KALENDÁRIUM

Chystané akce pořádané obcí
STŘEDA 6. PROSINCE, 16.00: MIKULÁŠSKÝ KLUB
DŮCHODCŮ
STŘEDA 13. PROSINCE, 16.00: VÁNOČNÍ BESÍDKA DĚTÍ
Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
ČTVRTEK 14. PROSINCE, 17.00: VÁNOČNÍ KONCERT
STUDENTŮ JANÁČKOVY KONZERVATOŘE
NEDĚLE 24. PROSINCE, 19.00: VÁNOČNÍ TROUBENÍ PŘED
KAPLÍ
NEDĚLE 31. PROSINCE, 13.00: SILVESTROVSKÁ PROCHÁZKA
K HOTELÍKU
SOBOTA 13. LEDNA, 14.00: MAŠKARNÍ PLES DĚTÍ
Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY
SOBOTA 10. ÚNORA, 20.00: OBECNÍ PLES

Další plánované akce v Budišovicích
PÁTEK 19. LEDNA, 20.00: MYSLIVECKÝ PLES
PÁTEK 23. ÚNORA, 20.00: SOKOLSKÝ PLES

Výročí
K významnému životnímu jubileu přejeme všechno nejlepší:

Františce Dudkové
Ludmile Mezlové
KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A VŠECHNO NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO
ROKU 2018 VÁM PŘEJÍ ZASTUPITELÉ
A ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU
V BUDIŠOVICÍCH.
Budišovický zpravodaj 4/2017, vyšlo 4. prosince 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.
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Vážení spoluobčané,
rok 2017 uběhl neuvěřitelně rychle, a máme zde opět
poslední měsíc v roce, a s ním i advent, Vánoce
a Silvestr. Ta pravá zima letos přišla neobvykle brzy,
a tak doufáme, že sníh měsíc vydrží a Vánoce letos
budou konečně bílé.
Vánoční atmosféře jsme přizpůsobili i poslední číslo
zpravodaje v tomto roce, ve kterém najdete hned dva
články týkající se toho, co jsme pro vás letos
připravili. Na straně dvě objevíte všechny akce, které
se odehrají v adventním období a na Silvestra, na
stranu deset pak Ing. Jiří Pchálek připravil program
přímo pro sváteční období.
O tom, co se v obci tento rok dělo, jsme vás
informovali pravidelně v minulých číslech, a tak si
na straně tři můžete přečíst i naše plány pro rok
příští.
To je ale ještě poměrně vzdálená doba, a tak bychom
vám teď chtěli popřát hlavně klidné Vánoce bez
jakéhokoli stresu, spoustu trpělivosti v předvánočním
shonu…
A v novém roce vám pak přejeme hlavně pevné
zdraví, které je základem všeho, hodně úspěchů
v osobním životě i v zaměstnání, věrné přátele
a vlídné, tolerantní sousedy pro spokojený život
v našich krásných Budišovicích.
Vaši Petr Uvíra a Jiří Popiolek
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ŽIVOT V OBCI

OBEC INFORMUJE

Akce připravené obcí v době
adventu a Vánoc
Prosinec je tradičně bohatý i na akce,
které obec připravuje pro vás, naše
spoluobčany.
Tuto neděli jste určitě jako každoročně
navštívili Vánoční tvoření a vyrobili si
něco krásného pro adventní čas nebo na
stromeček. Ve středu 6. prosince pak
důchodce v Obecním domě v rámci
klubu čeká mikulášské setkání.
Ve čtvrtek 14. prosince bychom vás od
17 hodin rádi pozvali opět do sálu
Obecního domu, kde proběhne stejně
jako v minulých letech vánoční koncert
studentů
Janáčkovy
konzervatoře
v Ostravě. Kromě tradičního zpěvu nás
letos čekají i skladby zahrané na housle,
klarinet nebo flétnu. Tuto krásnou akci
si určitě nenechte ujít!
Den poté přivítáme v obci osm nových
občánků, a kromě štědrovečerního
Vánočního troubení vás nesmíme
zapomenout
pozvat
ani
na
silvestrovskou procházku k Hotelíku.
Sraz bude v 13 hodin před Obecním
domem. Těšíme se na vás a doufáme, že
přijdete v hojném počtu!
(jp)

