KALENDÁRIUM

Chystané akce pořádané obcí

BUDIŠOVICKÝ ZPRAVODAJ
33 // 22001177

SOBOTA 7. ŘÍJNA, 8.00: ZÁJEZD NA ZÁMEK KUNÍN
SOBOTA 14. ŘÍJNA, 14.30: DRAKIÁDA
STŘEDA 25. ŘÍJNA, 16.00: KLUB DŮCHODCŮ
PÁTEK 10. LISTOPADU, 17.00: LAMPIONOVÝ PRŮVOD
SOBOTA 18. LISTOPADU, 20.00: KRMÁŠOVÁ ZÁBAVA

Další plánované akce v Budišovicích
KAŽDÁ NEDĚLE OD 19.00 – TANEČNÍ KROUŽEK
V OBECNÍM DOMĚ, CENA: 120 KČ ZA OSOBU A HODINU
KAŽDÉ ÚTERÝ A ČTVRTEK OD 18.00 – CVIČENÍ –
INTERVALOVÝ TRÉNINK V OBECNÍM DOMĚ, CENA 60 KČ
ZA HODINU
KAŽDÁ NEDĚLE OD 10.00 – CVIČENÍ PILATES V OBECNÍM
DOMĚ, CENA 130 KČ ZA HODINU

Výročí
K významnému životnímu jubileu přejeme všechno nejlepší:

Marii Brzokoupilové
Aleně Dudkové
Marii Kočařové
Úmrtí
Navždy nás opustil

Pavel Koleček
Upřímnou soustrast rodině.
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Vážení spoluobčané,
také na podzim jsme pro vás připravili spoustu krásných
akcí, a těšíme se, že se s vámi na nich potkáme.
Už tuto sobotu se koná další autobusový zájezd,
konkrétně na zámek Kunín a na něm probíhající slavnost
růží. O tom už jsme ale referovali v minulém zpravodaji.
Týden na to se na hřišti TJ Sokolu Budišovice uskuteční,
pokud počasí dovolí, Drakiáda. Stejně jako loni pro vás
připravujeme soutěže, horký čaj, bonbóny a doufáme, že
se akce zúčastníte v co největším počtu, abyste ukázali, že
krásná tradice pouštění draků v Budišovicích stále žije.
Zvláštní ocenění pak bude čekat na ty, kteří přijdou
s doma vyrobeným drakem.
V pátek 10. listopadu pak rozsvítíme obec lampionovým
průvodem, který vyjde od budovy Obecního domu –
a kam bude směřovat dál, je překvapení, o které vás
nechceme připravit.
Hasiči společně s obcí potom na další sobotu, tedy 18.
listopadu připravují tradiční Krmášovou, první ples zimní
sezóny, a to už vždycky napovídá, že se blíží advent,
Mikuláš a Vánoce.
O tom, co se bude dít koncem roku, vám ale napíšeme až
v posledním letošním zpravodaji, který plánujeme na
konec listopadu.
Přejeme vám krásně prožitý podzim, co nejvíc babího léta
a co nejméně podzimních plískanic, rým a viróz.
Petr Uvíra, Jiří Popiolek
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ŽIVOT V OBCI

OBEC INFORMUJE

Předběžné stavební plány
pro příští rok
Letošní rok ještě zdaleka nekončí, ale už
teď musíme přemýšlet, co postavíme
rok příští.
Stavební povolení jsme dostali pro
dostavbu místní komunikace na ulici Na
Horečkách. S realizací této stavby
počítáme pro příští rok na jaro, hned
začátkem roku oslovíme vybrané firmy
a uspořádáme veřejnou soutěž. Sami
jsme zvědaví, za kolik celý projekt
vysoutěžíme a jestli se nám podaří
ušetřit podobně jako v případě stavby
kanalizace na Hudební.
A když už jsme u Hudební – pracuje se
na
projektu
místní
komunikace
i v případě této ulice, ale k jeho realizaci
rozhodně příští rok nedojde.
První fáze přestavby nás čeká u budovy
bývalé hospody. Cílem pro příští rok je
zbourat a znovu vybudovat zdi, které
jsou ve špatném stavu, zbývající zdi
budeme muset podřezat. Následně nás
čeká i nová střecha. Vše je závislé na
tom, jak rychle budou postupovat úřady
a jestli se podaří získat na začátku
příštího roku stavební povolení.
(jp), (pu)
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Obecní drobnosti

