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PROGRAM NA CELÝ ADVENT I VÁNOČNÍ
SVÁTKY NAJDETE NA STRANĚ 10.
Výročí
K významnému životnímu jubileu přejeme všechno nejlepší:

Františku Bialkovi
Martě Martincové
Jaroslavu Baránkovi
Janu Říhovi
Václavu Novákovi
Dagmar Brzokoupilové

Úmrtí
Navždy nás opustili

Marie Salgová
Radomír Lazar
Libomír Pyš
Upřímnou soustrast rodinám.

KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A VŠECHNO NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO
ROKU 2019 VÁM PŘEJÍ ZASTUPITELÉ
A ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU
V BUDIŠOVICÍCH.
Budišovický zpravodaj 4/2018, vyšlo 29. listopadu 2018
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,
blíží se advent, tedy doba duchovního rozjímání
a dobročinnosti, čas, kdy bychom se měli s přicházející zimou
podle tradice trochu zklidnit a ubrat z hektického tempa
předchozích měsíců. Jistě všichni víte, že tato představa je
pouhá iluze, protože doba předvánoční je naopak dobou
největšího shonu, uklízení, pečení, kupování dárků a vůbec
přípravy na Vánoce.
Stejně hektická je tato doba i pro nás zastupitele. Musíme
stihnout spoustu neviditelné agendy – přichystat a přijmout
rozpočet obce na další rok, schválit obecně závazné vyhlášky,
připravit inventarizaci a čeká nás i mnoho jiné administrativní
práce.
A pak také připravujeme pro vás, občany Budišovic, řadu
akcí, a možná trochu naivně bychom si přáli, abyste se i díky
nim tady cítili jako doma a Budišovice se pro nás všechny
staly jednou velkou rodinou, se kterou se budeme setkávat
nejen při náhodných procházkách vesnicí, na autobusové
zastávce nebo v hospodě u piva.
Takže se i letos dočkáte všech tradičních akcí s adventem
spojených, jako je vánoční koncert studentů Janáčkovy
konzervatoře, vánoční tvoření, vítání občánků, vánoční
troubení před kaplí nebo silvestrovská procházka k Hotelíku.
K tomu navíc přidáme v parku pod kaplí akci novou,
slavnostní rozsvícení vánočního stromečku spojené s malým
jarmarkem, na němž budou Budišovičtí opět prodávat vlastní
výrobky spjaté s dobou Vánoc. A určitě bude i pravý vánoční
punč.
Krásný a klidný advent a také Vánoce vám přejí
vaši Jiří Popiolek a Petr Uvíra
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ŽIVOT V OBCI

OBEC INFORMUJE

Volby do obecního zastupitelstva
pro roky 2018 – 2022
Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhly v obci
volby do obecního zastupitelstva pro roky
2018 – 2022.
V obci kandidovaly stejně jako v minulých
volbách
dva
subjekty:
Křesťanskodemokratická unie – Československá strana
lidová a občanské sdružení Za Budišovice
krásnější.
V obci bylo k datu voleb celkem 572 voličů,
z čehož přišlo k volbám 395, tedy 69,06 %.
Oproti volbám před čtyřmi lety je to nárůst
o více než 10 %, za což všem velice
děkujeme, bylo to v opavském okrese ve
srovnatelně velkých obcích nejvíc!
Za Budišovice krásnější získalo celkem
83,25 % hlasů, KDU-ČSL 16,74%.
Zastupiteli tak byli zvoleni:
Ing. Petr Uvíra (ZBK)
Ing. Jiří Popiolek (ZBK)
Petr Hudeček (ZBK)
Mgr. Radoslava Mikovská (ZBK)
Jaromír Carbol (ZBK)
Ivo Gelnar (ZBK)
Marek Juchelka (KDU-ČSL)
Za KDU-ČSL byla zvolena PhDr. Alena
Ptáčková, ta se však okamžitě mandátu
vzdala a na její místo nastoupil Marek
Juchelka.
Na následném ustavujícím zastupitelstvu,
které se konalo v pátek 2. listopadu v sále
Obecního domu, pak byl starostou zvolen
opět Petr Uvíra a místostarostou Jiří
Popiolek.
Předsedou kulturního výboru byla zvolena
Radoslava Mikovská, stavebního výboru
Petr Hudeček, finančního výboru Ivo
Gelnar a kontrolního výboru Marek
Juchelka.
(jp)

