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Vážení spoluobčané,
jarní úvodník psaný v době krásně rozkvetlých a voňavých zahrad bude
hlavně o ohleduplnosti. Protože právě tato vlastnost by nás v příštích
měsících mohla bezpečně, bez komplikací a klidně převést přechodným,
raně poskoronavirovým obdobím.
Ohleduplnost můžeme projevovat jako občané naší (a jakékoli jiné)
vesnice různým způsobem. Když si náš pes uleví – před sousedovými
vrátky, na chodníku, kdekoli na místní komunikaci –, tak pokud jsme
ohleduplní, výkaly posbíráme do igelitového sáčku a vyhodíme do
popelnice.
Když přijdeme na dětské hřiště zahrát si tenis a vidíme, že na
prolézačkách si hrají děti, přinejmenším odpovíme na pozdrav a zeptáme
se, jestli si můžeme zapinkat. V ideálním světě pak počkáme, až děti
odejdou, abychom je náhodou netrefili prudce odehraným míčkem.
V neděli nebo v jiný sváteční den nesečeme trávu, nepouštíme
cirkulárku, nepoužíváme křovinořez – ani žádný jiný příliš hlučný stroj,
který by mohl sousedy rušit.
Podobných příkladů bychom našli desítky, výše uvedené situace jsou
tudíž jenom drobné střípky obecné slušnosti, která by v nás měla být
zakódovaná geneticky nebo výchovou. A především díky ní bychom tak
měli v mimořádné době, jíž nyní čelíme, být ochotni respektovat
i některá nepopulární opatření, jež nám komplikují život.
Pokud jste nalistovali poslední stranu zpravodaje, zjistili jste, že velmi
opatrným způsobem bychom chtěli začít vracet do normálu
v Budišovicích i společenský život. Všechno záleží na tom, jak se bude
vyvíjet situace kolem pandemie – a v přeneseném smyslu tak záleží i na
tom, nakolik se my, budišovičtí občané, jsme schopní chovat
zodpovědně, ohleduplně.
V každém případě věřte, že už se na vás moc těšíme, a pokud to
sebeméně půjde, taky se s vámi všemi v nejbližší době i uvidíme.
Vaši Jiří Popiolek a Petr Uvíra
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BUDIŠOVICE Z NADHLEDU

BUDIŠOVICKÁ KNIHOVNA
Vážení čtenáři (knihovní i zpravodajoví), po celorepublikovém uzavření je
knihovna opět otevřená v plném rozsahu. Režim je takový, že do knihovny byste
měli přijít v respirátoru. V knihovně je samozřejmě k dispozici desinfekce. I přes
všechna omezení na vás čekají nové a zajímavé knihy všech možných žánrů.
Rozšířili jsme knihovní fond o mnoho titulů českých i světových autorů pro děti
i dospělé. Máme mnoho naučné literatury, včetně životopisů slavných osobností.
Namátkou vyberu několik knih, které by vás mohly zlákat k návštěvě knihovny:
Karin Lednická – Šikmý kostel, 1. i 2. díl. Nádherně čtivý román o životě lidí
na Karvinsku v době, kdy došlo k rozkvětu těžby černého uhlí, a o století později
k jeho úpadku.
Karin Krajčo Babinská – Hvězdy na cestě. Emotivní vyprávění o vině
a odpuštění. Příběh o vztahu otce a dcery zatížený rodinnou tragédií.
Harlan Coben – Mrtvá z Nevady, Smrt v zádech, Cizinec. Moderní detektivní
thrillery plné napětí, skvěle gradující příběh a nikdy nechybějící překvapení na
konci.
Rick Riordan – Percy Jackson. Pět dílů fantasy série o obyčejném klukovi,
který se jednoho dne dozví, že jeho otec je bájný řecký bůh. V knihách najdete
spojení dobrodružství, napětí, přátelství a řecké mytologie.
Připomenutí: Prosím čtenáře o zaplacení poplatku na rok 2021.
Na závěr si opět dovolím přidat krátký citát tentokrát spíše vtipný, ale hodící se
do této doby…
„Student musí vědět všechno, asistent všechno, co je v knihách, docent musí
vědět, kde jsou knihy, a profesor, kde je docent.“ (neznámý zdroj)
Zdroj: https://citaty.net/citaty-o-knihach/
(mf)
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Ondra Vlček pořídil pomocí dronu v různých ročních obdobích sérii
snímků Budišovic z nadhledu. Na stranách dvě a tři naleznete první
tři fotografie.
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OBECNÍ DROBNOSTI

