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Vážení spoluobčané,
Nastalo období hodnocení téměř uplynulého roku. Toto hodnocení se určitě bude
týkat všech oblastí našeho života a letos jsou tyto úvahy spojené se vstupem do nového
tisíciletí. Ve spoustě informací ze všech médií chci využít prostoru našeho zpravodaje,
který nabídla redakční rada ke zveřejnění konkrétní činnosti obecního zastupitelstva
v Budišově.
Na základě vašich hlasů v podzimních komunálních volbách byli zvolení tito
členové zastupitelstva: p. Kostelecká H., p. Pospíšilová L., p. Beránek J., p. Ing. Dokulil
L., p. Mgr. Hort J., p. MVDr, Mareček V., p. Matoušek R., p. Ondráček S., p. Péťa L., p.
Rybníček J., p. Šabacký J. Na ustavující schůzi dne 30. 11. 1998 byl starostou zvolen p.
Péťa L. a místostarosty p. MVDr. Mareček V. a p. Ing. Dokulil L. Dále bylo rozhodnuto,
že podstatnou část správní činnosti bude vykonávat p. MVDr. Mareček V. Pracovnice
obecního úřadu zůstaly beze změny.
Pro činnost zastupitelstva po schválení plánu práce bylo nejdůležitější získat
přehled o možnostech finančních zdrojů, které je možno využít pro nutný rozvoj naší
obce. Skladba běžných příjmů a výdajů se prakticky opakuje každoročně. Výdaje na
provoz základní školy, mateřské školy, obecního úřadu, veřejného osvětlení kontrolujeme,
ale jsou bezpodmínečně nutné. Dále jsou výdaje obecního rozpočtu zatížené na příštích
deset roků výstavbou vodovodu. Další nutné výdaje vyplývají ze zákona o poplatcích za
znečišťování – v obci chybí čistička. Výdaje za dopravní obslužnost diskutujeme
s okresním úřadem a dopravní společností TRADO prakticky celý rok bez konkrétního
výsledku. Pro poměrně málo početnou skupinu obyvatel čerpáme značnou část rozpočtu,
která by mohla být využita pro všechny občany naší obce. Obecní zastupitelstvo přispívá i
místním zájmovým organizacím na jejich činnost. Tyto nutné výdaje a nízká daňová
výtěžnost v obci určují, že pro nutný rozvoj obce zbývá ročně necelý jeden milion korun.
Obecní zastupitelstvo si stanovilo tyto úkoly:
– dostavba veřejného vodovodu
– dostavba ordinací lékařů
– výstavba obecního úřadu v bloku C nedokončeného zdravotního střediska
– výstavba čtyř bytových jednotek a šesti bytových jednotek
– výstavba inženýrských sítí pro 16 stavebních míst v lokalitě „U Kuchyňky“
– v rámci sdružení obcí pro plynofikaci vybudovat rozvod plynu v obci
– zahájení práce na projektování splaškové kanalizace včetně čistírny odpadních
vod
V letošním roce se obecnímu zastupitelstvu podařilo zajistit státní dotační příspěvky
na tyto akce: 4 bytové jednotky – přestavba pošty, 6 bytových jednotek – přestavba
obecního úřadu, inženýrské sítě pro výstavbu nových rodinných domů a dostavba
ordinací pro lékaře v bloku B zdravotního střediska. V současné době jsou zahájeny
práce na přestavbě bývalé pošty na byty, připravuje se přestavba obecního úřadu na byty
a pracuje se na vybudování inženýrských sítí U Kuchyňky, pokračují práce na dostavbě
zdravotního střediska. Byla dokončena výstavba nové pošty a tato už pracuje v nových
prostorách, byla ukončena první část parkoviště u zdravotního střediska. V budově školky
byly stavebními úpravami připraveny prostory pro obecní knihovnu a pro případné
dočasné umístění obecního úřadu. V budově ZŠ byly provedeny práce pokrývačské,
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natěračské, stolařské, stavební a zámečnické. V průběhu roku zabezpečilo zastupitelstvo
projekčně následující akce: rozvod nízkého napětí veřejného osvětlení a místního
rozhlasu v části Budišova, rekultivace rybníků, rekultivace skládky odpadů a projekt pro
vyhlášení památkové zóny v části Budišova.
V obci byla založena firma Technické služby Budišov s. r. o., která provádí
investorskou a údržbovou činnost pro obecní úřad. Jednateli této firmy byli jmenováni
