KALENDÁRIUM

Chystané akce pořádané obcí

BUDIŠOVICKÝ ZPRAVODAJ
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PÁTEK, SOBOTA 14 – 15. ŘÍJNA 2016: VÝLET DO VINNÉHO
SKLÍPKU „SLOVÁCKÝ SKLEP V NĚMČIČKÁCH“, ODJEZD 16.00
OD MATEŘSKÉ ŠKOLKY
NEDĚLE 16. ŘÍJNA 2016, 15:00: DRAKIÁDA NA HŘIŠTI
TJ SOKOL BUDIŠOVICE
PÁTEK 4. LISTOPADU 2016, 18:00: LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Další plánované akce v Budišovicích
NEDĚLE 23. ŘÍJNA, 14:00: FOTBALOVÝ ZÁPAS TJ SOKOL
BUDIŠOVICE – KOMÁROV
NEDĚLE 6. LISTOPADU, 14:00: FOTBALOVÝ ZÁPAS TJ SOKOL
BUDIŠOVICE – HORNÍ LHOTA

Vážení spoluobčané,

SOBOTA 19. LISTOPADU, 20:00: KRMÁŠOVÁ ZÁBAVA
POŘÁDANÁ SDH BUDIŠOVICE

když mě Jirka požádal, abych napsal do
dnešního čísla zpravodaje úvodník, tak jsem
chtěl vzpomínat na to, jaké bylo krásné babí
léto a jak si to všichni občané užívali.
Dnes, když píšu tyto řádky a vnímám
atmosféru ve vesnici, cítím obrovský smutek,
který se Budišovicemi rozlil do všech jejich
koutů. Zasáhla nás zcela nečekaně tragická
událost, která se stala poslední den jinak
krásného září. Tragédie mladého života tak
neuvěřitelná, že si ji ani nechceme připustit.
Musím o ní psát, protože se dotýká nás všech
a ještě dlouhou dobu bude. Je to tragédie
mladého života, který vyhasl a nejde to vzít
zpět. Hluboce soucítíme s pozůstalou rodinou
a víme, že nic více udělat nemůžeme. Nalezněte
v sobě vy, kterých se tato událost dotýká
nejvíce, dostatek síly, abyste mohli žít
i v dalších dnech…

Výročí
K významnému životnímu jubileu přejeme všechno nejlepší:

Marii Poledníkové
Pavlu Kolečkovi
Úmrtí
Navždy nás opustil

Vojtěch Hruška
Upřímnou soustrast rodině.
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ŽIVOT V OBCI

OBEC INFORMUJE

Sněm Mikroregionu Matice
Slezské
V předposledním zářijovém týdnu se
dne 22. 9. uskutečnil na budišovickém
obecním úřadu sněm Mikroregionu
Matice Slezské. Na pravidelných
setkáních, která probíhají 4x za rok, se
setkávají starostové všech 14 obcí
sdružených v tomto mikroregionu.
V naší obci podobná akce proběhla
teprve podruhé v historii, a tak jsme se
chtěli malinko blýsknout.
Hostům jsme nabídli koláče, které
upekla Hanka Ratimorská se svou
maminkou, také Radka Popiolková
přispěla svým kuchařským uměním a
připravila velmi chutné muffiny. Mirka
Kozlová pak napekla vynikající slané
tyčinky. Skvělý oběd nám přichystal
kuchař Jirka Halfar a na nás bylo
představit naši vesnici všem okolním
starostům se všemi krásami, které tady
máme.
Připravili jsme také videoprezentaci
naší vesnice, abychom mluvené slovo
doplnili obrázky z naší obce. Jako
dárek starostové obdrželi papírovou
tašku s naším obecním znakem, kde
byl vložen výtisk sborníku k 730 letům
obce, dvě láhve budišovického 120
ležáku, které uvařil Marek Juchelka
a také sklenička domácí marmelády od
Petry Liché.
Podle reakcí zúčastněných starostů
soudím, že se jim v Budišovicích líbilo
a že se k nám rádi budou vracet.
(pu)
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Obecní drobnosti

Sever proti Jihu

Budišovický košt

 Byl proveden chemický rozbor
vody ve studních pod kaplí svatého
Víta a u trafostanice na ulici K
Zátiší. Voda dle předpokladu není
pitná, množství koliformních
bakterií několikatisícinásobně
převyšuje povolené množství.
Důvodem tohoto znečištění je
průsak ze žump a septiků.
Výsledky jsou k nahlédnutí na
obecním úřadu.

