KALENDÁRIUM

Chystané akce pořádané obcí
SOBOTA 3. ŘÍJNA, 14.30 – DRAKIÁDA, HŘIŠTĚ TJ SOKOL
BUDIŠOVICE
SOBOTA 17. ŘÍJNA, 9.00 – CELODENNÍ VÝLET DO MUZEA
HISTORICKÝCH KOČÁRŮ A OLOMOUCKÝCH TVARŮŽKŮ
KAŽDÁ SUDÁ STŘEDA V MĚSÍCI (OD 30. ZÁŘÍ) –
KŘÍŽOVKÁŘSKÝ KROUŽEK V OBECNÍM DOMĚ
KONEC ŘÍJNA (TERMÍN BUDE UPŘESNĚN) – BURZA
OBLEČENÍ
SOBOTA 7. LISTOPADU – LAMPIONOVÝ PRŮVOD
SOBOTA 21. LISTOPADU – PINGPONGOVÝ TURNAJ
SOBOTA 28. LISTOPADU – VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

Další plánované akce v Budišovicích
PÁTEK 6. LISTOPADU – POVÍDÁNÍ S CESTOVATELEM
MILANEM PETÖM O NÁVŠTĚVĚ KENI A JIHOAFRICKÉ REP.
SOBOTA 14. LISTOPADU – KRMÁŠOVÁ ZÁBAVA

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

Hedvice Novákové
Marii Vavrečkové
Marii Chříbkové
Stanislavu Javorkovi
Františku Chytilovi
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BUDIŠOVICKÝ ZPRAVODAJ
Vážení spoluobčané,
prázdniny utekly jako voda a máme tady nový školní rok a s ním
i další číslo našeho zpravodaje. Doba prázdnin znamenala v naší
obci dobu klidu a prázdninového dovádění všech školáků
a předškoláků. Z pohledu obecního úřadu to byla doba dolaďování
některých rozpracovaných akcí, které byly v období probíhajícího
léta úspěšně dokončeny.
Byl vypracován kanalizační řád obce, který bylo potřeba vyřešit,
abychom mohli opavský magistrát požádat o prodloužení povolení
k vypouštění odpadních vod v obci na období dalších deseti let.
Byl dokončen projekt na výstavbu chodníku na ulici Opavské, který
bude řešit pohodlný přístup k našemu obchodu OD Tempo.
U tohoto projektu se právě řeší stavební povolení, přičemž územní
rozhodnutí již máme k dispozici.
Ze stavebních akcí, které byly letos zahájeny, byla ukončena
rekonstrukce ulic K Zátiší, Sportovní a Strmá společností
STRABAG, a. s. Dále byla dokončena rekonstrukce ulice Hraniční
v Zátiší, na jejíž opravě se spolupodílela obec Horní Lhota a kterou
provedla společnost SWIETELSKY STAVEBNÍ s. r. o. Při této akci
byl také zrekonstruován povrch křižovatky vedle hospody U Tondy
a také části silnice vedoucí k Pile, kde nám byl nápomocen
magistrát města Ostravy.
V uplynulém období také proběhlo výběrové řízení na výstavbu
kanalizace na ulici Hudební, kde zvítězila společnost Jiří Duda.
Výstavba kanalizace bude probíhat v měsících září a říjnu.
Poslední podstatnou informací ze stavebního dění v naší obci je
dotace ve výši 230 000 Kč, kterou jsme již obdrželi od společnosti
Nadace ČEZ, a. s. na opravu našeho asfaltového hřiště. Tato
rekonstrukce proběhne nejpozději na jaře příštího roku.
Váš Petr Uvíra
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OBEC INFORMUJE
DO BUDIŠOVIC SE VRACÍ
OCHOTNICKÉ DIVADLO,
PŘIJĎTE NA KONKURZ!
Pamětníci vědí, že ke kulturnímu
životu
Budišovic
patřilo
vždy
ochotnické divadlo Budík. Jelikož
podobná aktivita chybí, rozhodli jsme
se s Jiřím Hečkem, populárním členem
předchozího souboru, tuto tradici po
více než čtvrtstoletí obnovit.
Pro začátek plánujeme připravit
několik kratších humoristických scének
a posléze už přejdeme na klasická
divadelní představení.
Hlavním cílem je bavit se a vítání jsou
všichni občané, kteří jsou ochotni
věnovat tomuto krásnému koníčku
nějaký volný čas.

KONKURZ SE BUDE KONAT
V ÚTERÝ 6. ŘÍJNA OD 18.00
V OBECNÍM DOMĚ!
JSTE SRDEČNĚ ZVANÍ!
Křížovkářský kroužek
zahajuje svou činnost poslední středu
v měsíci, 30. září. Každých čtrnáct dní
přijďte procvičit své mozkové závity
od 18.00 do Obecního domu!
Přesná pravidla několikaměsíční
soutěže o ceny se dozvíte při prvním
setkání.