BUDIŠOVICE Z NADHLEDU

Územní plán Budišovice – Změna č. 2
Šestiletá snaha zrealizovat zhruba dvacet požadavků o změnu územního plánu
v obci Budišovice se s největší pravděpodobností chýlí k úspěšnému konci.
V pondělí 17. května došlo v Obecním domě k veřejnému projednání návrhu za
účasti Ing. arch. Jany Grodové z Odboru hlavního architekta a územního plánu
opavského magistrátu a Ing. arch. Vladimíry Fuskové z Urbanistického střediska
Ostrava, která nám připravila mapové podklady i textové části, a ještě vyhotoví
definitivní podobu územního plánu. Obě dámy celý návrh zájemcům představily.
Doufejme tak, že nekonečná bitva s byrokratickým aparátem i s nejmenovaným
chatařem, který se kvůli svému strachu ze včel nepochybně pokusí celý proces
zase zablokovat, je definitivně vyhraná a během léta změna konečně začne platit.
Vodovod v Zátiší
Ne tak radostnou zprávu máme ohledně vodovodu v Zátiší. Projekt celé stavby je
sice z naší strany připravený, ale vedení obce Horní Lhota není ochotno
poskytnout naší obci souhlas s připojením k jimi vybudovanému vodovodu.
Byť je jejich jednání v rozporu se Zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu, není zatím v našich silách tento jejich souhlas
získat, a tím dotáhnout projektovou dokumentaci do stavu stavebního povolení.

FOTOGALERIE

Dopravní situace na Hudební a Záhumení
Máme pro vás i dvě pozitivní zprávy, které nám ovšem v nejbližší budoucnosti
zkomplikují dopravní situaci v části obce. Po několikaletém úsilí zrekonstruovat
silnici na ulici Hudební se nám konečně podařilo získat nutné rozhodnutí
o odstranění stavby a dospěli jsme do stavu, kdy nám odbor dopravy opavského
magistrátu vydal dodatečné povolení vystavět místní komunikaci. Komplikace
způsobilo zejména to, že uliční prostor, který je zde k dispozici, nesplňuje kritéria
ani pro jednosměrnou komunikaci. Tuto stavbu bychom rádi zahájili v nejbližším
možném termínu, v cestě nám zatím stojí tři nedokončené drobné stavby, které
musí být dořešeny před započetím samotných prací.
Druhou stavbou je rekonstrukce bývalé hospody, na kterou jsme získali příslib
dotace ve výši bezmála 21 000 000 Kč od Ministerstva průmyslu a obchodu. Tato
akce s názvem „Rekonstrukce brownfieldu č. p. 41, Opavská ulice, Budišovice“
má být dokončena v prosinci roku 2022, což nám příliš prostoru k levitování
nenabízí. Čekáme ještě na poslední potřebný dokument k této věci a co nejdříve
musíme najít ve výběrovém řízení firmu, která stavbu zrealizuje.
S největší pravděpodobností budou obě výše uvedené stavby probíhat souběžně,
což povede k výše zmiňovanému zkomplikování dopravní situace v této části
obce.
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Lomy, 13. května 2021

