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Hřbitov
Jedním
z prvních
našich
rozhodnutí bylo, zdali ponechat na
hřbitově starou akátovou alej, nebo
nikoliv. Riskli jsme to, a nechali
vysadit alej novou a mladou. Celý
hřbitov se projasnil a nejde z něj
strach. Márnici dnes zdobí dílo
paní Žaludové, které dodává
tomuto pietnímu místu zvláštní
kouzlo.

Střídačky
na fotbalovém hřišti
Malý dárek obce sokolům v podobě
nových střídařek jistě potěšil srdce
všech fotbalových fandů našeho
klubu.
Lze říci, že i fotbalisté Baníku
Ostrava by se zde cítili jako doma.
A tak to má být…
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Vážení spoluobčané,
číslo zpravodaje, které právě držíte v ruce, je trochu
speciální. Vzhledem k tomu, že našemu zastupitelstvu končí
čtyřletý mandát, rozhodli jsme se blíže podívat na to, co
všechno se v průběhu zmiňovaných čtyř let v naší obci
změnilo, co se nám podařilo vybudovat, a co naopak ne.
Za sebe chceme z pozice starosty a místostarosty velice
poděkovat všem zastupitelům. A to především ze dvou
důvodů. Jednak za to, jakým způsobem se v době mandátu
zapojili do života Budišovic a jak pomáhali při organizaci
a vymýšlení akcí, které jsme se rozhodli v obci pořádat.
A pak za to, jak příjemná práce s nimi byla. Jsme nesmírně
rádi, že v průběhu těch čtyř let ani jednou nedošlo
k něčemu, co bychom nazvali jako „politický boj“. Taková
věc podle nás do vesnice o velikosti Budišovic naprosto
nepatří – vždyť všichni, kdo do zastupitelstva kandidují,
chtějí v první řadě pracovat pro blaho své obce, a ne bojovat
za svou politickou stranu. Hlavně díky tomu je diskuse nad
tím, jakým způsobem se má obec dále rozvíjet, čistá a ničím
nezatížená, a i když může být někdy bouřlivá, vždycky se
chtějí všichni domluvit a k něčemu dospět.
Pevně věříme, že i v dalším volebním období se situace
nezmění a zastupitelé budou opět odhodlaní pracovat hlavně
pro Budišovice a jejich občany.
Nejvíc bychom však chtěli oba poděkovat právě vám, našim
spoluobčanům. Bez vás by to nešlo, a kdybyste s námi
nespolupracovali a neúčastnili se obecních akcí v takovém
počtu, byla by veškerá naše snaha zbytečná.
Díky, a snad se na stránkách zpravodaje potkáme i příště.
Vaši Petr Uvíra a Jiří Popiolek
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NĚCO Z OBECNÍCH ČÍSEL

Jak v letech 2014–2018
pracovalo zastupitelstvo

Dotace získané v letech
2014–2018

Ve volebním období 2014-2018 se
budišovické obecní zastupitelstvo sešlo
celkem šestadvacetkrát. Z toho bylo 24
schůzí řádných a 2 mimořádné.
Do zastupitelstva kandidovaly dva
subjekty – strana KDU-ČSL a sdružení Za
Budišovice krásnější (dále ZBK) –
a pracovalo v tomto složení:
Mgr. Věra Javorková – KDU-ČSL
Bc. Antonie Kratochvílová – ZBK
Mgr. Radoslava Mikovská – ZBK
Petr Hudeček – ZBK
Ing. Jiří Popiolek – ZBK
Ing. Jan Ptáček – KDU-ČSL
Ing Petr Uvíra – ZBK
Všech zasedání se zúčastnili Petr Uvíra
a Jiří Popiolek, ale i obecně byli členové
vesměs
velice
disciplinovaní,
a zastupitelstvo tak bylo vždy usnášení
schopné.
Za čtyři roky došlo celkem ke sto šedesáti
osmi hlasováním, a pouze v pěti případech
se zastupitelstvo vyjádřilo zamítavě, a to
ve většině případů nesouhlasilo se změnou
územního plánu ze strany MMO.
Velký progres pak v tomto volebním
období zaznamenal i obecní rozpočet.
Ve všech čtyřech případech byl
vyrovnaný, na rok 2015 zastupitelstvo
schválilo v příjmové i výdajové části
částku 6 528 000 Kč, v roce 2018 to však
bylo již 7 673 000 Kč. Tento nárůst, který
ve výsledku znamená i přísun financí do
různých stavebních projektů, zapříčinil
vyšší výběr daní v příjmové části. Za to
děkujeme vám, našim občanům, kteří zde
bydlíte a kteří zde podnikáte.
(jp) + (pu)