Obecní drobnosti
➢ Obec Budišovice zakoupila

od firmy JKV Opava
vánoční osvětlení na sloupy
kolem hlavní komunikace.
Celkem devět ozdobných
prvků, které ozdobí v době
adventu naši obec i v příštích
letech, stálo celkem 123 959
Kč.
➢ Na přání občanů obec

zakoupila dva radary měřící
rychlost na ulici Ostravská
ve směru od Zátiší a na ulici
Opavská ve směru na Pustou
Polom. Celková cena radarů
byla 107 891 Kč.
➢ Nově vybudovaná

kanalizace na ulici Na
Horečkách byla úspěšně
propojena s kanalizací na
ulici Opavská. V těchto
místech se měla páteřní
kanalizace nacházet,
nicméně při výkopových
pracích byly zjištěny pouze
nefunkční prvky historické
kanalizace. Obec tak
nákladem cca 400 000 Kč
uvedla tuto záležitost do
pořádku a odpadní vody
z ulice Na Horečkách
konečně mohou směřovat,
kam patří...
➢ Ve čtvrtek 13. prosince se

v Obecním domě od 19.00
uskuteční poslední letošní
schůze zastupitelstva.

Krmášová

Lampionový průvod

V sobotu 17. listopadu se v den
státního svátku uskutečnila krmášová
zábava, kterou každoročně pořádají
budišovičtí hasiči za podpory obce
Budišovice. K poslechu a tanci hrála
kapela Merkur a k jídlu byl vynikající
guláš, takže všechno bylo stejné jako
každým rokem.
Přesto byla letošní Krmášová zábava
jiná. V celém sále Obecního domu
nezůstal jediný připravený stůl
prázdný. Přišlo okolo 110 lidí, což je
množství za posledních deset let
nevídané. Také tomu odpovídala
zábava, která se protáhla až do zhruba
pěti hodin ráno a podle reakcí
účastníků to byla akce prostě skvělá.
Jsme velmi rádi za všechny, kteří se
přišli pobavit, a děkujeme všem
dárcům, kteří se podíleli svými dárky
na opravdu bohaté tombole!
(pu)

Letošní podzim nebyl sice vůbec
sychravý, ale s krátícími se dny a čím
dál delším obdobím tmy přišel čas
pobavit se s dětmi při lampionovém
průvodu.
Trasa, již připravila obec ve
spolupráci
s mateřskou
školkou,
tentokrát vedla od Obecního domu
nahoru, k ulici Pod Jablunkou, a z ní
pak dolů do Myšince. Cestou děti
musely plnit drobné úkoly a potkávaly
všemožné strašidelné bytosti jako
čarodějnici, kostlivce, čerty, bílé paní,
loupežníka nebo rodinku hejkalů.
Cíl byl na vyzdobeném a osvětleném
dětském hřišti u budovy Pohádky, kde
všechny čekala sladká odměna
v podobě perníčků a čaje.
Děkujeme všem, kteří se na akci svým
umem podíleli, letos se lampionový
průvod opravdu vydařil!
(jp)

