KALENDÁRIUM

Chystané akce pořádané obcí
STŘEDA 23. PROSINCE – ČTVRTEK 31. PROSINCE:
VÁNOCE A SILVESTR V BUDIŠOVICÍCH – VIZ PODROBNÝ
ROZPIS NA STR. 11
SOBOTA 2. LEDNA 2016, 17.30: ESTRÁDA BUDIŠOVICKÉHO
OCHOTNICKÉHO DIVADELNÍHO SOUBORU BUDÍK
PRVNÍ POLOVINA LEDNA 2016: TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
(TERMÍN BUDE UPŘESNĚN)
SOBOTA 6. ÚNORA 2016, 20.00: OBECNÍ PLES, OBECNÍ DŮM
BUDIŠOVICE
SOBOTA 13. ÚNORA 2016: DĚTSKÝ KARNEVAL

Další plánované akce v Budišovicích
PÁTEK 15. LEDNA, 20.00 – MYSLIVECKÝ PLES, OBECNÍ DŮM
BUDIŠOVICE
PÁTEK 26. ÚNORA, 20.00 – SOKOLSKÝ PLES, OBECNÍ DŮM
BUDIŠOVICE

Výročí
K významnému životnímu jubileu přejeme všechno nejlepší:

Ludmile Novákové
Lubomíru Novákovi
Úmrtí
Navždy nás opustil

Karel Hruška
Upřímnou soustrast rodině.
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Jiří Popiolek (jp), Petr Uvíra (pu)
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BUDIŠOVICKÝ ZPRAVODAJ
Vážení a milí spoluobčané,
v listopadu to byl rok, co jsme byli zvoleni do funkcí, a tak s koncem
roku přišel čas trochu se ohlédnout za tím, co jsme dokázali, co se
nám podařilo, a naopak, v čem ještě máme rezervy.
Mohli bychom tady sáhodlouze vypisovat, jak jsme opravili tři cesty
v obci, jak se nám podařilo ušetřit více než půl milionu při stavbě
kanalizace na ulici Hudební, jak jsme kompletně předělali všechny
obecně závazné vyhlášky tak, aby odpovídaly požadavkům
ministerstva vnitra, jak jsme koupili zdevastovanou budovu bývalé
hospody, kolik nových akcí jsme společně s většinou zastupitelů
letos pro vás připravili, nebo třeba jaký krásný domeček stojí na
dětském hřišti.
Na druhou stranu bychom mohli konstatovat i to, jak se nám ani po
všech razantních opatřeních nepodařilo ušetřit nic na vývozu
komunálního odpadu, jak jsme nezískali dotaci na stavbu dětského
hradu u hřiště, se kterou jsme takřka najisto počítali, nebo co
všechno jsme museli přesunout do dalšího roku, protože nás
zavalily tuny administrativních požadavků, dotazníků nebo smluv,
které jsme museli vyplnit, přečíst, podepsat, protože to po nás
požaduje stát, aniž by to pro občany mělo jakýkoli pozitivní efekt.
Jenže to všechno by byl pouze jednostranný pohled, ono pověstné
uzavírání se do skleněného zámku odtrženého od reality. Daleko
důležitější pro nás je, co si myslíte vy. Co vám v obci chybí, co
potřebujete a čím bychom vám mohli zpříjemnit život.
Myslíme si totiž, že každý politik, pokud má pro svou obec
pracovat co nejlépe, musí mít zpětnou vazbu. Abychom ji měli i my,
napište na naše mailové adresy, případně se s námi o své postřehy
přijďte podělit osobně na obecní úřad, abychom se dozvěděli
všechno to, na co jsme nepřišli sami. Jsme tady především pro vás.
Všechno nejlepší v novém roce vám přejí
Petr Uvíra a Jiří Popiolek
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OBEC INFORMUJE
Vítání občánků

Obecní drobnosti

Po mnoha letech byla 11. prosince
v naší obci obnovena tradice vítání
občánků. Třináct dětí, které se
v Budišovicích narodily v letech 2014
a 2015, přivítali starosta a místostarosta
obce v sále Obecního domu a k tomu
jim zazpívaly a zarecitovaly školačky
z Budišovic pod vedením paní Věry
Javorkové.
Poté každé miminko dostalo pamětní
medaili, pamětní list namalovaný paní
Hanou Žaludovou a dárek v podobě
hasičského
autíčka
od
SDH
Budišovice. Maminky navíc obdržely
růži a oba rodiče se podepsali do nově
zřízené pamětní knihy, do které
obrázek
nakreslila
paní
Radka
Mikovská.
Poté
následovalo
občerstvení
a k poslechu hrál Karel Sýkora.
Velice nás potěšila stoprocentní účast,
i přes předvánoční shon dorazily
všechny děti, a tak plánujeme akci
pořádat každoročně.
(jp)