Sever proti Jihu

Budišovický košt

➢ Obec obdržela vypracovaný
pasport veřejného osvětlení.
➢ Obec zakoupila dresy pro
žákovské družstvo TJ Sokol
Budišovice. Cena byla přibližně
8000 Kč.
➢ Letní brigádníci provedli nový
nátěr spousty objektů v obci
(například ploty nebo atrakce na
dětském hřišti)
➢ Obec musela vyřadit ze systému
požární vozidlo, zaplatili jsme
zároveň pojistku ve výši 25.000
Kč, abychom vůz mohli dále
využívat – například pro čerpání
a dovoz vody do chatovišť.
➢ Schody do obecního skladu
budou stát 34.000 Kč. Jejich
výroba proběhne ještě v letošním
roce. Vyrobí je firma Hlimont,
která montovala pochůzné prahy na
mostku v Zátiší.
➢ Obec zakoupila pro Obecní dům
parní čistič zhruba v ceně 30 000
Kč a školku i novou ledničku do
Obecního domu za 8000 Kč. Parní
čistič si je možné za drobnou
úplatu na obci zapůjčit.
➢ Další termín zastupitelstva: úterý
7. listopadu od 19.00 v Obecním
domě v Budišovicích.

Dne 15. 7. 2017 se uskutečnil na
místním hřišti dlouho očekávaný
zápas
dvou
nesmiřitelných
fotbalových rivalů v naší obci, a to
fotbalistů Severu a Jihu. Utkání
předcházel zápas sokolí mládeže,
který byl velmi zajímavým zpestřením
před hlavním utkáním dne.
Zápas
samotný
začal
pod
rozhodcovským vedením Jana Florka
v 17.00 hodin za poměrně solidního
počasí. Borci obou mužstev nastoupili
k tradičnímu klání v plných sestavách
a po loňské výhře fotbalistů Jihu to
byla pro mužstvo ze Severu velká
výzva.
Severní tým však po prvních
minutách nenechal nikoho na
pochybách, kdo bude letošním
vítězem klání. Mužstvo Severu
posílené o mimořádného útočníka
z rodiny Ptáčků nakonec zaslouženě
zvítězilo poměrem 5:3 a odneslo si
pro tento rok cennou trofej v podobě
putovního poháru.
(pu)

Po vysilujícím utkání Severu proti Jihu
se zábava z hřiště volně přelila do
každoročně početněji navštěvované akce
s názvem „Budišovický košt“, která se
v naší obci stala již neodmyslitelnou
součástí začínajícího léta.
Její sedmý ročník byl zpestřený
reprodukovanou hudbou z dílny Ondry
Mučky, a kromě tradičních pochoutek
v podobě
tvarůžkové
pomazánky
a uzených žeber byly v letošním roce
nabízeny pivní speciály z Řemeslného
pivovárku Morava.
Do soutěže o nejlepší likér bylo
přihlášeno deset vzorků, které testovala
porota složená ze široké veřejnosti.
Vítězem se stal výrobek označený
názvem „Včelí polibek“, který do
soutěže přihlásil Zdeněk Trojek. Ten
také vyhrál tradiční dubový soudek
určený ke zrání destilátů.
Akce to byla opět velmi vydařená,
a ničím nerušená zábava pokračovala až
do pozdních ranních hodin.
(pu)

VYZÝVÁME VŠECHNY PROVOZOVATELE
DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD,
KTEŘÍ MAJÍ S OBCÍ UZAVŘENOU SMLOUVU
O VYPOUŠTĚNÍ, ABY DO KONCE ROKU
ZAJISTILI CHEMICKÝ ROZBOR ODPADNÍCH
VOD DLE SMLOUVY, KTEROU MAJÍ S OBCÍ
UZAVŘENOU. DĚKUJEME!

Výlet do Moravského krasu
Vzhledem k tomu, že o výlet do Moravského krasu byl mimořádný zájem, rozhodli
jsme se na obci uspořádat jej dvakrát. První návštěva se konala v květnu, druhá
teď, na konci září.
Součástí akce byly návštěvy dvou jeskyní. Nejdřív jsme prošli Kateřinskou jeskyni
s nádhernými dómy i jejím nejznámějším symbolem, krápníkem připomínajícím
čarodějnici. Následovala projížďka lodičkou po podzemní říčce Punkvě
a procházka Punkevní jeskyně s pohledem na propast Macochu zezdola. Kdo chtěl,
mohl si ještě vylézt nebo vyjet lanovkou nahoru a podívat se do Macochy i z druhé
strany.
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Oba výlety se povedly a určitě v nich budeme pokračovat!
(jp)
(jp)

