KALENDÁRIUM

Chystané akce pořádané obcí
STŘEDA 26. ČERVENCE, 8.00: VÝLET DO PLANETÁRIA
PONDĚLÍ 21. SRPNA, 9.00: POZNÁVACÍ VÝLET PO OKOLÍ
BUDIŠOVIC
SOBOTA 30. ZÁŘÍ, 8.00: ZÁJEZD DO MORAVSKÉHO KRASU
SOBOTA 7. ŘÍJNA, 9.00: ZÁJEZD NA ZÁMEK KUNÍN

BUDIŠOVICKÝ ZPRAVODAJ
22 // 22001177

Další plánované akce v Budišovicích
SOBOTA 15. ČERVENCE 2017, 15:00: SEVER PROTI JIHU
SOBOTA 15. ČERVENCE 2017, 18:00: BUDIŠOVICKÝ KOŠT

Výročí
K významnému životnímu jubileu přejeme všechno nejlepší:

Jaroslavě Dvořákové
Zdence Pitelové
Jaromíru Foltýnovi
Petrovi Mezlovi
Úmrtí
Navždy nás opustili

Vlastimil Dudek
Jaromír Engelmann
Stanislav Javorek
Miroslav Kupčík
Upřímnou soustrast rodinám.
Budišovický zpravodaj 1/2017, vyšlo 4. července 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,
školní rok se nachýlil ke svému konci a léto je již také
v plném proudu. Na obecním hřbitově odkvetly všechny
nově vysázené stromky, a až se rozrostou, určitě budou
krásnou dominantou tohoto pietního místa. My jsme se na
jaře rozhodli toto místo ještě malinko vylepšit, a tak jsme
nechali předláždit veškeré chodníky, které byly v mnoha
místech znatelně propadlé.
V posledním čísle zpravodaje jsme vás informovali o různých
dotačních titulech, do kterých se naše obec se svými projekty
přihlásila. V této chvíli už víme, že na všechny akce jsme
obdrželi dotace. První dotace byla na stavbu nového mostku
přes potok Studnici. Zde už proběhlo výběrové řízení
a vítězná firma IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc
a. s. již začala pracovat.
Další dotační titul souvisí s obnovou místní kaple sv. Víta, kde
firma VOSTAV MORAVA a. s. vybuduje nový sokl a spoustu
dalších věcí, které tuto naši nejstarší stavbu ve vesnici opět
malinko zkrášlí.
Do třetice všeho dobrého jsme žádali o dotaci na opravu
místní komunikace „Záhumení“. I na tuto opravu obdržíme
velkou část dotačních prostředků. V těchto dnech proběhne
výběrové řízení a vítězná firma bude nucena tuto silnici
opravit ještě do konce léta.
Věříme, že vše bude probíhat podle plánu a bez komplikací
a už se těšíme, že bude zase kousek Budišovic o poznání
pěknější.
Petr Uvíra
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ŽIVOT V OBCI

