KALENDÁRIUM
12. ŘÍJNA

DRAKIÁDA (SOBOTA)
HŘIŠTĚ TJ SOKOL BUDIŠOVICE; 14:00
TERMÍN AKCE BUDE PŘIZPŮSOBEN POČASÍ

8. LISTOPADU

PODZIMNÍ POCHOD ZA POKLADEM HARRYHO
POTTERA – LAMPIONOVÝ PRŮVOD
BUDE UPŘESNĚNO NA PLAKÁTU; 17:00

9. LISTOPADU

KRMÁŠOVÁ ZÁBAVA
SÁL OBECNÍHO DOMU; 20:00

1. PROSINCE

ADVENTNÍ BUDIŠOVICKÝ JARMARK
PARK POD KAPLÍ SV. VÍTA; 13:00

BUDIŠOVICKÝ ZPRAVODAJ
44 // 22001199

Výročí
K významnému životnímu jubileu přejeme všechno nejlepší:

Tomáši Benovi
Aleně Dudkové
Anně Kupkové
Jaromíru Bialkovi

Marii Poledníkové
Pavlu Juchelkovi
Hedvice Novákové
Vladislavě Dudkové

Úmrtí
Navždy nás opustili

Ludmila Jendrisková
Jaroslava Dvořáková
Petr Mezl
Upřímnou soustrast rodinám.
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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,
prázdniny i léto tentokrát – stejně jako v minulých letech –
uběhly neuvěřitelně rychle, a tak tady máme říjen a blíží se
konec roku. Kdo by to byl o loňských Vánocích řekl, že čas
poletí takovým kvapíkem, my zase budeme o rok starší
a pomalu nám nezbyde než začít vytahovat ze šuplíků
formičky na cukroví.
Do začátku adventu ale ještě zbývají skoro dva měsíce, a my
jsme pro vás na dobu podzimní připravili několik tradičních
akcí, na které bychom vás tímto rádi pozvali.
Už příští víkend by se měla konat drakiáda – ten podmiňovací
způsob je tam ale záměrně. Stejně jako u všech akcí, které se
konají pod otevřeným nebem a jsou tak přímo závislé na
počasí, bude i tady důležité, jestli se k nám příroda zachová
přívětivě a nebudeme muset termín posouvat. Pokud ano, včas
se o tom dozvíte – a samozřejmě se dozvíte i to, kdy se
pouštění draků uskuteční a obloha nad Budišovicemi tak
rozkvete spoustou barev a roztodivných papírových tvarů.
To lampionový průvod, nazvaný letos Podzimní pochod za
pokladem Harryho Pottera, proběhne v daném termínu určitě,
protože k listopadovému počasí trocha té mlhy a štiplavá zima
prostě patří, a všichni na to budou připraveni. Moc se všichni
těšíme, co dětem organizátorky a organizátoři připravili
tentokrát, protože loňské časodějnice, duchové a piráti byli
opravdu působiví a mnohé děti si je pamatují dodnes.
A hned den poté pak budišovičtí hasiči připraví tradiční
Krmášovou zábavu – a s tou můžete počítat stoprocentně,
protože sálu Obecního domu neuškodí ani kroupy, ani trakaře.
Určitě přijďte, moc se na vás těšíme!
Vaši Jiří Popiolek a Petr Uvíra
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ŽIVOT V OBCI

OBEC INFORMUJE

Nákup laického defibrilátoru AED
Obec Budišovice v těchto dnech zakoupila laický defibrilátor, přístroj, který mohou

obsluhovat jak nevyškolení, tak trénovaní zachránci. Po zapnutí přístroje se zachránce
okamžitě řídí hlasovou a obrazovou nápovědou.
V čase srdeční zástavy je řada osob postižena život ohrožující poruchou srdečního
rytmu – komorovou fibrilací. Prostřednictvím AED je možné dodat kontrolovaný
elektrický výboj nazývaný defibrilace, jenž obnoví normální srdeční rytmus. Pokud je
defibrilace provedena 3–5 minut od náhlého kolapsu, zvyšuje se pravděpodobnost
obnovení srdečního oběhu na 50–75 %. Veřejný přístup k AED tak představuje šanci
časného provedení defibrilace před příjezdem záchranné služby. Součástí pořízení
přístroje je i vojenské profesionální škrtidlo a kvalitní lékárnička pro poskytnutí první
pomoci.
Obec Budišovice tak reaguje na nový systém tzv. first responderů, tedy zachránců
povolaných zdravotnickou službou před jejich samotným příjezdem.
(om)

