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SOBOTA 22. ZÁŘÍ, 14.00: „SLAVNOSTI MIKROREGIONU
MATICE SLEZSKÁ – 100 LET OD ZALOŽENÍ
ČESKOSLOVENSKA“, HÁJ VE SLEZSKU NA OSTRÉ HŮRCE
NEDĚLE 23. ZÁŘÍ, 14.00: SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ OBECNÍHO
PARKU SPOJENÉ S OSLAVAMI STÉHO VÝROČÍ VZNIKU
ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
PÁTEK 28. ZÁŘÍ, 15.00: ZÁJEZD DO VINNÉHO SKLÍPKU
V BŘECLAVI

Další plánované akce v Budišovicích
NEDÉLE 19. SRPNA, 17.00: BUDIŠOVICE – SKŘIPOV
(FOTBALOVÝ ZÁPAS – MUŽI) – KOMPLETNÍ ROZPIS NA
STRANĚ 4 ZPRAVODAJE
SOBOTA 25. SRPNA, 15.00: SPORTOVNÍ DEN NA HŘIŠTI
POŘÁDANÝ TJ SOKOL BUDIŠOVICE
SOBOTA 8. ZÁŘÍ, 14.00: 130 LET SDH BUDIŠOVICE – OSLAVY
VÝROČÍ POŘÁDANÉ BUDIŠOVICKÝMI HASIČI

Úmrtí
Navždy nás opustili

Eva Javorková
Václav Duda
Ctibor Gelnar
Upřímnou soustrast rodině.
Budišovický zpravodaj 2/2018, vyšlo 14. srpna 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,
druhé letošní číslo Budišovického zpravodaje jsme tentokrát
nechali až na dobu prázdnin, a to z jediného prostého
důvodu. Čeká nás přelom srpna a září bohatý jak na akce,
které bude obec přímo pořádat, tak na ty, jež v Budišovicích
připraví místní organizace a spolky – a byla by škoda,
kdybyste o nich nebyli informovaní. Jejich obvyklý souhrn
naleznete na poslední stránce zpravodaje, trochu vám je ale
přiblížíme i uvnitř čísla.
Další klíčové články pak naleznete na stranách dva a tři –
zjistíte tam, že jsme schválili nové nařízení o zákazu
podomního prodeje na území obce, které snad přispěje
k tomu, aby naše zejména starší spoluobčany nemohli
nadále obtěžovat kdejací „šmejdi“. A můžete si přečíst
i shrnutí toho, jak postupují plánované stavební akce v obci.
Něco se podařilo, něco ne, ale tak je to každý rok.
Zbytek čísla pak přináší krátká shrnutí toho, co se v obci
dělo během jara, a když jsme jednotlivé příspěvky
připravovali, uvědomili jsme si, že akce tady probíhají
skoro každý víkend. Chtěli bychom tak aspoň touto formou
poděkovat všem, kteří se na jejich přípravě ve svém volném
čase podílejí, a věnují chvíle, které by mohli strávit se
svými blízkými, energii, invenci a um tomu, aby byl život
v obci bohatší a veselejší. Věřte, že to nepovažujeme za
samozřejmost a nesmírně si toho vážíme.
Za zastupitele vám pak přejeme krásný a pohodový zbytek
prázdnin, a když už jsme u těch díků, děkujeme i všem
spoluobčanům, kteří se starají o obecní prostory před svými
ploty. I vy nemalou měrou přispíváte k tomu, že je naše
obec krásnější.
Vaši Jiří Popiolek a Petr Uvíra
Vaši Jiří Popiolek a Petr Uvíra
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OBEC INFORMUJE

