KALENDÁRIUM

Chystané akce pořádané obcí
SOBOTA 28. BŘEZNA, 15.00 – VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ NA
OBECNÍM ÚŘADĚ SPOJENÉ S VAJÍČKOVÝM MEJDANEM A
SOUTĚŽÍ O NEJLEPŠÍ VAJEČNOU POMAZÁNKU! VIZ PLAKÁT
SOBOTA 11. DUBNA, 10.00 – PRVNÍ ROČNÍK TURNAJE
V PING-PONGU NAZVANÉHO O VELIKONOČNÍ POHÁR,
POŘÁDANÝ VE SPOLUPRÁCI S TJ SOKOL BUDIŠOVICE
DUBEN – MINIBAZAR S OBLEČENÍM NA OBECNÍM ÚŘADĚ.
TERMÍN BUDE UPŘESNĚN.

Další plánované akce v Budišovicích
STŘEDA 15. DUBNA, 8.00 – 15.00 – ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V BUDOVĚ MŠ
SOBOTA 18. DUBNA – TRADIČNÍ SBĚR ŠROTU POŘÁDANÝ
HASIČI (BEZ LEDNIČEK!); ŽELEZNÝ ŠROT OBČANÉ NECHAJÍ
PŘED DOMY A HASIČI JEJ POSBÍRAJÍ
SOBOTA 9. KVĚTNA – DEN ZEMĚ, ÚKLID PŘÍJEZDOVÝCH
CEST, PO NĚMŽ BUDE V 18.00 NÁSLEDOVAT TÁBORÁK
POŘÁDANÝ HASIČI
PÁTEK 29. KVĚTNA – NOC KOSTELŮ – VIZ INFO NA STR. 10
DUBEN – KVĚTEN – MISTROVSKÁ UTKÁNÍ FOTBALISTŮ
TJ SOKOL BUDIŠOVICE – VIZ INFO NA STR. 10

Úmrtí

Výročí

V minulých dnech nás navždy
opustili:

K významnému
životnímu
jubileu
přejeme
všechno
nejlepší, a hlavně zdraví,

Bedřiška Krayzelová
Věra Hrušková
Oldřich Vavrečka
Upřímnou soustrast rodině.
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Šárce Andělové
Šarlotě Foltýnové
Ludmile Hudečkové
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BUDIŠOVICKÝ ZPRAVODAJ
Vážení spoluobčané,
od našeho zvolení do zastupitelstva obce Budišovice
uplynulo několik měsíců a náš čas „hájení“ je definitivně
u konce.
Spoustu času jsme věnovali seznamováním se s provozem
obecního úřadu, s čímž nikdo z nás neměl žádné zkušenosti.
Myslím si, že během času, který je již za námi, jsme se
spoustu věcí stačili naučit, hlavně z pohledu úřednické
práce. Ještě nám však bude nějaký čas trvat, nežli veškerou
administrativu související s řízením obce zvládneme úplně.
Upřímně musím přiznat, že i já osobně jsem měl o této práci
malinko jinou představu. Přesto se snažím, aby změny, které
jsme již uskutečnili, případně uskutečníme v budoucnu,
byly vždy přínosem pro občany naší obce. Jedná se nám
v prvé řadě o to, aby byl ve všech věcech jakýsi smysluplný
řád.
Dovolte mi proto, abych vám poděkoval za shovívavost,
kterou jste vůči nám do této chvíle měli, i když ne vždy byly
věci v daný okamžik úplně v pořádku. Mnohdy jsme mohli
zajistit odklízení sněhu o pár hodin dříve, jindy se nám
nepodařilo přesně odhadnout něco, co vás v dané chvíli
trápí. Věřte však, že se snažíme, aby vše fungovalo, jak má,
a s co možná nejnižšími náklady, které k tomu musí naše
obec vynaložit.
Váš stále se učící Petr Uvíra, t. č. starosta obce
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OBEC INFORMUJE
Daň z nemovitostí
V této oblasti nedochází k žádným
velkým změnám. Daň z nemovitostí
se skládá ze dvou složek, z daně
z pozemku a z daně ze staveb. Výši
vyměřené daně se poplatníci
dozvědí od finančního úřadu, který
během května zašle poštovní
složenku s výší daně z nemovitostí
na adresu trvalého bydliště
poplatníka.
Samotná daň se platí každoročně
vlastníkem nemovitosti, a to vždy
dopředu. Jelikož daň je splatná
31. května a tento den připadá
na neděli, posouvá se termín pro
zaplacení
daně
na
pondělí
1. června. Jestliže výše daně
překročí hranici 5000 korun, lze ji
rozložit do dvou stejně vysokých
částek, se splatností 1. června
a 30. listopadu.
V případě, že někomu vyjde daň na
částku menší než 30 Kč, platit ji
nemusí. Jedinou výjimku tvoří
takzvané spoluvlastnické podíly
na pozemcích, ze kterých se daň
předepisuje vždy, a to v minimální
výši 50 Kč, i kdyby vycházela nižší.
(mk)

