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Chystané akce pořádané obcí
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SOBOTA 7. DUBNA, 18.00: PŘEDSTAVENÍ DIVADLA BUDÍK –
AUTORSKÁ HRA KOROPTVIČKA
SOBOTA 14. DUBNA, 9.00: ÚKLID PŘÍKOPŮ A MEZÍ V OBCI –
SRAZ PŘED OBECNÍM DOMEM
SOBOTA 21. DUBNA: SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
SOBOTA 28. DUBNA, 8.00: SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO A
NEBEZPEČNÉHO ODPADU, U MATEŘSKÉ ŠKOLY

Další plánované akce v Budišovicích
NEDÉLE 8. DUBNA, 10.00: BUDIŠOVICE – BŘEZOVÁ
(FOTBALOVÝ ZÁPAS – ŽÁCI)
NEDÉLE 8. DUBNA, 15.30: BUDIŠOVICE – TĚŠKOVICE
(FOTBALOVÝ ZÁPAS – MUŽI)
NEDÉLE 22. DUBNA, 10.00: BUDIŠOVICE – HRADEC N. M.
(FOTBALOVÝ ZÁPAS – ŽÁCI)
NEDÉLE 29. DUBNA, 16.30: BUDIŠOVICE – VĚTŘKOVICE
(FOTBALOVÝ ZÁPAS – MUŽI)
KOMPLETNÍ ROZPIS SEZÓNY NAJDETE NA STRANĚ 4.

Úmrtí
Navždy nás opustil

Jaroslav Carbol
Upřímnou soustrast rodině.
Budišovický zpravodaj 1/2018, vyšlo 27. března 2018
redakce: Věra Javorková (vj), Michaela Kozlová (mi), 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,
zima v Budišovicích byla letos na akce přebohatá. Také
z toho důvodu jsme se rozhodli rozšířit první letošní číslo
zpravodaje o čtyři stránky.
V minulých vydáních jsme často byli nuceni šetřit zejména
na fotogalerii, a to nás mrzelo. Jsme totiž přesvědčeni, že
právě fotografie jsou nejpřesnějším dokumentem toho, jak
se v obci žije a žilo, a vypovídají o nás i o atmosféře daleko
víc než mluvené slovo – jakkoli trefné a dobře myšlené.
Proto nás těší, že kromě všech fotografií uvedených ve
zpravodaji, můžeme každý rok rozesílat za obecní úřad
novoročenku s historickou momentkou zobrazující dění
v Budišovicích v dávných dobách. A vytváříme i kalendáře,
v nichž se pokoušíme podchytit ty nejzajímavější akce,
které Budišovice v předchozím roce zažily, a dokumentovat
tak život v naší obci od prvních dnů roku až po ty poslední.
Letos nás kromě mnoha jiných, vesměs tradičních akcí
čekají oslavy výročí Sboru dobrovolných hasičů. Tento
spolek už v naší obci působí dlouhých 130 let, a jen
doufáme, že ve své činnosti bude pokračovat i dál – stejně
jako další naše významné spolky, budišovický Sokol
a myslivci. Spolková činnost je podle našeho názoru jedním
z klíčových faktorů určujících život a fungování obce.
I nadále se ji proto budeme snažit ze všech sil podporovat
a bránit před mnoha byrokratickými ústrky ze strany úřadů.
Přejeme vám všem krásné prožití Velikonoc i celého jara,
snad se letos vydaří.
Vaši Jiří Popiolek a Petr Uvíra
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OBEC INFORMUJE

Budík si pro vás připravil
Koroptvičku
Po roce se budišovičtí občané opět
můžou těšit na představení místního
ochotnického spolku Budík.
Tentokrát nepůjde o tolik oblíbenou
estrádu,
ale
o
autorskou
hru
Koroptvička, jejíž námět vytvořila
Kateřina Benová a scénář pak napsala
společně s Ivem Gelnarem a Jiřím
Popiolkem.
Členové divadla Budík vás na toto
představení srdečně zvou, a vy si určitě
přijďte zavzpomínat, co všechno jste
zažívali na dětských táborech, ať už jako
účastníci, nebo jako instruktoři či
vedoucí. A protože se jedná o komedii,
snad se také hodně zasmějete.
Představení se uskuteční jako tradičně
v sále Obecního domu, a to v sobotu
7. dubna od 18.00. Těšit se můžete na
většinu svých oblíbených herců, ale
rovněž na nové tváře, které soubor od
nového roku posílily.
Hezkou zábavu!
(jp)

