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JAKMILE SE SITUACE ZMĚNÍ, VČAS VÁM O VŠEM, CO HODLÁME
PODNIKNOUT, DÁME VĚDĚT A MOC SE TĚŠÍME, AŽ SE ZASE
UVIDÍME, AŤ UŽ V SÁLE, NA HŘIŠTI, NEBO TŘEBA
V PARKU POD KAPLÍ.
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Vážení spoluobčané,
rozhodli jsme se, že tentokrát napíšeme po všech stránkách pozitivní
úvodník. A slovem pozitivní nemáme na mysli to, že vás zahltíme
tunou statistik a špatných zpráv z jakýchkoli testů, nýbrž to, že
úvodník bude plný slov a vět prodchnutých dobrou náladou, radostí
a celkově optimismem. Myslíme si, že to potřebujeme všichni.
Zdá se, že konečně přichází jaro. Po jedné z nejhezčích zim, jaké
jsme za poslední roky zažili, kdy dokonce i rybník zamrzl natolik, že
se na něm dalo bruslit, kdy zahrady pokrývala bohatá vrstva krásně
bílého sněhu a v polovině února jsme v duchu nepřemýšleli o tom,
jestli už nenastal čas napouštět bazén, se příroda začíná probouzet,
dny se prodlužují a v záhoncích se nesměle objevují první květiny.
Schválně si zkuste projít Budišovice a spočítejte si, kolik sněženek,
bledulí, krokusů, petrklíčů nebo třeba i těch obyčejných sedmikrásek
uvidíte. I počasí nás už totiž pomalu vábí k procházkám, a protože
velikost katastrálního území obce Budišovice je dostatečná,
nemusíme se bát vyrazit ven do okolních lesů – prostoru je všude
dost, a přitom ani neporušíme žádné z aktuálně platných nařízení.
Prostě a jednoduše – samé výhody.
A nás napadlo, že v rámci těchto rodinných procházek byste mohli
udělat ještě jednu dobrou věc, ze které můžete mít hezký, hřejivý,
pozitivní pocit. V minulých dvou letech neproběhl tradiční sběr
odpadu, díky němuž jsme budišovické silnice a příkopy společně
vždycky vypulírovali tak, aby byla radost kolem nich chodit. Poprvé
nám v tom zabránilo počasí, podruhé ta zapeklitá věc, jejíž jméno
jsme se rozhodli v tomto úvodníku nevyslovit.
Letos je situace obdobná jako loni, ale příroda nečeká a pozvolna
začíná bujet – a tak jsme se rozhodli s tím něco dělat – co, to
objevíte uvnitř tohoto čísla.
Pozitivní procházky po krásách a tajích budišovického katastru vám
všem přejí
vaši Jiří Popiolek a Petr Uvíra
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ŽIVOT V OBCI

BUDIŠOVICKÉ OSOBNOSTI
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Bedřich Pchálek, sběratel a kronikář