Obecní drobnosti
➢ Další termín zastupitelstva:

úterý 12. prosince od 19.00
v Obecním domě.
➢ Začátkem listopadu byly

v obecním skladu u dětského
hřiště namontovány schody do
podkroví.
➢ Součástí rekonstrukce kaple

sv. Víta je i zakoupení nového
ozvučení Dexon v ceně zhruba
48 000 Kč.
➢ Koncem října byla

zkolaudována jak stavba nového
mostu přes Studnici v Zátiší, tak
rekonstrukce ulice Záhumení.
➢ Obec nechala vytvořit pasport

hřbitova. Občané tak budou mít
snadnější přístup k informacím
o podobě všech hrobových míst.
➢ Před Obecní dům obec

umístila mozaiku v podobě
našeho znaku vytvořenou
panem Josefem Odráškou
i s tabulí informující o datu
vzniku obce.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
FIRMA MARIUS PEDERSEN BUDE V PŘÍŠTÍM
ROCE PROVÁDĚT NAMÁTKOVÉ KONTROLY
NÁDOB NA KOMUNÁLNÍ ODPAD. ŽÁDÁME VÁS
PROTO, ABYSTE ODPAD DŮSLEDNĚ TŘÍDILI,
PROTOŽE V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ
OBCI HROZÍ ZVÝŠENÍ CEN ZA ODVOZ
KOMUNÁLNÍHO ODPADU. DĚKUJEME!
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Krmášová zábava

Lampionový průvod

18. listopadu proběhla v Obecním domě
Krmášová zábava, pořádaná tradičně
obcí Budišovice a Sborem dobrovolných
hasičů Budišovice. Zábava začala ve
20.00 hodin, tentokráte bez komplikací
s elektrickým proudem, jak tomu bylo
vloni. K tanci a poslechu hrála
prověřená a skvělá kapela Merkur.
K jídlu Jirka Vavrečka připravil výborný
guláš a na čepu bylo podáváno pivo
z provenience svijanského pivovaru.
Na „krmášovou“ dorazilo necelých sto
lidí a všichni se výborně bavili. Před
půlnocí vypukla opravdu bohatá
tombola, za niž všem dárcům, kteří do ní
přispěli, velmi děkujeme. Bujará zábava
pokračovala po tombole až do pozdních
ranních hodin a kolem páté hodiny byla
pořadateli
ukončena.
Mimořádné
poděkování náleží letos stejně jako vloni
obsluhujícím u baru, protože zde bylo po
celou dobu rušno, jako by bylo pivo
podáváno zdarma.
(pu)

Jako každoročně i letos pořádala obec
Budišovice „Lampiónový průvod“.
Pro zpestření se celý průvod nesl ve
znamení ukládání broučků k zimnímu
spánku. Všichni, kdo pomáhali akci
zrealizovat, ztvárňovali nějakého
broučka, hmyz či jiné zvířátko, které v
zimě spí. Pro děti byly připravené
lehké úkoly, které plnily, a za splněný
úkol dostávaly razítka. Vyplněnou
kartičku si na konci cesty na hřišti
vyměnily za sladký penízek.
V průběhu čekání na účastníky měly
paní učitelky z mateřské školy pro
děti připravené různé aktivity. Až se
všichni na hřišti sešli, měli jako
poslední úkol najít podle mapy
poklad. Ten se našel a sladkosti z něj
si děti rozdělily.
Po skončení se děti rozešly domů
a mnohé i za svitu světýlek, která je
při zdolávání úkolů provázela.
Monika Folwarczná