 Kanalizace na ulici Hudební je
vybudovaná a ke dni 30. 11. 2015
i předaná, nyní se může provést
kolaudace. Celková a definitivní cena
včetně víceprací a méněprací činí
2 654 783,37 Kč, což oproti původní
ceně, která byla vysoutěžena ve výši
3 287 776 Kč, znamená úsporu pro
obec celkem 632 992,63 Kč. Velkou
zásluhu při finálním stanovení
konečné ceny tohoto díla má mimo
jiné také pan Radomír Čončka, který
na této stavbě působil jako stavební
dozor.
 Magistrát města Opavy – odbor
dopravy vydal stavební povolení na
prodloužení chodníku podél silnice
III/4669, ulice Opavská u obchodu
Tempo. Chodník obec plánuje
vybudovat příští rok.
 Magistrát města Opavy – odbor
životního prostředí vydal rozhodnutí,
kterým schvaluje kanalizační řád
stokové sítě obce Budišovice do 25.
9. 2025.
 Magistrát města Opavy – odbor
životního prostředí vydal rozhodnutí
o povolení vypouštění odpadních
vod do vod povrchových s platností
do 25. 9. 2025.

Termíny zastupitelstva pro rok 2016
Vždy v úterý, v době zimního času od
18.00, v době letního času od 19.00:
16. února 2016, 12. dubna 2016,
14. června 2016, 13. září 2016,
8. listopadu 2016 a 13. prosince 2016
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OBEC MÁ PRO OBČANY BUDIŠOVIC I PRO
CHATAŘE K DISPOZICI POSLEDNÍCH
18 KOMPOSTÉRŮ ZDARMA, STAČÍ ZAJÍT NA
OBECNÍ ÚŘAD PODEPSAT SMLOUVU
A KOMPOSTÉR SI VYZVEDNOUT!

ŽIVOT V OBCI

Vánoční kalendárium v Budišovicích
Ve středu 23. 12. 2015, od 17 do 18 hodin
si můžete odnést do svých domovů z místní kaple sv. Víta Betlémské světlo.
Ve čtvrtek 24. 12. 2015, na Štědrý den, od 19 hodin
budou před kaplí ve středu obce hrát jako tradičně Budišovičtí trubači vánoční
hudbu. Podávat se bude nejen teplý čaj na zahřátí.
Půlnoční mše svaté (noc ze Štědrého dne na 1. svátek vánoční)
budou slouženy v okolních obcích takto: ve farním kostele Panny Marie
Nanebevzaté v Hrabyni od 20.30 hodin a v kostele sv. Martina v Pusté Polomi od
22 hodin.
Na 1. svátek vánoční (pátek 25. 12.)
budou slouženy mše svaté v Hrabyni v 7.30 a 10.30 hodin a v Pusté Polomi
v 10.30 hodin.
Na 2. svátek vánoční (sobota 26. 12.)
bude sloužit mši svatou v naší kapli sv. Víta v Budišovicích od 11 hodin nový
hrabyňský farář, Páter Vladimír Pavlík.
Ve čtvrtek 31. 12. 2015, na Silvestra
se od 13.00 uskuteční stejně jako loni předsilvestrovská procházka k Hotelíku se
silvestrovským punčem; o půlnoci se pak na hřišti TJ Sokol Budišovice uskuteční
půlnoční obecní ohňostroj. Skleničku k přípitku je nutno přinést s sebou!
Tříkrálová sbírka
Koledníci vás navštíví a poprosí o dar pro potřebné v první polovině ledna 2016.
Bližší termín bude upřesněn.