Dotace jsou peníze, které obec získá
z různých
zdrojů
nad
rámec
normálního rozpočtu, tedy sumy, již
dostane od státu bez jakékoli další
snahy a práce navíc.
Záměrem tohoto zastupitelstva bylo
rozpočet zatěžovat co nejméně, a
naopak co nejvíc projektů hradit
z různých dotačních programů. Tady
naleznete soupis toho, na co se
v minulém období podařilo dotace pro
Budišovice získat.
Jestli je to málo, nebo dost, posuďte
sami.
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Studny
Náš spoluobčan pan Martin
Widenka proměnil staré betonové
studny v díla hodná kamenického
mistra.
Z nevzhledných studní tak vznikla
místa, kde lze nejen čerpat vodu,
ale kde se dá i posedět a kochat se
naší krásnou krajinou.
Všechny obecní studny byly
vyčištěny a zprovozněny k užitku
našich občanů i kolemjdoucích.

Kaple sv. Víta
Kaple svatáho Víta, nejstarší
budova v obci, byla kompletně
zrekonstruována, a tak je dnes
se svou novou fasádou chloubou
naší vesnice.
Ve venkovní části máme nový
sokl, vydlážděný prostor před
kaplí a také stříšku nad
vchodem. Uvnitř pak novou
elektroinstalaci a omítku. Kaple
je také nově ozvučena.
No není to krása?

rok 2015
614 196 Kč – kompostéry a štěpkovač
230 000 Kč – asfaltová plocha na
dětském hřišti
rok 2016
400 000 Kč – herní prvek „Hřiště jako
z pohádky“ na dětském hřišti
rok 2017
128 180 Kč – obnova kaple sv. Víta
413 495 Kč – oprava místní
komunikace Záhumení
291 869,50 Kč – lávka přes potok
Studnice
rok 2018
548 856 Kč – vodní zdroj v Zátiší –
II. etapa prací
345 000 Kč – projekt na vodovod
v Zátiší
celková částka přijatá z dotačních
programů:
2 971 596,50 Kč
(mk)

Sál obecního domu
Rovněž v sále obecního domu
došlo k malým změnám. Parkety
byly restaurovány, staré žaluzie
nahradily nové, a taky jsme pořídili
nové závěsy a ubrusy.
V kuchyni pak přibyla myčka
nádobí, další skříňka na sklo a také
elektrická trouba, ve které upeče
skvělý dort i úplný trouba.
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TÉMA ČÍSLA:
CO JSME ZA ČTYŘI ROKY ZVLÁDLI, A CO NÁS ČEKÁ

Budík
Když se v Budišovicích řekne
Budík, tak se mnohým vybaví
divadlo, které zde před dávnými
lety fungovalo.
Díky nově příchozím ochotníkům
a také díky lásce k divadlu
starších činovníků se podařilo
Budík
v naší
obci
opět
rozezvučet.
Po mnoha odehraných estrádách
a představeních lze říci, že stará
myšlenka oděná do nového hávu
opět zapustila v Budišovicích
kořeny.

Velikonoční a vánoční tvoření
Protože jsme národ tvůrčí, nebylo
daleko
k myšlence
uspořádat
„tvoření“, kde by se nejen děti
naučily některým technikám, jimiž
lze zkrášlit naše příbytky.
Ve velmi přátelské atmosféře tak
během posledních let proběhlo
mnoho tvoření vánočních a také
velikonočních, která vždy potěšila
srdce všech zúčastněných tvůrců
10
čehokoliv.

Silvestrovská procházka
k Hotelíku
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Ten, kdo si chtěl odpočinout od
silvestrovského
shonu,
nezaváhal, když se přidal k nám
ostatním
a podnikl
silvestrovskou
procházku
k Hotelíku.
Tato akce se stala akcí tradiční
a věříme, že bude pokračovat
i v letech příštích.

