KALENDÁRIUM

Chystané akce pořádané obcí
SOBOTA 1. DUBNA 2017, 9:00: JARNÍ ÚKLID PŘÍKOP PODÉL
BUDIŠOVICKÝCH CEST

BUDIŠOVICKÝ ZPRAVODAJ
11 // 22001177

SOBOTA 8. DUBNA 2017, 14:30: VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
V SÁLE OBECNÍHO DOMU
PÁTEK 21. DUBNA 2017, 18:30: PŘEDSTAVENÍ DIVADLA
BUDÍK
SOBOTA 29. DUBNA 2017, 8:00: SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU

Další plánované akce v Budišovicích
NEDĚLE 26. BŘEZNA 2017, 15:00: ZAHAJOVACÍ FOTBALOVÉ
UTKÁNÍ JARNÍ ČÁSTI SEZÓNY BUDIŠOVICE – TĚŠKOVICE
STŘEDA 5. DUBNA 2017, 16:00: SETKÁNÍ KLUBU DŮCHODCŮ

Výročí
K významnému životnímu jubileu přejeme všechno nejlepší:

Oldřišce Neuwerthové
Milanu Pitelovi
Janě Večeřové
Úmrtí
Navždy nás opustili

Marie Luzarová
Emilie Maráková
František Salga
Upřímnou soustrast rodinám.
Budišovický zpravodaj 1/2017, vyšlo 14. března 2017
redakce: Věra Javorková (vj), Miroslava Kozlová (mk), Antonie Kratochvílová (ak), Jiří
Popiolek (jp), Petr Uvíra (pu), kontakt: budisovicky.zpravodaj@email.cz. Zpravodaj vyšel
nákladem 270 ks. Občanům Budišovic je distribuován zdarma. Vydává Obec Budišovice,
Opavská 112, Budišovice, 747 64. Registrace Budišovického zpravodaje: MK ČR E 22450.

Vážení spoluobčané,
na zahrádkách už kvetou první sněženky a bledule, a tak je
jasné, že vláda zimy končí a čeká nás opět doba rytí, pletí,
okopávání. Zároveň je tady doba jarního úklidu, ke kterému
patří i vyčištění obecních příkopů a mezí. To v Budišovicích
uspořádáme letos již potřetí.
Minulé roky ukázaly, že je s touto akcí třeba přijít co
nejdříve, než příkopy zarostou trávou, a tak se úklid letos
uskuteční již v sobotu 1. dubna. A ne, opravdu to není apríl,
myslíme to vážně. Těšíme se na vás a doufáme, že se stejně
jako v předchozích dvou letech zúčastníte v co nejhojnějším
počtu – vždyť tento úklid je také příležitostí vyjít si s celou
rodinou na hezkou jarní procházku.
Popularita, jakou si úklid příkop mezi vámi za tak krátkou
dobu získal, nás nesmírně těší. Stejně jako to, s jakou chutí
se účastníte i obcí pořádaných výletů, lampionových
průvodů, drakiád, bálů a dalších akcí. Za to všechno vám
děkujeme.
Přesto bychom vás rádi upozornili ještě na jednu pravidelnou
obecní „akci“. Tou je zasedání zastupitelstva, které se koná
zhruba každé dva měsíce v sále Obecního domu a
informujeme o něm jak na našich stránkách, tak v rozhlase
nebo ve Zpravodaji. Právě na tomto zasedání máte
jedinečnou příležitost dozvědět se, co v obci chystáme, a
prodebatovat to s námi. A pro nás je vaše účast důležitá,
protože znamená zpětnou vazbu, jestli to, o co se snažíme,
děláme dobře a v souladu s vašimi potřebami.
Srdečně vás všechny tedy v dubnu na všechny akce, o nichž
v tomto čísle píšeme, zveme a těšíme se na vás.
Petr Uvíra a Jiří Popiolek
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ŽIVOT V OBCI

OBEC INFORMUJE

Vítání občánků
Také v loňském roce se počet obyvatel
naší obce zvýšil – a přispělo k tomu
i jedenáct nových miminek, která se
narodila, nebo v několika případech
přistěhovala.
Vítáním občánků chceme mimo jiné
vyjádřit radost z toho, že naše obec
nestárne a rodí se zase nová generace,
která bude mít zájem Budišovice
v budoucnu zvelebovat a starat se o ně.
Proto s touto slavnostní akcí počítáme
i pro příští roky a doufáme, že všichni
zúčastnění na ni budou jednou rádi
vzpomínat.
(jp)