KLUB DŮCHODCŮ
Klub důchodců má v Budišovicích dlouholetou
tradici. Letos dokonce připravil obecní
kalendář, o jehož koupi jsme vás informovali
na straně 3.
Setkávání v Obecním domě s chutným
pohoštěním a při poslechu příjemné muziky
bude samozřejmě pokračovat i příští rok.
Zde jsou termíny:
17. února, 30. března, 11. května,
29. června, 14. září, 26. října, 7. prosince
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ŽIVOT V OBCI

TÉMA ČÍSLA:
Co postavíme v roce 2016

Vánoční tvoření
Pro
zastavení
ve
shonu
předvánočních
dní,
naplněném
inspirací při společném posezení u
dobrého punče, bylo pro děti
i dospělé v sále OD přichystáno
Vánoční tvoření. Tímto jsme navázali
na
velmi
podařené
tvoření
velikonoční.
Výrobky z různých materiálů si mohl
každý odnést domů a vyzdobit si tak
svou domácnost. Během sobotního
odpoledne
byla
také
možnost
zakoupit si již hotové dekorace z
přírodnin či patchworku, vyrobené
našimi spoluobčany.
Všem patří poděkování za příjemnou
atmosféru, maminkám za napečené
buchty a také pomoc při úklidu. (ak)

Krmášová zábava
V sobotu 14. listopadu proběhla
v Obecním
domě
v Budišovicích
tradiční Krmášová zábava, kterou
pořádalo
spolu
s obcí
SDH
Budišovice. Na akci dorazilo cca
80 návštěvníků, všichni se výborně
bavili a ke všemu hrála skvělá kapela
Merkur. Akce to tedy byla po všech
stranách vydařená! Jako ostatně
každoročně.
(pu)
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Muzeum kočárů
Dne 17. 10. 2015 jsme se autobusem
vypravili na návštěvu Muzea kočárů
v Čechách pod Kosířem. Jedná se o
největší muzeum historických kočárů,
koňských postrojů a saní v České
republice.
Dále jsme pokračovali do Muzea
tvarůžků v Lošticích. Shrneme - li
zážitek spojený s návštěvou muzeí,
shodně musíme projevit velkou úctu
k řemeslu a lidské práci.
(ak)

Drakiáda
a lampionový průvod
Na podzim obec nezapomněla ani na
naše děti a připravila jim dvě akce.
Na přelomu září a října se uskutečnila
Drakiáda, při níž děti soutěžily o to,
komu drak doletí nejvýše, a také o to,
kdo bude mít nejhezčího doma
vyrobeného draka. Odpoledne na hřišti
se za krásného, ideálně větrného počasí
zúčastnila více než stovka dětí.
Začátkem listopadu v sobotu v
podvečer pak procházel naší obcí
průvod dětí a dospělých s různými
lampiony a lucerničkami.
Během cesty děti plnily několik úkolů
připomínajících staré časy, spojené s
kopáním brambor. Rodiče převážely
děti místo pytlů brambor, hokejkami
dostávaly děti brambory do cíle, a u
lesa hledaly zatoulanou ovečku.
Ti nejodvážnější, kteří se nezalekli
výstupu po ulici K Zátiší až k vysílači a
došli až do cíle, si vlastnoručně vyrobili
medaili s bramborovými tiskátky.
(ak, jp)

Stručně
Nákup výčepního
zařízení do Obecního
domu
Na obecní úřad bylo
zakoupeno za 19 814
Kč výčepní zařízení,
které tak může sloužit
při veškerých akcích
pořádaných obcí,
všem složkám v obci
působícím a občanům
při pořádání oslav.

