rád bojí, hledá pravdu, zajímá se o historii, náboženství, slavné
osobnosti nebo sní… A pro všechno se hodí nějaká kniha. V naší obecní
knihovně máme mnoho knih ze všech těchto oblastí, a to z různých žánrů.
Stačí si vybrat.
Protože však prozatím není možné do knihovny přijít osobně, nabízím vám
možnost vyhledat si knihu na webových stránkách, objednat si ji u mě emailem nebo telefonicky a domluvit si předání. A tento způsob vyhledávání
můžete použít kdykoliv, ne jenom v této covidové době.
Postup je takový:
1. jděte na stránky knihovnahradec.cz
2. zvolte onlinekatalog-region (v horní liště) 3. vyberte Budišovice

4. Následně si podle autora nebo názvu vyhledáte, jestli v knihovně daná kniha
je, a pošlete mi zprávu, o kterou knihu máte zájem.
Připomínám všem čtenářům, že je potřeba do konce roku zaplatit poplatek za
rok 2020.
Všem přeji krásný advent a příjemné prožití vánočních svátků. V novém roce
pevné zdraví a pokud možno klidné dny.
(mf)
Citát na závěr…
„Četba dobré knihy je ustavičný dialog, při kterém nás kniha oslovuje a naše
duše odpovídá.“
André Maurois
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POPLATKY ZA ODPAD
Vážení spoluobčané,
v příštím roce se významně změní Zákon o odpadech. A tato změna bude
stěžejní pro výběr poplatků za komunální odpad. V naší obci jsme to měli
nastaveno tak, že trvale bydlící občané platili 500 Kč za osobu, a tento
poplatek byl dlouhá léta neměnný. Chataři pak platili každoročně zhruba
700 Kč za objekt.
Máme informace, že se tímto „nesouladem“, prý znevýhodňujícím chataře,
zabýval ústavní soud. A ten zhodnotil, že rozdílné poplatky nejsou
v pořádku. Ve zmiňované novele zákona již proto tento způsob výběru
poplatků nebude možný – a poplatek bude muset být pro všechny stejný.
Většina okolních obcí vybírá poplatky za komunální odpad v takové výši,
aby byly pro občany únosné. A většina těchto obcí na poplatcích za odpady
bohužel také prodělává. I u nás se ztráta každým rokem navyšuje a budeme
muset na tuto situaci nějakým způsobem zareagovat. V roce 2019 činila
ztráta naší obce na odpadech 135 820 Kč. A pokud nebudeme mít
v budoucnu možnost nastavit chatařům vyšší poplatek, tato částka se
značně zvýší.
Variant, jak danou situaci řešit, bylo několik. Nakonec jsme společně se
zastupiteli rozhodli pro krok, u něhož si uvědomujeme, že nebude
populární, ale myslíme si, že v dané situaci je bohužel nezbytný. A život
přináší i situace, kdy musíme činit nepopulární kroky.
Proto od roku 2021 zvýšíme poplatek za komunální odpad o 100 Kč na 600
Kč za osobu u obyvatel obce. Pevně věříme, že tento krok přijmete, protože
další variantou kupříkladu bylo zavést poplatek za druhou bio popelnici,
již máme téměř jako jediní pro občany obce zdarma, a to by podle našich
propočtů zatížilo občany obce ve výsledku finančně více.
Děkujeme za pochopení.
Petr Uvíra, Jiří Popiolek

BLÍŽÍ SE ZIMA A LETOS TŘEBA KONEČNĚ ZAČNE I SNĚŽIT,
PROTO ŽÁDÁME SPOLUOBČANY O OHLEDUPLNOST:
TOPTE VE SVÝCH KOTLECH POUZE POVOLENÝM PALIVEM, ABY
SE DALO VE VESNICI DOBŘE DÝCHAT.
VYHAZUJTE PO SVÝCH PSECH EXKREMENTY, ABY CHODNÍKY
NEPŘIPOMÍNALY PŘEKÁŽKOVOU DRÁHU.
NEPARKUJTE NA OBECNÍCH KOMUNIKACÍCH, ABY BYLO
MOŽNÉ BEZ PROBLÉMŮ PROJÍŽDĚT.
DĚKUJEME!