Obec vydala nařízení týkající se
zákazu podomního prodeje
v Budišovicích
Na začátku července začalo v obci platit
nařízení, kterým se zakazuje na území
Budišovic podomní prodej. Nařízení bylo
jednomyslně odsouhlaseno zastupitelstvem
a s jeho kompletním zněním se můžete
seznámit na stránkách obce.
K tomuto kroku zastupitele vedla skutečnost,
že v Budišovicích se v poslední době opět
objevili různí „šmejdi“, kteří navštěvují
zejména seniory a podvodně u nich vymáhají
podpisy týkající se kupříkladu změny
poskytovatelů energií nebo mobilních
operátorů.
Teď, když nařízení v obci platí, je možné na
tyto prodejce zavolat policii – zvlášť pokud
je neodežene ani informace o tom, že
provádějí na území obce nepovolenou
činnost.
Uvedu zde důležité pasáže, které jsou
součástí tohoto nařízení:
Podomním prodejem se rozumí prodej
zboží a poskytování služeb provozované
prodejcem
bez
pevného
stanoviště
obchůzkou jednotlivých bytů, domů, budov
apod. bez předchozí objednávky.
Na území obce Budišovice se podomní
prodej zakazuje.
Toto nařízení se nevztahuje na veřejné
sbírky a kominické služby.
Poslední věta je důležitá hlavně kvůli tomu,
aby nařízení nepostihlo populární tříkrálovou
sbírku ani nezkomplikovalo tradiční návštěvy
kominíků, které jsou pro jednotlivé rodinné
domy nezbytné.
Nařízení se zároveň netýká ani žádných akcí
konaných na veřejných prostranstvích, tedy
na hřišti, v Obecním domě a v parku. (jp)
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Obecní drobnosti
➢ Ve středu 12. září se

Obecním domě od 16.00
uskuteční tradiční setkání
Klubu důchodců.

Oslavy vzniku
republiky
Blíží se významné jubileum
– sto let od vzniku
Československé republiky.
Tuto slavnou událost si určitě
chceme připomenout i my
v Budišovicích.
Oslavy
budou
probíhat
jednak v rámci celého našeho
regionu,
protože
Mikroregion Matice slezská
se
rozhodl
uspořádat
v sobotu 22. září od 14.00
v Háji ve Slezsku, na Ostré
hůrce, oficiální akci spojenou
s bohatým
doprovodným
programem. Na tuto akci
budou
svážet
občany
z celého okolí autobusy.
V Budišovicích
se
pak
chceme sejít s občany
o jeden den později, v neděli
23. září odpoledne, a to
konkrétně v nově zkrášleném
obecním parku. Zazpíváme si
hymnu,
zasadíme
Lípu
republiky a pak se budeme
bavit, veselit a taky možná
trochu vzpomínat. Moc se na
vás těšíme!
(jp) + (pu)

Úklid příkopů a mezí
V sobotu dne 14. 4. 2018 proběhl
stejně jako v letech předchozích úklid
všech příkop a příjezdových cest do
naší obce. Zájem občanů byl opět
značný, a i když bychom si mohli
myslet, že po letech, kdy je úklid
prováděn, nebude co sbírat, opak je
pravdou. Také letos jsme se všemi
dobrovolníky naplnili nejrůznějšími
odpadky desítky plastových pytlů.
Odměnou nám pak bylo občerstvení
ve formě kančího guláše a piva,
případně nealkoholických nápojů. Za
maso na guláš děkujeme našim
myslivcům a za úklid pak děkujeme
všem dobrovolníkům, kterým není
lhostejné, jak naše obec vypadá. (pu)

Sběr železného šrotu
a nové logo
SDH Budišovice
Dne 21. dubna 2018 připravil Sbor
dobrovolných hasičů Budišovice
sběr železného šrotu pro obyvatele
naší obce a přilehlých chatovišť.
Úklidem ve svých domácnostech
občané přispěli našemu spolku
bezmála pěti tunami železného
materiálu, za což jim děkujeme.
Členové
Sboru
dobrovolných
hasičů Budišovic zároveň vytvořili
nové logo svého spolku. S tímto
logem se budete dále setkávat na
oficiálních akcích pořádaných naší
organizací.
(pu)

