KALENDÁRIUM

Chystané akce pořádané obcí
LETNÍ BRANNÝ ZÁVOD PRO DĚTI OBCÍ S PŘEKVAPENÍM
TERMÍN BUDE UPŘESNĚN

Další plánované akce v Budišovicích
NEDĚLE 14. ČERVNA OD 9.00 – TRADIČNÍ POSVÍCENSKÁ
MŠE V KAPLI SVATÉHO VÍTA V BUDIŠOVICÍCH
NEDĚLE 14. ČERVNA OD 17.00 – POSLEDNÍ ZÁPAS SEZÓNY
2014/2015 MUŽSTVA TJ SOKOL BUDIŠOVICE PROTI TÝMU
BOHUSLAVICE „B“
SOBOTA 18. ČERVENCE OD 16.30 – FOTBALOVÝ ZÁPAS
SEVERU PROTI JIHU NA HŘIŠTI TJ SOKOL BUDIŠOVICE
SOBOTA 18. ČERVENCE OD 18.00 – TRADIČNÍ KOŠT
POŘÁDANÝ HASIČI NA HŘIŠTI
SOBOTA 8. SRPNA OD 8.30 – MEMORIÁL ZDENKA CHMELA
NA HŘIŠTI

Výročí
K významnému životnímu jubileu přejeme všechno
nejlepší, a hlavně zdraví:

Aloisi Andělovi
Sylvě Salamonové
Zdeňce Žabenské
Elišce Žáčkové
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BUDIŠOVICKÝ ZPRAVODAJ
Vážení spoluobčané,
jednou ze základních vizí, se kterými jsme vstupovali do úřadu
starosty a místostarosty naší vesničky (a pochopitelně zde mluvíme
i za mnohé zastupitele), bylo oživení společenského života Budišovic.
Přáli jsme si oslovit co nejvíc lidí – ať už starousedlíků, nebo těch, kteří
se k nám přistěhovali teprve nedávno, aby se zapojili do různých
činností, jež pro ně jako představitelé obce připravíme. Chtěli jsme
jim ukázat, že se můžeme při různých akci společně bavit, ale že
zároveň jsme všichni zodpovědní za to, jak obec vypadá.
Musíme říct, že odezva, jakou tato naše snaha měla – jakkoli je vše
teprve v počátcích a máme za sebou první půlrok volebního období –
nás mile překvapila, ba skoro až šokovala. Účast na dušičkové stezce
odvahy nebo silvestrovském pochodu k Hotelíku nás utvrdila v tom,
že „hlad“ spousty lidí v obci po společných akcích je velký. A to jsme
ještě netušili, kolik spoluobčanů se zapojí do úklidových prací ke Dni
Země spojených s čistěním mezí okolo Budišovic. Jedním slovem –
bylo jich řádově několikrát víc, než jsme předpokládali.
Tímto bychom vám všem, kteří tuto „hru“ s námi hrajete, chtěli
poděkovat. Jsme rádi, že vám osud naší vesnice není lhostejný
a stejně jako my chcete, aby byla co nejhezčí a život v ní byl co
nejpestřejší a nejpříjemnější.
Věřte proto, že se dál budeme snažit pokračovat v nastaveném kurzu,
a nejenže neustaneme ve vymýšlení a realizaci všeho možného
i nemožného, co by vás mohlo bavit a obci by mohlo prospět, ale rádi
vyjdeme vstříc i vám a podpoříme vás v tom podnětném, čím se vy
sami budete snažit život obce obohatit. Proto vymýšlejte, plánujte,
stačí nás jenom oslovit, a my uvidíme, co s tím můžeme dělat.
Krásné léto a vydařenou dovolenou vám přejí
Petr Uvíra a Jiří Popiolek, starosta a místostarosta Budišovic
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OBEC INFORMUJE
Úklid obce
V sobotu 9. 5. 2015 v dopoledních
hodinách proběhla akce obecního úřadu,
která měla pracovní název „úklid
příjezdových cest do obce“. Tato byla
následně dle doporučení jednoho
nejmenovaného občana přejmenována
na „socialistickou brigádu“.