Většinu bilancujícího čísla Budišovického zpravodaje tvoří galerie a souhrn
velké části toho, co se zastupitelstvu v právě končícím volebním období
podařilo vymyslet, zorganizovat, zrekonstruovat nebo postavit. Není zde
samozřejmě všechno, ale snad se nám na těchto stránkách podařilo
vypíchnout aspoň to nejdůležitější a nejhezčí.
A znovu bychom chtěli zdůraznit i to, že k tomu, aby všechno klapalo a
pořád se něco dělo, byla potřeba součinnosti takřka celého zastupitelstva a
mnoha dalších lidí, kteří bez nároků na odměnu a ve volném čase ke
společnému dílu přispěli a pomáhali, jak se jenom dalo.
Mockrát vám všem spoluorganizátorům děkujeme, velice si vaší pomoci
vážíme a dobře víme, že bez vás by to nešlo!
Ne všechno ale dopadlo podle našich představ, a jelikož bychom chtěli být
k vám i k sobě féroví, právě o těchto nedodělaných projektech budou
následující řádky. A je úplně jedno, že ve většině případů nás zastavily spíš
byrokratické překážky než to, že bychom něco zanedbali.
Na prvním místě bychom chtěli určitě jmenovat místní komunikace na ulicích
Na Horečkách a Hudební – na kterých jsme zatím nechali položit provizorní
povrch. V obou případech ale platí, že celá mašinerie různých povolení
a dalších úředních překážek je více či méně v pohybu, spousta práce na tom,
aby byl asfaltový povrch tam, kde být má, už je za námi, a chvíle, kdy se
začne stavět, se kvapem blíží.
A samozřejmě, dalším důvodem zdržení byla i obrovská finanční náročnost
obou projektů – a skutečnost, že na těchto ulicích musela být nejprve
vybudovaná podobně finančně náročná kanalizace. Obecní rozpočet není
nafukovací a u investic ve výši několika milionů musíme postupovat velice
obezřetně a uvážlivě.
Nicméně obě tyto velké chybějící komunikace by měly být postaveny
v nejbližších letech. A podobně plánujeme v blízké době vybudovat i místní
komunikaci na ulici Větrná a prodloužit chodník na ulici Ostravská.
Nejsme úplně spokojení ani se stavem budovy bývalé hospody na ulici
Opavská. V tomto případě platí, že hodláme obecní rozpočet zatížit co
nejméně a u většiny prací bychom byli rádi, kdyby byly zafinancovány
z dotací.
A právě tohle je ten problém – zatím jsme nenašli vhodnou dotaci, která by
odpovídala našim záměrům, a zároveň pokryla takovou část rozpočtu, jakou
potřebujeme.
Velice nás trápí i situace kolem prostor bývalého JZD a také stav ulice
Zahradní. V tomto případě jsme ale zcela bezmocní, protože jedna
spolumajitelka se jakékoli dohodě brání, a bez spolupráce s ní bohužel nic
nezmůžeme.
Petr Uvíra, Jiří Popiolek
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DOKUMENTY
Na následujících řádcích shrneme nejdůležitější dokumenty, kterými jsme
zpřehlednili fungování naší obce.
Snažíme se vytvořit systém ve vlastnictví obecních pozemků a objektů –
a tak od občanů vykupujeme veškeré pozemky pod místními
komunikacemi v katastru obce, a naopak prodáváme to, co nám z logiky
věci nepatří – třeba pozemek pod tramvajovým kolejištěm na zastávce
Zátiší.
Významným uzavřeným dokumentem je i obnovení smlouvy o
vypouštění odpadních vod z kanalizace. Ta se nám povedla uzavřít na
dalších deset let. Navíc máme schválený i nový Kanalizační řád, jenž
stanovuje nejvyšší přípustnou míru znečištění vypouštěných odpadních
vod.
Obecně závazné vyhlášky jsou právní předpisy, vydávané samotnými
zastupitelstvy obce. Vzhledem k nařízení ministerstva vnitra jsme všechny
naše OZV museli sjednotit s vydanými vzory, aby vůbec byly platné.
V současnosti tak na území naší obce platí osm vyhlášek (mezi jinými
třeba O ochraně nočního klidu, O pravidlech pro pohyb psů na
veřejných prostranstvích nebo O regulaci hlučných činností), a k tomu
jedno nařízení, kterým se na území obce zakazuje podomní prodej. Se
zněním všech vyhlášek se můžete seznámit na stránkách obce v příslušné
sekci.
Pasporty evidují hmotný majetek pro jeho efektivní provoz, údržbu
a modernizaci. Nám se zatím podařilo vytvořit tři obecní pasporty, které
nám velice usnadňují a zrychlují každodenní práci – pasporty kanalizace,
hřbitova a veřejného osvětlení.