OBECNÍ DROBNOSTI

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Dovolte nám, abychom s končícím školním rokem 2020/2021 poděkovali
všem rodičům a ostatním osobám, které se třeba i nepřímo podílejí na chodu
naší mateřské školy, za skvělou spolupráci, za pochopení a trpělivost, se
kterou
zvládali
letošní
rok.
Panu starostovi Petru Uvírovi a celému
zastupitelstvu obce Budišovice chceme
poděkovat za odvahu, s jakou se pustili
do obnovy naší školní zahrady, a to
i přes tuto nejistou dobu a nejistou
finanční situaci. Díky této rekonstrukci
budeme moci využívat zahradu na
pobyt venku pro nejmenší děti v době
adaptace, pro kterou nemáme na
obecním
hřišti
potřebné
zázemí
(dostupnost
vhodného
sociálního
zařízení, převlečení v případě nehody
apod.). Úpravy v zahradě nám také
umožní realizovat zde řízené činnosti
(výtvarné, pracovní a pohybové
aktivity) a trávit zde s dětmi čas
odpoledne, před odchodem z mateřské
školy.
Chtěli bychom také poděkovat všem,
kteří
v době
vládních
opatření
respektovali naši prosbu, aby během
dopolední návštěvy předškolních dětí
na obecním hřišti omezili pohyb na
tomto místě. Bylo pro nás prioritou, aby
se děti v situaci, kdy byl omezen
provoz školky a dvakrát týdně se
testovalo, nesetkávaly v době pobytu
v mateřské škole s třetími osobami.
Přejeme vám hodně zdraví do dnů
příštích, krásné jaro, příjemné léto
naplněné zaslouženým odpočinkem a relaxací, a v příštím, snad už
NORMÁLNÍM školním roce se na všechny moc těšíme.
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kolektiv zaměstnanců mateřské školy
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Mateřská škola se po více než měsíčním uzavření, vynuceném další vlnou
epidemie, otevřela nejprve pro děti s povinnou předškolní docházkou, a to
v pondělí 12. dubna 2021.
V plném rozsahu byl provoz obnoven v pondělí 10. května 2021. Uzavření
školky jsme využili pro důkladný úklid a dezinfekci interiéru, nákup a instalaci
nových regálů do skladových prostor, vyřazení a uspořádání hraček a ostatních
pomůcek. Firmou Luzar interiér byly provedeny potřebné drobné opravy
hraček a zařízení a výroba i instalace nových skříněk na školní pomůcky. Pro
děti s povinnou předškolní docházkou jsme připravovali a zajišťovali distanční
výuku.
Zásluhou Obecního úřadu v Budišovicích byla také započata
revitalizace zahrady u naší mateřské školy. Byly odstraněny
stávající prvky, provedeny terénní úpravy a byla vydlážděna
plocha pro budoucí pergolu, která bude zajišťovat dětem
úkryt před nepříznivým počasím.
Se staršími předškolními dětmi jsme v době částečného
otevření školky realizovali projekt s názvem Čáry, máry,
ententýky, pojedeme do ZOO, jehož součástí byla i návštěva
ZOO Ostrava. Před svátkem maminek jsme podnikli pěší
výlet do rehabilitačního centra v Hrabyni, kde jsme s dětmi vyhledali
květinářství, v němž nám paní květinářka prodala kytičky pro maminky.
Věříme, že udělaly maminkám stejnou radost, jakou udělal dětem jejich nákup.
Do konce letošního školního roku nás ještě v květnu čeká projekt tematicky
zaměřený na pohádky s názvem Znám jednu starou zahradu, doplněný výletem
do zámeckého parku v Hradci nad Moravicí. V červnu budou starší děti Sovičky
plnit průkaz malého řidiče v projektu Pozor, svítí červená, kde budou děti
získávat a také prokazovat své znalosti z dopravní výchovy a bezpečnosti nejen
teoreticky, ale i prakticky pozorováním a svou účastí v dopravním provozu při
návštěvě města Opavy.
Pan Jiří Popiolek napsal pro děti autorský příběh o naší lípě na obecním hřišti.
Na základě tohoto příběhu jsme pro děti připravili ještě jeden projekt s názvem
Život stromu, zaměřený na polytechnickou výchovu. Snad nám bude přát štěstí a
stihneme i v tak krátké době všechny tyto zajímavé aktivity s dětmi realizovat.
Věříme, že nám situace a počasí dovolí zorganizovat také další akce pro naše
děti – barevnou olympiádu, oslavu dne dětí s již tradiční výpravou za
pokladem, pro děti školáčky spaní a rozloučení s kamarády ve školce a výlet na
zmrzlinu do Zátiší.
Děti i paní učitelky se na společně strávené chvíle moc těší.
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OBECNÍ DROBNOSTI
Popelnice na sběr potravinářského oleje
U budišovického obchodu na ulici Opavská se v posledních dnech objevila
nová popelnice, a to na potravinářské oleje a tuky. Na předchozí stránce jste
našli graficky zpracovaný způsob, jak tento druh olejů třídit, tady uvádíme
doprovodný text.
Do tříděného odpadu patří všechny jedlé oleje a tuky, které doma
používáte při přípravě jídla. Použité oleje a tuky stačí doma slít do
jakékoli PET láhve, kterou jste zvyklí třídit. Plnou a dobře uzavřenou
láhev odneste do kontejneru na třídění oleje k obchodu.
Do olejové popelnice patří všechny jedlé oleje a tuky. Olej slunečnicový,
řepkový, sójový, palmový, olivový, ale také máslo, sádlo, margaríny.
Každý tuk, který používáme při přípravě pokrmů, recyklujeme. Může to
být tuk z konzerv, salátových zálivek, smažení řízků či topinek, z
fritování hranolek nebo rybích prstů, z nakládané zeleniny a sýrů,
marinád na grilování, fondue, domácích koblih, langošů a topinek,
dokonce výpek z masa či přípravy hotwings a cokoliv dalšího, kde
najdete potravinářský olej.
Olej ucpává jednak potrubí u vás v domácnosti, jednak v celé
kanalizační síti. Může docházet k haváriím a odstávkám sítě. Při další
cestě oleje a tuky působí těžkosti a vícenáklady v čističkách odpadních
vod.
Druhým důvodem je skutečnost, že vyčištěný a recyklovaný olej se opět
stává hodnotnou surovinou. Prochází průmyslovým zpracováním a
slouží jako přísada do biopaliv 2. generace nebo jako surovina pro
výrobu čistě recyklovaného leteckého paliva. Pokud olej zrecyklujeme,
snižuje se potřeba pěstovat olejniny pro průmyslové účely, protože
jeden olej je použit dvakrát. Děkujeme, že třídíte jedlé oleje.
Žumpy, septiky, čističky odpadních vod
A teď jedna prosba k občanům. Potřebovali bychom blíže zmonitorovat
situaci s odpadními vodami v obci – a proto chceme zjistit, kdo
v současné době používá žumpu, kdo septik a kdo čističku odpadních
vod.
Naším zájmem je zpracovat stav vypouštění odpadních vod u každého
domu v obci, jeho případné napojení na jednotnou kanalizaci, a to
zejména pro účely aktualizace Kanalizačního řadu obce Budišovice.
Z tohoto důvodu přikládáme ke zpravodaji dotazník, o jehož vyplnění
vás žádáme. Děkujeme za vstřícnost.
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FOTOGALERIE