Obecní drobnosti
➢ Další termín zastupitelstva:

úterý 10. dubna od 19.00
v Obecním domě.
➢ Obecní zastupitelstvo

schválilo na svém zasedání
rozpočet obce na rok 2018. Po
první úpravě se jeho výše
ustálila na částce 12 271 856 Kč
v přijmové i výdajové části.
➢ Obec dále pokračuje

v realizaci plánu odkoupit od
občanů obce i chatařů pozemky
pod místními komunikacemi.
Aktuálně nakoupila tři pozemky
v lokalitě zátiší a jeden
v Myšinci.
➢ Předpokládané finální

zhotovení projektu stavby akce
Vodovod Budišovice – Zátiší
se všemi náležitostmi bylo
určeno na konec října letošního
roku.

ZVEME VÁS NA TRADIČNÍ JARNÍ ÚKLID MEZÍ
A PŘÍKOP, KTERÝ SE USKUTEČNÍ
V SOBOTU 14. DUBNA.
SRAZ VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH BUDE PŘED
OBECNÍM DOMEM V 9.00, PYTLE NA ODPAD
I RUKAVICE JSOU ZAJIŠTĚNY STEJNĚ JAKO
MALÉ OBČERSTVENÍ NA HŘIŠTI
PO SKONČENÍ AKCE.
SRDEČNĚ VÁS ZVEME, PŘIJĎTE POMOCT
2 UDĚLAT NAŠI OBEC ZASE O NĚCO HEZČÍ.

ŽIVOT V OBCI

Silvestrovská procházka
na Hotelík
Na Silvestra jsme se stejně jako
v minulých letech šli projít
k Hotelíku.
U Obecního domu se kolem
jedné
shromáždilo
několik
desítek lidí, kteří si tento
„pochoďák“ nechtěli nechat ujít
a před oslavami konce roku se
rozhodli udělat si krásnou
procházku.
Nesvítilo sice sluníčko jako
o den dříve, ale i tak dorazila
spousta lidí. Celá procházka pak
vyvrcholila v Hotelíku, kde si
účastníci jako tradičně dopřáli
čaj i s trochou rumu.
Jakmile jsme se jaksepatří
občerstvili, vyrazili jsme zpět ke
svým
domovům,
kde
pokračovaly
přípravy
na
silvestrovskou noc.
(pu)

Vánoční troubení
Vánoční troubení je již mnoho let
tradiční akcí, která probíhá na Štědrý
den večer u kaple sv. Víta.
Také v loňském roce se zde sešlo velké
množství lidí, kteří si přišli poslechnout
vánoční koledy v podání kapely Miloše
Javorka.
V altánku nad školkou byl opět podáván
vánoční grog, který celou nádhernou
atmosféru
dokonale
dokreslil.
K dispozici byl i nealkoholický ovocný
čaj, a tak žízní nikdo nestrádal.
Trubači hráli necelou hodinku a lidé si
při jejich produkci užívali jedinečnost
okamžiku. Celou akci pak návštěvníci
završili hromadným přáním krásných
svátků všem přátelům.
Zájem byl také o zhlédnutí opravených
vnitřních prostor kaple. Občané, kteří
vydrželi až do konce, mohli kapli
navštívit,
a myslím,
že
v tomto
svátečním dni všem připadala ještě
krásnější než obvykle…
(pu)