Tříkrálová sbírka

Obecní drobnosti

Jedním z významných budišovických rodáků, který se zabýval historií naší
obce a životem jejích obyvatel, byl pan Bedřich Pchálek.
Narodil se v Budišovicích, kde prožil celý svůj život. Pracoval v dělnických
profesích a o historii Budišovic se začal zajímat po roce 1950, kdy převzal
péči o místní kapli, jejíž kroniku psal od roku 1958
a pokračoval v tom až do své smrti v roce 2000.
Postupně se rozhodl sbírat vše, co se týkalo historie
obce. Od starých fotografií přes nejrůznější písemnosti
až po předměty, které sloužily našim předkům
k životu a práci. Založil i sbírku výrobků z břidlice ze
zaniklé Wondruškovy továrny v místních Lomech.
V letech 1967–1968 zpracoval z podnětu ČSAV
Ústavu pro český jazyk seznam místních jmen celého
katastru Budišovic. Založil v obci „Vlastivědný
kroužek“, jehož cílem bylo připravit a vydat
v jubilejním roce 1982 publikaci o vlastivědě obce.
V tomto roce si obec připomněla 700 let od svého
založení a k tomuto výročí byl vydán Sborník 700 let obce Budišovice, kde
byl pan Pchálek autorem řady příspěvků.
Stejně tak i většina vystavených předmětů
a písemností na dvou výstavách k založení obce
pocházela z rozsáhlé, skoro muzejní sbírky, již pan
Pchálek nashromáždil. V této sbírce, která je
uložena u jeho syna Ing. Jiřího Pchálka, je nejen
mnoho písemných dokumentů a fotografií, ale
i nepřeberné množství předmětů a nářadí, jež
obyvatelé Budišovic v průběhu minulých let
používali.
Bedřich Pchálek dokonce dvakrát prováděl
amatérský archeologický průzkum na katastru
Budišovic v dnešní Strmé ulici a na kopci Strážnice.
Jeho sběratelská vášeň překračovala i hranice obce,
sbíral staré pohlednice, staré mince, svaté obrázky
a tak dál. Historie celé obce se mu stala celoživotním koníčkem a zanechal
tak pro budoucí generace střípky budišovické minulosti.

S letošní tříkrálovou sbírkou to
bylo začátkem ledna vzhledem
k situaci, která v naší zemi
panovala, dost nahnuté. Přesto
všechno dobře dopadlo a zvolili
jsme po domluvě s organizátory
náhradní způsob, jak lidem
v Budišovicích umožnit, aby na
sbírku přispěli – pokladničky
byly uloženy u nás na úřadě.
A protože máme v Budišovicích
velkou spoustu hodných lidí, jimž
nebylo za těžko udělat si kvůli
tříkrálovému daru procházku,
vybrali jsme nakonec mnohem
víc, než jsme čekali:

Aktuální informace do telefonu:
Již skoro rok funguje na naší webové
stránce www.budisovice.cz aplikace
V obraze, která umožňuje dostávat
přímo do mobilu novinky, jež na
stránkách obce zveřejňujeme. Aplikace
je podle slov poskytovatele v naší obci
velice úspěšná, a tak připomínáme těm,
kteří si ji ještě nestáhli, že informace o
tom, co se bude v Budišovicích dít,
mohou získávat i tímto jednoduchým
způsobem.

Radoslava Mikovská, Ing. Jiří Pchálek

17 618 Kč
Všem spoluobčanům, kteří se na
této částce podíleli, za jejich
krásný a nečekaný příspěvek
jménem organizátorů děkujeme!
(jp)

Pasport místních komunikací:
Obec Budišovice si nechala vytvořit
pasport místních komunikací, na jehož
základě budou pozemní komunikace
zařazeny
do
kategorie
místních
komunikací a rozděleny do tříd včetně
vymezení účelových komunikací. Pro
budišovické občany se tímto nic nemění,
nicméně máte možnost do tohoto
pasportu na úřadě nahlédnout a jakýkoli
případný dotaz k tomuto tématu vám
rádi zodpovíme.