Táborák a smaženice 2018
Dne 12. 5. 2018 proběhly v prostorách dětského hřiště hned dvě akce
najednou, a to táborák k výročí osvobození obce a smaženice v rámci
svatodušních svátků. Obě akce pořádali budišovičtí hasiči a obě akce byly
uspořádány naprosto mimo termíny, které by akcím kalendářně náležely. Tato
skutečnost byla záměrná, a snad nám to odpustí i lidé, kteří si na přesných
datech zakládají.
Akce proběhly najednou, tentokráte nikoliv kvůli špatnému počasí, ale hlavně
proto, že kapacity pořádajících hasičů jsou omezené, a krátce nato opět v režii
hasičů proběhla akce veteránů, kteří měli v naší obci kontrolní stanoviště.
Smaženice i táborák proběhly za poměrně slušného a teplého počasí, jen na
malý okamžik to vypadalo, že se druhá várka vajec nepodaří usmažit. Nakonec
se počasí vybouřilo jinde než v naší obci a vše bylo zachráněno.
K poslechu hrála kapela Miloše Javorka a smaženice se posléze volně přelila
do táboráku, který byl zapálen v podvečerních hodinách. Akce to byla vskutku
vydařená, občerstvení bylo podáváno z naší chaloupky a reprodukovanou
hudbu zajistila agentura „FURTTISAMI“. Prostě krásný den se spoustou buřtů
do ohně spadlých.
(pu)
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Veteránská rallye
Po několika letech se do naší obce v sobotu 26. 5. 2018 vrátili v rámci veterán rallye
se svými vozidly milovníci historických vozidel. Stejně jako před lety i letos zde měli
účastníci závodu stanoviště, kde museli plnit bodovací úkoly. Tuto akci opět zaštítili
budišovičtí hasiči za přispění obecního úřadu.
Projíždějící veteráni byli v prostoru pod nově opravenou kaplí nuceni rozpohybovat
koňskou stříkačku a proudem vody shodit stojící plastové barely. Naši hasiči jim
samozřejmě byli v tomto úkolu nápomocni, a tak i mnohý přihlížející občan byl
nechtěně osvěžen proudem vody.
Stánky s občerstvením i posezení byly instalovány v nově upraveném parku pod
kaplí. Podával se hovězí guláš přímo z polní kuchyně a také zde byla k mání
spousta různých sladkých moučníků. Guláš vyrobil Jirka Halfar a moučníky upekly
manželky a dcery našich hasičů.
Akce proběhla za mimořádně pěkného počasí s dostatkem občerstvení nejen pro
účastníky rallye. Pro přihlížející a milovníky veteránů se naskytl nevšední zážitek
z desítek krásných, naleštěných a také velmi letitých vozidel, z nichž nejstarší bylo
vyrobeno takřka před sto lety.
(pu)

Koroptvička divadla Budík
Divadlo Budík na jaře připravilo po
několika estrádách za sebou i autorské
představení – komedii Koroptvička
z letního tábora, jejímiž autory jsou
Kateřina Benová, Ivo Gelnar a Jiří
Popiolek.
Sled komických situací z prostředí,
které zažil snad každý z nás,
doufejme, plný sál Obecního domu
pobavil, a tak se Budík rozhodl, že se
autorským hrám bude věnovat
i nadále.
O dalším chystaném představení vás
určitě budeme včas informovat. Na
podzim je však v jednání, že Budík
vyjede za hranice obce a odehraje
Koroptvičku i jinému než domácímu,
tudíž přátelskému publiku. Držte nám
palce, ať vše dobře dopadne
a nemusíme
použít
oblíbený
Cimrmanův způsob útěku – Vichr
z hor.
(jp)
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Výlet na zámek Lednice
Letošní jaro bylo opravdu mimořádně
teplé a slunečné, a tak se vydařil i další
tematický zájezd, který jsme v rámci obce
uspořádali – na zámek Lednice.
Plný autobus budišovických občanů měl
naplánovány dvě základní prohlídky
samotného zámku, a k tomu několik
hodin času, které každý využil podle
svého. K vidění toho bylo opravdu
hodně – od největšího skleníku ve střední
Evropě přes nádherný park se spoustou
vodní plochy nebo minaret sloužící zde
jako rozhledna. Kdo chtěl, mohl se projet
po umělém kanále lodičkou, nebo
zhlédnout drezuru dravců.
Už teď přemýšlíme, kam vás vezmeme
příště, protože podobné výlety podle nás
mají smysl. Nejenže udělají mnoha lidem
radost, ale také pomůžou společenskému
životu celé naší obce.
(jp)