Výlet na Karlov spojený s lyžováním
V sobotu 3. 2. 2018 zorganizovala obec zájezd do lyžařského střediska Karlov
pod Pradědem. Podařil se obsadit plný autobus a mohli jsme se tedy vydat
oddávat zimním radovánkám. Někteří si vzali lyže a někteří se vydali na pěší
turistiku. Podmínky pro lyžování byly skvělé, svah nádherně upravený, svítilo
i sluníčko.
Vybrat jsme si mohli různé stupně obtížnosti sjezdovek, a komu nestačilo ani
to, mohl využít skibus, který nás přepravil na další svah. Celkem bylo
k dispozici jedenáct kilometrů krásně upravených sjezdových tratí.
Kdo se vydal pěšky, zamířil na Mravencovku a dále, nebo na Praděd. Všichni,
kdo si tu sobotu udělali volno a přidali se k nám, byli spokojeni a výlet si užili.
Monika Folwarczná
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TÉMA ČÍSLA:

ŽIVOT V OBCI

OBECNÍ BÁL

Svatomartinské odpoledne

Tříkrálová sbírka

V neděli 12. 11. se na farní zahradě v Pusté
Polomi konalo tradiční svatomartinské
odpoledne. Budišovičtí trubači hráli od
začátku s velkým nasazením, za což jim náleží
velký obdiv.
Pan Jiří Pchálek v roli pana faráře, Antonín
Knápek z Budišovic a Jaroslav Krajzl z Pusté
Polomi v rolích sedláků předvedli zábavnou a
trochu i poučnou scénku z doby, kdy se stavěl
kostel a sedláci přemýšleli, komu ho zasvětí.
Vtipný a promyšlený scénář napsala paní
doktorka Marta Pískovská, také z Budišovic.
Po scénce se vydal průvod v čele se svatým
Martinem na koni a opět za doprovodu
budišovické hudby Pustou Polomí k obecnímu
úřadu. Tam Martin po krásném projevu
slavnostně převzal od starosty Pusté Polomi
symbolický klíč od obce.
Na farní zahradě pak bylo připraveno výborné
domácí občerstvení a teplý čaj. Nechyběl ani
tradiční stánek se svatomartinským vínem a
lázeňskými oplatky z Charity Hrabyně.
Na akci se podílelo a také se jí zúčastnilo
mnoho občanů z Budišovic. Občané Budišovic
tvoří značnou část pustopolomské farní obce a
významně přispívají k jejímu fungování.
Jana Knápková

Letos 6. ledna vám už po čtrnácté
u dveří zazvonili tři králové.
V naprosté
většině
jste
nám
otevřeli, vyslechli si zpěv a přispěli
do
charitních
pokladniček,
v Budišovicích celkem 32 000 Kč.
Ráda chodím s dětmi po naší
vesnici koledovat. Potkat za jeden
den tolik dobrých lidí a přát si
navzájem hezký začátek nového
roku, to mě vždycky úžasně nabije
pozitivní energií.
Za těch čtrnáct let už jsme zažili
snad všechno počasí: od plískanic
až po krásný slunečný den, jako
třeba letos. Vždycky jsme si ty naše
tři hodiny koledování užili, zima
nám byla jen trochu a mnoho lidí
nás i zahřívalo čajem. Z původních
tří skupinek jsme se rozrostli na pět
a o koledníky nemám nouzi. Děti si
už rezervovaly místa i na příští rok,
je vidět, že je koledování taky baví.
Děkuji vám za otevřené dveře,
srdce i štědré dary.
Jana Knápková