Na
dobrovolné
akci
se
sešlo
neuvěřitelných 62 lidí, a velkou část
tvořily děti. K dispozici byla čtyři svozová
vozidla, zajišťující odvoz posbíraných
odpadků. Akce skončila okolo oběda, kdy
byl všem účastníkům nabídnut skvělý
kančí guláš, případně klobása. K pití byla
pro každého zajištěna limonáda nebo
půllitr piva.
Obecní úřad velmi děkuje všem, kteří se
na této úklidové akci jakkoliv podíleli.
Speciální poděkování náleží našim
myslivcům, kteří na akci věnovali zdarma
kančí maso na guláš, a dále pak všem,
kteří dali k dispozici svá vozidla k odvozu
sesbíraného odpadu.
(pu)

Důležité obecní drobnosti
 Obec děkuje spoluobčanům, kteří
sečou trávu a upravují prostor před
svými ploty v sousedství místních
komunikací. Byli bychom rádi, kdyby
tuto činnost, která pomáhá zkrášlit
vzhled naší vesnice, provádělo co
nejvíc lidí.
 Obec zvažuje vytvoření nového
zemníku. Podle předběžných plánů
by se měl nacházet blízko vodní
nádrže Bazal na výjezdu z Budišovic
směrem na Pustou Polom.
 Obec oznamuje, že dotace na
kompostéry pro budišovické občany
byla schválena. Kompostérů bude
celkem 150 a obdrží je ti ze stálých
občanů Budišovic, kteří projeví
zájem dříve.
 Obec oznamuje občanům, že
pronájem tenisových kurtů v Myšinci
bude možný v termínech, kdy
nebude
areál
o prázdninách
využívaný dětskými tábory, tedy
v období od 15. června do 30. června
a od 1. září do 15. října. Pronájem
kurtu na hodinu stojí 50 Kč a klíč si je
možné zapůjčit po dohodě s paní
Kozlovou nebo panem Popiolkem na
obecním úřadě.

A ještě jednou ke komunálnímu odpadu
Setkáváme se s tím, že mnoho lidí vůbec netuší, že za vytříděný odpad naše obec inkasuje od
společnosti EKOKOM finanční prostředky. V roce 2014 naše obec tímto způsobem získala
91 307 Kč. Je tudíž logické, že naše snaha směřuje k tomu, aby se v černých popelnicích na
komunální odpad objevovalo minimum tříditelného odpadu. Bohužel v této snaze nás velmi brzdí
kontejnery, které obec umístila v několika chatovištích. Anonymní nádoby jsou naplňovány
soustavně odpadem, který do nich nepatří. Naše obec v loňském roce musela v rámci
hospodaření s odpady doplácet cca 80 000 Kč, což byl rozdíl mezi přijatými poplatky za
komunální odpad a zaplacenými fakturami za odvoz odpadu firmě Marius Pedersen. Nálepky na
nádobách pro komunální odpad, které jsme v letošním roce začali praktikovat, jsou tak jen
snahou o co nejnižší možné množství komunálního odpadu, které naše obec vyprodukuje.
Věříme, že to pochopíte, protože nemáme zájem zvyšovat poplatky za komunální odpad… (pu)
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ŽIVOT V OBCI

Velikonoční tvoření
K jaru neodmyslitelně patří nejvýznamnější křesťanské svátky Velikonoce, které mají
bohatou tradici. I my jsme si vás dovolili pozvat na velikonoční tvoření v sobotu 28. 3.
v Obecním domě v Budišovicích. Připraveny
byly malé dílničky, kde si mohli všichni, bez
rozdílu věku, vlastnoručně vyrobit hezkou
dekoraci do bytu.
Nabídka byla opravdu pestrá. Děti měly
možnost naučit se krok za krokem zdobit
voskem vyfouklá vajíčka, vyrobit kuřátka
sedící v zeleném křovíčku, vytvarovat
a nazdobit zajíčky z punčoch plných pilin,
uháčkovat si kytičky, nazdobit cukrovou
polevou předpečené medové perníčky a pod
vedením zkušeného košikáře si uplést pomlázku z nařezaných proutků. Současně proběhl
prodej koláčů a perníků, patchworkových výrobků a ochutnávka vajíčkových pomazánek.
Tento den plný lidových tradic byl ve znamení pohody, protože se zabavily nejen děti, ale
bez váhání se zapojili i dospěláci.
(ak)