Některá zajímavá čísla
z rozpočtu obce
V rozpočtu obce zůstalo z loňského roku
2 667 345, 82 Kč, a tyto peníze byly
převedeny do rozpočtu letošního. Částka
narostla do této výše nejen proto, že
obec šetřila a spoustu věcí postavila
z dotací, ale také proto, že v loňském
roce výrazně narostly daňové výnosy.
Pokud bychom měli uvést konkrétní
čísla, tak oproti loňskému roku daňový
výnos narostl zhruba o 600 000 Kč
a oproti předloňskému se zvýšil
dokonce o milion.
Také proto jsme se pro letošní rok
rozhodli navýšit příjmovou – a potažmo
i výdajovou složku v rozpočtu na částku
7 223 000 Kč, což je oproti loňsku
nárůst zhruba o půl milionu. I tak si
myslíme, že jsme se drželi při zemi,
a i když letošní rok nebude tak úspěšný,
nenastanou žádné problémy.
(jp)
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Obecní drobnosti
➢ Jarní svoz nadměrného
a nebezpečného odpadu se letos
uskuteční v sobotu 29. dubna.
Kontejnery budou v ranních
hodinách jako obvykle přistaveny
k budově školky. Bližší informace
se dozvíte z našich webových
stránek, z plakátu nebo z hlášení
obecního rozhlasu.
➢ Několika slovy se ještě vracíme
k loňskému předvánočnímu
koncertu studentů Janáčkovy
konzervatoře. Zpívalo se, hrálo na
flétnu, na klavír nebo na lesní roh,
zazněla díla Antonia Vivaldiho,
Antonína Dvořáka a dalších, na
závěr si celý sál společně
s vystupujícími mohl zazpívat
koledy. Těšíme se na příští rok, kdy
se akce opět uskuteční, a všechny,
kteří si letos nenašli čas, srdečně
zveme. Opravdu to bude stát za to!
➢ Dne 24. ledna 2017 nabylo právní
moci rozhodnutí Hasičského
záchranného sboru MS kraje –
souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy o požární ochraně mezi
obci Budišovice a obcí Hrabyně.
➢ Inventarizace majetku byla
provedena dne 27. 1. 2017,
předsedou inventarizační komise
Petr Hudeček, členové Věra
Javorková a Jiří Popiolek. Za
hasičský sbor pracovala komise ve
složení Stanislav Dudek a Josef
Salga. V inventuře nebyly zjištěny
žádné nedostatky, přebytky ani
manka.
➢ Další termín zastupitelstva: úterý
11. dubna od 19.00 v Obecním
domě v Budišovicích.

Lyžování v Kopřivné

Vánoční troubení

V sobotu 4. 2. 2017 jsme ujeli před
smogem do hor. A takto to vypadalo…

Dne 24. 12. 2016 proběhla velmi
tradiční vánoční akce u kaple sv. Víta,
která je již léta nazývána vánočním
troubením.
K poslechu hrála kapela pana Miloše
Javorka, která svou hudbou navodila
všem zúčastněným lidem krásnou
vánoční atmosféru.
Občané, kteří si přišli poslechnout
příjemnou hudbu, se měli možnost
občerstvit i teplým douškem čaje
s trochou rumu.
Loňského vánočního troubení se
zúčastnilo údajně největší množství
občanů v celé jeho historii.
Děkujeme kapele pana Miloše Javorka
za krásně zpestření Štědrého večera
a věříme, že tato tradice bude mít ještě
mnohá pokračování v letech příštích.
A už s tímto ročním předstihem vás
všechny srdečně zveme.
(pu)

Přišla jedna sobota,
kdy nebyla doma robota.
Na hory jsme se sdružili
a zájezd si všichni užili.
Za sluníčkem na hory,
jeli ti, co nejsou bačkory.
Někdo lyže, někdo běžky,
někteří dokonce pěšky.
Odpočinout na lanovce,
dolů pěkně šusem.
Mokrý sníh a strmé kopce,
běžkaři je vzali klusem.
Tam i zpět pěšky na Hvězdu,
a už byl konec zájezdu.
Zpátky jsme si zapěli
a těšili se na neděli,
jak zážitky vstřebáme
i síly ještě načerpáme.
Monika Folwarczná

Silvestrovský pochod k Hotelíku
Dne 31. 12. byl obcí uspořádán silvestrovský pochod k Hotelíku. Za krásného
slunečného počasí vyrazily desítky lidí na poslední procházku v loňském roce.
Akce se opět zúčastnila zhruba stovka zájemců z celé vesnice. V Hotelíku bylo opět
nachystáno pohoštění, a každý se tak mohl občerstvit nejen čajem, ale také trochou
rumu.
Poté se všichni zúčastnění odebrali do svých domovů, přičemž někteří dorazili až
těsně před koncem starého roku…
(pu)