Bruslení pod širým nebem
V posledním únorovém týdnu šly venkovní teploty prudce pod bod mrazu, a tak se
členové SDH Budišovice rozhodli na obecním hřišti vytvořit ledovou plochu. Po
prvotních nezdarech se podařilo nastříkat led, na kterém bylo možno bruslit,
a každým dnem tato vrstva narůstala. Vyvrcholením bruslařského týdne byla akce
SDH Budišovice nazvaná „Bruslení pod širým nebem“, která se uskutečnila v sobotu
3. 3. 2018. Ve veskrze zimním čase se zde sešlo mnoho lidí, a to nejen za sportem, ale
také fandů obou hokejových týmů. V chaloupce byl podáván čaj s rumem a také
vařená klobása, takže kdo měl zájem se občerstvit, určitě nelitoval. Okolo 16.00 pak na
totálně zdevastovaném povrchu proběhl i hokejový zápas severu proti
jihu, který
bohužel dopadl nevalně pro hokejisty jihu. Výsledek snad ani není třeba připomínat…
(pu)
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Dne 10. 2. 2018 proběhl již 17. ročník obecního plesu, který byl
pořádán obcí Budišovice a klubem důchodců. Obecního plesu se
zúčastnilo něco přes šedesát hostů, což je z našeho pohledu poměrně
slabá účast, zvlášť když si uvědomíme, že je to jediný ples v obci, kde
je téměř 100 % osazenstva z místních občanů. Oba dva další plesy,
které zde tradičně probíhají, jsou ze značné části zaplněny lidmi
z okolních vesnic nebo z Ostravy.
Již pár let přemýšlíme, proč právě obecní ples má takovou malou
podporu, ale žádné smysluplné vysvětlení se nám nepodařilo najít.
Z našeho pohledu se jednalo o vydařenou akci s poměrně solidní
hudbou a taky s programem, který měl díky protagonistům divadla
Budík přinést kapku úsměvného oživení. Také z ohlasů účastníků
plesu bylo možné vypozorovat, že byla tahle akce velmi zdařilá.
Pro všechny spolky, které plesy pořádají, je právě tato akce jakýmsi
vyvrcholením celé předešlé sezóny. Stejné je to i s plesem obecním.
Bohužel vynaloženému úsilí neodpovídá už mnoho let účast lidí.
Nejhorší a z duše protivné je pak shánění cen do tomboly, a o tom
bychom se ve svém příspěvku rádi zmínili také. Obecně lze říci, že
pokud pořadatel kupuje i ceny, není možné, aby akce byla zisková.
Proto vždy žádáme občany, aby přispěli, byť malým dárkem, a věřte,
že prosit o tombolu není nic příjemného. Kupodivu lidé, kteří na tom
nejsou finančně bůhvíjak dobře, většinou nemají problém přinést malý
dárek, protože je jim jasné, že tím podporují spolkovou činnost, aby
mohla vůbec fungovat.
V naší obci je ale také mnoho bohatých občanů, kteří zde asi žijí rádi,
nicméně podpora spolkové činnosti v tomto smyslu jim vůbec nic
neříká. Jsou samozřejmě výjimky, ale není jich tolik.
Proto bychom chtěli velmi poděkovat všem, kteří jsou ochotni
obětovat pár korun a nějaký dárek do tomboly věnují. Velmi si toho
vážíme nejen my na obci, ale také všichni ostatní pořadatelé plesů.
Děkujeme vám, a díky vám má stále smysl ples pořádat. Letošní zisk
z obecního plesu přes slabou účast dosáhl zhruba deseti tisíc korun.
Tento zisk bude celý věnován na činnost klubu důchodců Budišovice a
také dětem do naší mateřské školky.
Díky všem, kteří se na pořádání plesu jakkoliv podíleli, díky moc
všem přispěvatelům do tomboly, a obří díky těm, kteří nás přišli
podpořit a vyjádřili to svou účastí na plese! Děkujeme.
Petr Uvíra, Jiří Popiolek
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TJ SOKOL BUDIŠOVICE

Rozlosování jarních fotbalových soutěží
MUŽI:
31. 3., 15.30: Hrabyně – Budišovice
8. 4., 15.30: Budišovice – Těškovice
29. 4., 16.30: Budišovice – Větřkovice
5. 5., 16.00: Palhanec – Budišovice
13. 5., 16.30: Budišovice – Vávrovice „B“
19. 5., 17.00: Horní Lhota – Budišovice
27. 5., 17.00: Budišovice – Komárov
2. 6., 17.00: Skřipov – Budišovice
10. 6. 17.00: Chvalíkovice – Budišovice
17. 6., 17.00: Budišovice – Raduň
24. 6., 17.00: Budišovice – Pustá Polom „B“
ŽÁKOVSKÁ PŘÍPRAVKA:
8. 4., 10.00: Budišovice – Březová
18. 4., 16:30: Štítina – Budišovice
22. 4., 10.00: Budišovice – Hradec n. Moravicí
29. 4., 10.00: Budišovice – Pustá Polom
6. 5., 14.00: Slovan Opava – Budišovice
10. 5., 17.00: Raduň – Budišovice
20. 5., 10.00: Budišovice – Velké Hoštice
26. 5., 12.00: Skřipov – Budišovice
3. 6., 10.00: Budišovice – Kylešovice