Výlet na zámek Kunín a do muzea klobouků
Obecní úřad v letošním roce pořádal pro své občany několik výletů. Tím posledním
byl výlet na zámek Kunín v době, kdy zde probíhala akce „Slavnosti růží“.
Zhlédli jsme autenticky zařízené pokoje zámku s unikátním pohledem do
venkovského šlechtického sídla, spojeného se zajímavými osudy lidí, kteří je
v průběhu staletí obývali. V šestnácti historických pokojích jsme viděli původní
zámecké sbírky se spoustou vybavení a na zámecké půdě nejpodivuhodnější
komínové systémy v celé střední Evropě. Celá expozice byla doplněná nádhernou
květinovou výzdobou.
Po dokončení prohlídky a nezbytném posilnění v zámecké restauraci jsme jeli ještě do
blízkého Nového Jičína do muzea klobouků. Zde jsme si prohlédli
expozice historického vývoje výroby klobouků a nakonec si vyzkoušeli mnoho typů
klobouků „na vlastní hlavu“.
Monika Folwarczná
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Vánoční kalendárium
V sobotu 23. 12. 2017
si můžete odnést Betlémské světlo do svých domovů z místní
kaple sv. Víta od 17 do 18 hodin.
V neděli 24. 12. 2017 (Štědrý den) dopoledne
bude ve farním kostele Panny Marie Nanebevzaté v Hrabyni
sloužena mše svatá od 7.30 hodin,
a v kostele sv. Martina v Pusté Polomi bude mše sv. od 10.30
hodin.
a večerní program:
jako tradičně budou Budišovičtí trubači hrát od 19 hodin
vánoční písně před kaplí ve středu obce (přibližně půl hodiny).
Půlnoční mše svaté (noc ze Štědrého dne na 1. svátek vánoční)
budou slouženy v okolních obcích takto:
ve farním kostele Panny Marie Nanebevzaté v Hrabyni
od 20.30 hodin,
a v kostele sv. Martina v Pusté Polomi od 22 hodin.
Na 1. svátek vánoční (v pondělí 25. 12.)
budou slouženy mše svaté v Hrabyni v 7.30 a 10.30 hodin a
v Pusté Polomi v 10.30 hodin.

Na 2. svátek vánoční (v úterý 26. 12.)
bude sloužena
mše svatá
zde v naší kapli sv. Víta od 11 hodin.
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připravil Ing. Jiří Pchálek

TÉMA ČÍSLA:
NAŠE PLÁNY NA ROK 2018
Vážení spoluobčané,
v letošním roce se nám podařilo z různých fondů získat čtyři dotace,
a s radostí musíme konstatovat, že všechny byly také plně využity.
Konečně jsme postavili novou ocelovou lávku v Zátiší a taky jsme
opravili celou ulici Záhumení, jednu z klíčových místních komunikací
v Budišovicích. Rovněž jsme v Zátiší provedli hlubinný vrt, který nám
potvrdil, že se v našem katastru nachází mimořádně vydatný zdroj
kvalitní vody. A v neposlední řadě jsme opravili sokl obecní kaple sv.
Víta, a v rámci této nejstarší stavby v obci jsme zrealizovali i spoustu
dalších prací.
Některé plánované stavební akce se nám ale dovést do konce
nepodařilo, a tak jsme se rozhodli, že je zrealizujeme v roce příštím.
Jedná se zejména o částečnou opravu budovy bývalé hospody, u níž
čekáme především na to, až budou vypsány vhodné dotační
programy, a dále pak o stavbu nové silnice na ulici Na Horečkách.
Tuto chystanou stavbu jsme rozdělili na dvě etapy a první z nich
hodláme zrealizovat na jaře příštího roku.
V roce 2018 bychom také rádi využili chystanou dotaci na úpravu
veřejného prostranství v místě pod kaplí sv. Víta. Tam bychom chtěli
vytvořit něco jako obecní park. Také jsme se rozhodli, že necháme
vypracovat projekt na vybudování vodovodních přípojek pro celou
oblast Zátiší, abychom byli připraveni využít další dotační titul, který
snad bude v příštím roce vyhlášen.
Na jaře bychom mohli mít nachystaný zmiňovaný projekt
rekonstrukce budovy bývalé hospody a v průběhu roku také projekt
k vybudování nové silnice na ulici Hudební. Zde přistoupíme
k realizaci, jakmile si vlastníci volných parcel zhotoví potřebné
přípojky k budoucím stavbám. Velice neradi bychom totiž na nově
vyasfaltované cestě řešili různé překopy a další zásahy, které povrch
znehodnotí.
Kromě výše uvedených stavebních prací budeme zajisté řešit i mnoho
jiných drobných akcí, kterými hodláme občanům život v naší obci
zpříjemnit. Pokud se nám podaří získat stejně jako v roce letošním
nějaké prostředky z dotací, tak budeme schopni o to více financí
využít zase na jiných místech.
To je ovšem zatím hudbou roku příštího, tak nám držte pěsti...
3
Petr Uvíra