KLUB DŮCHODCŮ ZVE SVÉ ČLENY NA
TRADIČNÍ SETKÁNÍ V OBECNÍM DOMĚ
V BUDIŠOVICÍCH
NA STŘEDU 5. DUBNA OD 16:00.
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Tříkrálová sbírka byla letos v naší obci rekordní
Při letošní Tříkrálové sbírce v Budišovicích vybralo pět skupinek
koledníků celkem 32 550 Kč.
Naši občané byli hodně štědřejší než loni. Oproti předcházejícímu
roku koledníci
vybrali o 5438 Kč
více.
1. skupinka 6305 Kč
2. skupinka 7472 Kč
3. skupinka 4153 Kč
4. skupinka 8680 Kč
5. skupinka 5940 Kč
Tříkráloví koledníci
a vedoucí skupinek
děkují občanům za
hojné dary, které budou použity na pomoc potřebným přes Českou
katolickou charitu.
Jiří Pchálek

UPOZORNĚNÍ!!!
Odvoz popelnic v obci
Od 1. dubna se nebudou občanům vyvážet popelnice bez
nálepky, a to jak s komunálním odpadem, tak s bioodpadem.
Kdo ještě nálepku nemá, nechť si ji včas vyzvedne na
obecním úřadě.

Biopopelnice na hřbitově
Děkujeme vám všem, že do biopopelnic na obecním hřbitově
nevhazujete plastový a jiný odpad – vyhořelé svíčky, drátky
nebo umělé květiny. Do této popelnice patři opravdu jenom
bioodpad.
10

TÉMA ČÍSLA:
UPŘESNĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ V BUDIŠOVICÍCH
PRO ROK 2017
Vážení spoluobčané,
většina z vás se již těší na jaro stejně jako my, kteří si přejeme, aby letošní
zima byla pryč. S nadcházejícím ročním obdobím přijde i sezona
stavebních prací, a tak vás tímto způsobem chceme seznámit s akcemi,
které bychom v letošním roce rádi realizovali.
Vloni jsme nechali vypracovat projektovou dokumentaci na výstavbu
nového mostku v Zátiší, protože stávající je již několik let ve značně
zdevastovaném stavu. V těchto dnech jsme obdrželi stavební povolení,
takže jakmile se dozvíme, jestli se nám podařilo získat dotaci, můžeme
vypsat výběrové řízení.
Dále jsme požádali o dotace na opravu soklu kaple sv. Víta a také na
opravu místní komunikace ulice Záhumení. Na tyto dvě akce jsme žádali
dotace už v loňském roce, ale ani jedna z nich nám nevyšla. Letos se snad
poštěstí a se svými žádostmi uspějeme, čímž se výrazně uleví naší obecní
pokladně.
Stěžejní akcí letošního roku však bude stavba silnice na ulici „Na
Horečkách“, kde běží územní řízení a pevně doufáme, že brzy obdržíme
stavební povolení. Tento projekt zrealizujeme z vlastních zdrojů a bude se
jednat o nejnákladnější stavbu letošního roku.
V dalších měsících hodláme opravit budovu obecního skladu a zkrášlit
jeho okolí, dále jsme naplánovali instalaci nového veřejného osvětlení na
ulici Opavská, kde je část naší vesnice neosvětlena. Také jsme se rozhodli
přidat osvětlení asfaltového hřiště a nahradit elektrické dráty visící nad
dětským hřištěm bezpečnějším kabelem.
Některé výše uvedené stavby zrealizujeme pouze v případě, že naše
žádost o dotaci bude úspěšná, případně bude-li vysoutěžená cena
v souladu s naším očekáváním. V rozpočtu jsme si navíc vytvořili finanční
rezervu pro případ nepředvídatelné situace.
Taková bohužel nastala na začátku měsíce února, kdy z neznámého
důvodu došlo k úniku vody z vodovodního řádu v našem chatovišti
v Lomech. Provedli jsme proto některé stavební úpravy, abychom závadu
odstranili, což se nám po několika týdnech hledání nakonec podařilo,
a vodovodní řád je tak opět funkční.
Držte nám palce, abychom podobných nepříjemností řešili co možná
nejméně a ať se nám podaří většina zde uvedených staveb dotáhnout do
úspěšného konce.
Petr Uvíra
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TJ SOKOL BUDIŠOVICE