obecním zastupitelstvem p. MVDr. Mareček, p. Matoušek a p. Péťa. Vlastníkem této firmy
je 100 % obec Budišov.
Při vyjmenování našich záměrů chceme znovu zdůraznit problémy s finančními
zdroji. Všechny dotační tituly představují maximálně 50 % nákladů na jednotlivé akce.
Pro řešení finanční situace rozhodlo obecní zastupitelstvo o prodeji obecních bytů a
uvažuje o odprodeji větší části budovaného zdravotního střediska. Další zdroj peněz
vidíme v bytových družstvech nájemníků nových bytů, kteří mohou získat státní nízko
úročené půjčky.
Hlavně díky iniciativě a úsilí p. MVDr. Marečka byl založen svazek obcí
mikroregion Horácko, ve kterém je soustředěno 28 obcí. Tento svazek má zpracovaný
plán rozvoje celého regionu ve všech oblastech. Realizace tohoto záměru je dlouhodobá,
ale přinesla by celkový rozvoj oblasti. Mikroregion Horácko byl mezi prvními, kdo
v rámci republiky uplatňoval svoje dobře zpracované projekty rozvoje oblasti.
Jsme spokojeni s prací zaměstnanců obecního úřadu, kde došlo k personální změně
na místě ekonomky. Kontrolní orgány nemají k práci našeho obecního úřadu výhrady.
V práci zastupitelstva jsou pochopitelně i nezdary a nedořešené záležitosti. V této
souvislosti bych chtěl uvést hlavně nedořešenou záležitost obecních lesů a Lesního
družstva Budišov. Celá záležitost se posouvá k soudnímu sporu se Státními lesy ČR.
Nedořešená je také situace v dopravní obslužnosti.
Jsme potěšeni Vaší poslední návštěvou na zasedání obecního zastupitelstva, což jak
doufáme signalizuje Váš zvýšený zájem o záležitosti obce.
Hodnocení toho, co jsme udělali a toho, co máme naplánováno, necháme na Vás.
Děkujeme všem, kteří chtějí přispět k rozvoji naší obce se záměrem vybudování životního
prostředí a občanské vybavenosti odpovídající 21. století.
Jménem obecního zastupitelstva a jménem svým přeji všem spoluobčanům klidné a
spokojené prožití Vánoc, hodně zdraví a úspěchů v osobním i pracovním životě po celý
příští rok.
Za obecní zastupitelstvo
Ladislav Péťa,
starosta obce
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Ze zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo na svém zasedání 4. listopadu 1999 projednalo záměr zřízení
památkové zóny v Budišově. Dále byl schválen návrh zřizovací listiny ZŠ Budišov. Ta
od 1. 1. 2000 vstupuje do právní subjektivity. Tento krok by měl škole umoţnit větší
samostatnost v personálních a ekonomických otázkách při zachování jejího hlavního
poslání v oblasti vzdělávání, tak, jak jej definují příslušné předpisy a dokumenty.
Mikroregionu Horácko se podařilo získat dotace pro obce a čtyři základní školy, mezi
nimi i budišovskou, pro jejich vybavení počítači, které by měly slouţit i veřejnosti.
V oblasti investiční výstavby se pro letošní rok počítá s dotacemi na technickou
vybavenost šestnácti stavebních míst v lokalitě U Kuchyňky, přestavbu pošty a obecního
úřadu na byty a na zateplení zdravotního střediska. V plánu pro rok 2000 je dokončení
stavby zdravotního střediska, dokončení vodovodu a zahájení plynofikace obce spolu
s poloţením kabelů pro přenos informací. Dále by měly být dokončeny byty na OÚ.
Poplatkem za zřízení vodovodních přípojek se bude zabývat zvláštní pracovní jednání
zastupitelstva, tak, aby v této otázce bylo jasno do příštího řádného zasedání.
Problémy působí stav povrchu komunikací v místech, kde byly na podzim
prováděny výkopové práce. Otázka, zda má být pevný povrch poloţen okamţitě nebo aţ
po skončení prací, bude zřejmě řešena přijatelným kompromisem. Rovněţ cesta
k bytovkám se letos pevného asfaltového povrchu nedočká, neboť i zde se počítá
s výkopy. Zpracovává se projekt integrované dopravy v rámci regionu, který by měl vést
k optimalizaci dopravní obsluţnosti. Dosavadní monopol firmy Trado byl pro obce
finančně neúnosný.