TJ SOKOL BUDIŠOVICE

Výsledky podzim 2017
VÁVROVICE „B“ – BUDIŠOVICE 0:5 (0:2)
góly: Ondřej Gelnar 2, Aleš Mikovský, Lukáš Stošek, Tomáš Žywiak
BUDIŠOVICE – HORNÍ LHOTA 1:4 (1:1)
gól Budišovic: Jaromír Zima
KOMÁROV – BUDIŠOVICE
BUDIŠOVICE – SKŘIPOV

3:0 (kont.)
0:5 (0:1)

RADUŇ – BUDIŠOVICE
3:3 (1:2)
góly Budišovic: Lukáš Stošek 2, Ondřej Gelnar

Jak si vedla naše přípravka
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Po několikaletém půstu, kdy v obci chyběl mládežnický fotbal, se v letošním
roce přihlásily do soutěže starších přípravek i Budišovice.
Všichni jsme věděli, že začátky budou těžké, a to se potvrdilo již v prvním
zápase. Výsledky však šly stranou, a přes všechny prohry bylo na žáčcích
patrné, že je fotbal baví, a to byla pro nás trenéry nejlepší odměna. Postupně
šlo krásně vidět, jaký žáčci udělali pokrok a jak skvělá parta se vytvořila.
Abychom dětem zpříjemnili přestávku, připravili jsme pro ně zábavné
odpoledne v sále Obecního domu. Sešli se téměř všichni a přišli se podívat i ti
mladší, kteří se k nám připojí v následujících dvou letech. Pro děti jsme měli
připravený dort ve tvaru fotbalového hřiště, a dále všichni dostali diplom za
účast v prvním soutěžním zápase a týmovou fotografii.
Vraťme se ale zpět na začátek, kdy se před dvěma lety začalo uvažovat
o vzniku družstva mladších žáků. Po několika schůzkách se utvořilo
trenérské trio Petr Hudeček, Jaromír Zima ml. a Lumír Vavrečka. Tréninky
začaly, a postupně se přidávalo více a více dětí, až jsme se v konečném součtu
dostali na 23 chlapců a dívek, což je na obec velikosti Budišovic opravdu
krásné. Abychom následně děti udrželi, začali jsme si pohrávat s myšlenkou
přihlášení do soutěže. Nakonec jsme družstvo přihlásili, ale nezvládli
bychom to bez přispění obce Budišovice, která žáčkům zakoupila fotbalové
dresy, a kdykoliv je potřeba, můžeme se na ni obrátit. Naposled nám obec
zapůjčila prostory pro konání Závěrečné v sále Obecního domu. Děkujeme
vedení obce za podporu, s nadsázkou se dá říct, že bez jejich pomoci by
v Budišovicích mládežnické družstvo ani nevzniklo. Věříme, že naše
spolupráce bude pokračovat i v následujících letech.
Dalším sponzorem, který nám poskytl dotaci, je pak společnost ArcelorMittal
Tubular Products Ostrava, které děkujeme rovněž. Lumír Vavrečka