Obecní drobnosti
 Bylo provedeno výběrové řízení na
dodavatele kompostérů, v němž
zvítězila společnost SDO Technika
s. r. o. Kompostéry teď již má obec
k dispozici a právě probíhá předávání
občanům, kteří o ně projevili zájem.
Na kompostéry jsme obdrželi dotaci
ve výši 90 %, přičemž součástí
dodávky
bylo
také
získání
profesionálního štěpkovače.
O kompostéry je poměrně velký
zájem a naším cílem je snížit relativní
množství produkovaného bioodpadu
v obci, což by nám mohlo ušetřit
nějaké prostředky s tímto odpadem
související.
 Chtěli
bychom
poděkovat
spoluobčanům, kteří se podílejí na
bezproblémovém
chodu
nebo
zkrášlování naší obce, případně na
tom, aby byl kulturní život Budišovic
bohatší. Konkrétně se jedná
o manžele
Mikulenkovy,
kteří
upravili křižovatku ulic Záhumení
a K Zátiší; dále o pana Jiřího Kubíčka,
který
pomohl
s uskladněním
kompostérů a s jejich skládáním
z kamionu;
o paní
Moniku
Folwarcznou, která zorganizovala
a posléze i zrealizovala letní program
pro budišovické děti; a o paní Lenku
Konečnou, která pomohla uspořádat
branný den na konci prázdnin.

OBEC MÁ PRO OBČANY BUDIŠOVIC STÁLE
K DISPOZICI KOMPOSTÉRY ZDARMA, STAČÍ
ZAJÍT NA OBECNÍ ÚŘAD PODEPSAT SMLOUVU
A KOMPOSTÉR SI VYZVEDNOUT!
22

ŽIVOT V OBCI

LETNÍ VÝLETY PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
Je konec prázdnin a s tím přichází čas bilancování letošního léta. Kromě krásných
slunečných dnů přinesly letošní prázdniny i pět zajímavých turistických výletů.
Cílem těchto výletů bylo poznat okolí Budišovic, dozvědět se spoustu zajímavých
věcí z oblasti historie, techniky, botaniky a zoologie a samozřejmě zabavit děti
i dospělé. Na úplný závěr prázdnin připravila obec sportovní odpoledne s mnoha
zajímavými disciplínami.
Prvním výletem byla zhruba 15km procházka přes Jankovce kolem dubu do Suchých
Lazců a zpět přes Rehabilitační ústav. Na druhém výletě jsme se seznámili
s průběhem 2. světové války a jejich
následky pro okolní obce. Potřetí jsme
se vydali tramvají do zoologické
zahrady do Ostravy. Pro děti to byl
výlet zajímavý mimo jiné i tím, že se
jelo tramvají a trolejbusem. Rovněž při
čtvrté akci bylo nutné použít tramvaj.
Vydali jsme se do světa pro mnohé
tajemného. Do světa vědy a techniky.
Nutno podotknout, že přes počáteční obavy se tento výlet líbil jak klukům, tak
i holkám. Pátým naplánovaným výletem byl už jen krátký okruh přes Myšinec
a Zátiší, který zvládly i nejmenší děti.
Všechny děti během procházek řešily
různé úkoly nebo kvízy a soutěžily. Na
závěr bylo pro všechny účastníky
připravené sladké překvapení ve formě
bonbónů, buchet, lízátek aj. Počasí vždy
přálo. Jak už to letošní léto připravilo,
nikdy jsme nezmokli. I když na prvním
výletě nám pár kapek spadlo.
Konec léta patřil již zmíněnému
sportovnímu odpoledni. Ten se pořádal ve
spolupráci s „Myšincem“. Na louce byla připravena čtyři stanoviště sportovních
disciplín – orientační běh, hody oštěpem, granátem a šiškou, střelby ze vzduchovky
a luku a poznávání přírodních materiálů bosou nohou. Řezání pilou, zatloukání
hřebíků a hod sekerou byly připraveny zejména pro mužské účastníky, ale disciplíny
si vyzkoušely ženy i děti. V areálu Myšince bylo nachystáno dalších šest soutěží
a také bohaté občerstvení. Děti si mohly za své sportovní, vědomostní a dovednostní
výkony vyzvednout odměnu ve formě langoše, hranolek, palačinek nebo vaflí.
Monika Folwarczná
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TÉMA ČÍSLA:

