KALENDÁRIUM
13. ČERVENCE

SEVER PROTI JIHU (SOBOTA)
HŘIŠTĚ TJ SOKOL BUDIŠOVICE; 17:00

13. ČERVENCE

IX. BUDIŠOVICKÝ KOŠT (SOBOTA)
HŘIŠTĚ TJ SOKOL BUDIŠOVICE; 18:00

BUDIŠOVICKÝ ZPRAVODAJ
33 // 22001199

KONEC SRPNA ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI A BRANNÁ HRA
HŘIŠTĚ TJ SOKOL BUDIŠOVICE A MYŠINEC
TERMÍN BUDE UPŘESNĚN
14. ZÁŘÍ

VÝLET NA HELFŠTÝN A DO ZBRAŠOVSKÝCH
ARAGONITOVÝCH JESKYNÍ V TEPLICÍCH
NAD BEČVOU (SOBOTA)
SRAZ PŘED BUDOVOU ŠKOLKY, ODJEZD BUDE
UPŘESNĚN

Výročí
K významnému životnímu jubileu přejeme všechno nejlepší:

Anně Hruškové
Dagmar Lindovské
Antonii Střížové
Olze Čížkové
Zdenku Večeřovi
Marii Brzokoupilové

Úmrtí
Navždy nás opustili

Anna Vavrošová
Emilie Hořáková
Longin Hrubý
Upřímnou soustrast rodinám.
Budišovický zpravodaj 3/2019, vyšlo 1. července 2019
redakce: Monika Folwarczná (mf), Věra Javorková (vj), Miroslava Kozlová (mk),
Radoslava Mikovská (rm), Ondřej Mučka (om), 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,
teplota venku se šplhá k pětatřiceti stupňům, a to je neklamné
znamení, že začalo léto, doba prázdnin a dovolených. Také my
na obci (společně s nejaktivnějšími budišovickými spolky,
tedy sokoly, hasiči a myslivci, jejichž akce rádi podporujeme)
trochu zvolníme tempo – ale to neznamená, že jsme pro vás na
příští dva tři měsíce nic nepřipravili.
V polovině července nás čeká tradiční „dvojboj“ – prestižní
fotbalový zápas Severu proti jihu a po něm v pořadí už devátý
Budišovický košt. Soutěžechtiví zájemci už teď mohou nosit
Petru Uvírovi své alkoholické výrobky na obecní úřad,
pravidla jsou stejná jako loni – dodáte litr vybrané tekutiny,
a v sobotu 13. července můžete v této již tradiční hasičské
soutěži vyhrát krásné a hodnotné ceny. Stačí maličkost –
vypiplat lepší pálenku nebo likér než všichni ostatní účastníci.
Na konci srpna se zase sokoli rozhodli po loňském úspěchu
zopakovat pro děti brannou hru spojenou s rozloučením
s prázdninami. V minulém roce se jednalo o akci, která pouze
nahrazovala nevlídným počasím dvakrát zlikvidovaný den
dětí. Vzhledem k tomu, jak se líbila a jak se povedla, sokoli se
letos rozhodli uspořádat ji znovu. Překážky opět připraví Viki
Vaňková – a děti se už teď mohou těšit na soutěž plnou
zábavných her a taky trochy sportování. Přesný termín se včas
dozvíte na plakátech, v rozhlase a na webu.
V září se pak můžete těšit na krásný obecní výlet – tentokát na
hrad Helfštýn a do Teplic nad Bečvou, kde navštívíte
Zbrašovské aragonitové jeskyně. Přihlašovat se můžete od
8. července u Mirky Kozlové.
Přejeme vám všem krásné a pohodové léto!
Vaši Jiří Popiolek a Petr Uvíra
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ŽIVOT V OBCI

OBEC INFORMUJE

Táborák a smaženice
Obecní drobnosti
➢ V červnu byl úspěšně dostavěná místní komunikace na ulici

Na Horečkách, teď ještě čekáme, až nám ji zkolaudují.
➢ Knihovna v Budišovicích bude přes prázdniny uzavřena, paní

knihovnice se na všechny moc těší v úterý 3. září od 16:00.
➢ Zasedání zastupitelstva se bude konat ve středu 4. září od 19 hodin

v sále Obecního domu. Srdečně vás na ně zveme!
➢ Mnohokrát děkujeme paní Janě Židkové za poskytnutí knih do

obecní knihovny a dalších hodnotných darů (mikroskop, vzduchovka)
obci.