Dne 16. července uspořádali naši
sokoli spolu s hasiči fotbalový
zápas Sever proti Jihu, který se již
po několika letech stal tradičním
letním
zpestřením
života
v Budišovicích.
Počasí nám tentokráte příliš
nepřálo a dá se říci, že doslova lilo
od počátečního hvizdu rozhodčího
až do samého konce.
Zápas pískal velmi objektivní sudí
Jan Florek, který měl celou dobu
zápas pod kontrolou. Velice
příjemným překvapením bylo
zejména to, že se i v tak uplakaném
dni sešlo potřebné množství
fotbalistů a obě jedenáctky byly po
celý zápas kompletní.
Všichni protagonisté si celý zápas
velmi užívali a za hlasitého
povzbuzování publika bylo utkání
dohráno do vítězného konce borců
z jihu naší obce.
Děkujeme všem, kteří si přišli
fotbálek zahrát, že zvládli celý
zápas bez zbytečných zranění.
Také děkujeme našim sokolům za
perfektně připravené hřiště.
(pu)

Po ukončení zápasu Severu proti Jihu se
zábava v areálu hřiště volně přelila do
ochutnávání soutěžních vzorků v rámci již
VI. ročníku letní taškařice, která byla svého
času nazvána Budišovickým koštem.
Akce, kterou pořádají budišovičtí hasiči,
každoročně přiláká spousty zvědavých
ochutnávačů nejen z naší obce. Tentokráte
byla nabídka podomácku připravených
likérů obohacena o pivo, které bylo
uvařeno v naší obci zkušeným, leč
nejmenovaným sládkem.
Na čepu byly tři druhy chuťově velmi
zajímavých piv. K jídlu byla podávána
uzená žebra a opět výborná tvarůžková
pomazánka Jarky Holušové. Celou akci
doprovázela
reprodukovaná
hudba
v podání zkušeného matadora DJ Ivonky.
Díky přístřeší, které bylo poprvé v režii
našich hasičů, se dalo posedět i za
vytrvalého deště až do pozdních nočních
hodin. Akce trvala až do doby, kdy už
ochutnávači neměli jedinou korunu na
útratu.
Budišovický košt tentokráte vyhrály
výrobky našeho občana pana Jána Marka,
který si za své mimořádné výrobky odnesl
první i druhou cenu.
(pu)

 Na zastupitelstvu byla schválena
nová podoba Obecně závazné
vyhlášky o nočním klidu. Více o ní
se dočtete v tématu čísla.
 21. června 2016 byl definitivně
zkolaudován chodník na ulici
Opavská.
 Na hřbitově dochází k obměně
stromového porostu. Přestárlé
kmeny akátů jsou nahrazovány
vzrostlými stromky okrasných
višní.
 Byla dokončena stavba hradu na
dětském hřišti se spoustou herních
prvků, oproti původním plánům
přibyly i lavičky a svačinový stolek
pro děti ze školky. Celá akce byla
spolufinancována z dotace
Ministerstva pro místní rozvoj.
Hrad si můžete prohlédnout ve
fotogalerii uprostřed čísla.
 Další termín zastupitelstva: úterý
8. listopadu od 19.00 v Obecním
domě v Budišovicích.