Roztančili jsme to!
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Tak jako každý rok se i letos konal tradiční Sokolský ples. A to v pátek 23.
února, kdy taneční páry zaplnily parket Obecního domu. Zúčastnilo se
celkem sto dvacet občanů jak z naší vesnice, tak z okolí. Ples byl během
několika pár dnů vyprodán. Vy, na které vstupenky nevyšly, nezoufejte,
příští rok bude ples opět, tentokrát 22. února 2019!
Vše zůstalo při starém, a tak k tanci a poslechu hrála nestárnoucí skupina
PRAK, vařil šéfkuchař Martin Rataj a o kulturní program se postaraly dvě
tanečnice z ostravského studia MG Dance. Nechyběla ani tombola se
spoustou překvapení. Slosovatelná vstupenka a s ní i výhra o zlatou cihlu je
na našem plese samozřejmostí. Letos jsme touto cenou udělali radost lidem
z vedlejší vesnice. Gratulujeme!
Děkujeme vám všem, kteří jste náš ples podpořili, a my se budeme opět těšit
v příštím roce. Doufáme, že se vám ples líbil a užili jste si krásný večer.
(mi)

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Snad všichni si zimu spojujeme se sněhem a zimními sporty. Ta letošní nám
připravila řadu dní, kdy jsme si mohli s dětmi užívat naplno právě těchto
radovánek. Při sáňkování a bobování děti zažívají spoustu legrace, dovádivých chvil
a veselé atmosféry, která je naplňuje opravdovou radostí.
První naší velkou akcí v novém roce byl maškarní ples. Ten se uskutečnil v sobotu
13.1. v sále Obecního domu. Tentokrát se děti přestrojené do masek princezen, víl,
pirátů, čertíků a nejrůznějších zvířátek vydaly až na daleký ostrov Madagaskar. Při
tanci, soutěžích a zábavě jim pomáhala zebra
Marty, žirafa Melman a tučňák Vojín. Některé
soutěže si pak mohly děti prožít i společně se
svými rodiči. Jsme velmi rádi, že se nás zde sešlo
opravdu hodně, pozvání jako vždy přijaly nejen
děti z naší školky a jejich kamarádi, ale také malí
školáci z naší vesnice. Každý měl možnost získat
hračku či nějakou drobnost z pestré tomboly.
Děkujeme všem maminkám, které nám
pomáhaly s přípravou a organizací plesu –
napekly dobroty do bufetu, zdobily a uklízely sál, pomáhaly
s nákupem.
Koncem ledna byl pro děti připraven v naší školce
interaktivní program Zdravá pětka. Tato aktivita je zaměřena
na zdravý životní styl, především v oblasti stravování. Děti
byly zábavnou a hravou formou motivovány k přijetí zásad
zdravé výživy.
Na začátku února jsme se pak vypravili na velkou vycházku
do lesa. Nezapomněli jsme na zvířátka a přinesli do krmelce
suché pečivo, mrkvičky, jablíčka a jiné dobroty.
V závěru února jsme si opět zazpívali s paní Marií
Popiolkovou zimní a lidové písničky, na klavír nám hrála
v sále Obecního domu. Děti se kromě zpěvu zapojily i hrou na jednoduché hudební
nástroje, jako jsou dřívka, bubínek, tamburína, činely nebo triangl, ale třeba také
hra vařečkou na velký kastrol.
V průběhu měsíce ledna, února a března nás ve školce navštívila různá divadélka
s výchovnými pohádkami: 9. ledna Divadlo Letadlo s představením Průzkumníci
v Africe. 8. února Divadlo Smíšek s Eskymáckou pohádkou. 12. února Divadlo paní
Víchové s hrou Jak Karlík zachránil babičku. 1.března Divadlo Šikulka
s představeními Nepořádný medvídek, O neposlušném Matýskovi, Kamarádi
z Antaktidy aneb O tučňákovi a novém přátelství
Těšíte se na Velikonoce? My tedy ano! Proto jsme se už také pustili do malování,
zdobení a tvoření, ať si je můžeme užít i v celé jejich barevné kráse!
Veselé velikonoční a jarní dny vám všem přejí učitelky ze školky!
(vj)
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ŽIVOT V OBCI