Malá zprávička z Lomů
Dobré zprávy zveřejňujeme s radostí. Spoluobčané bydlící v Lomech nás
požádali, abychom ve zpravodaji uveřejnili tuto krátkou noticku:
Rádi bychom poděkovali našemu milému sousedovi a kamarádovi Liboru
Duškovi za nezištné zušlechťování našeho údolí. Například za zbudování
lavičky na zastávce U Křížku pro naše starší spoluobčany, pravidelnou údržbu
travní plochy kolem našeho překrásného nového kříže u zastávky a za udržování
části cyklostezky přes louku k potoku…
Jsme rádi, že máme mezi sebou „takeho fajneho chlopa“, kterému není lhostejné,
v jakém prostředí žijeme.
spokojení sousedi
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Se začátkem nového roku 2021 se provoz naší mateřské školy rozjel
zase naplno. Jsme moc rádi, že jsme si mohli letos v zimě více než jiné
roky užít radovánky na sněhu, bobování a sáňkování. Nezapomněli
jsme na zvířátka v lese a do krmelce jsme jim přinesli různé dobroty.
V lednu jsme pro rodiče předškolních dětí uspořádali třídní schůzky
ve formě individuálních konzultací, abychom si společně ujasnili, co je
ještě potřeba „doladit“ před zápisem dětí
do základní školy. V letošním školním roce
se na vstup do školy intenzivně a poctivě
připravuje celkem jedenáct dětí.
V měsíci únoru ve školce nastala velká
změna. Naše paní školnice, „teta“ Alenka
Juchelková,
odešla
na
zasloužený
odpočinek. V naší školce pracovala od roku
2012 a my jí moc děkujeme za péči nejen o chod školky, ale také o naše
děti. Určitě nám bude chybět její starostlivost a ochota pomoci se
vším, co bylo právě potřeba. Za vše jí opravdu moc děkujeme! Na její
místo nastoupila paní Lenka Kölešová z Pusté Polomi. Své nové práce
se ujala s nadšením a věříme, že se jí bude
v naší mateřské školce líbit!
Jsme moc rádi, že se nám i přes složitou
situaci letos podařil zajistit pro naše děti
maškarní karneval. Ten se uskutečnil ve
středu 24. února 2021 v naší mateřské
škole. Děti měly neobvyklou možnost
prožít celý den ve školce jako princezny,
rytíři, kočičky, hasiči, berušky, víly… Na celé dopoledne si pro ně
veselý klaun Bedřich Voháňka připravil pestrý program. Přehlídka
masek, písničky, tanec, soutěže, hry s balonky a bublinkami, drobné
pohoštění, a především dobrá nálada naplňovaly celou školku. Na
závěr se mohl každý odvážlivec nechat „zavřít“ do bubliny a za
odměnu pak od klauna dostal balonkové zvířátko na přání. Děti
potom jistě také potěšil diplom za krásnou masku a drobný dárek.
(vj)
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
V měsíci květnu nás čeká zápis dětí do mateřské školy. Na nové děti se vždy
moc těšíme. Pro snadnější a klidnější adaptaci nových dětí jistě přispějí také
určité
dovednosti.
V
měsíci
květnu nás čeká zápis dětí do mateřské školy. Na nové děti se
Proto
přinášíme
několik
na kteréaoblasti
je dobré
se zaměřit
a codětí
by mělo
vždy moc těšíme.
Pro rad,
snadnější
klidnější
adaptaci
nových
jistě
dítě
před
nástupem
do
školky
zvládat:
přispějí také určité dovednosti.
a) samo si umýt a utřít ruce, používat kapesník a vysmrkat se, utřít si nos,
Proto
přinášíme několik rad, na které oblasti je dobré se zaměřit a co by
samostatně hlásit potřebu a používat toaletu (s utřením pomůžeme);
mělo
dítě
před by
nástupem
školky
zvládat:
b) při stolování
dítě mělodoumět
používat
lžíci a umět s ní jíst, pít z hrnku, při
a)
samo
si
umýt
a
utřít
ruce,
používat
kapesník
vysmrkatčistě;
se, utřít si
jídle by mělo sedět u stolečku a stolovat v rámci
svých aschopností
nos,
samostatně
hlásit
potřebu
a
používat
toaletu
(s
utřením
pomůžeme);
c) dítě by se mělo snažit oblékat samo, pouze s malou dopomocí dospělého,
b)
při stolování
dítěsimělo
používat
a místo,
umět spoznat
ní jíst,
pít
zvládnout
obout a by
vyzout
boty, umět
uložit si
oblečenílžíci
na své
si své
zoblečení,
hrnku, obuv,
při jídle
by
mělo
sedět
u
stolečku
a
stolovat
v
rámci
svých
pyžámko, poznat i svoji značku;
schopností
čistě;
d) umět ukládat hračky na místo k tomu určené;
c)
dítě by zvládat
se mělodéletrvající
snažit oblékat
pouze v sblízkosti
malou dopomocí
e) mělo
chůzi a samo,
umět chodit
dospělých,
neodbíhat;
dospělého, zvládnout obout a vyzout si boty, uložit si oblečení na své
f) umětpoznat
vyjádřit
přání obuv,
a potřeby
(poprosit,
pozdravit
místo,
si svésvé
oblečení,
pyžámko,
poznatpoděkovat,
i svoji značku;
ad)podobně);
umět ukládat hračky na místo k tomu určené;
g)
zvládnout
krátkodobé
odloučeníchůzi
od rodičů;
e) mělo by zvládat
déletrvající
a umět chodit v blízkosti dospělých,
h)
orientovat
se
v
jednoduchých
pokynech,
reagovat na pokyny dospělého a
neodbíhat;
reagovat na své jméno;
f) umět vyjádřit své přání a potřeby (poprosit, poděkovat, pozdravit
i) respektovat dohodnutá pravidla v kolektivu;
aj) podobně);
umět se chovat bezpečně v rámci svých rozumových schopností;
g)
zvládnout
krátkodobé
odpři
rodičů;
k) umět
navazovat
mluvní iodloučení
oční kontakt
komunikaci.