Důležité obecní drobnosti
 V nejbližších měsících obec zahájí
několik významných stavebních
prací: kanalizaci na ulici Hudební;
opravu místních komunikací Strmá,
K Zátiší a Sportovní; přestavbu
domečku na dětském hřišti.
 Obec děkuje manželům Vernerovým za dar ve výši 10 000 Kč,
jenž pomůže zaplatit ozdobnou
mříž na budišovické obecní
kapličky u hřbitova.
 Obec
žádá
o dotace
na
kompostery, které by občanům
pomohly
řešit
situaci
s přebytečným biologickým odpadem.
 Obec žádá vás, občany, abyste
odklízeli po svých psech během
venčení výkaly. Přispějete tím
významnou měrou k čistotě obce.
 Obec navázala spolupráci se
střediskem
v Myšinci,
které
občanům
umožní
v letních
měsících využívat areál tenisového
hřiště.

Děkujeme všem, kteří včas zaplatili poplatky za domovní odpad. Tento
poplatek byl splatný dne 28. 2. 2015 a znovu připomínáme, že ode dne
1. 4. 2015 budou odváženy pouze popelnice s nálepkou 2015. Tuto nálepku
obdrží všichni občané včetně chatařů, kteří již mají zaplacený poplatek za
sběr domovního odpadu, a to na obecním úřadu.
(pu)
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Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven
na ulici Školní v sobotu 11. dubna od 12:00 do 14:30!
Více na str. 8.

ŽIVOT V OBCI

První výlet, aneb Cesta za Marlenkou
Ve čtvrtek 12. 3. 2015 se uskutečnil zájezd do Frýdku - Místku, kde sídlí společnost
Marlenka International s. r. o. Kromě seznámení
s historií a vývojem této společnosti měli všichni,
kteří využili nabídky prohlédnout si medové
království, možnost ochutnat veškeré výrobky,
včetně originální kávy Marlenka Cafe. Zájezd
zaznamenal pozitivní odezvu, což je silnou
motivací k tomu, abychom vymysleli další výlet.
Co vy na to? Navrhujte, pište na náš mail a příště
pojeďte.
(ak)

Sokolský ples 2015
V pátek 20. února se uskutečnil
v Obecním domě tradiční budišovický
Sokolský ples.
Hojná účast, skvělá hudba v podání
legendární a nestárnoucí kapely Prak,
nádherné
předtančení
sourozenců
Vodičkových, kteří předvedli sérii
několika latinskoamerických tanců. Dále
bohatá tombola se zlatou cihličkou jako
hlavní cenou, a k tomu dvě báječné
večeře jako vždy od kuchařů z hotelu
Imperial, kde si každý vybral to své (ať už
to byl skvělý závitek s bramborovou kaší,
guláš, obložené mísy nebo tatarák). To
jsou základní kameny toho, proč byla
akce letos opět tak vydařená.
(jp)

Den Země
Obec Budišovice ve spolupráci
s hasiči, sokoly a myslivci prosí
občany, aby se připojili k akci
„čistíme krajnice, meze a příkopy
kolem cest v obci“.
Úklid se uskuteční v sobotu
9. května a sraz všech dobrovolníků bude před Obecním
domem v 9.00.
Po
skončení
úklidu
obec
Budišovice všechny účastníky zve
na malé pohoštění guláškem
a pivem do hospody Na hřišti.
(pu, jp)

SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY
www. budisovice.cz
NEJAKUTUÁLNĚJŠÍ INFORMACE O TOM,
CO SE DĚJE V OBCI, OBJEVÍTE TAM.
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ŽIVOT V OBCI