KLUB DŮCHODCŮ ZVE SVÉ ČLENY NA TRADIČNÍ
SETKÁNÍ V OBECNÍM DOMĚ V BUDIŠOVICÍCH NA
STŘEDU 26. ŘÍJNA OD 16:00.
11
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ŽIVOT V OBCI

TÉMA ČÍSLA:

Prázdninové výlety

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA O NOČNÍM KLIDU

V letošním roce o prázdninách byly opět naplánovány výlety pro děti
i jejich rodiče. Vzhledem k nepříznivému počasí v termínech, na které
byly akce naplánovány, se podařilo uskutečnit
pouze jednu a to „Cestu za prázdninovým
pokladem“.
Děti prošly připravenou trasu, plnily nejrůznější
úkoly a na konci je čekal poklad. Pokladem byly
špekáčky a bonbóny. Než si však mohly děti
špekáčky opéct a sníst, bylo třeba připravit oheň.
Děti se rozeběhly po lese a každý se o nějaké
dřevo postaral. I ti nejmenší donesli alespoň
malou větvičku.
Pak už se všude rozvonělo hořící dřevo a opékané
špekáčky. Nakonec se ohniště pečlivě uhasilo
vodou z potoka. Na zpáteční cestě se akce zhodnotila jako velmi
zdařilá a všichni byli spokojeni.
Monika Folwarczná

Obec Budišovice pořádá pro přátelé a příznivce dobrého vína
zájezd do vinného sklípku
„Slovácký sklep v Němčičkách"
Odjezd autobusu: v pátek 14. 10. 2016 cca v 16 hodin od MŠ.
Návrat v sobotu 15. 10. 2016 (odjezd a příjezd bude upřesněn).
Cena zájezdu: 1000 Kč/osoba (degustace, večeře, ubytování).
Přihlásit se a zaplatit můžete na OÚ v Budišovicích u Mirky Kozlové.

Poděkování
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Chtěli bychom v tomto čísle zpravodaje poděkovat manželům
Svatošovým za dárek ve formě hracího prvku pro děti ze školky, který
v rozloženém stavu čeká na vhodnou instalaci.
Dále pak paní Andree Markové za bezplatné provedení rozborů vody ze
dvou obecních studní.
Také děkujeme za darování obci pozemků, které jsou součástí příjezdové
TÉMA
ČÍSLA
cesty
k chatovišti
Pod: Kanihurou: Radmile Hejnové, Ing. Jánu Markovi,
OBECNĚ
ZÁVAZNÁ
NOČNÍM
KLIDUa Heleně
Ing. Andree
Markové,
VáclavuVYHLÁŠKA
Pastrňákovi, O
Nataše
Pastrňákové
Stolarzové.