ŽIVOT V OBCI

Plánované zkrášlení středu obce

Úspěch našich mladých
v Biblické olympiádě
Ostravsko-opavská diecéze pořádá již
několik let Biblickou olympiádu.
Letos se soutěžilo ve znalosti dvou
biblických knih: Exodu a Matoušova
evangelia. Akce se konala ve Staré
Bělé v sobotu 30. května.
Farnost Pustou Polom zastupovali ve
své kategorii tři školáci z Budišovic.
V konkurenci 17 soutěžních týmů
skončili na 1. místě. Byli to Petra
Benová, Alžběta Knápková a Pavel
Pískovský. Každý z nich – kromě
radostného pocitu – dostal i digitální
fotoaparát. Blahopřejeme!
Pchálek
TJJiříSokol
Budišovice

podzim 2015
Základní podoba týmu TJ Sokol
Budišovice se oproti jaru 2015
změnila minimálně. Kariéru ukončil
Eduard Neumann. Na hostování do
konce
června
2016
budou
v Budišovicích působit staří známí
Filip Šrubař z Pusté Polomi a Tomáš
Musial z Velké Polomi. Nově z Velké
Polomi přicházejí i Radim Popek a
Miroslav Polomský.
Do konce podzimu čekají mužstvo
Budišovic ještě tři domácí zápasy:
Budišovice – Závada
NE, 27. 9. 2015, 16:00
Budišovice – Dobroslavice
NE, 18. 10. 2015, 15:00
Budišovice – Hněvošice
NE, 1. 11. 2015, 14:00
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Mužstvo je po čtyřech kolech na 11.
místě tabulky se ziskem 3 bodů za

Memoriál Zdeňka Chmela
Ke konci letního přípravného období
se v Budišovicích jako každoročně
konal Memoriál Zdeňka Chmela.
V sobotu 1. srpna se po pietním
položení květin u hrobu Zdeňka
Chmela turnajovým způsobem utkala
čtyři mužstva: Dolní Benešov –
Hospoda U Supa, Pustá Polom „B“,
Slovan Ostrava a domácí TJ Sokol
Budišovice.
Vítězem turnaje se stala Pustá Polom,
Budišovice skončily poslední po
porážkách 0:1 s pozdějším vítězem,
2:3 s Dolním Benešovem a 2:5 se
Slovanem Ostrava.
(jp)

Sever proti Jihu
a Budišovický košt
Dne 18. července 2015 proběhl pátý
ročník akce Budišovický košt, která je
každoročně
pořádána
Sborem
dobrovolných hasičů Budišovice. Této
akci
předcházela
lahůdka
pro
milovníky fotbalu. Od 16.30 hod.
proběhl zápas Severu proti Jihu, ve
kterém se střetla mužstva z naší obce.
Vzhledem k tomu, že fotbalistů Severu
byl tentokráte nedostatek, někteří
dobrovolníci byli nuceni obléci dres
soupeřícího mužstva. Bohužel ani tak
se
nepodařilo
Severu
zvítězit
a v nelítostném souboji podlehl hráčům
Jihu výrazným rozdílem 5:1.
Po ukončení zápasu se zábava volně
přelila v koštování likérů a pálenek
soutěžních vzorků našich spoluobčanů.
Vítěznou cenu si v tomto ročníku
Budišovického koštu odnesl Stanislav
Dudek se svým likérem, druhé místo
obsadila Zdenka Gelnarová a na třetí
příčce se umístila Mirka Kozlová. Akce