TÉMA ČÍSLA:
Prostor bývalé hospody na ulici Opavské

10

Noc kostelů v budišovické
kapli sv. Víta

Výzva Sboru dobrovolných
hasičů k mládeži

Noc kostelů je pozvání všech lidí dobré vůle
ke společnému setkání a objevování krásy
křesťanských výtvarných a architektonických pokladů. Jde o akci ekumenickou, do
níž jsou zapojeny nejen kostely, ale
i modlitebny v mnoha evropských zemích.
Letos proběhne v pátek 29. května a bude
do ní zapojena také kaple v naší obci.
V době od 17:00 do 18:30 bude kaple
otevřena k volné prohlídce s možností
zapálit svíčku a vzpomenout na někoho
blízkého nebo napsat vzkaz do závěrečné
Modlitby za obec, kterou budeme slavit na
závěr programu Noci kostelů v Pusté
Polomi. Zde bude možnost získat pamětní
razítko.
Od 17:15 do 18:00 bude nachystán
program pro děti. Budou připravena
stanoviště pro nejmenší děti i úkoly pro
školáky.
Společné
setkání
s dětmi
zakončíme písničkami.
V 18:00 zveme ke kapli ty, kdo rádi sportují
– čeká nás Běh Noci kostelů. Po vzoru
dávných dob, kdy s důležitým vzkazem byl
vyslán rychlý posel, budou vzkazy do
společné modlitby přeneseny z Budišovic
do Pusté Polomi skupinkou běžců. Trasa
povede po cyklostezce a bude mít asi 6 km.
Nejde o závod, ale o společný prožitek.
Zúčastnit se může každý, komu síly stačí,
třeba aspoň na kousek společné trasy.
Společný program Noci kostelů pak
zahájíme v kostele sv. Martina v Pusté
Polomi v 19:30.
Jste srdečně zváni ke společnému prožití
Noci kostelů a k návštěvě kaplí. Do naší
kaple sv. Víta letos srdečně zveme
především rodiny s dětmi.
(vj)

Náš sbor měl v minulosti okolo dvaceti členů
z řad mládeže do osmnácti let věku.
V současné době je jich podstatně méně, a
proto se nemůžeme účastnit mládežnických
soutěží.
Činnost mládeže nezahrnuje pouze cvičení a
soutěže, ale též jinou zájmovou a sportovní
činnost dle požadavku mladých hasičů.
Členský příspěvek činí pouhých 50 Kč na rok.
Pokud má někdo z dětí ve věku 6 – 15 let
zájem, nechť ho rodiče přihlásí u vedoucí
sboru pro práci s mládeží, slečny Jany
Salgové, nebo u jednatele sboru pana Ing.
Petra Uvíry na obecním úřadě.
Vaše děti čeká nejen přátelský kolektiv,
s jehož pomocí si vybudují vztah k práci nebo
k přírodě, ale také spousta skvělých zážitků.
S pozdravem
Ing. Jaroslav Baránek
člen revizní komise

Domácí mistrovská utkání
TJ Sokol Budišovice
(duben – květen)
NEDĚLE 5. DUBNA, 15.30:
BUDIŠOVICE – DOBROSLAVICE
NEDĚLE 12. DUBNA, 15.30:
BUDIŠOVICE – STRAHOVICE „B“
NEDĚLE 26. DUBNA, 16.00:
BUDIŠOVICE – ŠTĚPÁNKOVICE „B“
NEDĚLE 10. KVĚTNA, 16.30:
BUDIŠOVICE – ŠTÍTINA „B“
NEDĚLE 31. KVĚTNA, 17.00:
BUDIŠOVICE – OLDŘIŠOV „B“

Vážení spoluobčané, byli jsme osloveni některými občany
i podnikateli, kteří žijí v naší obci a chtěli by se podílet na
koupi a rekonstrukci budovy bývalé hospody. Rádi
bychom těmto zájemcům vyšli vstříc a využili jejich
nabídky.
Obec Budišovice má v dlouhodobém plánu zájem o koupi
této budovy a vzhledem k omezenému množství
finančních prostředků tuto iniciativu vítá. Jsme si vědomi,
že koupě a následná rekonstrukce výše zmíněné stavby
bude poměrně nákladná. Jelikož je naším prvořadým
zájmem dokončit projekty, které zajistí příjemnější život
mnoha občanů v obci, tato iniciativa se odsouvá do
pozadí. Přesto se jí nechceme bránit.
Jediná možnost, jak věc vyřešit, spočívá v založení
akciové společnosti s většinovou účastí naší obce a
s minimálním množstvím vynaloženého kapitálu. Obec
Budišovice by tak v této akciové společnosti byla
majoritním vlastníkem a zbývající část by byla nabídnuta
ostatním zájemcům o tento druh investice.
Nežli se touto záležitostí budeme detailněji zabývat na
zastupitelstvu obce, rádi bychom zjistili váš případný
zájem podílet se na této věci, včetně finální částky, s níž
byste se byli ochotni projektu zúčastnit. Předpokládáme,
že akcie v nově založené společnosti by byly v nominální
hodnotě 10 000 Kč a základní kapitál by činil 2 mil. Kč.
Obec Budišovice by byla vlastníkem 51 % akcií.
Základní kapitál nově vzniklé společnosti by byl použit ke
koupi budovy bývalé hospody a následně k vypracování
projektu rekonstrukce. Naším záměrem je v této budově
zprovoznit restauraci (s minipivovarem), dále pak
podkrovní místnosti využít k vybudování zázemí pro
aktivity rozličných kroužků pro děti a mládež, případně
ke komerčnímu pronájmu.
Přijměte prosím tuto informaci pouze jako součást
našeho předběžného výzkumu, jaký je zájem občanů
spolupodílet se na této věci. Zároveň bychom se od vás
rádi dozvěděli, zda-li se vydat touto cestou či nikoliv.
Budeme vám nesmírně vděčni za vyjádření jakéhokoliv
postoje, nejlépe prostřednictvím mailové adresy obce
Budišovice.
(pu)