Vážení spoluobčané,
v září proběhla tiskem zpráva, že obce jsou podle nařízení Ministerstva vnitra
nuceny přijmout novou podobu Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu. Ta má
podle poplašných zpráv v podstatě zakázat konání veškerých soukromých akcí
nenahlášených s více než ročním předstihem, které se protáhnou přes desátou
hodinu večerní, tedy přes dobu, kdy začíná oficiálně platit noční klid.
Dovolte mi, abych celou věc uvedl na pravou míru – v něčem vyjádřil rozmrzelost
z chování státních úředníků, kteří naprosto nerozumí realitě běžného života
v obcích, a v něčem vás naopak uklidnil.
Nejdříve ta dobrá zpráva. Obec nemůže nikomu nic zakazovat. Pouze už se
nemůže stát něčím jako záštitou v případě, že dojde ke konfliktu s občany, kteří
s pořádanou akcí nesouhlasí, případně si na ni chtějí stěžovat. Tedy v tomto
případě vše záleží na schopnosti občanů dohodnout se mezi sebou a případné
bouřlivější narozeninové oslavy tolerovat. A to včetně ohňostrojů, jejichž počet
v poslední době roste a obec tak zažívá Silvestra v podstatě každý měsíc, někdy
i častěji.
A teď ta špatná zpráva. Tímto nařízením Ministerstva vnitra došlo k významnému
omezení pravomocí samotné obce. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
v současné podobě totiž opravdu přesně stanovuje – s ročním předstihem – které
akce v obci mohou „bez rizika“ probíhat i po desáté hodině, a neumožňuje žádné
výjimky. Konkrétně pro Budišovice to znamená, že jsou zaštítěny pouze akce
tradiční a konané každoročně, o nichž se v obci ví – všechny tři plesy (sokolský,
myslivecký, obecní), Krmášová zábava, Táborák, Smaženice, Košt – a pak jako
pojistka tři akce, které by proběhnout mohly, případě se tak dají nazvat „zábavy“,
které každoročně probíhají na hřišti – Prázdninový karneval, Podzimní trnkobraní,
Den obce.
Aby se do daného seznamu mohla dostat nějaká soukromá akce, musel by ji
dotyčný nahlásit na obci o rok dříve někdy na podzim, kupříkladu jako „Svatbu
Jany a Pepy“, obec by musela schválit novou podobu OZV – a příští rok ji zase
zrušit. Kocourkov? Ano, to si myslíme také.
Samozřejmě, OZV je pouze zpřesňujícím dokumentem charakteristickým pro
každou obec, který nesmí být v rozporu se Zákonem o obcích (128/2000 Sb),
a známe případy, kdy vesnice a města na tuto OZV rezignovaly úplně. My si ale
myslíme, že i v této okleštěné podobě má vyhláška smysl, protože umožňuje naší
obci zaštítit aspoň to něco málo.
Zbytek už je na vás, občanech, abyste byli schopni domluvit se mezi sebou
a nehnali každou prkotinu před přestupkovou komisi. Věříme vám a doufáme, že
společenský život v Budišovicích bude i nadále probíhat v poklidu a harmonii.
I přes evidentní snahu Ministerstva vnitra, aby tomu tak nebylo.
Jiří Popiolek 3

TJ SOKOL BUDIŠOVICE

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY

Podzim ve školce

Výsledky – podzim 2016
Budišovice – Hrabyně 7:0
Těškovice – Budišovice 6:3
Skřipov – Budišovice 3:1
Kyjovice – Budišovice
2:2
Budišovice – Březová 1:6
Větřkovice – Budišovice 1:4

Podoba týmu pro novou sezónu
(jp)
a zhodnocení
první poloviny podzimu
Vzhledem k velkým změnám, které nastaly před letošním ročníkem
v přestupním řádu, byly Budišovice donuceny proměnit všechna hostování
v přestupy. Díky tomu se kmenovými hráči týmu stali Lukáš Pavelek a Petr
Žůrek z Pusté Polomi a Radim Popek z Velké Polomi. Zároveň z Baníku
Ostrava přestoupil Tomáš Žywiak, s Baníkem jsme ale uzavřeli dohodu, že
po skončení této sezóny budeme o celé záležitosti znovu jednat.
Ze Slezského FC Opava pak přichází gólman Filip Kotala, který se rozhodl
ukončit profesionální fotbalovou kariéru a nadále se bude věnovat pouze
kariéře rozhodcovské – a amatérsky bude chytat za Budišovice. Dalším
navrátilcem do sestavy je pak Aleš Vilam a více než na jaře bude opět
nastupovat i Dominik Carbol. Gólman Lumír Vavrečka je po operaci stále
v rekonvalescenci a k dispozici bude až v druhé polovině sezóny.
Další velkou změnou letošního ročníku je zrušení IV. třídy a rozdělení
mužstev do tří skupin III. třídy. Díky tomu se Budišovice posunuly z
„prajzské“ skupiny do „slezské“ a po letech se tak dočkaly derby zápasů
s Hrabyní, Kyjovicemi nebo Těškovicemi.
Nová organizace soutěže způsobila také velký zmatek v termínové listině, a
tak Budišovice v první polovině sezóny zažily nevídané dva volné víkendy a
takřka měsíc a půl mezi dvěma po sobě jdoucími domácími zápasy.
Také díky tomu zatím výsledky neodpovídají předsezónním očekáváním,
ale protože zápasy s nejsilnějšími soupeři už má tým za sebou, v druhé
(jp)
4 polovině podzimu by přísun bodů měl být daleko rychlejší.