BUDIŠOVICKÉ PAMĚTIHODNOSTI

Kaple svatého Víta
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V centru obce stojí jedna z dominantních budov Budišovic, kaple sv. Víta –
římskokatolická kaple vystavěná na místě staré dřevěné kapličky v roce 1873. Je
zasvěcena sv. Vítovi, což byl mučedník a světec.
Byla několikrát opravována a částečně měnila podobu. V 50. letech minulého století
původní cibulovou báň nahradila jednodušší věž a břidlicová krytina byla vyměněna za
eternit. V letech 1969–1970 kapli prodloužili o čtyři metry a vznikla krypta s bočním
vchodem. Elektronické věžní hodiny byly pořízeny v roce 1997 z darů občanů. V roce
2008 věž při opravě pokryli měděným plechem a získala tak bližší podobu původní věže.
V roce 2017 byla provedena nová elektroinstalace, kaple se vymalovala, byla natřena
okna a upraveno okolí, a s novou fasádou i soklem dostala kaple sváteční kabát.
Uvnitř kaple na východní straně stojí původní oltář s obrazem sv. Víta od malíře
Bergera. Po stranách pak visí 14 obrazů křížové cesty od neznámého malíře. Jen jeden
z nich, 11. zastavení, namaloval náš rodák, akademický malíř Karel Žaluda. Jeho dílem
je i dřevěný reliéf hned u vchodu zhotovený ke 100. výročí založení kaple (1873–1973),
který znázorňuje původní kapličku. Každé vánoční svátky je v kapli vystaven
vyřezávaný Betlém našeho rodáka pana Leopolda Pchálka, který ho zhotovil na památku
své dcery Evy.
V kapli stojí po obou stranách 16 lavic pro věřící. Na kůru se zachovalo staré
harmonium, které se však již k obřadům nepoužívá. Celoročně zde probíhají
příležitostné mše svaté (svátky) a pohřby.
O kapli se stará pan Jiří Pchálek, v jehož depozitáři je rovněž původní starý zvon, jenž
pamatuje dávné historické události Budišovic.
(rm)

Budišovický košt 2019
Dne 20. července 2019 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Budišovice
tradiční Košt spojený s fotbalovým zápasem dvou nesmiřitelných rivalů
Severu a Jihu – který tentokrát skončil jednoznačným vítězstvím jižního
mužstva. Výsledek však není důležitý, protože fotbalový zápas vyhráli
všichni amatérští fotbalisté, kteří se klání zúčastnili a nepostihlo je žádné
zranění, kolaps ani jiná mimořádná
událost.
Do soutěže o nejchutnější alkoholický výrobek pak bylo přihlášeno
dvanáct vzorků nejrůznějšího původu. Nejlépe hodnoceným výrobkem se stal Karamelový likér Zdeňky Gelnarové. Výherkyni gratulujeme, vítězství bylo zcela zasloužené, neboť akce se zúčastnilo přes
tři sta občanů a veškeré vzorky výrobků byly poctivě otestovány.
Děkujeme všem, kteří do soutěže byli ochotni dát své výrobky, a těšíme se
na další ročník, který se uskuteční opět v červenci, tentokrát 2020.
(om)

OBECNÍ KNIHOVNA
1. září se opět otevřely brány naší Obecní knihovny. A pro čtenáře bylo připraveno
mnoho novinek. Hlavní změnou jsou nové knihovní prostory. Podařilo se získat
samostatnou místnost, o niž se nemusíme dělit se školkou. Je sice menší, ale
dostačující, přehledná a v podstatě velmi útulná. Jednotlivé žánry jsou odděleny,
dětská literatura má vlastní nové regály. Za ty děkujeme Michalovi Luzarovi, který je
stihl dodat ve velmi krátkém čase.
Další novinkou je digitalizace knihovny. Veškeré výpůjčky jsou prováděny
elektronicky, a nikoliv papírově, jak tomu bylo doteď.
Dále se mi podařilo navýšit výpůjční fond naší obce o novinky ze světa beletrie pro
dospělé i dětské literatury. A náš vlastní knihovní fond se bude i nadále rozšiřovat.
Poslední novou zajímavostí knihovny je možnost prohlédnout si postupné kroky při
tvorbě reliéfu opata „Budissia“, zakladatele naší obce, který byl umístěn v parku pod
kaplí.
A všichni čtenáři, kteří ještě nezaplatili knihovní poplatek na rok 2019, nechť tak

učiní co nejdříve.