OBEC INFORMUJE

Minimální, ale nutná omezení
provozu v obci
Opravy, které obyvatelům obce
v budoucnu jen pomůžou, s sebou
bohužel nesou i jistá krátkodobá
omezení.
O stavbě mostku v Zátiší přes potok
Studnici jsme již psali. Zbourání staré
lávky ale znamená, že jistou dobu budou
občané muset chodit od tramvajové
zastávky delší trasou a využívat místní
komunikaci směrem na Kyjovice.
Se stavební firmou jsme se dohodli, že
doba, kdy k tomuto omezení dojde, bude
minimální, a zároveň jsme připravili
přehledné a dostatečně velké značení,
které všechny návštěvníky Zátiší přes
Studnici převede.
Velké části Budišovických se pak
dotkne
plánovaná
oprava
ulice
Záhumení. Tu bychom rádi zrealizovali
ještě v průběhu léta, nejpozději k ní
dojde na podzim.
I zde platí, že doba, po kterou provoz na
ulici omezíme, bude minimální a vždy
se pokusíme zajistit, aby aspoň
jednosměrně fungoval.
Všem občanům se za komplikace
omlouváme a doufáme, že je pochopí,
protože nakonec budou veškeré změny
ku prospěchu věci.
(jp) + (pu)
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Obecní drobnosti
➢ Obec zakoupila na hřiště TJ
Sokol Budišovice nové střídačky.
Na výroční členské schůzi zároveň
obec předala Sokolu nové dresy se
znakem Budišovic na hrudi.
➢ U trafa, tedy pod domem
manželů Střížových, jsme nechali
opravit studnu. Firma pana
Widenky ji obkládá kamenem
a celkově zkrášluje. Podobnou
opravu plánujeme i u studny
v obecním parku.
➢ Přidali jsme stříšku nad boční
dveře ve školce. U obecního skladu
jsme pak nechali opravit sokl
a okapový chodník.
➢ Rozhodli jsme se zkrášlit sál
Obecního domu a nechali jsme
vybrousit a nalakovat parkety jak
v samotném sále, tak na balkóně.
Zároveň jsme zakoupili nové
ubrusy, které hned využili
pronájemci při svatební hostině.
➢ V různých částech obce byly
přidány lampy veřejného osvětlení,
zároveň jsme dokončili pasport
tohoto osvětlení pro celou obec.
➢ Další termín zastupitelstva: úterý
12. září od 19.00 v Obecním domě
v Budišovicích.

ŽÁDÁME NÁJEMCE HROBOVÝCH MÍST NA
OBECNÍM HŘBITOVĚ V BUDIŠOVICÍCH, ABY
VYPLNILI VE ZPRAVODAJI PŘILOŽENOU
KARTU HROBOVÉHO MÍSTA A DORUČILI JI
DO KONCE SRPNA 2017 NA OBECNÍ ÚŘAD.
DĚKUJEME!

Velikonoční estráda divadla
Budík
Budišovické amatérské divadlo Budík
si připravilo na pátek 21. dubna další
estrádu, tentokrát nazvanou jako
„velikonoční“.
Herci nastudovali celkem osm scének,
tentokrát čistě autorských, které
parodovaly známé televizní pořady
jako Prostřeno, Sama doma, Kotel
nebo Receptář.
Sál Obecního domu byl opět zcela
zaplněný, z čehož je patrné, že
obnovení tradičního budišovického
ochotnického spolku byl dobrý nápad.
Tak zase na podzim!
(jp)

Budišovický košt
Budišovický košt se uskuteční
s největší pravděpodobností v sobotu
15. 7. 2017. Před koštem proběhne
zápas Sever proti Jihu. Pálenky a jiné
výrobky určené do soutěže lze
předat na obecním úřadu, nebo na
adresu Petr Uvíra, Sokolská 174,
Budišovice. Pravidla soutěže jsou
k nahlédnutí na webu obce. Vítěz
soutěže tentokráte obdrží desetilitrový
soudek určený ke zrání destilátů
z akátového dřeva.
(pu)

Táborák a smaženice
Dne 3. 6. 2017 proběhly v naší obci
hned dvě tradiční akce pořádané
místními hasiči.
Táborák, který byl z důvodu špatného
počasí přeložený na pozdější termín,
organizátoři spojili se smaženicí, která
se
pravidelně
koná
v období
svatodušních svátků a na jejíž
organizaci se podílí i místní sdružení
KDU-ČSL.
Vše probíhalo v prostoru dětského
hřiště, kde byly postavené stany
a zázemí
tvořila
naše oblíbená
„Pohádka“, kouzelná stavba pro děti,
která nese pečeť jejího zhotovitele
Michala Luzara.
Zde probíhal prodej jak lístků na
smaženici, tak i párků a nápojů všeho
druhu. K poslechu a posléze také tanci
hrála reprodukovaná hudba.
Smaženice byla zahájena ve tři
odpoledne a k zapálení táboráku došlo
okolo sedmi hodin večer. Počasí bylo
skvělé a také návštěvníků se zde
vystřídalo značné množství. Akce
končila až v ranních hodinách.
Podle mnoha ohlasů se jednalo o velmi
zdařilý den a nikomu ani nevadilo, že
byly táborák se smaženicí uspořádány
v jednom dni.
(pu)