Stručně

Dohoda s hasiči
Zastupitelstvo Budišovic rozhodlo na svém
v Pusté Polomi
zasedání z 15. září o nákupu rozpadající se budovy
Od 1. 7. 2015 funguje
bývalé hospody ve středu obce.
společná jednotka
Tento čin je první z řady kroků, jež by měly vést ke
hasičů s obcí Pustá
zkrášlení prostoru od obecního parku až
Polom, měsíčně
k autobusové zastávce, který by se dal nazvat něčím
Budišovice platí 2500
jako budišovickou „návsí“.
Kč.
Plány s bývalou hospodou jsou velké, ale vše je
podmíněno tím, v jakém stavu budova je a jestli ji
Nákup myčky do
bude nutné zbourat, nebo zda bude stačit úprava
Obecního domu
méně razantní.
Problém s mytím
Jelikož jsme se nakonec rozhodli, že budova bude
nádobí po různých
celá v majetku obce, začneme bedlivě sledovat
akcích v prostorách
různé dotační programy, které se k sanaci
Obecního domu je
podobných objektů v obecním majetku vypisují, a
vyřešen! Obec koupila
pokusíme se na renovaci využít spíše peněz
myčku na nádobí.
dotačních než obecních.
Další opravy v obci
Následné využití prostoru pak může být široké – do
U hřbitova byly
jednoho místa se bez problémů vejde vše od
ořezány lípy, jejichž
restaurace s domácím pivovarem přes cukrárnu až
větve ohrožovaly
k posezení na zahrádce v zadní části. Úprava
pomníky; nově
autobusové zastávky tak, aby byl nástupní prostor
natřená jsou okna
bezpečnější, je samozřejmostí.
v Obecním domě
Iniciativě se v tomto meze nekladou, a tak budeme
a zábradlí i brána
rádi za každý nápad, který vzejde i od vás, občanů.
u mateřské školky.
Podobné to je i s obecním parkem pod kaplí, který
by se měl stát klidným místem, kam občané budou
Termín dalšího
chodit odpočívat a „klábosit“. Výtvarné řešení
zastupitelstva
úpravy parku jsme zadali budišovické výtvarnici a
Listopadové
umělkyni, paní Žaludové. Přemýšlíme i o
zastupitelstvo se bude
zprovoznění nefunkční studny stojící uprostřed
konat v úterý
parku a odhlučnění celého prostoru od ulice
10. listopadu 2015 od
Ostravské vysazením jehličnatých keřů.
18.00 v sále Obecního
MUZEA
HISTORICKÝCH
KOČÁRŮ
A MUZEA
Rádi VÝLET
bychomDO
zkrášlili
i prostor
kolem památníku
domu.
Srdečně vás
padlých před
kaplí, a to pomocí
menšího záhonu
OLOMOUCKÝCH
TVARŮŽKŮ
POŘÁDANÝ
OBCÍ
zveme!
květin
a takto
mohli pokračovat
i dál.
Kdy:– 17.
10. bychom
2015; odjezd
9:00 od budovy
školky
Držte nám palce, ať se nám z těchto plánů podaří
Muzeum historických kočárů: vstupné 60 Kč, průvodce
uskutečnit co nejvíc.
(jp)

zdarma
Muzeum olomouckých tvarůžků: rodinné vstupné 2+2 – 90
3
Kč, jedna osoba – 50 Kč
Bližší informace a rezervace na obecním úřadě u p. Kozlové.

PLACENÁ INZERCE

CO SE DĚJE V NAŠÍ ŠKOLCE
Letošní školní rok 2015/16 bude naši školku navštěvovat opět třicet osm
dětí. Deset odešlo na základní školu a deset nových bylo přijato.
Září je doba zvykání si dětí nejen na režim
v mateřské škole, ale také na sebe navzájem.
Ovšem my nezahálíme a již v prvních týdnech byl
zahájen kurz plavání v Kravařích. Rodiče mohou
také přihlásit své děti do kroužku „sportovní
gymnastiky“, který pořádá v rámci školky
„Gymnastický klub Špičková Opava“. V dalších
týdnech bude na děti čekat kromě běžného
programu také řada dalších zajímavých
pohádkových a hudebních představení a jiných
aktivit.
V červnu proběhla na našem hřišti akce s Policií
ČR, pro děti byl připraven preventivně-výchovný program s ukázkou práce
policie. Této akce se zúčastnily také děti z MŠ v Pusté Polomi a Hlubočci a
děti z 1. a 2. třídy ZŠ Pustá Polom, celkem se sešlo kolem stovky dětí. Velký
dík patří panu Ondrovi Mučkovi, který se podílel na zajištění tohoto
programu! (vj)

PLACENÁ INZERCE
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PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

S t a v e b n i n y Jiří Návrat
Sleva na betonové výrobky firmy Presbeton
až 45%
Písek tříděný 312,-/tuna
Základová tvárnice od 25,-/ks

spolehlivý – rychlý – neomezený

Při předložení tohoto letáku sleva 5%
na jeden nákup.
Slevy nelze sčítat. Neplatí při platbě platební kartou. Ceny jsou uvedeny s DPH. Akce platí do 30. 06. 2015

… internet pro vás …
Jaroslav Ptáček
tel.: 732886741, 552309897

Mgr. Jan Ptáček
tel.: 602257588

www.budnet.eu
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Provozovna: U Garáží 253, Háj ve Slezsku Prodejní doba
www: www.stavebniny-navrat.cz
Po 7:00 – 15:00
e-mail: navrat.jiri@volny.cz
Út – Pá 7:00 – 16:00
telefon: 604 941 368
So 7:30 – 11:00
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FOTOGALERIE

FOTOGALERIE

Letní výlety po okolí přinesly dětem i jejich rodičům mnoho
zážitků. Tady se seznamují s památkami na druhou světovou válku.
V rámci sportovního odpoledne v Myšinci ukázali skauti
budišovickým dětem, jak vypadá pravé indiánské týpí.

Zoologickou zahradu mají děti rády. Výlet do ní se Monice
Folwarczné maximálně vydařil.
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Skauti připravili dětem i spoustu zábavných her.
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