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY

Rozpis – jaro 2017

Zabíjačka na hřišti

Zima plná radovánek

BUDIŠOVICE – TĚŠKOVICE
neděle 26. 3. 2017, 15:00

V únoru se fotbal nehraje, ale
Sokol rozhodně nezahálí.
Důkazem je i ochutnávka
zabíjačkových výrobků, která
letos opět proběhla na hřišti.
Řezník a předseda Sokolu
Jaromír Zima se svými
pomocníky přichystal skvělé
jitrnice, jelita, tlačenky,
klobásy, paštiky, panenské
svíčkové nebo polévku,
a o tom, jak je tato již tradiční
akce populární, svědčí i to, že
hřiště se pomalu plnilo už
hodinu před začátkem
ochutnávky.
Promrzlým čekajícím se
rozdávalo svařené víno
a nálada tak byla od začátku
skvělá. Zabíjačka z pultů
zmizela v průběhu hodiny.
(jp)

Než jsme se nadáli, nový kalendářní rok se rozběhl jako voda. V lednu měly
děti možnost plně si užívat zimních radovánek na sněhu, především při
bobování a sáňkování. Nemysleli jsme však jen na sebe, ale i na zvířátka.
Ptáčkům jsme ve školce připravili lojové koule a semínkové dobroty. Děti
z domu donesly pro zvířátka plno dobrot a jedno lednové pondělí jsme se
s celým nákladem vypravili do lesa, a vše jim nechali v krmelci nebo zavěsili
na stromy.
V průběhu měsíce února jsme se s dětmi těšili
a připravovali na maškarní karneval. Starší děti
„Vrabčáci“ si pro mladší děti „Broučky“
připravily vystoupení s názvem Pan Karneval –
vyrobily si škrabošky, tančily, zpívaly a
dováděly. Opravdový maškarní karneval, letos
v námořnickém stylu, se uskutečnil v sále
obecního domu v sobotu 18. 2. 2017.
Po sále poletovaly víly a včeličky, tancovali rytíři, piráti, princezny a mnoho
dalších pohádkových postav. Děti soutěžily, lovily rybičky, a v tombole
vyhrály hračku či drobnost pro radost.
Děkujeme všem rodičům, kteří přispěli.
Velký dík však patří především ochotným
maminkám či babičkám, které nám upekly
dobroty do bufetu a pomáhaly s prodejem
a úklidem po maškarním plese.
Ve středu 22. 2. navštívil naši školku malý
cirkus s představením se zvířátky. V rámci
programu měly děti možnost zhlédnout
drezuru pejsků a vyzkoušely si i některá veselá kouzla. Největší zájem byl o
opičku Terezku, kterou si mohly pohladit a vyfotit se s ní.
Naše nejstarší děti se už těší a pilně připravují na zápis do základní školy.
Ten se letos v ZŠ Pustá Polom uskuteční 11. a 12. 4. 2017. Do té doby se
předškoláci ještě vydají na prohlídku, kde se zúčastní ukázkové hodiny
v první třídě a prohlédnou si prostory školy. Budeme jim držet palce, ať se
jim vše vydaří!
Jaro už nám ťuká na dveře. Užívejte si pěkných dnů a utíkejte i s dětmi ven!
Přejeme vám plno krásných jarních zážitků!
(vj)

BUDIŠOVICE – SKŘIPOV
neděle 9. 4. 2017, 15:30
BUDIŠOVICE – KYJOVICE
neděle 23. 4. 2017, 16:00
BŘEZOVÁ – BUDIŠOVICE
sobota 29. 4. 2017, 16:30
BUDIŠOVICE – VĚTŘKOVICE
neděle 7. 5. 2017, 16:30
CHVALÍKOVICE – BUDIŠOVICE
neděle 14. 5. 2017, 16:30
BUDIŠOVICE – RADUŇ
neděle 21. 5. 2017, 17:00
KOMÁROV – BUDIŠOVICE
neděle 28. 5. 2017, 17:00
BUDIŠOVICE – ŠTÍTINA „B“
neděle 4. 6. 2017, 17:00
HRABYNĚ – BUDIŠOVICE
sobota 10. 6. 2017, 17:00
HORNÍ LHOTA – BUDIŠOVICE
sobota 17. 6. 2017, 17:00