Den dětí byl letos deštivý

Táborák na hřišti

Poslední květnovou sobotu se uskutečnil na
hřišti pod patronací TJ Sokol Budišovice jako
každoročně Den dětí.
Po několika letech, kdy akci počasí přálo, se
tentokrát bohužel zhruba po hodině rozpršelo
a až do konce už nepřestalo.
I tak byla akce v rámci možností úspěšná,
protože přišlo téměř sto dětí, které si zpočátku
zaskákaly v hradu zapůjčeném paní Sobolovou
z Myšince, posléze si mohly zasoutěžit na kole
štěstí nebo pochutnat na párku v rohlíku a na
malinovce, a ty vytrvalé nakonec pan Žídek
povozil ve své čtyřkolce.
(jp)

Dne 9. 5. 2015 proběhl na dětském
hřišti táborák, který k 70. výročí
osvobození obce zorganizoval Sbor
dobrovolných hasičů Budišovice.
Táborák byl zapálen po krátkém
proslovu starosty obce v 18.00 hodin
pamětníkem 2. světové války panem
Lubomírem Novákem.
Vzhledem k použitému, poněkud
mokrému dřevu bylo nutné podpořit
hoření táboráku suchým materiálem
ze zásob Arnošta Kučery. Sešlo se
nebývalé množství lidí, kteří se dobře
bavili
za
doprovodu
jak
reprodukované hudby, tak kytary
a houslí v podání našich dvou
spoluobčanů.
(pu)

Sbor dobrovolných hasičů Budišovice
děkuje všem občanům, kteří jim
věnovali svůj kovový odpad. V rámci
akce bylo sebráno 3740 kg kovového
šrotu.
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Tradiční smaženice
Dne 24. 5. 2015 proběhla od 14.30 na
místním
hřišti
smaženice,
k uctění
Svatodušních svátků. Tuto akci jako již
tradičně pořádal Sbor dobrovolných hasičů
a strana lidová (KDU-ČSL).
K poslechu hrála kapela pana Miloše
Javorka, a byť krátce po začátku akce začalo
pršet, nakonec se vyčasilo a smaženice
zdárně probíhala až do pozdních
odpoledních hodin. Bylo usmaženo 360
vajec v polní kuchyni a všichni dotázaní si
pochutnali.
(pu)

Pingpongový turnaj
O budišovický pohár
má první vítěze
Prvního
ročníku
pingpongového
turnaje
O budišovický pohár, který se uskutečnil v sobotu
11. dubna, se zúčastnilo devět mužů, jedna žena
a šest dětí. Vítězi v jednotlivých kategoriích se
stali Jan Folwarczny, Monika Folwarczná
a Tobiáš Folwarczny. Děkujeme všem, kteří přišli,
příští termín turnaje včas ohlásíme, počítejte
s listopadem!
(jp)

Sever proti jihu a Budišovický košt
se uskuteční 18. července
Organizátoři Budišovického koštu, který se
uskuteční v sobotu 18. července od 18.00,
vyzývají občany, aby se přihlašovali do soutěže
se svými produkty. Soutěžní vzorky v množství
1 litru noste na obecní úřad Petru Uvírovi.
Seznam předběžně přihlášených na fotbalové
klání Severu proti jihu, které se uskuteční
rovněž v sobotu 18. července od 16.30, bude
vyvěšen v hospodě Na hřišti. Neváhejte
a zúčastněte se!
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Co jsme už postavili a co ještě chystáme

Posvícení v Budišovicích
V naší obci byla postavena současná zděná
kaple v roce 1873 a byla zasvěcena
sv. Vítu. Předtím a na stejném místě stála
od nepaměti malá dřevěná kaplička. Její
předpokládaný tvar je možno vidět na
dřevorytu akademického malíře a místního
rodáka Karla Žaludy, který jej vytvořil
v roce 1973 u příležitosti 100. výročí
stavby kaple. Tento dřevoryt je umístěn
v kapli (na zadní zdi).
Naše obec slaví posvícení v den svátku
sv. Víta, což je 15. června.
Proto i v letošním roce se bude konat
tradiční posvícenská mše svatá v neděli
14. června 2015 netradičně již v 9 hodin.
Všichni jste srdečně zváni.
Jiří Pchálek

Domácí mistrovská utkání
TJ Sokol Budišovice
(červen)

NEDĚLE 14. ČERVNA, 17.00:
BUDIŠOVICE – BOHUSLAVICE „B“
V sobotu 8. srpna se od 8.30 na hřišti TJ
Sokol Budišovice uskuteční tradiční
předsezónní turnaj – MEMORIÁL
ZDENKA CHMELA.
O programu i účastnících turnaje vás včas
budeme informovat na webových
stránkách obce.
Rozpis zápasů na sezónu 2015/2016,
která začne v druhé polovině srpna 2015,
bude včas vyvěšen
na webových
stránkách obce.