BUDIŠOVICKÉ PAMĚTIHODNOSTI

Smírčí kříž
Smírčí kříže jsou považovány za nejstarší a nejzajímavější památky právního života
středověkých časů na území Čech a Moravy. O jejich pravém původu se dochovalo
jen velmi málo dokumentů. Byly vztyčovány jako symbol pokání za zločin, tedy na
místech, kde se neštěstí nebo hrdelní zločiny udály.
Kamenné kříže se nacházejí po celé Evropě. U nás
v České republice jich bylo objeveno kolem patnácti set.
V Opavském okrese jich naleznete šest, například
v Dolních Životicích nebo v Budišově nad Budišovkou.
V okolí Ostravy je pouze jeden v Polance nad Odrou.
Kříže se většinou umísťovaly u cest a byly zhotoveny
z jednoho kusu pískovcového kamene.
Náš budišovický smírčí kříž leží na ulici K Zátiší
naproti domu manželů Baránkových. Původně stál
u zaniklé cesty na Horní Lhotu, ale při stavbě domu byl
přemístěn na současné místo. Kříž je z pískovce,
přibližně 82 cm vysoký a 56 cm široký, jeho tloušťka je
22 cm. Podle pověsti stál na místě, kde došlo k zabití
švédského důstojníka. Zda to bylo v boji, nebo se jednalo o zločin, nevíme. Můžeme
se jen domýšlet, co se tehdy stalo, a popustit uzdu fantazii. Co smírčí kříž, to pověst
nebo záhada, a náš budišovický je na tom stejně.
(rm)
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V sobotu 18. května 2019 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Budišovice
tradiční táborový oheň spojený s opékáním špekáčků. Pouze k poslechu měla
zahrát hudební skupina CWOK BAND z Velké Polomi. Avšak stalo se něco,
s čím nikdo nepočítal.
Akci navštívilo přes dvě stě občanů z blízkého a dalekého okolí všech věkových
kategorií. I proto se vypilo skoro šest set piv a přes patnáct litrů alkoholu. Snědlo
se přes dvacet pět litrů guláše a přes třináct kilo špekáčků. Při písničkách kapely,
která původně měla hrát jen k poslechu, se někteří protančili do bláta (neboť
Budišovice byla jediná obec, kde ten den sprchlo) a vyzpívali si hlasivky. Při
úklidu pak bylo v ohni nalezeno sedm černých
špekáčků.
Druhou tradiční jarní akcí, která probíhá v Budišovicích už léta, je smaženice. V sobotu 8. června
panovala na dětském hřišti od odpoledních hodin stejně dobrá nálada jako při táboráku, tentokrát svůj notebook opanovala a hrála oblíbená
budišovická jednočlenná kapela FURTTISAMI,
snědlo se čtyři sta šedesát vajec – a všichni se spořádaně a úspěšně rozešli (nebo byli odvezeni) do
svých domovů ještě tentýž den, kdy akce započala.
Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc při přípravě.
(om + jp)

Stavění máje

Sběr železného šrotu

Jako každý rok i letos se rozhodli
letošní osmnáctiletí postavit
tradiční symbol jara – máj.
Chlapci se společně vydali do
lesa, aby odtamtud vytěžili pěkný
smrček. Tento byl náležitě
ošetřen, děvčaty ozdoben a celou
noc poctivě hlídán.
Bohužel někteří spoluobčané ze
sousedních vesnic již nectí
pravidlo první a poslední
květnové
noci.
Máj
byla
podřezána nad ránem 8. května.
(om)