TÉMA ČÍSLA:
STAVEBNÍ AKCE V OBCI – AKTUÁLNÍ ZPRÁVA
V letošním roce, kdy společně oslavíme 100 let od vzniku naší krásné
republiky, jsme si předsevzali, že poněkud pozměníme charakter parku pod
kaplí sv. Víta. Tento prostor, po mnoho let opomíjený, nám skýtá spoustu
možností, jak jej přiblížit občanům a také projíždějícím návštěvníkům naší
obce.
Nechali jsme opravit studnu, nad níž bude stát altán s lavičkami, a také je zde
vybudován chodník ze žulových kostek spojující obě cesty, které vymezují
prostor parku. Také žulová mohyla bude zcela rekonstruována, aby zde
mohlo vzniknout opravdu slavnostní místo. V prostoru za kaplí vznikne
podstavec pro reliéf našeho zakladatele, opata řádu premonstrátů Budiše.
Dva včelí kláty s obličeji strážců míru a pokoje už jen atmosféru tohoto
poklidného místa v obci dokreslují. Díky významnému finančnímu daru
jednoho z budoucích obyvatel obce jsme mohli opravit i fasádu kaple, která je
nyní zrekonstruovaná úplně celá.
Tyto úpravy jsou jasně viditelné na první pohled. Z těch nenápadnějších, ale
neméně důležitých právě probíhá na ulici „Na Horečkách“ budování nové
kanalizace, přípojek vody a také plynu, aby bylo možno v příštím roce
dokončit na ulici i nový asfaltový koberec.
Co se týče projekčních prací, tak probíhají práce na projektu vodovodu pro
téměř celou část chatoviště v Zátiší. Projektovaným vodovodem bychom rádi
dopravili vodu občanům a chatařům v této lokalitě žijícím, a to z vrtu, který
jsme zde vybudovali v roce 2017. Na projekční práce jsme získali dotaci ve
výši 345 000 Kč od Moravskoslezského kraje a na výstavbu vodovodu
bychom rádi využili dotaci ze stejného zdroje.
Dále je před dokončením projekt rekonstrukce budovy bývalé hospody na
Opavské ulici. Vzhledem k možnosti žádat o dotaci na celou rekonstrukci této
stavby až do výše 80 % bylo nutné projekt přepracovat tak, aby byl
kompletně celý využitelný k podnikatelským potřebám. Místo původních
bytů tak vzniknou v podkroví kanceláře a v přízemí budovy bude hospůdka
s kuchyní a provozem minipivovaru. Veškeré prostory bude obec pronajímat
zájemcům z řad podnikatelů, kteří o ně již projevili zájem. Využitelný dotační
titul, o něž bychom se rádi v této věci ucházeli, pochází od agentury
Czechinvest, která realizuje program na obnovu brownfieldů v naší zemi.
Poslední z projekčních prací, které máme zadány k vypracování, se týkají
výstavby silnice na ulici Hudební. Zde je však stále několik nezastavěných
parcel, které nemají přivedeny přípojky vody, případně plynu. Všichni
vlastníci byli osloveni, aby si přípojky nechali na pozemky přivézt, ale
bohužel se toho mnoho neděje. Silnice se tedy bude stavět až v okamžiku,
kdy nebude hrozit její následné poškození prováděnými přípojkami.
Petr Uvíra
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Rozlosování podzimních fotbalových soutěží
MUŽI:
PUSTÁ POLOM „B“ – BUDIŠOVICE, sobota, 11. 8. 2018, 17.00
BUDIŠOVICE – SKŘIPOV, neděle, 19. 8. 2018, 17.00
RADUŇ – BUDIŠOVICE, neděle, 26. 8. 2018, 17.00
BUDIŠOVICE – MALÉ HOŠTICE „B“, neděle, 2. 9. 2018, 16.30
CHVALÍKOVICE – BUDIŠOVICE, neděle, 9. 9. 2018, 16.00
BUDIŠOVICE – KOMÁROV, neděle, 16. 9. 2018, 16.00
PALHANEC – BUDIŠOVICE, sobota, 22. 9. 2018, 16.00
BUDIŠOVICE – OTICE, neděle, 30. 9. 2018, 15.30
KYJOVICE – BUDIŠOVICE, neděle, 7. 10. 2018 15.00
BUDIŠOVICE – HNĚVOŠICE, neděle, 14. 10. 2018, 15.00
HORNÍ LHOTA – BUDIŠOVICE, sobota, 20. 10. 2018 14.00
BUDIŠOVICE – OLDŘIŠOV „B“, neděle, 28. 10. 2018, 14.00
HRABYNĚ – BUDIŠOVICE, sobota, 3. 11. 2018, 14.00

ŽÁKOVSKÁ PŘÍPRAVKA:
BUDIŠOVICE – RADUŇ, neděle 2. 9., 10.00
SLAVIA OPAVA – BUDIŠOVICE, pátek 7. 9., 16:30
BUDIŠOVICE – ŠTÍTINA, neděle 16. 9., 10.00
BUDIŠOVICE – SKŘIPOV, neděle 23. 9., 10.00
KYLEŠOVICE – BUDIŠOVICE, pondělí 1. 10., 17.30
MOKRÉ LAZCE – BUDIŠOVICE, pátek 5. 10., 16.00