Sdělení obecního úřadu o prodeji bytu
Obecní úřad v Budišově prodává byt 1 + 1 v bytovce čp. 276
odhadní cena 122 000 Kč
Prodáno bude nejvyšší nabídce
Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě v Budišově, čp. 306

Stěhování pošty
Kořeny budišovské pošty sahají do roku 1900 aţ 1910 (přesné datum není známo).
Sídlo soukromé pošty barona Baratty bylo v jedné z přilehlých budov budišovského
zámku. Prvním poštmistrem byl důchodní panství v Budišově, pan Bedřich Guth (1864 –
1946). Do státních rukou přešla pošta po vzniku samostatného československého státu.
Její sídlo bylo aţ do roku 1952 i nadále na témţe místě. Na poště byl vedle telefonu i
telegraf. Poštovní zásilky se expedovaly odpoledne a večer. Na nádraţí se vozily
dvoukolovou károu. Kdyţ Bedřich Guth odešel do důchodu, byl v roce 1923 jmenován
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poštmistrem jeho syn Vladimír Guth
(1894 – 1978). Při slavnostních
příleţitostech oblékal poštmistr parádní
uniformu s šavlí.
V roce 1952 došlo k přestěhování
sídla pošty do budovy bývalé obecné
školy u rybníka Pekařáku. Odchodem
Vladimíra Gutha do důchodu v roce
1956 převzala poštmistrovskou funkci
paní Vlasta Zelinková. V té době
pracovali na poště čtyři listonoši – pan
Palas, Honzák, Pospíšil a Man.
Poštovní zásilky se doručovaly pěšky
nebo se uţívalo kolo.V roce 1958 byla
pošta vykradena. Škoda činila 10 000
Kč.
Po paní Vlastě Zelinkové převzala
v roce 1976 poštmistrovské ţezlo paní
Helena Kafoňková. Paní Zelinková
však zůstala ještě několik let poště
věrná. Provoz na poště, jako jeden
z mála
provozů,
je
nepřetrţitý.
V dřívějších letech pouze dvakrát, kvůli
Poštmistr Vladimír Guth
silnému náledí, nevyjela včas, a to
1. listopadu 1980 a v prosinci 1989.
Oproti minulým letům tvoří většinu zaměstnanců pošty ţeny. Od února 1981 je roznášení
zásilek usnadněno přidělením auta. Po roce 1989 se telefonní ústředna oddělila a stala se
vlastnictvím Telecomu.
V roce 1997 zaujala místo vedoucí pošty paní Jitka Tesařová. Nastoupila po paní
Kafoňkové, která tuto zodpovědnou sluţbu vykonávala celých 21 let.
Letošního října získala pošta nové prostory. Stěhování proběhlo za jeden a půl dne.
Nynější pošta nabízí pěkné prostředí nejen zákazníkům, ale i zaměstnanci pošty zde mají
kvalitní zázemí. Pryč jsou doby, kdy se veškerá evidence prováděla ručně, kdy se sčítaly
dlouhé sloupce čísel a kdy rukopis poštmistra byl příkladem krasopisu.
Dnes, měsíc po onom velkém stěhování, pozorujeme, jak ta naše stará pošta mění
svou tvář. Nejdříve se sundala krytina, potom vazba a její štít. U mnohých to vše
vyvolává nostalgii, čas se však zastavit nedá.
Nelze si neţ přát, aby se nová budova a její zaměstnanci stali posly dobrých zpráv a
navázali na dlouhou tradici budišovské pošty.
Děkujeme paní Věře Guthové, která nám s nevídanou ochotou dodala archívní
podklady, bez nichţ by toto zamýšlení bylo neúplné. Poděkování patří i paní Zelinkové,
Kafoňkové a Tesařové, které rovněţ poskytly cenné informace.
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p. Vlasta Zelinková, Helena Kafoňková a Jitka Tesařová