V sobotu 6. dubna 2019 připravil Sbor
dobrovolných hasičů Budišovice jako
každoročně pro obyvatele naší obce
a přilehlých chatovišť sběr železného šrotu.
Úklidem ve svých domácnostech občané
přispěli našemu spolku více než čtyřmi
tunami železného materiálu, za což jim
srdečně děkujeme.
Zároveň nás mrzí, že nečekaná dubnová
sněhová nadílka znemožnila hned další
sobotu uklidit příkopy. Nu, snad příští rok.
(om + jp)
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Za splněné úkoly děti získaly „penízky“, které si pak mohly vyměnit
v našem miniobchůdku za drobnost podle vlastního přání. Pak jsme si
opekli špekáčky, zahráli různé hry a soutěže, zazpívali si u táboráku
a po setmění si prošli stezku odvahy. Nakonec na nás čekalo slíbené
spaní ve školce, ve spacáku, které se dětem velmi líbilo.
Naše již tradiční „školková olympiáda“ na hřišti se tentokrát uskutečnila
v úterý 18. června Děti si nejen zasportovaly, ale také velmi pěkně
pracovaly ve skupinkách.
V pátek 21.června jsme se pak v ryze letním počasí vypravili do Zátiší na
zmrzlinu.
A protože nás horko neskolilo, vypravili jsme se ve čtvrtek 27. června
ještě na poslední malý výlet do Pusté Polomi. Zde jsme si prohlédli
výstavu dětských prací na téma Ztišení, do které jsme se zapojili i my
výtvorem Zvonkohra ticha.
Pátek 28. června pak byl pro nás posledním dnem školního roku a s naší
školičkou jsme se na dva měsíce rozloučili.
Letos nás opouští dvanáct předškoláků. Jestli jste zvědaví na to, kteří to
jsou, přijďte se podívat na tablo těchto dětí umístěné v okně naší školky.
Krásné prázdniny všem!

(vj)

ŽIVOT V OBCI

Mladí hasiči
Po pěti letech jsme se konečně
rozhoupali a odhodlali se opětovně
oživit oddíl mladého hasiče.
Na první zkušební schůzce 12.
dubna 2019 sice sněžilo, ale i tak se
jí zúčastnilo sedm dětí. Na další
schůzku 26. dubna 2019 dorazilo
přes jedenáct dětí. Zde se už
zkoušelo
první
sešroubování
požárních hadic a další základy
požárního sportu.
V případě zájmu budou schůzky
a tréninky mladého hasiče vždy
v pátek od 16:00 hodin se srazem
u hasičárny. Bližší informace podají
Petr Uvíra nebo Ondřej Mučka.
(om)

Přednáška cestovatele
V pátek 8. března 2019 připravili hasiči
ve spolupráci s obcí Budišovice pro
naše
spoluobčany
přednášku
cestovatele a horolezce Jana Haráče
z Ostravy.
Ten
všem
přítomným
velmi
zajímavým způsobem vyprávěl o
svém prvovýstupu v Pákistánském
pohoří Hindúkuš na horu Noshaq
(7492 m).
I
přes
počáteční
obavy
byl
o přednášku zájem jak z řad občanů
naší obce, tak z okolních vesnic.
Přednáška byla velmi zajímavá,
poučná, s dokonalým občerstvením, a
celá se nesla v odlehčené, přátelské
atmosféře.
(om)
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Výlet do ZOO Lešná
Výlety organizované obcí na krásná
a zajímavá místa naší úžasné republiky
se pomalu stávají tradicí, se kterou
hodláme pokračovat pořád dál a dál.
Pro jaro 2019 jsme vybrali zlínskou
ZOO Lešná, a pro zájemce byla
objednána i návštěva zámku, jenž je
součástí celého areálu.
Výletu se zúčastnilo padesát dva
zájemců, z toho podstatnou část tvořily
děti. Počasí vyšlo skvělé, slunečné, a tak
se všichni mohli potěšit pohledem na
tučňáky, vydry, lachtany, slony,
nosorožce, rejnoky, surikaty, medvědici
s čerstvě
narozeným
mládětem
a spoustu dalších zvířat, a to vše
v nádherném prostředí této výjimečné
ZOO.
(jp)
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TJ SOKOL BUDIŠOVICE

Výsledky – jaro 2019
Budišovice – Pustá Polom „B“ 2:2 (1:2)
Skřipov – Budišovice 4:3 (2:2)
Budišovice – Raduň 7:1 (2:0)
Malé Hoštice „B“ – Budišovice 0:4 (0:0)
Budišovice – Chvalíkovice 7:2 (3:0)
Komárov – Budišovice 3:4 (1:0)
Budišovice – Palhanec 5:1 (0:1)
Otice – Budišovice 4:1 (1:1)
Budišovice – Kyjovice 7:2 (5:0)
Hněvošice – Budišovice 3:2 (2:1)
Budišovice – Horní Lhota 5:3 (4:2)
Oldřišov „B“ – Budišovice 5:2 (2:1)
Budišovice – Hrabyně 5:2 (3:2)

Góly a umístění Budišovic – jaro 2019
góly: Jaromír Zima 15, Lukáš Stošek 12, Filip Kotala 10, Jakub Kotala
6, Miroslav Zajíc 4, Roman Kubánek 3, Ondřej Gelnar, Marek Honěk
V konečné tabulce ročníku 2018/2019 se Budišovice umístily na
sedmém místě ze čtrnácti účastníků se ziskem 37 bodů a skóre 92:71.
Byly druhým nejlépe střílejícím týmem.
Na jaře Budišovice získaly 25 bodů s bilancí osmi výher, jedné remízy
a čtyř proher a nastřílely neuvěřitelných 54 branek.