Rok 2015 je pomalu za námi, a nám spadl ze srdce velký
kámen – podařilo se nám zdárně dokončit kanalizaci na
ulici Hudební, a to za cenu, která je výrazně nižší oproti
předpokladům (jak o tom píšeme na straně 2). Díky tomu
jsme veškerou částku pokryli z obecního rozpočtu na rok
2015 a nemuseli jsme tuto rozsáhlou stavební akci řešit
pomocí úvěru.
V každém rozpočtu je určitá část vyhrazena stavebním
úpravám v obci. V našem případě se tato částka pohybuje
okolo 2 500 000 Kč. V letošním roce jsme tudíž měli docela
svázané ruce, ale nakonec jsme vše zvládli, zejména díky
přebytkům z roku 2014 a získaným dotacím.
V roce 2016 tak hodláme v této aktivitě pokračovat
Prořezání lip a
a efektivně plnit to, co jsme při nástupu do funkce slíbili.
dalších náletových
V první řadě hodláme vystavět už několik let slibovaný
dřevin
chodník od křižovatky ulic Opavská a Ostravská směrem
Došlo k ořezání tří lip,
k obchodu. S novým vedením OD Tempo jsme zároveň
stojících naproti kapli.
domluveni, že dojde ke zkrášlení samotného okolí
Ořez provedl Karel
budovy obchodu. V centru obce bychom rádi opravili
Kratochvíl, který se
místní komunikaci na ulici Záhumení, pokud se nám
také stará o
podaří získat dotaci. Na ulici Pod Kanihurou bychom rádi
prořezávku stromů
nechali položit nový povrch a také asfaltové sportovní
v obecním lese. Dřevo
hřiště pro tenis a volejbal získá novou tvář. Opět
požádáme o dotaci na stavbu „dětského hradu“ na
bude prodáno
obecním pozemku u dětského hřiště.
a zbytek podrtí David
Dále necháme zpracovat projekt na rekonstrukci budovy
Javorek.
bývalé hospody, o jejímž možném využití jsme tady již
Dále byla provedena
několikrát psali. Také bychom rádi opravili cestu spojující
prořezávka
Budišovice se Zátiším – konkrétně se jedná o cestu kolem
náletových dřevin na
vysílače, protože si myslíme, že je ostuda, jak je tato
ulici Hraniční.
lokalita od zbytku obce odtržena. Dále bychom chtěli
Prořezaný materiál
něco udělat s obecním parkem pod kaplí, kde bychom
byl namulčován nově
rádi občanům nabídli funkční studnu.
Toto samozřejmě není všechno, spousta dalších
získaným obecním
stavebních úprav je přímo navázána na dotace, které
štěpkovačem a
případně získáme, nebo na to, co bude nutné v daném
odvezen zájemcům.
okamžiku rychle opravit.
Nic z výše uvedeného pak není náhodné. Máme už
Oprava kanalizace na
stanovený něco jako strategický plán stavebních úprav
ulici Zahradní
v obci minimálně na tři roky dopředu, který sleduje
Na ulici Zahradní
OBECNÍ
KALENDÁŘ
NA ROK
2016i pro
S FOTOGRAFIEMI
konkrétní
cíl – udělat
naši obec malinko
přitažlivější
u bytovky byla firmou
turisty nebo ty,
kteří si chtějí udělat
hezkou procházkuBUDIŠOVIC
od
Z HISTORIE
A SOUČASNOSTI
Martin JE
Duda
konečné tramvaje a zase zpátky. O tom ale zase něco
opravena
protékající
K PRODEJI ZA 50 KČ U ING. JIŘÍHO PCHÁLKA
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příště.
kanalizace.
Jiří Popiolek, Petr Uvíra

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
CO SE DĚJE V NAŠÍ ŠKOLCE
Sbor dobrovolných hasičů má pro rok 2016 v plánu spoustu úkolů a cílů,
včetně vytvoření akceschopné zásahové jednotky, na čemž se pracuje již
od začátku letošního roku. Snažíme se o vybudování kvalitního zázemí
v hasičské zbrojnici a alespoň o základní dovybavení technickými
prostředky.
Jedním z našich hlavních cílů je i spolupráce s dětmi, mládeží a vznik
kroužku mladých hasičů, kde budou děti vedeny ke smysluplným
činnostem, pracovitosti a vytváření přátelského kolektivu. Vše závisí i
na tom, zda se nám podaří získat pro práci s dětmi nadšené vedoucí.
Tímto apeluji na rodiče, aby v případě zájmu přihlásili své děti do
členství v SDH. Dále bych požádal naše spoluobčany, pokud ve svých
domovech, kůlnách a zahradách najdou zajímavé, zachovalé a
nepotřebné předměty, související s hasičskou tématikou (stará ocenění,
sošky, obrazy, dokumenty, helmy, nástroje a technické prostředky), aby
dali vědět na obecní úřad. Mohli bychom vytvořit zajímavou sbírku,
přístupnou několikrát do roka veřejnosti.
Chtěl bych také poděkovat členům SDH a JSDH Budišovice, kteří se na
úkor svého volného času s nadšením a bez nároku na jakýkoliv honorář
účastnili brigád v hasičské zbrojnici, organizace a pomoci při kulturních
akcích a celkově na budování dobrého jména SDH a JSDH Budišovice.
Přeji všem krásně strávený nadcházející vánoční čas a nový rok 2016
plný spokojenosti a dobrých mezilidských vztahů.
Karel Sýkora, velitel JSDH Budišovice