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ZPRÁVY
Obecní knihovna
Působí od prosince v nových prostorách vzniklých rekonstrukcí nevyuţívané části
mateřské školky (nad spořitelnou).
V roce 1999 ji navštěvovalo 71 čtenářů. Knihovní fond se rozrostl o 78 svazků,
získaných koupí a o 130 knih, převedených z farní knihovny. Půjčovní den je čtvrtek.
Registrační poplatek činí 10 Kč za rok.
Noví čtenáři budou vítáni.
Oprava vývěsek
Během měsíce října mnozí z Vás spatřili před bývalou poštou nově natřené rámy,
na nichţ byly v dřívějších letech uchyceny poničené prázdné vývěsky. Nátěr prováděl, na
základě zadání opravy obecním úřadem, Luděk Mejzlík. Zanedlouho byly rámy osazeny
opravenými skříňkami (jedna z nich musela být zhotovena nová). Oprava je dílem stolaře
Jiřího Rybníčka a sklenáře Miroslava Křehlíka.
Zprovoznění vývěsek dává moţnost prezentovat se všem těm, kteří svým úsilím
v oblasti kulturního a společenského ţivota ovlivňují dění v obci. Nelze si neţ přát, aby
bylo čím se chlubit a to nejenom budišovským občanům, ale všem, kdo Budišov navštíví.
Co se děje v mateřské škole
V měsíci září začali předškoláci jezdit na předplavecký kurz do Plaveckého areálu
v Třebíči. Absolvovali jsme 10 kurzů a některé z dětí se naučily dokonce i plavat. V říjnu
jsme shlédli divadelní představení „O Honzíkovi a Andulce―, ztvárněné divadelní
skupinou PODIV z Brna.
V listopadu se konala schůzka s rodiči, na které se řešily problémy, které se
vyskytly během letošního školního roku. Rodiče byli informováni o chystaném poplatku
za pobyt v MŠ (50,– Kč měsíčně) od ledna 2000.
Naši MŠ navštívili 9. 11. členové redakce týdeníku PULS se svým maskotem –
klokanem „Pulsíkem―. Fotografie dětí s Pulsíkem byla zveřejněna 23. 11. v týdeníku
Puls. Zúčastníme se výtvarné soutěţe, kterou redakce pro děti uspořádala.
Naše děti také výtvarně přispěly do soutěţe vyhlášené ZŠ, ze které se budou vybírat
obrázky do kalendáře na rok 2000. Doufáme, ţe naše práce uspějí.
Těšíme se na posezení u stromečku, které si kaţdá třída uspořádá před vánočními
svátky.
Alena Nováčková
ředitelka MŠ
Základní škola Budišov informuje:
13. 12. 1999 se uskutečnila v prostorách školy slavnostní vernisáţ výstavy
„Budišov očima dětí―, která byla spojena s prodejem nástěnných kalendářů ilustrovaných
pracemi našich ţáků.
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15. 12. 1999 pořádá ZŠ poznávácí zájezd ţáků do Vídně.
Rodiče, ale zejména prarodiče, jsou 20. 12. 1999 v 16 00 hod. srdečně zváni na
Vánoční posezení do kulturního sálu ZŠ. Touto akcí chceme podpořit aktivity související
s Rokem seniorů.
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2000/2001 proběhne 21. ledna 2000 od
1500 do 1700 hodin a 22. ledna od 900 do 1000 hodin.
29. 1. 2000 pořádá ředitelství ZŠ Budišov a SRPDŠ tradiční školní ples. K tanci a
poslechu bude hrát skupina Proměny. Chybět nebude ani předtančení a bohatá tombola.
Z organizačních důvodů budou přesunuty pololetní prázdniny z 1. 2. 2000 na 4. 2.
2000.
Ředitelství ZŠ Budišov přeje všem našim spoluobčanům šťastné a pokojné
Vánoce a mnoho úspěchů v následujícím roce.