ŽIVOT V OBCI

TÉMA ČÍSLA:
CO JSME PŘES LÉTO V BUDIŠOVICÍCH POSTAVILI

Letní výlety pro děti a rodiče
Stejně jako každoročně i o letošních prázdninách bylo
naplánováno několik prázdninových výletů.
Jako první proběhlo již tradiční uvítání prázdnin s opékáním
párků. Tato akce se vždy setkává se zájmem, a letošní rok nebyl
výjimkou. I přes mírně nepříznivé počasí se nás sešlo hodně, děti
si výlet užily a párky jim chutnaly.
Druhým výletem byla návštěva Planetária v Ostravě a zhlédnutí
filmu Napříč Sluneční soustavou. Bylo to něco jiného než běžné
výlety do okolí Budišovic, a i přes poměrně malou účast se všem
v Planetáriu moc líbilo.
S podobnými akcemi počítáme i příští rok a těšíme se, že zájem
ze strany rodičů a jejich dětí bude zase o něco větší, protože
zážitky s těmito akcemi spojení, jsou nezapomenutelné.
Monika Folwarczná

SPORTUJTE S NÁMI!
V OBECNÍM DOMĚ V BUDIŠOVICÍCH MŮŽETE
CELÝ PODZIM TRÁPIT SVÉ TĚLO A ZPEVŇOVAT
POSTAVU.

ÚTERÝ A ČTVRTEK, VŽDY OD 18.00:
INTERVALOVÝ TRÉNINK
CENA ZA LEKCI: 60 KČ
NEDĚLE, VŽDY OD 10.00:
PILATES
CENA ZA LEKCI: 130 KČ
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Vážení spoluobčané,
v těchto dnech je léto dávno pryč a do našich obydlí se nenávratně
vloudil podzim. Školáci nastoupili do lavic a k obměně dětí došlo i ve
školce – současní noví prvňáčci odešli a byli nahrazeni těmi
nejmenšími, tříletými dětmi.
Rovněž stavební práce v obci výrazně postoupily vpřed, a tak můžeme
konstatovat, že se nám podařilo spoustu věcí dokončit ještě v letním
období. Nejdiskutovanější stavbou je bezesporu mostek v Zátiší. Ten je
konečně hotový a také úspěšně zkolaudovaný. Stavba to byla poměrně
drahá a bez dotace od Moravskoslezského kraje bychom se do ní asi
vůbec nepouštěli. Každopádně dnes, kdy jej lidé už mohou využít, je
jasné, že je dobře, že tato stavba vznikla a vyřešil se tak letitý problém
s přístupem od tramvajové točny ke zdejším lesům.
Dokončena je i ulice Záhumení, a přes jisté komplikace, které stavbu
doprovázely, slouží obyvatelům a zpříjemňuje jim dopravu k jejich
domovům. V rámci této akce jsme nechali položit asfalt i na ulici Jižní
svah a opravit spousty překopů v různých částech obce.
Další stavbou, která se nám již podařila dokončit, je hlubinný
sedmdesátimetrový vrt v Zátiší, na který jsme získali dotaci 80 %
a jímž se nám otevírá možnost zásobit vodou i naše největší chatoviště.
To je ovšem stále hudba budoucnosti, protože tady ještě budou
prováděny dlouhodobé čerpací zkoušky. Teprve po nich zjistíme
použitelné množství čerpané vody a také její kvalitu.
Dotaci jsme získali i na rekonstrukci kaple sv. Víta, kde dojde zejména
k opravě soklu a dalším pracím souvisejícím s okolím budovy. Ty
započnou v průběhu měsíce října a věřím, že největší budišovická
sakrální stavba bude zase o poznání pěknější. Kaple je navíc ozvučena
novou technikou, takže je do budoucna zajištěný kvalitní zvuk jak
uvnitř kaple, tak před ní.
Poslední významnou letošní stavební úpravou bude vybudování
nových schodů do podkroví obecního skladu a také zhotovení poutače
před obecním úřadem, na němž bude připevněný znak obce vyrobený
ze skleněné mozaiky. Doufáme, že se vám toto umělecké dílo bude
líbit.
Petr Uvíra

TĚŠÍME SE NA VÁS!
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TJ SOKOL BUDIŠOVICE

Budišovice mají po letech žákovský fotbalový tým
Asi nejlepší fotbalovou zprávou letošního léta je přihlášení mládežnického
klubu TJ Sokol Budišovice do oficiálních soutěží, konkrétně do starší
žákovské přípravky.
Skoro dvacet dětí ve věku od čtyř do deseti let se pod vedením zkušených
fotbalistů – Lumíra Vavrečky, Petra Hudečka a Jaromíra Zimy mladšího –
celý loňský rok poctivě připravovalo, aby letos mohly začít hrát oficiální
soutěž.
Samozřejmě, každý začátek je těžký, a vzhledem k tomu, že naše děti
nastupují proti daleko sehranějším a věkově starším fotbalistům, musíme se
zatím radovat z každého gólu, který se jim podaří vsítit do soupeřovy
branky.
Ale pokud všem vydrží elán a chuť do hry, s každým odehraným zápasem se
to bude zlepšovat, a když se k tomu připočte i to, že s mnohými podstatně
zkušenějšími kluby už se začínají dohadovat i turnaje mimo hlavní soutěž,
nemusíme mít o budoucnost fotbalu v Budišovicích strach.
Vstup do sezóny se docela podařil i mužům, a nebýt zbytečné porážky
s Palhancem, dalo by se říct, že byl dokonce výborný. Ale i tak jsou čtyři
výhry a prozatímní zisk dvanácti bodů dobrým základem pro zbytek roku.
(jp)

Výsledky – podzim 2017
Sport-Club Pustá Polom „B“ – TJ Sokol Budišovice 2:1 (1:1)
gól Budišovic: J. Zima ml.