Sokolský ples
Poslední pátek v únoru bývá v Budišovicích obvykle vyhrazený pro Sokolský ples.
Nejinak tomu bylo i v letošním roce. A protože Sokolský ples funguje již léta a je
vyhlášený skvělými dvěma večeřemi, bohatou tombolou, za niž všem přispěvatelům
Sokol srdečně děkuje, ohromujícím tanečním vystoupením a úžasnou živou
muzikou, sál Obecního domu se stejně jako v minulých letech zcela zaplnil.
Osvědčená sestava se nemá měnit, a tak i tentokrát vařili Mirek a Martin –
a nechyběl popůlnoční tatarák, k tanci i poslechu hrál nesmrtelný Prak, zatančila
Terezka Vodičková – nejdřív sama sestavu, s níž vyhrála mistrovství České
republiky v karibských tancích a salse, a posléze i se svým novým tanečním
partnerem, a oba bary praskaly ve švech až do čtyř do rána.
Příští rok se Sokolský ples bude konat 23. února, a tak si nezapomeňte už teď udělat
čas. Bude to opět stát za to!
4
(jp)
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Obecní bál
V letošní bohaté nadílce plesů, bálů,
zábav a večerů v maskách nemohl
chybět ani tradiční Obecní bál
pořádaný obcí Budišovice a Klubem
důchodců.
V sobotu 11. února tak v sále
Obecního domu hrála k tanci a
poslechu kapela Gain, výborný kuřecí
plátek připravila paní Carbolová, pan
Pospíšil k pití čepoval speciální pivo
Morava, divadlo Budík ukázalo, že
kromě scének nebo písniček zvládne i
kouzelnickou show, a v bohaté
tombole (děkujeme všem, kteří do ní
přispěli!) vyhrál snad každý, kdo si
zakoupil lístek.
Zábava pokračovala dlouho přes
půlnoc a všichni, kteří se nezúčastnili
a dali přednost klidnému večeru
v kruhu rodinném, mohou jenom
litovat, protože pohoda a domácká
atmosféra zlepšily náladu každému,
kdo dorazil.
Příští rok proto neváhejte a přijďte,
věřte, že nebudete litovat. (jp)

Mikulášská estráda
divadla Budik
Divadlo Budík plní plán, který si
předsevzalo, a na předvánoční
období opět připravilo estrádu.
V ní po roce spojili síly děti
i dospělí a připravili bohatý příděl
skečů, scének, her a písniček.
Zaplněný sál se tak v neděli
4. prosince téměř dvě hodiny bavil
při speciálním vydání Soudkyně
Barbary, v ordinaci velice zvláštní
dietoložky, při problémech, které
mohou nastat během nakupování
obyčejné pizzy, s nešikovným
kutilem na záletech a při mnoha
dalších scénkách. Zároveň si
zazpíval známé hity zakončené
společnou písní nazvanou prostě
Vánoční.
Děkujeme za podporu a těšte se na
letošní rok, přípravy nového
představení jsou v plném proudu!
(jp)

FOTOGALERIE

Děti ze školky při procházce zimním lesem.

DIVADLO BUDÍK ZVE VŠECHNY BUDIŠOVICKÉ OBČANY
NA JARNÍ ESTRÁDNÍ PŘEKVAPENÍ,
KTERÉ SE USKUTEČNÍ V PÁTEK 21. DUBNA OD 18.30
V SÁLE OBECNÍHO DOMU
DOVEDETE SI PŘEDSTAVIT JARO V BUDIŠOVICÍCH
BEZ VELIKONOČNÍHO TVOŘENÍ?
MY NE, PROTO SE NA VÁS TĚŠÍME
V SOBOTU 8. DUBNA OD 14.30 V OBECNÍM DOMĚ.
NAUČÍME VÁS, JAK SI UPLÉST SVOU POMLÁZKU,
A SPOUSTU DALŚÍCH VĚCÍ SPOJENÝCH S TÍMTO
KRÁSNÝM SVÁTKEM JARA.
A V RÁMCI LOSOVÁNÍ MŮŽETE VYHRÁT I DVA LÍSTKY
DO DIVADLA PETRA BEZRUČE V OSTRAVĚ.
8
URČITĚ PŘIJĎTE!

Asfaltové dětské hřiště se v mrazivých dnech změnilo v kluziště.
Vyrůstá nám v Budišovicích nový Jarda Jágr?

5

6

FOTOGALERIE

FOTOGALERIE

Obec loni na konci roku přivítala jedenáct nových občánků.

Počasí na Silvestra přálo, a tak se tradičního pochodu k Hotelíku
zúčastnil rekordní počet budišovických občanů.

Při vánoční besídce dětí ze školky zaplnili sál spokojení rodiče.

Na dětském maškarním plese se sešla spousta různých masek.
O budoucnost fotbalu a množství superhrdinů se v Budišovicích
nemusíme bát.
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