REDAKCE ZPRAVODAJE PŘEJE VŠEM
OBČANŮM KRÁSNÉ PROŽITÍ LÉTA A DĚTEM
JEŠTĚ KRÁSNĚJŠÍ A SLUNCEM ZALITÉ
PRÁZDNINY.
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ŽIVOT V OBCI

TÉMA ČÍSLA:
LETNÍ A PODZIMNÍ AKCE PRO BUDIŠOVICKÉ OBČANY

Prázdninový program pro děti a rodiče
4. 7. 2017 – „Po stopách špekáčků“ - dopolední procházka
se soutěžemi a na konci opékání. Sraz v 9 hodin u Obecního
domu.
26. 7. 2017 – výlet do Planetária Ostrava. Tramvají ze
Zátiší, sraz na křižovatce ulic K Zátiší a Záhumení v 8:00.
Návrat v odpoledních hodinách. Ze zastávky Krásné Pole
půjdeme pěšky – pevná obuv nutná.
Vstupné cca 100 Kč a 2x jízdenku na tramvaj.
21. 8. 2017 – pěší výlet po okolí Budišovic. Sraz v 9 hodin
u Obecního domu.

MACOCHA A ZÁMEK KUNÍN
VÝLET NA MACOCHU, DO KATEŘINSKÝCH
JESKYNÍ A DO PUNKEVNÍCH JESKYNÍ
kdy: sobota 30. září 2017
odjezd: v ranních hodinách (kolem 8.00)
VÝLET NA ZÁMEK KUNÍN SPOJENÝ SE
SLAVNOSTÍ RŮŽÍ
kdy: sobota 7. října 2017
odjezd: v dopoledních hodinách
PŘIHLASTE SE NA OBECNÍM ÚŘADĚ U PANÍ
KOZLOVÉ!
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Vážení spoluobčané,
když jsme před necelými třemi lety vytvořili v rámci zastupitelstva
kulturně-společenský výbor a rozhodli jsme se, že z obecního rozpočtu
každý rok poskytneme nemalou částku na různé akce včetně výletů
občanů Budišovic na zajímavá místa v okolí, ani jsme sami netušili, jak
enormně zájem o tyto „výjezdy“ poroste.
Výsledkem bylo, že autobus do Moravského krasu, jehož součástí byla
návštěva Macochy včetně Punkevních jeskyní, Budišovičtí v květnu
obsadili v podstatě dřív, než jsme akci stačili pořádně rozhlásit. A protože
byl zájem takto mimořádný, rozhodli jsme se celou akci zopakovat – na
konci září tak pojedeme do Moravského krasu znovu, a pokud váháte,
jestli se chcete zúčastnit, neváhejte, protože věřte, že bude o co stát.
Procházka Kateřinskými jeskyněmi i projížďka lodičkou po podzemní
říčce Punkvě jsou zážitky, který vám z mysli hned tak nevymizí.
Tímto vás tedy na tento druhý budišovický výlet za krásami největšího
jeskynního systému v naší republice srdečně zveme a věříme, že akce se
vydaří stejně jako ta první, květnová.
Naší snahou však je poskytnout kulturní vyžití všem, a tak pokud se
necítíte dostatečně fit na procházku mezi skalami a chcete si užít spíš
méně adrenalinovou zábavu, první týden v říjnu jsme pro vás společně
s paní Antonií Kratochvílovou připravili výjezd na zámek Kunín, který je
spojený se slavností růží.
Prohlídka zámku, který bude na počest své bývalé majitelky a velké
milovnice růží Marie Walburgy zaplněný těmito květinami od sklepů až
po střechu je určitě něco, co stojí za to vidět.
Bližší informace o obou výletech najdete buď v našem zpravodaji na
straně 10, nebo přímo na obecním úřadě u paní Miroslavy Kozlové.
Zároveň začínají prázdniny, a prázdniny jsou především nejkrásnější
období v roce pro děti. Monika Folwarczná proto stejně jako
v předchozích dvou letech připravila pro děti i jejich rodiče několik akcí –
a to jak turistických, tak poznávacích. Opět se o nich více dočtete na
straně 10.
A v neposlední řadě nás v sobotu 15. července čekají další dvě tradiční
prázdninové akce – Budišovický košt a fotbalové utkání Sever proti Jihu.
Těšíme se na vás a doufáme, že se k nám v hojném počtu přidáte. Jen tak
budeme vědět, že vás účast na našich akcích baví stejně, jako nás baví je
organizovat.
Jiří Popiolek a Petr Uvíra
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TJ SOKOL BUDIŠOVICE