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Přiblížil se čas adventu a Vánoce jsou za dveřmi. Předvánoční nálada začíná
vládnout i v naší školce. Běžný program se snažíme obohatit zajímavými akcemi
a činnostmi, které dětem umožní pěkné prožití adventní doby.
Ve středu 21.11.2017 k nám zavítaly pracovnice ze Střediska volného času v Opavě a
děti měly možnost zapojit se do vzdělávacího programu „Zvířátka v zimě“.
Tento týden provoněla školku vůně
perníkového těsta, za jehož přípravu moc
děkujeme paní Ratimorské. Ve středu jsme se
pak s chutí všichni pustili do pečení
perníčků. Děti pomáhaly při válení,
vykrajování i ukládání na plech. Další den
jsme si upečené perníčky hned také
nazdobili. Doufáme, že nejen potěší, ale
budou i dobře chutnat.
Perníčky určitě nabídneme i vzácné návštěvě,
která k nám přijde příští týden. Do školky
zavítají Mikuláš, anděl i čert, kteří se zase po roce přijdou přeptat, jestli byly děti
hodné. Ty jsou si ovšem naprosto jisté, že čertík vůbec chodit nemusí a že si zaslouží
velkou mikulášskou nadílku. Tak uvidíme, jak to dopadne.
Poctivě nacvičujeme pásmo písní, básní, tanečků a pohybových cvičení, které
chceme předvést našim nejbližším na
vánoční besídce. Ta se bude letos
konat ve středu 13.12.2017 v 16 hodin
v sále Obecního domu v Budišovicích.
A těšíme se také na dvě divadélka.
V úterý 12. 12. děti zhlédnou hudební
pohádku „Zima v bílém kožíšku“.
A v pondělí 18. 12. vyjedeme, společně
se školkou
z Pusté
Polomi
na
divadelní představení „Jak pejsek
s kočičkou
slavili
Vánoce“
do
loutkového divadla v Opavě.
Úterý 19. 12. bude pro děti dnem plným radosti a překvapení, je pro ně totiž
připravena vánoční nadílka. Pod naším stromečkem bude jistě spousta dárků, které
děti potěší, ale také zpestří vybavení naší školky.
Ve středu 20. 12. strávíme pěkné chvíle při vánočním koledování a muzicírování.
V sále Obecního domu si zazpíváme vánoční koledy a písně, k tomu nás na klavír
bude doprovázet paní Mařenka Popiolková.
Přejeme si, aby děti prožily předvánoční dny v radostné a pokojné atmosféře. To
samé bychom my, zaměstnankyně MŠ Budišovice, rády popřály i vám všem!
(vj)

9

FOTOGALERIE

FOTOGALERIE

Žákovské družstvo TJ Sokolu Budišovice i s logem jednoho ze
svých sponzorů. Děkujeme!
Před Obecním domem máme
nově umístěný znak i s datem
založení naší obce. Věříme, že se
vám líbí.
Na zámku v Kuníně se zkoušely
nejen klobouky, ale i historické
šaty.
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Výlet na zámek Kunín se vydařil i díky krásnému podzimnímu
počasí.

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!

5

FOTOGALERIE

Zima letos ještě ani nezačala, a Budišovice se už dočkaly pořádné
sněhové nadílky.
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Máme obrovskou radost z opravené kaple svatého Víta.

FOTOGALERIE

A nově je kaple i vymalovaná a ozvučená…

Malým fotbalistům skončila první polovina sezóny, a tak dostali
krásný dort ve tvaru fotbalového hřiště.
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