Budišovské nádraží (snad v roce 1936)
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Výlov
Na podzim mají kaţdoročně rybáři ţně. Stejně tak i v naší oblasti, kde se nachází
několik rybníků.
Ve čtvrtek 4. 11. 1999 byl slunný podzimní den. Ráno se sešlo několik rybářů
z Rybářství, a. s., Velké Meziříčí pod vedením ing. Nečase na výlov Pyšeláku. Trval do
odpoledních hodin.
Sloveno bylo několik metráků ryb. Jednalo se hlavně o kapry na vánoční trh a líny
na export. Přihlíţející měli moţnost odkoupit si některé z čerstvě vylovených ryb.
Významní rodáci Budišova
Blíţí se významné výročí, konec tohoto století i tisíciletí. Myslím si, ţe by bylo při
této příleţitosti vhodné i vděčné připomenout ţijícím obyvatelům Budišova všechny,
kteří se v tomto krásném kraji narodili a kteří podle svých moţností přispěli k jeho
rozvoji nebo zvýšení jeho prestiţe.
Obvykle se připomínají jen nejvýraznější osobnosti. Lidé, kteří se výrazně prosadili
v různých oblastech pracovních a ţivotních. Stopa po jejich práci bývá viditelnější a
výraznější neţ u jiných lidí. Těm jiným lidem se často říká bezejmenní. Ale nejsou to lidé
bezejmenní, ti lidé zde ţili, pracovali podle svých schopností, jak nejlépe uměli, a jejich
jména jsou známá, jsou přece uvedena na jejich hrobech. Ať jiţ na hřbitově v Budišově
nebo kdekoliv ve světě, kam je ţivot zavál. A také jsou zachováni ve svých dětech a
dětech jejich dětí, kteří pokračují v jejich díle…
Zanechali zde výsledky své práce, poznamenali dějiny Budišova, dávali mu ţivot a
ducha. A i kdyţ je lidská paměť krátká, nikdy by neměli být zapomenutí!
V závěru tohoto věku si v pokoře připomeňme VŠECHNY naše předky, kteří se zde
narodili nebo zde dlouho ţili a pracovali a svým konáním posunuli ţivot v Budišově
k vyšší kvalitě a hodnotám.
Já si při této příleţitosti připomínám ty budišovské občany, kteří se prosadili svou
prací kdekoliv ve světě, nebo svojí dobrovolnou činností přispěli ke zlepšení
společenského ţivota Budišova a tím pozitivně ovlivňovali i svoje spoluobčany.
V mé paměti jsou, bez nároku na úplnost, zapsáni zvláště:
MUDr. Karel Keprt, zubní lékař, hudebník a organizátor společenského ţivota
MUDr. František Míček, dlouholetý lékař, který pomohl mnoha lidem v nouzi
MUDr. Vladimír Němeček, lékař, historik a numismatik
Leonard Smrček, pilot RAF, padl ve válce
Jaroslav Man, letec, havaroval při vojenském letu
Antonín Hráček, sokol a kapelník, který vychoval mnoho dalších hudebníků
František Zejda, řídící školy a náčelník Sokola
Řídící Zelinka, ředitel nové školy a její pečlivý budovatel
Josef Večeřa, stolař a svérázný člověk a bubeník v místních kapelách
Jan David, zvaný Stréček, stolař, pokladník Sokola a člověk, který uměl potěšit laskavým
humorem
Hubert Pospíšil, kapelník a kutil, který všem ochotně všechno opravil
František Smrček, učitel matematiky, sokol a reţisér ochotnického divadla
Vlastimil David, zkušební pilot tryskáčů, který létal v mnoha zemích světa a zabil se na
Slovensku
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Msgr. Jan Slabý, kněz a obnovitel krásy budišovského kostela a hřbitova
Ing. Jiří Škarek, významný vědecký pracovník ve výzkumu kovů
Vlastimil Zejda z Mihoukovic, mnohonásobný mistr světa v bezmotorovém létání
Všichni budišovští kněţí, kteří se starali o věci duchovní i světské
Všichni budišovští učitelé, kteří vychovali mnoho generací slušných lidí
Všichni amatérští divadelníci v Budišově
Všichni obětaví organizátoři a hráči budišovského fotbalu
Všichni organizátoři zábav a plesů a silvestrovských večerů
Nesmí být nikdo zapomenut!
Ing. Rostislav Tesař,
rodák z Budišova
——————————
Vánoční půlnoční zamyšlení
Je to zvláštní den a zvláštní noc. Nikdo nikomu nic nenařizuje – a přece všichni
víme, že se máme dnes chovat jinak než obvykle. Každý den přece nedáváme kdekomu
dárky. Každý den nemáme čas pro rodinu, děti, posezení, vzpomínky… Každý den máme
mnoho práce, kterou dnes z části nebo vůbec dělat nemusíme… Je to zvláštní den a
zvláštní noc. Řekl bych den a noc, kdy toužíme být plně lidmi. Nebo – ale to se každému
nepovede – kdy se nestydíme být lidmi. Být lidskými. Být dobrými.
Co nás ale k tomu každý rok vyprovokuje? Snad touha, která je na dně srdce
každého z nás. Touha po dobru. Touha překonat své sobectví. Touha nebýt sám, být pro
druhé. Touha uskutečnit něco z toho krásného, co jsme zažívali jako děti.
Ale nejen to. Ať o tom víme nebo ne, působí tu ten nejhlubší základ Vánoc. Událost
pro některé známá, pro některé neznámá, ale událost skutečná. Narození toho, který byl
plně člověkem, protože přišel od původce života a lidství. Narození muže, který neměl ani
stát, ani vojsko, ani policii, ani zbraně – a přece přišel z lásky k nám, z lásky k tobě, abys
nezůstal nakonec osamocen se svými životními prohrami, neúspěchy, hříchy. Abys
nezůstal sám ve své smrti se svou zlobou.
O narození tohoto Ježíše se mluví v evangeliu – „radostné zvěsti“. O významu
tohoto Ježíše mluví dějiny Evropy, dějiny světa i osobní dějiny každého, kdo se s ním
setkal, porozuměl mu, uvěřil v něho.
Dnes prožíváme krásný večer, zvláštní den, jedinečnou noc. Nebojme se v ní
dobroty, která nás zapaluje a za kterou se možná stydíme. Zítra tyto zvláštní pocity
pominou. To nevadí. Nemusíme ale zůstat v šedi či bezradnosti života až do příštích
Vánoc. Ježíše, světlo, radost, pravdu – můžeme poznávat už zítra. Všichni jsme pozvání.
Chceme vám s ostatními křesťany v tom pomoci. Abychom totiž všichni společně žili – ne
jen přežívali – od Vánoc do Vánoc.
Kouzlo Vánoc je nezávislé na pohodě či nepohodě, ale závisí na lásce a hloubce
lidského srdce.
Království narozeného dítěte je ve vás.
Pokud je ve vás láska k Bohu, zůstává i ve vás kouzlo všech kouzel – láska Boží,
věčná a nekonečná.
Vybral a sestavil
P. František Školař, duchovní správce
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BUDIŠOV – VÁNOČNÍ BOHOSLUŢBY:
24. 12. 1999 – pátek (Štědrý den)
7.00 – mše svatá
Otevření jubilejního roku 2000