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY

Výsledky a tabulka – jaro 2017
Budišovice – Těškovice 1:1 (1:1) gól Budišovic: Jaromír Zima
Budišovice – Skřipov 1:1 (0:0)Aleš Mikovský
Březová – Budišovice 7:0 (2:0)
Budišovice – Větřkovice 16:1 (7:1) Jaromír Zima 4, Ondřej Gelnar 4, Jakub Kotala 2,
Roman Kubánek 2, Radim Šmíd 2, Marek Honěk, Aleš Mikovský
Chvalíkovice – Budišovice 4:0 (0:0)
Budišovice – Raduň 4:3 (2:3) Roman Kubánek 3, Radim Šmíd
Komárov – Budišovice 3:1 (1:1) Radim Šmíd
Budišovice – Kyjovice 4:4 (3:1) Radim Šmíd, Ondřej Gelnar, Aleš Mikovský, Jaromír
Zima
Budišovice – Štítina „B“ 2:1 (1:0) Jakub Kotala, Radim Šmíd
Hrabyně – Budišovice 1:2 (1:0) Jakub Kotala, Jaromír Zima
Horní Lhota – Budišovice 4:4 (3:2) Jaromír Zima 2, Aleš Mikovský, Radim Popek
TABULKA ROČNÍKU 2016/2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TJ Vítěz Březová
TJ Sokol Těškovice
TJ Sokol Horní Lhota
SK Komárov
TJ Sokol Skřipov
TJ Sokol Hrabyně
TJ Sokol Budišovice
TJ Tatran Štítina B
FC Kyjovice
TJ Sokol Chvalíkovice
TJ Raduň
TJ DUBINA Větřkovice

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

18
17
14
11
10
10
8
7
6
7
4
1

2
2
2
4
5
1
6
4
6
2
3
1

2
3
6
7
7
11
8
11
10
13
15
20

89:15
80:33
70:36
65:55
51:34
55:68
64:59
39:49
40:58
44:69
49:70
20:120

56
53
44
37
35
31
30
25
24
23
15
4

Dětský den
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Proměnlivé jarní počasí bylo tentokrát milostivé a po propršené sobotě přišla
krásná, slunečná neděle s teplotami vysoko nad pětadvacet stupňů.
Hřiště TJ Sokolu Budišovice bylo plné báječných atrakcí – děti mohly vybít
energii ve skákacím hradu, projet se na živém koníkovi, prosvištět hřiště napříč
na čtyřkolce, vyzkoušet, co všechno se dá vyhrát v kole štěstí, zastřílet si ze
vzduchovky, zaskákat v pytlích, srazit hlavu dřevěnému kohoutovi a užít si
spoustu dalších zábavných her.
Muziku k tomu pouštěl DJ Ivonka, bonbóny, párky a limonáda byly pro děti
zdarma, a kdo chtěl, mohl si dát i něco jiného v místní hospodě.
Děkujeme všem zúčastněným, kteří se na této akci podíleli, a už teď se těšíme
na příští rok!
(jp)