Den obce Budišovice spojený s oslavami
výročí vzniku Československé republiky
V neděli 23. září proběhl v nově zrekonstruovaném parku pod kaplí sv. Víta první
den obce Budišovice spojený s oslavami sto let vzniku Československé republiky.
V rámci oslav byla odhalena nová podoba pomníku, které dominuje státní znak
České republiky vyvedený jako mozaika. Tuto mozaiku vytvořil stejně jako tu se
znakem obce Budišovice před Obecním domem pan Josef Odráška, takže oba
znaky spolu hezky ladí. Hymnu zazpívaly budišovické děti pod vedením paní
učitelky Věrky Javorkové a na housle zahrál pan Luděk Petroš. Poté starosta
s místostarostou ve spodní části parku vysadili lípu republiky.
Součástí slavnostního odpoledne byl také malý jarmark, na jehož organizaci se
podílela nejen obec, ale i další aktivní složky fungující v Budišovicích, sokoli,
hasiči a myslivci. K poslechu zahrála Benovjanka, kapela pana Miloše Javorka.
Jsme rádi, že se na akci přišlo podívat tolik lidí, a to i přesto, že se zrovna v tento
den prudce ochladilo a místy poprchávalo. Těšíme se tak zase příště, protože
podobné akce bychom rádi pořádali v našem novém parku i nadále.
(jp)

11

ADVENTNÍ KALENDÁRIUM

PROSINCOVÉ AKCE V BUDIŠOVICÍCH
neděle 2. prosince, 15:00, park pod kaplí sv. Víta
Rozsvícení vánočního stromu – Malý budišovický jarmark
úterý 4. prosince, 15:30, Obecní dům
Vystoupení dětí z mateřské školy
středa 5. prosince, 16:00, Obecní dům
Mikulášské setkání klubu důchodců
pátek 7. prosince, 17:00, Obecní dům
Vítání nově narozených občánků
úterý 11. prosince, 17:00, Obecní dům
Koncert studentů Janáčkovy filharmonie
sobota 15. prosince, 18:00, Obecní dům
Vánoční vzpomínání s Budíkem
neděle 16. prosince, 14:00, Obecní dům
Vánoční tvoření
pondělí 24. prosince, 19:00, u kaple sv. Víta
Vánoční troubení s Benovjankou
pondělí 31. prosince, 13:00, u Obecního domu
Silvestrovský pochod k Hotelíku
O rozpisu mší na svátky vánoční budeme informovat na vývěsce,
v obecním rozhlase a na webových stránkách obce, hned jak se
ho dozvíme.
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TÉMA ČÍSLA:
BUDOVA BÝVALÉ HOSPODY NA OPAVSKÉ
Vzhledem k tomu, že obec od roku 2015 vlastní objekt na ulici Opavská, tedy
budovu bývalé hospody, a na první pohled se s ní a s jejím neutěšeným stavem
nic neděje, rádi bychom vás alespoň tímto způsobem informovali o tom, co s ní
plánujeme a proč je situace, jaká je.
Krátce po zakoupení objektu jsme oslovili projektanta, který začal pracovat na
projektu rekonstrukce. V té době se k nám dostávaly návrhy a požadavky
občanů, co bychom s budovou měli udělat. Nápady byly různorodé, kupříkladu
tělocvična nebo bazénové centrum. Obě tyto možnosti jsou však bohužel
nerealizovatelné – první vzhledem k tomu, že budova je pro tělocvičnu a její
kompletní zázemí příliš malá, druhá kvůli finanční náročnosti nejen při
výstavbě, ale hlavně během provozu.
Velké množství občanů si pak přálo, abychom zachovali tradici, která je budově
vlastní, a vybudovali zde hospůdku, kde by se dalo časem i najíst, kde by se dalo
občerstvit dobrou kávou a zákuskem, a kde by se dal péci domácí chleba.
Přišla také nabídka ze strany budišovického občana, že by rád ve volném
přízemním prostoru budovy vystavěl minipivovar, který by nejen pro naši
hospůdku vařil speciální pivo a nealko nápoje. Začali jsme se touto myšlenkou
vážně zabývat také proto, že bychom tím naplnili odkaz pana Juchelky, který
zde před mnoha lety nápoje vyráběl.
Podkroví budovy jsme hodlali využít pro výstavbu bytů, které by obec
pronajímala. Tato myšlenka však byla ze strany opavského magistrátu
zamítnuta. Nově tedy bylo nutno prostory přepracovat na kanceláře, což se nám
ale hodilo i do jiného projektu, díky němuž můžeme od státu v budoucnu získat
značnou část prostředků na rekonstrukci.
Budovu jsme totiž zařadili do národní databáze brownfieldů a v letošním roce
jsme se již ucházeli o dotaci na rekonstrukci, kterou poskytuje agentura
Czechinvest. Nabídka bohužel prozatím neodpovídala našim představám. Po
přepracování projektu ale vznikne možnost dostat částku, kterou potřebujeme.
Podmínkou k získání dotace je, že celý objekt musí sloužit k podnikatelským
účelům, a to je možné i v případě, když se budou v budově nacházet restaurační
zařízení, minipivovar a kancelářské prostory, které obec pronajme zájemcům.
Z výše napsaného vyplývá, že získat peníze na takto pro naši obec finančně
náročný projekt není snadné a v mnoha věcech se musíme přizpůsobovat tomu,
co nám kdo nabídne, a nelze hledět jen na to, co bychom sami chtěli.
Navíc si bohužel musíme najít i jiného projektanta, protože ten dosavadní není
schopen projekt úspěšně dokončit tak, aby se ještě více přizpůsobil podmínkám
Czechinvestu. Cílem je dostat se k příznivější výsledné ceně za rekonstrukci,
neboť naším klíčovým záměrem je nezatížit příliš obecní rozpočet. Pak by se vše
mělo pohnout kupředu. Držte nám palce, aby vše dopadlo dobře a celá akce
proběhla v co nejbližším termínu.
Petr Uvíra, Jiří Popiolek
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TJ SOKOL BUDIŠOVICE