TJ Sokol Budišovice – TJ Sokol Hrabyně 1:0 (0:0)
gól Budišovic: J. Kotala

TJ Sokol Těškovice – TJ Sokol Budišovice 4:1 (1:1)
gól Budišovic: J. Zima ml.

FC Kyjovice – TJ Sokol Budišovice 2:4 (1:2)
góly Budišovic: J. Kotala, R. Kubánek, M. Zajíc

TJ DUBINA Větřkovice – TJ Sokol Budišovice 1:8 (1:6)
góly Budišovic: L. Stošek 4, M. Zajíc 2, O. Gelnar, R. Kubánek

TJ Sokol Budišovice – TJ Sokol Chvalíkovice 4:2 (1:1)
góly Budišovic: T. Žywiak 2, L. Stošek, R. Kubánek

TJ Sokol Budišovice – TJ Palhanec 1:4 (1:3)
gól Budišovic: L. Stošek

Zbývající domácí zápasy:
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BUDIŠOVICE – HORNÍ LHOTA, neděle 15. 10. 2017, 15:00
BUDIŠOVICE – SKŘIPOV, neděle 29. 10. 2017, 14:00

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Září je obdobím nového začátku, školní rok se rozbíhá, všichni jsou plní
očekávání, a těší se na nové zážitky i kamarády. Toto období je pro nás
z celého roku většinou nejsložitější. Školka se musí opět „sžít“, a stanovují se
nová pravidla. Ta se pak musí ustálit, aby se všem ve školce dobře žilo.
Máme radost, že jsme to zvládli a naše děti jsou šikovné, a snad i spokojené.
V tomto
školním
roce
navštěvuje školku celkem 38
dětí. Ve třídě starších dětí
„Vrabčáků“ máme 14 dětí
(ve věku od 5 do 6 let), třídu
„Broučků“ tvoří 24 dětí ve
věku od 2,5 do 4 let.
Kromě běžného programu již
děti
mohly
zhlédnout
kouzelnické představení. Ve
středu 21. 9. 2017 vystoupil ve školce kouzelník Aleš, který dětem předvedl
kouzla a čáry prodchnuté pohádkovou atmosférou. V říjnu začínají pro
přihlášené pravidelné hodiny gymnastiky. Trenérka z gymnastického klubu
Špičková – Opava vede děti ke správnému držení těla, posilování
a zpevňování svalů, učí je základní gymnastické prvky.
V tomto školním roce
nastala v naší školce také
velká personální změna.
Paní
učitelku
Janu
Světnickou, se kterou
jsme se letos v červnu
rozloučili,
vystřídala
nová paní učitelka Julie
Krömerová. Přejeme jí,
aby se jí nejen ve školce,
ale i v Budišovicích líbilo.
Chtěli bychom vás opět poprosit o přebytečný materiál či věci, které vám
doma zabírají místo. Budeme vděčni, když do školky přinesete papíry, vlnu,
látky, knoflíky, dřívka či špalíčky, které už doma nepotřebujete, ale naše děti
je mohou využít při tvořivé práci.
Děkujeme všem za podporu a těšíme se na setkávání při různých akcích,
nebo třeba jen při našich vycházkách po vesnici.
(vj)
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FOTOGALERIE

Mostek u tramvajové zastávky v Zátiší před rekonstrukcí.

8

Mostek u tramvajové zastávky v Zátiší po rekonstrukci.

FOTOGALERIE

Nové dresy družstva TJ Sokol Budišovice pořízené obcí.

TJ Sokol Budišovice má po letech konečně zase žákovské družstvo.
Budoucnost klubu tak opět můžeme vnímat v růžových, pardon modrých
barvách.
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FOTOGALERIE

Tradiční prázdninové fotbalové utkání „Severu proti Jihu“ letos
opět přineslo nesmiřitelný boj, ale taky úžasný zážitek.

Jednou z letních akcí pro budišovické děti byl také výlet do
porubského planetária.
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FOTOGALERIE

Firma Widenka krásně opravila obecní studnu u transformátoru
v dolní části Budišovic.

Čeká nás vstup do Kateřinské jeskyně, výlet do Moravského krasu
a k propasti Macocha může začít.
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