INZERCE
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Výlety a tematické zájezdy
Ne každý má možnost nebo sílu
sbalit si batoh a svépomocí vyrazit
o víkendu někam na výlet, případně
na akci, která jej třeba zaujala. A tak
jsme se rozhodli krásy naší země
zpřístupnit všem, kteří nejsou líní
v sobotu brzy ráno vstát a s dalšími
čtyřiceti
lidmi
nastoupit
do
autobusu.
Zámky Lednice nebo Kunín, k tomu
jeskyně Moravského krasu. Výroba
tvarůžků nebo skvělého moučníku –
marlenky, k tomu muzeum kočárů
nebo historických
kostýmů
–
a mnohé další zážitky, to vše jste
mohli absolvovat, pokud jste se
přihlásili na náš obecní výlet.
Jsme rádi, že autobus byl až na
výjimky vždy plný, a těšíme se, že
vás příště zase někam vyvezeme.
Nějaké nápady už máme, ale
kdybyste opravdu po něčem toužili,
napište nám, nebo přijďte do
obecného domu a řekněte nám
o tom. Nápadů totiž není nikdy
dost…

Obecní ples
Obecní ples, to by měl být vrchol
sezóny a také čas k oslavě těla
i ducha. V naší vesnici každoročně
probíhají tři plesy, a mohlo by se
zdát, že je to na tak malou vesnici
přeci jen příliš.
My si to nemyslíme, a tak i obecní
ples, který se několik let nekonal,
dospěl ke svému znovuzrození.
Obec a klub důchodců v naší obci
dnes berou pořádání plesu, jako
samozřejmost, a pokud bude lepší
návštěvnost, tak jsme spokojeni
úplně.
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Státní znak v parku
Některým se takto opravená mohyla
nelíbí, jiným zase ano. Je to stejné jako
se vším, co jsme tady dělali a děláme.
Vždycky je spousta různých názorů,
jak by daná věc měla vypadat.
Důležité je však mít odvahu, a vůbec
to nějak udělat.
My jsme to udělali takto, a pomohli
nám k tomu pan Josef Odráška a mistr
slévač z Rajhradu.

Úklid obce

Vítání občánků
Nepřivítat nové občánky narozené
v naší obci? To by opravdu nešlo!
Přestože se jedná o zvyk z doby
dávno minulé, nemohli jsme tuto
příjemnou akci nechat ležet bez
povšimnutí. Domníváme se, že tato
oslava k naší obci patří, a kvitují to
i lidé, kteří nám své ratolesti
každým rokem přicházejí ukázat.
Krátké přivítání, malý dárek, a
hned
je
každý
človíček
usměvavější…
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Každoroční úklid obce, to je
něco, co by nám všem mělo
být blízké, pokud chceme žít
v krásném prostředí.
A lidé v naší vesnici lhostejní
nejsou. To si uvědomujeme
každým rokem, když se na
společném úklidu potkáváme
s těmi, kdo jsou ochotni
přiložit ruku k dílu.
Máme opravdu radost, že jich
je tolik…