Vážení spoluobčané,
jaro je v plném rozpuku, a tak jsme konečně mohli přejít
od slov k činům – a začít s některými z plánovaných
stavebních prací v obci. Jak jste si určitě všimli, před
dokončením jsou opravy místních komunikací na ulicích
Sportovní, K Zátiší a Strmá.
Zároveň se nám podařilo dojednat s Dopravním
podnikem města Ostravy společnou úpravu prostranství
před tramvajovou zastávkou Zátiší. Díky tomu zmizí před
drážní budovou vždy přítomná a nepříjemná obří kaluž a
přístup k samotné zastávce ze strany od hospody U
Tondy bude daleko příjemnější a méně bahnitý. Se
starostou Horní Lhoty jsme také dojednali společnou
opravu ulice Hraniční, která významným způsobem
ulehčí přístup k pozemkům části budišovických chatařů
i stálých obyvatel.
Velkou radost máme i z nového „domečku“, který pro
obec vyrobila firma Michala Luzara na dětském hřišti.
Z plánovaných tří fází úpravy celého prostoru dětského
hřiště tak máme za sebou první, o druhé – velkém
dětském hradu – už teď víme, že letos nevyjde, protože
žádost o dotaci na ministerstvu pro místní rozvoj byla
zamítnuta. A u třetí – úpravy asfaltového povrchu na
víceúčelovém hřišti – napjatě čekáme, jak dopadne
žádost o dotaci na ČEZu. Žádost jako taková byla přijata,
v těchto dnech se rozhodne, zda bude úspěšná.
Ne všechno je ale tak růžové, jak bychom si
představovali. Hluboké vrásky nám letos připravují
platby, které dostává obec od státu – konkrétně výběr
daní, jejichž část ze zákona patří obci. Jejich výše zatím
ani zdaleka neodpovídá odhadům, které máme dané
v rozpočtu a které jsme stanovili s ohledem na loňský
rok. Kvůli tomu jsou příjmy obce nižší, než jsme
plánovali, a může se stát, že některé akce, s nimiž jsme
pro letošek počítali, budeme muset o rok odložit.
Nechceme vás nijak znervózňovat, zatím jsme odhodláni
všechny plány dodržet, ale byli bychom rádi, kdybyste
věděli, že jsou věci, které nemůžeme ovlivnit a nic s nimi
nezmůžeme.
Držte nám proto palce, ať se situace zlepší a my můžeme
splnit všechno, co jsme si předsevzali a co jsme vám
slíbili.
(jp)