FOTOGALERIE

Vánoční koncert

Vítání občánků

Koncert žáků ostravské Janáčkovy
konzervatoře, v mnoha případech
budoucích virtuózů a špičkových
zpěváků vážné hudby, se stal
v předvánočním čase v naší obci již
tradicí.
I proto nás vždycky trochu mrzelo, že
návštěva
na
těchto
skvělých
koncertech, prodchnutých sváteční,
pokojnou předvánoční atmosférou,
není taková, jakou bychom si
představovali.
Až letos se podařilo sál Obecního
domu téměř zaplnit, a účinkující se
nám odvděčili působivou interpretací
krásných skladeb předních světových
skladatelů, a na závěr i několika
tradičních vánočních koled. (jp)

Obnovená tradice vítání nových
občánků se v obci zabydlela velice
rychle. A tak mohl starosta
Budišovic na konci loňského roku
slavnostně přivítat osm nových
dětí, které se narodily buď na
konci roku 2016, nebo pak
v průběhu roku 2017.
Z osmi pozvaných se dostavilo
šest, zbylé dva vyřadila nemoc. I
tak ale celá akce proběhla
v přátelském prostředí, o čemž se
můžete přesvědčit i vy ve
fotogalerii,
kde
naleznete
společnou fotku všech rodičů
i s jejich ratolestmi. Ať se vám u
nás všem dobře žije! (jp)

Plný sál a mnoho tvůrčích dílen, to bylo letošní velikonoční
tvoření.

Velikonoční tvoření
V sobotu 17. března 2018 proběhlo v Obecním domě velikonoční tvoření.
Děti, jejich rodiče, prarodiče i přátelé a kamarádi měli možnost vyrobit si
různé velikonoční ozdoby, namalovat vajíčka či perníčky a nakoupit
všelijaké textilní výrobky nejen s velikonoční tematikou či domácí koláče.
O pohoštění bylo jako vždy postaráno, k pití byl nachystán čaj
a k zakousnutí několik druhů domácích moučníků, které přinesli občané,
za což jim organizátoři moc děkují. Celá akce proběhla v příjemné
atmosféře v duchu jara, které všichni netrpělivě očekávají.
Monika Folwarczná

ŽÁDÁME NÁJEMCE HROBOVÝCH MÍST NA
OBECNÍM HŘBITOVĚ V BUDIŠOVICÍCH, ABY
VYPLNILI KARTU HROBOVÉHO MÍSTA, KTEROU
OBDRŽELI V LOŇSKÉM ROCE VE ZPRAVODAJI,
6 A DORUČILI JI NA OBECNÍ ÚŘAD. DĚKUJEME!

Podzimní svatomartinské odpoledne v Pusté Polomi.
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FOTOGALERIE

Letošní mrazivá zima umožnila i bruslení na dětském hřišti.
A jdeme hrát hokej!
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Na Silvestra sice moc sněhu nebylo, ale i tak se na tradiční
procházce k Hotelíku sešla spousta občanů.

FOTOGALERIE

Na velikonočním tvoření si děti i dospělí vyrobili
spoustu krásných vajíček.

V budišovické kapli sv. Víta byl letos opět vystavený
krásný vánoční betlém.
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FOTOGALERIE

Vítání nových budišovických občánků narozených v roce 2017
proběhlo v srdečné předvánoční atmosféře.
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Na Štědrý den nechybělo u kaple sv. Víta obvyklé vánoční
troubení pod taktovkou kapelníka Miloše Javorka.

FOTOGALERIE

Tříkrálová sbírka byla i v letošním roce velice úspěšná,
všem občanům, kteří přispěli, děkujeme!

Vánoční koncert studentů Janáčkovy konzervatoře se všem moc
líbil.
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