Stručně
Kolaudace komunikací
na ulicích Ostravská,
Opavská a Jablunka
V březnu byly
Magistrátem města
Opavy – odbor dopravy
úspěšně zkolaudovány
v minulých letech
budované chodníky
„Esíčko“, „Ke hřbitovu“
a mezi ulicemi Jablunka
a Pod Jablunkou.
Zakoupení nového
zametacího stroje
Obec zakoupila nový
zametací stroj pro úklid
štěrku a dalších nečistot
z chodníků, okrajů cest,
a z asfaltového hřiště.
Jeho cena byla 13 990
Kč. Jak vypadá, na to se
podívejte ve fotogalerii.
Inventarizace majetku
obce
Inventarizace majetku
byla provedena dne
29. 1. 2015. V inventuře
nebyly zjištěny přebytky
ani manka.
Termín dalšího
zastupitelstva
Dubnové zastupitelstvo
se bude konat v úterý
14. dubna 2015 od
19.00 v sále Obecního
domu. Srdečně vás
všechny zveme!
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CO SE DĚJE V NAŠÍ ŠKOLCE
Začátek nového roku byl ve školce ve znamení příprav předškoláků na
zápis do základní školy. Nejprve jsme se vydali na prohlídku školy
v Pusté Polomi, kde jsme se
zúčastnili
vyučovací
hodiny,
seznámili se s prací na interaktivní
tabuli a prohlédli si všechny
prostory v budově. Zápis dětí pak
proběhl začátkem února a všechny
jej zvládly na výbornou.
V prvních měsících roku jsme
podnikli i některé zajímavé výlety.
V lednu jsme s předškoláky stihli
navštívit v Opavě v Domě umění výstavu „Giganti – doba ledová“. Jindy
jsme zase s dětmi zamířili do lesa, kam jsme přinesli nějaké dobroty i pro
zvířátka. Dále naši školku navštívilo maňáskové
divadlo „Sluníčko“ ze Šternberka. Děti viděly
pohádky O Budulínkovi, Máša a medvěd
a Budka v poli. Divadlo „Vypravěč pohádek“
pak předvedlo pohádku Pták Ohnivák a liška
Ryška.
V rámci týdne „Moje oblíbená knížka“ jsme se
staršími dětmi podnikli výlet do Hrabyně na
RÚ, navštívili jsme ergoterapii – dílnu
knihařskou, košíkářskou a keramickou. Do
školky za námi také přijel malíř Bořek Frýba,
který nám ukázal, jak se ilustruje kniha, a všem
dětem nakreslil obrázek, který si přály.
Další velká akce, na kterou se těšily nejen děti
ze školky, byl Maškarní ples. Děti si užily pestrý
program plný tančení a veselého dovádění,
pohádkového hádání, malování a tvoření. Ples se vydařil a drobný
výtěžek bude použit pro potřeby naší školky.
(vj)
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spolehlivý – rychlý – neomezený
… za pouhých 300 Kč…
Jaroslav Ptáček
tel.: 732886741, 552309897

Mgr. Jan Ptáček
tel.: 602257588

www.budnet.eu

8

5

FOTOGALERIE

Výlet za Marlenkou se mimořádně vydařil, o čemž svědčí
spokojené úsměvy jeho účastníků.

FOTOGALERIE

Předtančení sourozenců Vodičkových sledovali na Sokolském plese jak nadšení
hosté, tak členové legendární a doslova nesmrtelné kapely Prak.

Zametací stroj pomáhá dělat naši obec hezčí.
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Na Maškarním plese to pořádně rozbalili všichni, děti i
dospělí.
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