21.00 – mše svatá (půlnoční)

25. 12. 1999 – Slavnost Narození Páně
8.00 – mše svatá
10.00 – mše svatá
14.30 – díkuvzdání a pobožnost u jesliček
26. 12. 1999 – Svátek Svaté rodiny Jeţíše, Marie a Josefa
8.00 – mše svatá
10.00 – mše svatá
27. 12. 1999 – Svátek sv. Jana apoštola a evangelisty
17.00 – mše svatá
28. 12. 1999 – Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
6.15 – mše svatá
29. 12. – Pátý den v oktávu Narození Páně
17.00 – mše svatá
30.12. 1999 – Šestý den v oktávu Narození Páně
17. 00 – mše svatá
31. 12. 1999 – Sedmý den v oktávu Narození Páně (Silvestra)
14. 00 – mše svatá na poděkování a vyprošení milostí a darů do Nového roku
1. 1. 2000 – Slavnost Matky Boţí, P. Marie (Nový rok)
8. 00 – mše svatá
10. 00 – mše svatá
(Během obou mší svatých proběhne vánoční sbírka na opravu kostela. Na
opravu kostela budou sloužit i všechny sbírky o Vánocích.)
Před Vánocemi na 4. neděli adventní 19. prosince 1999 bude od 14.00 do 15.30
hod. možnost si vykonat svátost smíření. Přítomni budou cizí zpovědníci.
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Cikáni „na městečku“ před Kašparovými v roce 1934