(pokračování ze strany 8)
V pátek 9. 6. jsme se loučili s budoucími školáky. Dopoledne jsme se vydali
se všemi dětmi do Zátiší na zmrzlinu a v podvečer jsme se znovu sešli,
ovšem už jen s předškoláčky, k přespání
ve školce.
Nejprve jsme si opekli
špekáčky,
zahráli
různé hry a soutěže,
zazpívali
si
u
táboráku a prošli
jsme
si
stezku
odvahy. Dětem se
spaní ve spacáku
velmi líbilo.
V pondělí 12. 6. jsme se vydali na výlet na Ranč v Hlučíně.
Zde si děti užily jízdy na ponících, krmení zvířat a
vyzkoušely si i zajímavé dětské hřiště.
Další akcí byla Školková olympiáda na hřišti, při které děti
plnily tradiční i netradiční sportovní úkoly. Ta byla na závěr korunována
vztyčením olympijské vlajky a rozdáváním diplomů.
Posledním výjezdem naší školky v tomto školním roce byla návštěva
Divadla loutek v Ostravě, kde jsme zhlédli krásné představení Broučci.
Na závěr školního roku se
loučíme nejen s našimi
předškoláčky, ale i s naší
paní
učitelkou
Janou
Světnickou. V naší školce
působila od roku 1987 a za
svého
působení
doprovodila do školních
lavic více než dvě stě dětí.
Paní učitelku Janu měly
nejen děti, ale i její
kolegyně opravdu velmi
rády. Bude nám ve školce
chybět! Za všechny chci
ještě jednou říci – DĚKUJEME!
Krásné prázdniny všem!
(vj)
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Školní rok zase utekl jako voda a prázdniny nám klepou na dveře. Poslední
jarní měsíce přinesly dětem ve školce spoustu výletů, návštěv zajímavých
míst a nabídku nejrůznější akcí.
V březnu si pro nás „Středisko volného času“ v Opavě připravilo program s
názvem Není vejce jako vejce. Děti
poznávaly vejce různých velikostí,
vyzkoušely si pokusy s vajíčky a
pohybové i výtvarné aktivity.
Divadélko „Modrý slon“ vystoupilo
v naší školce s představením Pipi
Dlouhá Punčocha. Starší děti pak
navštívily v Opavě Slezské muzeum
a Dům umění, kde zhlédly výstavu
obrázků Josefa Lady.
Již
tradičně
v období
před
Velikonocemi vynášíme „Mařenu“, kterou si s dětmi předtím vytvoříme
a ozdobíme.
V dubnu jsme měli možnost navštívit Planetárium v Ostravě, kde jsme zhlédli
program s názvem Život stromů.
Měsíc květen je spojen s oslavou svátku všech maminek. Naše děti si pro
maminky připravily vystoupení, na
kterém předvedly pásmo básniček,
písní, tanečků a pohádek. To se
konalo ve středu 10. 5. 2017 v sále
Obecního domu v Budišovicích a
jako vždy bylo velice úspěšné.
V rámci týdne poznávání okolních
vesnic jsme se vydali do Pusté
Polomi, kde jsme mimo jiné
navštívili tělocvičnu na základní
škole.
Děti
si
vyzkoušely
sportování v jiném, daleko větším prostoru a na různých sportovních náčiních
a nářadích.
První červnový den jsme hrou Cesta za pokladem oslavili Mezinárodní den
dětí.
(pokračování na straně 9)
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FOTOGALERIE

Na divadlo Budík bylo při Velikonoční estrádě opět plno.

INZERCE
Chcete zdarma kotel ?
Využijte právě probíhající Kotlíkovou dotaci,
určenou jen pro 6000 zájemců!
www.dotacnikotle.eu tel. kontakt: 777 698 398
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FOTOGALERIE

Táborák se smaženicí proběhly v jeden den a počasí oběma akcím
chválabohu přálo.
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Svítilo sluníčko, a tak se dětského dne zúčastnila u mnoha atrakcí
spousta spokojených dětí.

FOTOGALERIE

Nefalšovaná trampská atmosféra s ohněm a kytarou – vztahu
k přírodě a hudbě by se děti měly učit co nejdřív – tentokrát při
loučení se školkou.

Nově vybroušené a naolejované parkety sálu Obecního domu
prošly zatěžkávací zkouškou hned první týden – svatební hostina
ve fialové.
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