Výsledky – podzim 2018
Pustá Polom „B“ – Budišovice

7:0 (4:0)

Budišovice – Skřipov
3:4 (1:2)
góly Budišovic: Jaromír Zima, Aleš Mikovský, Roman Kubánek
Raduň – Budišovice
0:5 (0:0)
góly Budišovic: Lukáš Stošek 3, Jaromír Zima, Aleš Mikovský
Budišovice – Malé Hoštice „B“
góly Budišovic: Roman Kubánek, Jaromír Zima
Chvalíkovice – Budišovice

2:3 (0:2)
1:0 (1:0)

Budišovice – Komárov
góly Budišovic: Lukáš Stošek 2, Jaromír Zima

3:7 (2:4)

Palhanec – Budišovice
gól Budišovic: Lukáš Stošek

3:1 (1:1)

Budišovice – Otice
góly Budišovic: Filip Kotala, Jaromír Zima

2:2 (0:2)

Kyjovice – Budišovice
1:7 (1:5)
góly Budišovic: Filip Kotala 2, Jaromír Zima, Jakub Kotala, Lukáš Stošek,
Roman Kubánek, Ondřej Gelnar
Budišovice – Hněvošice
3:3 (1:3)
góly Budišovic: Roman Kubánek, Jaromír Zima, Filip Kotala
Horní Lhota – Budišovice
gól Budišovic: Lukáš Stošek

4

5:1 (2:0)

Budišovice – Oldřišov „B“ 9:1 (5:1)
góly Budišovic: Jaromír Zima 4, Filip Kotala, Lukáš Stošek, Roman Kubánek,
Ivo Gelnar, Jakub Kotala

Hodnocení
poloviny sezóny
Hrabyně –první
Budišovice
2:2 (1:1)
góly
Budišovic:
Radim
Popek,
Jaromír
Zima
Dobré výsledky se střídaly se špatnými, hlavně v první polovině sezóny bohužel
převažovaly ty špatné, a tak je náš tým po podzimu v tabulce jedenáctý ze čtrnácti
účastníků s dvanácti body za tři výhry a tři remízy. K mužstvům v tabulce nad námi ale
není daleko, a tak druhá polovina sezóny může ještě všechno napravit.
Do mužstva se pozvolna daří zapracovávat mladé hráče, kteří přišli z Velké Polomi
(Dominik Kolder, Dalibor Velký), bohužel však přišlo i několik dlouhodobějších zranění
(Aleš Mikovský), která výrazně zasáhla zejména do hry obrany. Ke zlepšení napomohlo
i zařazení Filipa Kotaly do útoku. Těšíme se na jaro!
(jp)