DÝCHÁŠ, DÝCHÁM, DÝCHÁME
Tma jako v hrobě, mráz v okna duje,
v světnici teplo u kamen
v krbu se svítí… a i kdyby vyhasínalo, přiloţil by Karel Jaromír Erben či jiný jeho
současník prostě další poleno.
Dnes máme mnohem širší výběr topiva. A kdyţ uţ nám oheň pěkně hoří a sálá,
proč nepřiloţit také kousek dřevotřísky, starou silonovou bundu nebo pár kelímků od
jogurtu? Jak by se to ostatně všechno vešlo do popelnice?
Spalování odpadků v domácích topeništích je běţný způsob, jak ušetřit za jejich
odvoz, avšak teploty, při nichţ zde probíhá hoření, jsou nízké a palivo je nedostatečně
okysličováno (na rozdíl od spaloven odpadků), proto vzniká zpravidla více nebezpečných
škodlivin.
V následujícím výčtu uvádím nejčastěji spalované materiály, druhy škodlivých
látek uvolňovaných do ovzduší a následky jejich působení na lidský organismus.
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materiál
dřevotříska
polyamidy
(silon, nylon…)

guma (pryţ)

plasty (obecně)

škodlivé látky
fenoly
čpavek

co způsobují
jedy se silným dráţdivým účinkem
dráţdí sliznice, vyvolává nevolnost
a bolesti hlavy

kyanovodík

zarudnutí spojivek, prudké bolesti
hlavy aţ závratě

oxidy síry

dráţdí dýchací cesty

polyaromatické
uhlovodíky

rakovinotvorné

nadměrné mnoţství
oxidu uhelnatého
ftaláty

znemoţňuje přenos kyslíku krví,
dochází k dušení
způsobují rakovinu

při hoření vznikají také monomery příslušného
plastu (to jsou základní stavební kameny jeho
uhlovodíkového řetězce) a ty jsou rovněţ nebezpečné

z polyetylénu
(igelitové tašky
a sáčky, cedníky…)

etylén

ve vyšších koncentracích způsobuje
narkózu, o účincích niţších konc.
nemáme dostatek informací

z polypropylenu
kelímky, elektro–
izolace, textilní
vlákna…

propylen

působí negativně na krevní oběh

z polystyrenu
(pěnový p.)

styren

jed

z polyvinylchloridu
(PVC–podlahové
krytiny, pláštěnky,
ubrusy, trubky,
hadice atd.)

vinylchlorid

jed s rakovinotvorným účinkem

kyselina
chlorovodíková

silně dráţdí horní cesty
dýchací

chlor
fosgen

v 1. světové válce pouţívány
jako bojové plyny, niţší koncen–
trace vedou k nemocem dýcha –
cích cest

dioxiny

rakovinotvorné
Ing. Karin Horáková
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Srážky
Mnoţství spadlých sráţek v měsících září a říjen v porovnání se stejnými měsíci
v roce 1997 a 1998:

září
říjen

1997

1998

1999

42, 4
36, 4

83, 1
80, 0

41, 1
24, 9

——————————

SPORT
Díky úspěšnému fotbalovému podzimu je „A― muţstvo muţů v tabulce II. třídy na
pátém místě se ztrátou 6 bodů na první Kouty. Uvádíme podzimní utkání se střelci našich
branek:
Budišov – Čáslavice 1 : 1 (Martin Chalupa)
Kralice – Budišov 1 : 2 (Jiří Hladík, Lubomír Hlaváč)
Opatov – Budišov 3 : 0
Budišov – Bopo B 0 : 1
Kouty – Budišov 3 : 1 (Richard Leţák)
Budišov – Březník 5 : 0 (Pavel Karas 3, Martin Chalupa, Jiří Hladík)
Přibyslavice – Budišov 3 : 2 (Lubomír Hlaváč, Pavel Karas)
Budišov – Mohelno 2 :1 (Milan Koš, Jiří Hladík)
Studenec – Budišov 0 : 2 (Jiří Hlaváč, Pavel Karas)
Budišov – Čechtín 3 : 0 (Lubomír Hlaváč 2, Josef Karas)
Rapotice – Budišov 1 : 2 (Lubomír Hlaváč, Martin Chalupa)
Budišov – Třebelovice 2 : 1 (Martin Chalupa, Richard Leţák)
Náměšť B – Budišov 3 : 1 (Martin Chalupa).
Do jarní části přejeme našim fotbalistům vydařený vstup.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Narození
Tůmová Kateřina
Syrový David