BUDIŠOVICE – BŘEZOVÁ, neděle 14. 10., 10.00

Sportovní den k ukončení prázdnin
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Letošní dětský den byl snad prokletý. Během celého května a první poloviny
června pršelo pouhé dva dny – a to právě ty, kdy se měl konat dětský den.
První termín nevyšel vůbec, druhý vypadal dlouho nadějně, ale kolem půl
třetí se zatáhlo a pak až do šesti bičovaly hřiště i připravené atrakce provazce
deště, které jakékoli dění znemožnily.
TJ Sokol Budišovice se tak rozhodl ne úplně podařenou akci zopakovat
poslední srpnový víkend, kdy se v sobotu 25. srpna od 15.00 na hřišti
uskuteční Sportovní den konaný k příležitosti ukončení prázdnin. Kromě
oblíbeného skákacího hradu, který nemůže chybět, se děti i rodiče můžou
těšit na spoustu zábavných sportovních disciplín, díky nimž snad budou
blížící se konec léta a opětovná cesta do školních lavic příjemnější.
(jp)
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Sever proti Jihu
a Budišovický košt
Letní sobotu, kdy v Budišovicích
probíhají dvě akce najednou, tedy
soutěž o nejlepší pálenku nebo likér
Budišovický košt, a tradiční fotbalové
utkání Severu proti Jihu, doprovází
buď úmorné vedro, nebo průtrže
mračen.
Tentokrát to vyšlo na první variantu,
vedro, a tak se v sobotu 14. července na
hřišti sešla spousta žíznivých lidí.
A rozhodně nelitovali.
Nejdřív je pobavil zápas žákovské
přípravky a poté dospělí Severu proti
Jihu. Zápas tentokrát vyzněl jasně pro
hráče Severu, kteří zvítězili 8:2.
Poté
už
došlo
za
doprovodu
oblíbeného jednočlenného hudebního
tělesa FURTTISAMI k samotné soutěži.
Přihlásilo se do ní patnáct různých
výrobků, které hodnotilo skoro padesát
lidí. Výsledky tak byly více než
průkazné – vítězem se stal Lesní likér,
který vyrobil Ján Marko, druhý skončil
Stanislav Dudek s Aronkou a třetí Jan
Badrman – vnuk Pavla Kolečka – se
Slivovicí.
Příští rok zase na shledanou!
(jp)

Fotbalový turnaj v Raduni
Dne 16. června 2018 uspořádal TJ
Sokol Raduň fotbalový turnaj
starších a mladších žáků ve fotbalu.
Náš TJ Sokol Budišovice vyslal na
turnaj družstvo mladších žáků
(přípravky) pod vedením trenéra
Petra
Hudečka
s
podporou
několika rodičů.
Naši svěřenci se v silné konkurenci
jedenácti družstev umístili na
krásném 10. místě za což jím patří
velký dík. Našimi nejlepšími střelci
byli Filip Slezák a Michal Mučka.
O perfektní atmosféru, která na
turnaji panovala, svědčí naše
fotografie.

ZVEME VÁS NA OBECNÍ ZÁJEZD DO VINNÉHO
SKLÍPKU V BŘECLAVI, KTERÝ SE BUDE KONAT
VE DNECH 28. ZÁŘÍ – 29. ZÁŘÍ 2018.
CELKOVÁ CENA JE 1300 KČ A ZAHRNUJE
UBYTOVÁNÍ, OBČERSTVENÍ A VÍNO NA CELÝ
VEČER. CESTOVNÉ HRADÍ OBEC.
PŘIHLÁŠKY NA OBECNÍM ÚŘADU U P. KOZLOVÉ.
9

FOTOGALERIE

INZERCE

Krásná, sto třicet let stará stříkačka patřící budišovickým
hasičům se mezi veterány skvěle vyjímala

Během smaženice zahrála k poslechu i tanci
jako vždycky i kapela Miloše Javorka
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Budišovický park pomalu získává novou podobu – státní znak je
vyroben formou mozaiky stejně jako obecní znak u budovy úřadu.

Mezi více než šedesáti veterány, kteří projížděli naší obcí,
byli i podobní krasavci jako tento.

Firma Michala Luzara vytvořila nad studnou dřevěnou pergolu
a vzniklo tak ideální místo k posezení.

Takto vypadá nové logo Sboru dobrovolných hasičů
v Budišovicích.
.
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