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Víte, kolik dní zbývá ještě do Vánoc? Naše děti ve školce by vám odpověděly
přesně. A měly by pravdu, Vánoce přijdou skutečně brzy.
Než vánoční dny skutečně nastanou, vraťme se ještě k některým akcím, které děti už
prožily. V měsíci říjnu jsme v rámci dopravní výchovy jeli se staršími dětmi na výlet
autobusem do Opavy. Děti se učily správnému chování v dopravním provozu,
přecházení silnice, dodržování pravidel bezpečnosti.
Poté jsme v Budišovicích na hřišti měli
možnost
zhlédnout
ukázku
výcviku
služebních psů. Další říjnový den jsme přijali
pozvání, a děti si měly možnost zařádit na
skákacím hradu.
V době podzimních
prázdnin jsme do školky pozvali školní děti,
které se podílely na přípravě výrobků pro
budišovický jarmark. V listopadu nás čekal
velký výlet do Funparku Žirafa v Ostravě, kde
jsme prožili zábavné a hravé dopoledne.
Těšení se na nejkrásnější svátky v roce dětem
zpříjemňujeme přípravou předvánočních akcí a aktivit. Poslední týden v listopadu
jsme věnovali pečení a zdobení perníčků. Ty jsme si letos ozdobili čokoládovou
polevou a dětem se opravdu povedly.
Pečlivě se připravujeme na vánoční vystoupení. V úterý 4. 12. předvedeme v sále
obecního domu pásmo básniček, písní, pohybových aktivit a dramatizací. Rádi
bychom udělali radost rodičům a všem, kteří se na nás přijdou podívat. Jako každý
rok i letos čekáme 5. 12. návštěvu Mikuláše,
čertíka a andílka. V tento den starší děti
předvedou vánoční pásmo i seniorům na
mikulášském posezení.
V průběhu adventu budeme zdobit stromeček
a celou naši školku.
Určitě se necháme
inspirovat vánoční výzdobou na zámku
v Raduni, kam se vypravíme s celou školičkou
ve středu 12. 12.
V závěru adventu v neděli 16. 12. nás ještě
čeká vánoční tvoření v sále Obecního domu.
Těšíme se, že si společně s námi přijdete vyrobit něco hezkého k výzdobě vašeho
domu. A na závěr se děti těší na vánoční nadílku ve školce.
Děti se na Vánoce těší, ale pamatujme na to, že pro ně nejsou důležité jen dárky, děti
velmi ovlivňuje radostná a pokojná atmosféra. Přejeme vám, ať se vám podaří ji
vytvářet!
Krásné a pokojné Vánoce všem přejí děti a učitelky z naší školky.
(vj)
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Ani na konci prázdnin sice nebylo na branný závod hezky, přišlo
ale hodně dětí a bavily se skvěle.
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Den obce připravil úspěšnou zatěžkávací zkoušku pro nové stánky
vyrobené firmou Michala Luzara.

FOTOGALERIE

Letošní vesměs slunečné počasí umožnilo dětem ze školky spoustu
procházek a her na hřišti.

K výročí vzniku republiky jsme zasadili pod obecním parkem
novou lípu. Snad si na nás potomci v jejím stínu za dalších sto let
vzpomenou.

5

FOTOGALERIE

Součástí oslav 130. výročí založení SDH Budišovice byl i pochod
obcí s kapelou a historickou stříkačkou v čele.
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Hřbitov v době Dušiček vždycky celý rozkvete – zvlášť když se
vydaří počasí a svítí sluníčko.

FOTOGALERIE

O úspěch letošní Krmášové se nemalou měrou postaralo i báječné
barové trio Petra, Radka, Jirka, díky němuž měl každý pořád co pít.

Odměnou za úspěšné splnění všech úkolů na lampionovém
průvodu byly vynikající sladké perníčky rozdávané malými
čarodějnicemi.
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