TJ SOKOL BUDIŠOVICE
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Tým TJ Sokol Budišovice zažil fantastický závěr podzimu. Dlouho to
vypadalo, že první polovina sezóny nakonec dopadne jako mnohé
předchozí – a jaro bude náročnou honičkou za záchranou, ale poslední
dva zápasy proti mužstvům z popředí tabulky, která bojují o postup do
vyšší soutěže, vyšly Budišovickým náramně – dvě vítězství 3:2 nad
Strahovicemi B a Hněvošicemi, v obou případech se značně okleštěnou
a improvizovanou sestavou (v prvním případě s veteránem Kukačkou
v bráně), tým nakonec katapultovala na sedmé místo po podzimu se
ziskem úctyhodných 16 bodů. Stačí připomenout, že loni touto dobou
byl počet bodů poloviční.
Nejlepším střelcem týmu se stal se sedmi góly Jakub Kotala, pět gólů
dal Jaromír Zima mladší, a to i přesto, že nastoupil jenom ve čtyřech
zápasech. Budišovice mají vyrovnanou bilanci pěti výher a pěti
porážek s jednou remízou k tomu.
Jarní sezóna začne na přelomu března a dubna, o zápasech budeme

Abyste věděli, jak bohatý podzim v naší školce byl, podívejte se na
prostý soupis toho, co všechno se dělo:
22. 9: hudební kytarové vystoupení
Zvířátka a roční období
30. 9: divadlo „Beruška“ – představení
Myška a krteček
6. 10: vzdělávací program Zdravá pětka
– o zdravé výživě a zdravém životním
stylu
20. 10: výlet do Ostravy na výstavu
Svět techniky
9. 11: Divadlo pana Taraby – pohádka O Šípkové Růžence
25. 11: vyrábění adventních věnců - společně s rodiči
3. 12: program SVŠ v Opavě – EVVO
představení – O jablůňce – čtyři roční
období
4. 12: Mikulášská nadílka v naší
mateřské školce
8. 12: Mikulášský program pro děti
v Obecním domě
15. 12: Vánoční vystoupení dětí
v Obecním domě
Celý prosinec jsme pak prožili v předvánočním duchu. Nejprve jsme
si společně s našimi rodiči
a prarodiči vyrobili adventní věnce
a jiné vánoční dekorace. Další dny
mezi nás přišel Mikuláš s čertíkem
a andělem. Pekli jsme si perníčky,
které jsme si velice pěkně nazdobili
a rozdali pak maminkám při
vánoční besídce.
(vj)
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PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

S t a v e b n i n y Jiří Návrat
Vápenný nátěr od 105,-/ks 6kg a 12+3kg
Vápenec jemně mletý s hnojivem 40kg za 89,-/ks
Sádrokarton 12,5mm bílý za 119,-/ks
Substrát na výsev od 39,-/ks 10l a 20l
Více než 140 druhů semen zeleniny, bylinek a květin.
Dřevěné brikety RUF HARD 10kg 49,90,-/bal. při odběru ucelené
palety jinak 53,-/bal.
Noční brikety – EXTRALONG 10kg 89,-/bal
Štípané ukládané palivové dřevo prm od 1.660,-.

spolehlivý – rychlý – neomezený
… internet pro vás …
Jaroslav Ptáček
tel.: 732886741, 552309897

Mgr. Jan Ptáček
tel.: 602257588

www.budnet.eu
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Těšíme se na Vaši návštěvu 
Možnost zakoupení dárkových poukázek v hodnotě 200,- 500,1.000,- a 2.000,-.
Současně je otevřena i sběrna želeného šrotu, barevných kovů a
papíru. Platba probíhá na běžný účet.
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

Vítání občánků proběhlo v obci poprvé po mnoha letech. Maminky
dostaly krásné růže a miminka pamětní listy a medaile.

Tematické obecní zájezdy pokračovaly i na podzim. Tentokrát
občané navštívili muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem.
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FOTOGALERIE

Olomoucké tvarůžky patří k nejoblíbenějším jídlům.
Budišovičtí občané se zajeli podívat do Loštic, jak se
vyrábějí.

Vánoční tvoření navázalo na jarní Velikonoční tvoření.
Tentokrát se vyráběly především vánoční ozdoby.

7