INFRASTRUKTURA
Chodníky, cesty, kanalizace, mosty – to je páteř každé vesnice, oblast, kam
z obecního rozpočtu teče nejvíc peněz.
Naší prioritou v Budišovicích bylo, je a bude v nejbližší době postupně
dobudovat kompletní síť místních komunikací i se základní infrastrukturou.
O tom, co nám ještě chybí, jsme už psali, tady prostým výčtem ukážeme, co
se nám už podařilo vybudovat.
Nový asfaltový povrch jsme vybudovali na těchto místních komunikacích:
Záhumení, Jižní svah, K Zátiší, Sportovní, Strmá. Na ulicích Hudební a
Větrná jsme položili provizorní penetračku do doby, než vybudujeme
standardní silnici.
Propojili jsme hlavní část vesnice s jejími okrajovými částmi – s Lomy,
Zátiším i chatovištěm na ulici Hraniční. Solidní asfaltový nebo aspoň
penetrační povrch u všech zmiňovaných lokalit zcela chyběl a dostat se do
nich byl problém.
A v tomto prostoru jsme také položili novou asfaltovou křižovatku v Zátiší u
obchodu U Tondy.
Vybudovali jsme kanalizaci na ulici Hudební, což byl suverénně nejdražší
projekt celého našeho čtyřletého funkčního období, který spolykal takřka
třetinu všech financí určených tomuto zastupitelstvu z obecního rozpočtu
pro investice.
Nová kanalizace je položená i na ulici Na Horečkách. Nyní ji ale ještě
budeme muset propojit s ústředním kanalizačním systémem u obchodu,
protože původní kanalizace od ulice Na Horečkách k obchodu je zcela
nefunkční, ne-li neexistující.
Položili jsme chodník od křižovatky ulic Opavská a Ostravská až k obchodu,
přičemž jsme zároveň výrazným způsobem zrenovovali prostor před
samotným obchodem.
A opět – jestli je to málo, nebo hodně, posuďte sami.

Most v Zátiší
Dlouhá, předlouhá léta mostek
v Zátiší chátral, až začal být svému
okolí
nebezpečný.
Projekt
rekonstrukce byl tak jen otázkou
času. Nešlo to lehce, každý se chtěl
k mostku vyjádřit, dokonce i
rybáři.
Nakonec to ale dopadlo dobře,
dotace přišla, jako by ji z nebe
poslali, a už ho tady máme,
krasavce.
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DĚTI

DĚTI

Drakiáda
Pouštění draků je krásná
a důstojná historická tradice,
která
mnoha
barvami
a rozličnými tvary vznášejících
se draků vždy rozzáří pozvolna
se krátící podzimní dny.
A když se počasí vydaří, slunce
svítí, vítr fouká a nad hřištěm se
vznášejí desítky draků, obloha
rozkvete stejně jako jarní louka.
Těšíte se na sobotu 13. října
stejně jako my?

Prázdninové výlety
Na nápad zpestřit dětem prázdniny
přišla Monika Folwarczná –
a několik let po sobě poctivě
připravovala výlety po okolí
Budišovic, exkurze na zajímavá
a poučná místa, jako je třeba
hvězdárna
či
Dolní
oblast
Vítkovice, nebo i různé hry.
Bohužel zde jsme narazili na
nezájem ze strany většiny rodičů
a dětí, a tak jsme letos tuto aktivitu
již neobnovovali. Možná příště…

Chaloupka a loď
na dětském hřišti

Lampionový průvod
Začátek listopadu je snad
nejsmutnější období v roce –
a proto je třeba vymyslet akci,
kde bude svítit spousta
světýlek, pokud možno co
nejbarevnějších, kde se děti
budou hodně smát a taky
trochu bát – a na kterou se
budou každý rok těšit.
Napadá vás něco lepšího než
lampionový průvod, a k tomu
rej strašidel a čarodějnic?
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Křivou chaloupku každý
nemá, a takovou, jako máme
na dětském hřišti postavenou
my, nemá snad nikdo. Je to
čirá
radost
založená
na krásné stolařské práci
firmy Michala Luzara.
A když k tomu přidáte ještě
další prvek v prostoru, kde
nebylo nic, je tu najednou
spousta místa na hraní.
Škoda jen, že na novém
asfaltovém povrchu prostém
boulí a děr dnes hraje tenis,
nohejbal nebo cokoliv jiného
tak málo zájemců. Ale ono se
to změní, my tomu aspoň
pevně věříme…

KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Park pod kaplí
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Tento nenápadný plácek zarostlý
travou a bez jediné lavičky nebo
ozdobného prvku příliš místa
k odpočinku neskýtal, a tak pro
nás byla výzva, abychom jej vám,
občanům, přiblížili.
Poslední akce, která se zde konala
a na níž jsme vám park předali,
nakonec ukázala, že je to příjemné
a krásné místo k příležitostným
akcím. Zároveň doufáme, že se
nám podařilo zachovat důstojnost
tohoto prostoru.