Když se řekne „podzim ve školce“, mnohé napadne období, kdy si všichni
přivykáme něčemu novému… S velkou radostí ale oznamujeme, že naše děti
jsou šikovné a celý proces přivykání si proběhl velmi rychle. Slzičky už
většinou nechávají doma, umí si pěkně hrát a den s kamarády si s chutí
užívají.
V novém školním roce naši školku navštěvuje celkem 36 dětí ve věku od 2,5
do 6 let. Ve třídě starších dětí (Vrabčáků) i mladších dětí (Broučků) se pilně
pracuje, hrajeme si a tvoříme.
Kromě běžných činností je pro děti
připravený pestrý program. Například v
pátek 30. 9. děti zhlédly pohádku Myška a
veverka. V říjnu pak na nás čekají další
zajímavé akce, ve čtvrtek 6. 10. to bude
hudební kytarové vystoupení plné
známých i nových písní a ve středu 12.
10. vyrazíme se staršími dětmi na výlet
do Světa techniky v Dolní oblasti
Vítkovic. S předškoláky se – v rámci výuky „Děti v dopravním provozu“ –
chystáme do Opavy, kde se blíže seznámí a zdokonalí v dodržování
bezpečnosti a ve správném chování v silničním provozu.
Rodiče mají možnost přihlásit své děti i do zajímavých pohybových aktivit.
Každý pátek probíhá v prostorách školky sportovní průprava v rámci
gymnastické školičky a od listopadu budeme jezdit do Aquaparku
v Kravařích, kde se děti mohou zapojit do plaveckého kurzu. Zde mají
možnost naučit se hravou formou plavat, nebo se zdokonalí ve svých
plaveckých dovednostech.
Protože jsou naše děti tvořivé a vynalézavé, přivítáme, když nás obohatíte o
„nepotřebný“ materiál, který vám doma zabírá místo ve skříni. Mohou to
být látky, vlny, knoflíky, stužky, drátky, dřevěné korálky, destičky, špalíčky,
bílé či barevné papíry nebo také třeba proutěný koš, plastová miska,
konvička, květinářský truhlík a podobně.
Za všechno moc děkujeme a věříme, že se s vámi budeme setkávat při
různých akcích a vystoupeních.
(vj)

VÝZVA PRO BUDIŠOVICKÉ PODNIKATELE
Pokud chcete mít odkaz na svou firmu na stránkách www.budisovice.cz,
přineste leták nebo informace, které si přejete zveřejnit, na obecní úřad,
vaši firmu zviditelníme.
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FOTOGALERIE

FOTOGALERIE

Děti ve školce zhlédly pohádku Myška a veverka.
Pro děti jsme na hřišti nechali vybudovat hrad se spoustou
zajímavých herních prvků.

Po letech ožila i Weinholdova skála. Můžete do ní chodit krmit
ryby, a pokud se zadíváte pozorně, objevíte i vodní želvy!

NÁJEM ZA HROBOVÁ MÍSTA
8

Na obecním hřbitově nahrazujeme staré stromy za nové – můžete se
těšit na vzrostlé okrasné višně.

Připomínáme občanům, aby na obecním úřadě u p. Kozlové
zaplatili nájem na hrobová místa na příštích pět let.

5

FOTOGALERIE

FOTOGALERIE

Před obecním úřadem jsme se rozhodli zaplnit nevyužitou
travnatou plochu něčím veskrze pozitivním pro zlepšení nálady.

Během letních prázdnin připravila Monika Folwarczná pro děti
akci s názvem „Cesta za prázdninovým pokladem“.

PŘIPOMÍNKA NEPLATIČŮM
Připomínáme všem občanům, a zejména chatařům,
kteří ještě nezaplatili poplatek za odpad, aby tak
neprodleně učinili. Pokud tak neučiní, v příštím čísle
zpravodaje se na neplatiče budeme obracet
jmenovitě.
Starší třída dětí ve školce – „Vrabčáci“.
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