Dubnové mraky nad Zátiším s Beskydami v pozadí.

u
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A ještě jednou povodeň v Lomech…

FOTOGALERIE

Jako první se do školky mohli vrátit předškoláci…

A trénovat už začali i žáci fotbalového oddílu TJ Sokol Budišovice
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PROHLÁŠENÍ O LIKVIDACI ODPADNÍCH VOD A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJCE
Pro splnění podmínek zákona č. 274/2001 Sb. a č. 254/2001 Sb. a Vyhlášky 428/2001 o vodovodech a
kanalizacích vás žádáme o vyplnění tohoto „Prohlášení“ včetně podpisu.
Vyplněné „Prohlášení“ prosím zašlete nebo osobně předejte zpět na Obecní úřad Budišovice,
adresa: Obecní úřad Budišovice, Opavská 112, 747 64, Budišovice, mail: obec@budisovice.cz
Prohlášení majitele (jméno, příjmení):
Nemovitost: č. p.

ulice:

U souhlasné odpovědi dále zatrhněte ANO, u záporné odpovědi zatrhněte NE.
1. Napojení nemovitosti na obecní kanalizaci: ANO / NE
2. Počet napojení (přípojek odpad. vody na kanalizaci) ..................... ks, celkové délky cca ……… m
3. U nemovitosti je odvádění odpadních vod – vody z WC, koupelny, prádelny, kuchyně, aj. vypouštím do:
a) žumpa na vybírání
likvidace externí firmou …………. ANO / NE

žumpa na vybírání
Vývoz na pozemky ………… ANO / NE

b) septiku s odtokem do kanalizace ANO / NE

c) septiku s odtokem do trativodu ANO / NE

d) ČOV s odtokem do kanalizace ANO / NE

e) ČOV s odtokem do trativodu ANO / NE

typ domovní ČOV:
4. Odvádění dešťových vod ze střech budov a pozemků:
a) do obecní kanalizace ANO / NE

b) volně na pozemky ANO / NE

c) do obecní kanalizace přepadem z retenční nádrže ANO / NE
d) jiný způsob (vypiš)
5. Na odvádění odpadních vod (ze septiku, z ČOV) mám vydané povolení vodoprávního úřadu: ANO / NE
6. Jiné sdělení – upřesnění:

Vlastníkem jednotné kanalizace je obec Budišovice, její povinností je mít zpracován Kanalizační řád, který se musí postupně
aktualizovat. Vzhledem ke skutečnosti, že za posledních několik let došlo v obci Budišovice k řadě změn při napojování jak
stávajících, tak nových nemovitostí na kanalizaci, byl vytvořen jednotný dotazník, který bude sloužit ke zpřesnění skutečného
stavu v obci pro připravovanou aktualizaci Kanalizačního řádu.
Děkujeme za pochopení situace.

________________________________
Datum

______________________________
podpis majitele
nebo oprávněné osoby