TJ SOKOL BUDIŠOVICE
Podzimní sezóna mužského týmu i žákovské přípravky byla přerušena
několik kol před koncem, mužům tak zbývají odehrát tři zápasy, žákům dva.
Nicméně výsledky obou mužstev jsou více než dobré, žáci získali z šesti
utkání pět bodů za jednu výhru a dvě remízy, a v dalších dvou zápasech jim
body utekly jenom těsně. Muži odehráli osm zápasů s bilancí pět výher, jedna
remíza a dvě porážky a v tabulce jim patří se šestnácti body čtvrté místo,
přičemž za třetím Chlebičovem zaostávají jen o skóre.
III. třída – muži
Budišovice – Chvalíkovice 3:2 (2:1)
(Mikovský, Vilam, Zima)
Suché Lazce – Budišovice 1:5 (0:3)
(Zima 3, O. Gelnar 2)
Budišovice – Malé Hoštice „B“ 7:6 (3:4)
(F. Kotala 2, Vilam 2, Kubánek, Mikovský, Helštýn)
Horní Lhota – Budišovice 6:1 (5:0)
(F. Kotala)
Budišovice – Služovice 1:1 (1:0)
(O. Gelnar)
Chlebičov „B“ – Budišovice 2:1 (1:1)
(Stošek)
Budišovice – Skřipov 9:0 (5:0)
(F. Kotala 2, Mikulík 2, O. Gelnar 2, Zima, Stošek, Vilam)
Hrabyně – Budišovice 0:2 (0:1)
(Honěk, Zima)
Starší přípravka – žáci
Budišovice – Slavia Opava „A“ 7:7
(Mučka 5, Slezák, Chudík)
Hradec n. Moravicí – Budišovice 14:4
(Mučka 3, Slezák)
Kylešovice – Budišovice 10:7
(Slezák 5, Chudík 2)
Budišovice – Chvalíkovice 7:8
(Slezák 4, Slezák 3)
Budišovice – Skřipov 5:5
(Mučka 4, Slezák 1)
Březová – Budišovice 4:5
(Mučka 4, Chudík 1)

INZERCE

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY

INZERCE

Už tři měsíce nám běží „podivný“ školní rok 2020/2021. Před
prázdninami jsme se rozloučili se šesti školáky a v září nám přibyly
děti nové. Tentokrát je jich osm, konkrétně pět chlapců a tři děvčata.
V letošním školním roce tedy navštěvuje naši
školku celkem třicet čtyři dětí, ve třídě „Soviček“
máme čtrnáct starších dětí ve věku od čtyř do šesti
let a u „Broučků“ dvacet dětí od dvou do čtyř let.
Vzhledem k současné situaci není možné, abychom
pro děti připravili akce, které by proběhly mimo
naši školku. Můžeme však alespoň pozvat
divadélka
s pohádkovými
představeními
a
zhlédnout je přímo u nás ve školce.
V měsíci září jsme si už užili pohádku Dlouhý,
Široký a Bystrozraký, kterou předvedlo divadlo
Taraba. V říjnu jsme pak přivítali Letadlo
s pohádkovým příběhem Průzkumníci v Africe.
V listopadu přijede do naší školky kouzelník
Aleš s představením Králíci z klobouku a
v prosinci divadlo Koloběžka s pohádkou
Trampoty čerta Huberta. Máme se tedy na co těšit!
I když se nemůžeme vydat na výlety po okolí,
důležité pro nás je, že se v naší školce každý den
aspoň scházíme. Jsme rádi, že si můžeme spolu
hrát. Hraní není pro děti jen výplní času, ale
opravdu velmi důležitou činností. Pro školkové
děti tou nejdůležitější. Při hře se rozvíjejí vzájemné
vztahy a spolupráce s kamarády. Při hře musejí
děti něco řešit a vykonat, potvrzují se tím jejich
dovednosti a zkušenosti, učí se vytrvalosti. Ale
především hra přináší dítěti klid, vyrovnanost a radost.
Přejeme vám klidné podzimní dny, a zkuste si i vy někdy s dětmi
aspoň chvíli pohrát, určitě to přinese radost všem zúčastněným!
(vj)
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FOTOGALERIE

Připomínka budišovického rodáka, geologa Františka Bartonce,
kterou najdete na ulici Opavská nedaleko obchodu.

Malá ochutnávka z historického budišovického kalendáře na rok 2021,
který pro vás připravujeme.
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FOTOGALERIE

Ze školky do první třídy přešlo letos v červnu šest kluků. Hodně
štěstí!

Nově zrekonstruované prostory naší budišovické
knihovny v patře nad školkou jsou opravdu krásné.
Všechny vás do ní zveme, až to bude zase možné!

7