Stručně
Mříž na kapličce
dokončena
V minulém čísle avizovaná
mříž na kapličce Panny
Marie je už hotová a na
místě. Přijďte se podívat,
stojí to za to!
Hrad na dětském hřišti
letos nebude
Prvním významným
neúspěchem obecních
žádostí o dotace je
zamítnutí žádosti na
ministerstvu pro místní
rozvoj o poskytnutí
příspěvku na dětský hrad.
Příští rok to zkusíme
znovu!
Lesy České republiky
opraví cestu k Lomům
Stav cest k obecním
chatovištím nás velice
trápí, a tak je jenom dobře,
že po naší intervenci Lesy
ČR opraví cestu k Lomům,
která jim patří.
Obec uspořádala zájezd na
divadelní představení
v Těškovicích
Tradiční divadelní festival
Těškovické jaro i letos
navštívila skupina
budišovických občanů, jimž
obec zaplatila cestu
autobusem.
Termín dalšího
zastupitelstva
Červnové zastupitelstvo se
bude konat v úterý 16.
června 2015 od 19.00
v sále Obecního domu.
Srdečně vás všechny
zveme!
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CO SE DĚJE V NAŠÍ ŠKOLCE
Středa 25. 3. 2015 byla v naší školce ve znamení „Vynášení Morany“. Nejprve jsme si
ovšem Moranu, která symbolizuje vynášení „zubaté“ zimy a vítání jara, museli se
staršími dětmi vyrobit. Pro tuto příležitost jsme se také naučili spoustu písní o jaru.
A pak jsme již mohli za zpěvu písní, rachotu nejrůznějších chrastidel, dupotu
a tleskání zimu z naší vesnice „vyhnat“. Prošli jsme vesnicí a pak jsme se vydali do
Myšince k potoku, kde jsme nechali Moranu strašit. Větvičky nazdobené barevnými
stužkami, které připomínají barevné jaro, jsme
si potom přinesli k výzdobě prostorů před naší
školkou.
Hned další středu 1. 4. 2015 jsme jeli linkovým
autobusem na návštěvu do MŠ Hlubočec, kde
jsme společně zhlédli velikonoční představení
„Ukvokaná slepičí pohádka“.
V dubnu byl v naší školce pro děti připraven
hudební výukový program – „Já nic, já
muzikant“. Děti si mohly prohlédnout různé
hudební nástroje, které si pak také vyzkoušely a zahrály si na muzikanty. Byly
velice šikovné a profesionální muzikant je pochválil za aktivitu a znalost velkého
množství písniček. Děti si v dubnu mohly také vyrobit obrázky zajímavou technikou
– enkaustikou, což znamená barvení horkým voskem. Obrázky se dětem povedly
a určitě již zdobí jejich pokojíčky.
Již tradičně je vrcholem celého školního
roku v mateřské škole vystoupení dětí pro
maminky. To se letos konalo ve čtvrtek 7. 5.
2015 v sále Obecního domu. Děti se poctivě
připravovaly, a tak mohli všichni přítomní
zhlédnout pásmo básníček, písní a tanečků,
a to nejen o maminkách, jaru, ale také o
škole, která už čeká na naše předškoláky.
Na závěr pak děti popřály svými
maminkám ke Dni matek i s kytičkou a
vlastnoručně
vyrobeným
přáníčkem.
Doufáme, že se všem zúčastněným program líbil a potěšil je. Dalším zpestřením
programu byla pro děti beseda s hasičem panem Sýkorou.
Na co se mohou ještě děti do konce školního roku těšit? Čeká nás výlet do
loutkového divadla v Ostravě spojený s prohlídkou strašidelné jeskyně, výchovně –
preventivní program s policií ČR a „ Cesta za pokladem“. Pro předškoláky je
připraveno „Spaní ve školce“ s táborákem, stezkou odvahy a malou noční
diskotékou. A pak se již opravdu se svojí školkou rozloučí a po očekávaných
prázdninách vykročí do „velkého světa“ na základní škole.
(vj)
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PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

S t a v e b n i n y Jiří Návrat
Sleva na betonové výrobky firmy Presbeton
až 45%
Písek tříděný 312,-/tuna
Základová tvárnice od 25,-/ks

spolehlivý – rychlý – neomezený

Při předložení tohoto letáku sleva 5%
na jeden nákup.
Slevy nelze sčítat. Neplatí při platbě platební kartou. Ceny jsou uvedeny s DPH. Akce platí do 30. 06. 2015

… internet pro vás …
Jaroslav Ptáček
tel.: 732886741, 552309897

Mgr. Jan Ptáček
tel.: 602257588

www.budnet.eu
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Provozovna: U Garáží 253, Háj ve Slezsku Prodejní doba
www: www.stavebniny-navrat.cz
Po 7:00 – 15:00
e-mail: navrat.jiri@volny.cz
Út – Pá 7:00 – 16:00
telefon: 604 941 368
So 7:30 – 11:00
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FOTOGALERIE

Děti ze školky se chystají vynášet Moranu a přivítat tak jaro.
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Úklid mezí v okolí obce přilákal opravdu hodně lidí. Nechybělo
sluníčko ani dobrá nálada.

FOTOGALERIE

Na velikonočním tvoření se návštěvníci mohli seznámit se
spoustou různých dovedností spojených s tímto významným
svátkem

Domeček na dětském hřišti se firmě Michala Luzara opravdu
mimořádně povedl!
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