Dětský den
Už je to takovým nepsaným pravidlem, že republiku sice sužuje extrémní
sucho, ale na dětský den pořádaný naším sokolem prší. Ani tentokrát se
Budišovicím během akce nevyhnula lokální přeháňka, ale chválabohu se
nezměnila v trvalý déšť, a tak všechno dopadlo dobře.
Atrakce byly podobné jako obvykle, skákací hrad paní Sobolové ze
střediska v Myšinci (děkujeme!), projížďka na koních a na čtyřkolkách
Jirky Žídka a Petra Kočaře, k tomu malování na tvář, které obstarala
Natálka Česláková, kolo štěstí a spousta dalších her, které bavily už
mnohé předešlé generace dětí. K poslechu i tanci hrál Ondra Mučka,
a kromě tradičního párku si tentokrát účastníci mohli koupit i grilované
cigáro nebo skvělé bramboráčky připravené pod taktovkou Ivoše Gelnara
4 a jeho přítelkyně Danky. Tak snad příští rok i bez deště! (jp)

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Školní rok nám zase utekl jako voda a prázdniny klepou na dveře. Poslední
dny ve školce jsme si užili spoustu výletů, různé dobrodružné a sportovní
akce i návštěvy zajímavých míst.
Měsíc květen je spojený s oslavou svátku všech
maminek. Naše děti si pro maminky připravily
vystoupení, na kterém předvedly pásmo
básniček, písní, tanečků a pohádek, tentokrát
na téma Barvičky. Besídku starších dětí,
„Vrabčáků“, obohatila moc pěkná autorská
pohádka Jiřího Popiolka Jak děti skládaly z barev
duhu. Vystoupení starších i mladších dětí se
dětem povedla a věříme, že maminkám udělala
radost.
Hrou Cesta za pokladem jsme v prvním
červnovém
týdnu
oslavili
Den dětí. Jeden
z připravených úkolů jsme měli možnost plnit
v táborové základně Duhy v Myšinci, kde se
k nám přidaly i děti, které zde v tuto dobu
pobývaly.
V úterý 11. června jsme se vydali pěšky do
Hrabyně a cestou jsme „hledali“ ztracená
zvířátka
ze
ZOO. Za jejich
nalezení
jsme
pak
získali
vstupenku do
ZOO, kam jsme
se také ve čtvrtek 13. června do Ostravy
skutečně vydali.
Tradiční červnové rozloučení se školáky se
konalo v pátek čtrnáctého. Budoucí prvňáčci si
užili zajímavý program v podobě různých
aktivit s přírodninami – děti vylezly na strom
s horolezeckým jištěním, třídily přírodniny
podle hmatu, hledaly je ve vodě, zatloukaly
hřebíky, prošly se bosou nohou po kůře, kamínkách nebo senu a přenášely
šišky.
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FOTOGALERIE

Budišovičtí hasiči mají po pěti letech konečně zase mladou krev. Na
první schůzce byl o tuto zájmovou činnost mezi dětmi velký zájem.

Ani letos se nepodařilo kvůli počasí uskutečnit zapálení táboráku
na první pokus, ale na ten druhý o čtrnáct dnů později vše vyšlo
skvěle.
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FOTOGALERIE

Tradice stavění jednoho ze základních symbolů jara – máje zůstává
zachována i v Budišovicích.

Přednášku horolezce Jana Haráče navštívili v Obecním domě místní
i přespolní..
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FOTOGALERIE

Je tady léto, a tak jsou výlety dětí ze školky plné sluníčka a dobré
pohody.
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Mladí fotbalisté letos ve své soutěži dosáhli prvních velkých
úspěchů, a dokonce se jim podařilo i zvítězit.

FOTOGALERIE

U cesty do Lomů opravil Marek Juchelka s přáteli dřevěný kříž,
v současné době už došlo i k jeho požehnání.

V tělocvičně v Pusté Polomi si děti zasportovaly, ale také plnily ve
skupinkách mnoho zajímavých úkolů.
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