h) orientovat se v jednoduchých pokynech, reagovat na pokyny
Od
1. března
byla školka
opět
pro děti uzavřena. Doufáme však, že za
dospělého
a reagovat
na své
jméno;
několik
týdnůdohodnutá
se vrátímepravidla
k běžnému
provozu a budeme si s dětmi moci
i) respektovat
v kolektivu;
užívat pěkné jarní dny.
j) umět se chovat bezpečně v rámci svých rozumových schopností;
Krásné a klidné dny přejeme také vám všem!
(vj)
k) umět navazovat mluvní i oční kontakt při komunikaci.
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, TRADIČNÍ JARNÍ ÚKLID SE NEUSKUTEČNÍ ANI
LETOS. MÁME VŠAK NA OBECNÍM ÚŘADU PŘIPRAVENÉ PEVNÉ ČERNÉ
PLASTOVÉ PYTLE, KTERÉ BYCHOM OCHOTNÝM OBYVATELŮM
BUDIŠOVIC DALI K DISPOZICI. KDO BY MĚL ZÁJEM A CHUŤ, MŮŽE SI
PYTEL VYZVEDNOUT A V RÁMCI JARNÍ PROCHÁZKY PO NAŠEM
KATASTRU JEJ NAPLNIT ODPADKY. PYTEL PAK STAČÍ ODLOŽIT
U STARÉ HOSPODY, MY SE O JEHO LIKVIDACI POSTARÁME. PRO
KAŽDÉHO DOBROVOLNÍKA SE SRDCEM NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ MÁME
NACHYSTÁNU SLADKOU ODMĚNU. DĚKUJEME VŠEM, KDO NÁM
S ÚKLIDEM NAŠÍ KRÁSNÉ VESNICE POMŮŽOU, NEŽLI NÁM OPĚT
PŘÍKOPY ZAROSTOU VYSOKOU TRÁVOU.
(pu, jp)
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FOTOGALERIE

FOTOGALERIE

Pan Ladislav Dušek z Lomů, kterého si sousedé tak váží, že se mu
rozhodli v našem zpravodaji poděkovat.
Další fotografie z bohaté sbírky pana Bedřicha Pchálka.
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Podzimní a zimní procházky dětí ze školky do lesa jsou často
spojeny s bohulibou činností – plněním krmelců, aby zvířátka
neměla hlad.

Takto přišly děti z mateřské školky v lednu koledovat k nám na
obecní úřad – a krásně nám při tom zazpívaly.
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