(mf)

„Ten, kdo čte, žije s každou další knihou život navíc. Kdo nečte, má jen
ten svůj.“ (Oscar Wilde)

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY

FOTOGALERIE

Prázdniny utekly zase jako voda a začal
nám nový školní rok. Po prázdninách na
nás čekala vymalovaná školka a do herny
jsme si pořídili nový koberec.
Měsíc září mají děti spojený s poznáváním
nových kamarádů, seznamováním se
s prostředím školky a jejím režimem.
Máme velkou radost, že adaptace dětí
probíhá bez problémů a slzičky se objevují
jen zřídka. V letošním školním roce naši
mateřskou školu navštěvuje 29 dětí, ve
třídě starších dětí, Soviček, máme 13
dětí ve věku od čtyř do sedmi let,
mladší třídu, Broučky, tvoří 16 dětí ve
věku od dvou do čtyř let.
V září děti zhlédly pohádkové
představení divadélka Smíšek s názvem
Prasátko a kouzelné slovíčko a ve středu
25. září měly možnost povozit se na

koníkovi. V říjnu se pak těšíme na
kouzelníka Aleše s programem Čarování
se zvířátky. Podzimní počasí nám pak
jistě dovolí pouštět draka a také máme
v plánu podnikat delší vycházky do lesa
za sběrem přírodnin. V rámci dopravní
výchovy se vypravíme linkovým
autobusem na výlet do Opavy.
Rádi bychom také pozvali školní děti na
akci Tvoření se školáky. Ta se uskuteční
v době podzimních prázdnin – tedy ve
středu 30. října od půl čtvrté do pěti
odpoledne v prostorách naší mateřské
školy. Společně budeme vytvářet
a připravovat výrobky na budišovický vánoční jarmark.
Děkujeme všem za přízeň a těšíme se na setkávání s vámi!
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(vj)

Kaple svatého Víta a unikátní zvon, který ji v minulosti zdobil.

TJ SOKOL BUDIŠOVICE

O Budišovického sokolíka
U příležitosti ukončení prázdnin uspořádali budišovičtí sokoli ve
spolupráci s Viky Vaňkovou, která vede pravidelná úterní a čtvrteční
večerní cvičení v Obecním domě nazvaná Cviky s Viky, branný závod
O Budišovického sokolíka. Na ten pak navazovala akce plná zábavy,
hudby a dobrého jídla i pití, to všechno na místním hřišti.
Na děti rozdělené do čtyř věkových kategorií čekalo v Myšinci třicet
náročných překážek, které Viky vymyslela a díky nimž se už během
závodu akci začalo přezdívat „budišovický MAD Race“.
K úspěchu celého odpoledne pak přispělo nejen krásné letní počasí,
ale i řada atrakcí pro mladší i starší děti, jako jsou například bumper
ball, fotbalové šipky, lukostřelba, skákací hrad, bazén s aquaválcem
nebo aquazorbing. K tomu všemu hrála dýdžejka Nikol a jako
občerstvení byly připraveny sladké vafle, párky nebo grilované kuřecí
a vepřové maso. Vše pak vpodvečer vyvrcholilo nastříkanou pěnou
připravenou hrabyňskými hasiči, v níž se vyblbly snad všechny
přítomné děti bez ohledu na věk.
Za to, že celá akce byla tak velkolepá, organizátoři mockrát děkují
především všem sponzorům, kteří dobrovolně přispěli, ale také těm,
kteří obětovali volný den a přišli pomoct nejen u překážek, ale také
3
při náročné organizaci celého programu.
(jp)

FOTOGALERIE

Reliéf zakladatele naší obce Budissia v parku pod kaplí.
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Odpoledne zahájené branným závodem O Budišovického sokolíka
vyvrcholilo spoustou zábavných her a atrakcí.

FOTOGALERIE

Výlet do Zbrašovských aragonitových jeskyní a na zámek Helfštýn
se po všech stránkách vydařil.

Není nad to pořádně si zaskákat v hasičské pěně.
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