2. 10. 1999
2. 11. 1999

Zemřela
Balounová Anna

27. 10. 1999

ve věku 47 let

——————————
Poděkování
S posledním číslem Budišovského zpravodaje v tomto roce se Vám dostává do
rukou i jeho příloha s přehlednou mapou Budišova. Je výsledkem práce Ing. Ladislava
Dokulila, který je autorem i předcházejících příloh. Díky jeho úsilí máme všichni
moţnost rychle se orientovat v oblasti nabídky budišovských sluţeb a řemesel, v poloze
jednotlivých domů a v místních telefonních číslech.
Obecní úřad v Budišově děkuje redakční radě Budišovského zpravodaje za
roční úspěšnou činnost, kterou tato rada vykonávala bez nároku na odměnu. Přeje
jí do nového roku hodně úspěchů v práci na dalších číslech zpravodaje.
Zástupce starosty
MVDr. Vladimír Mareček
——————————
CHCETE MĚ?
DARUJI
FENKY KŘÍŢENCE LABRADORA
STÁŘÍ 3 MĚSÍCE
tel. 0618/875 184

——————————
redakce Budišovského zpravodaje
přeje všem svým čtenářům radostné a pokojné svátky vánoční
i šťastný a úspěšný jubilejní rok přechodu k novému tisíciletí

*
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ROK ZPRAVODAJE
Tyto řádky by měl psát někdo jiný. Vždyť komu přísluší hodnotit úroveň a zaměření
listu, když ne jeho čtenářům? Budišovský zpravodaj ale, na rozdíl od zavedených novin a
časopisů, písemné ohlasy, dopisy a náměty, zdá se, nedostává. Ohlíží-li se tedy za prvním
ročníkem zpravodaje redakce, může být spokojena se zájmem o třetí číslo (náklad 500
výtisků prakticky rozprodán) a s kladným ohlasem u rodáků (příspěvek jednoho z nich
můžete číst v tomto čísle). Starosti nám dělá úzký okruh přispěvatelů, o to větší díky těm,
kteří jakkoliv do prvního ročníku zpravodaje přispěli. Pokud by se podařilo rozšířit okruh
osob, které veřejnost prostřednictvím zpravodaje oslovují (třeba i s názory osobními a
kritickými), jistě by jeho stránky lépe odrážely skutečný život naší obce. Vděčni budeme
za archivní materiály a vzpomínky pamětníků, jakékoliv připomínky a náměty čtenářů.
Místním podnikatelům umožníme otištění reklamních textů za výhodné ceny. Na
shledanou v jubilejním roce 2000.
——————————
PŘÍLOHA 4/1999: Budišov – přehledná mapa 1 : 5 000
Změny a opravy v příloze č. 3:
Opravené znění:
uţivatel
Pospíšil Jindřich
Pospíšil Josef a Ludmila
Sedláček Petr
Sedláček Zdeněk a Jarmila
Tesař Vladimír, Ing.

čp. poznámka
67
9M
276 karosář
264 zámečník, karosář
44M

telefo
n 875
+
404
566
816
580
370

——————————
Budišovský zpravodaj č. 4/1999
http://www.horacko.cz/budisov/zpravodaj
Cena Zpravodaje: 5,– Kč
V prodeji: Noviny, Helena Kafoňková Ko–Tex, Helena Kostelecká Obuv, hračky, Lidka
Poskočilová Zelenina, Petr Kosina Potraviny ZD Budišov, Zdeňka Nováčková
Vydává: Obecní úřad v Budišově, tel.: 0618/875 110, e-mail ou.budisov@pvtnet.cz
Redakce: Karel Pavlíček, Mgr. Markéta Dosbabová, Mgr. Jiří Horák
Technická realizace: Ing. Ladislav Dokulil
Tisk Tiskárna Charvát, s.r.o., Velké Meziříčí
Uzávěrka tohoto čísla 20. listopadu 1999
Uzávěrka příštího čísla 29. února 2000
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