KALENDÁRIUM

Chystané akce pořádané obcí
NEDĚLE 20. BŘEZNA 2016, 14:30: VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ,
OBECNÍ DŮM BUDIŠOVICE

BUDIŠOVICKÝ ZPRAVODAJ
11 // 22001166

SOBOTA 16. DUBNA 2016, 9:00: ÚKLID OBCE, SRAZ PŘED
OBECNÍM ÚŘADEM
SOBOTA 16. DUBNA 2016, 20:00: MAŠKARNÍ REJ PRO
DOSPĚLÉ, OBECNÍ DŮM BUDIŠOVICE
SOBOTA 30. DUBNA 2016, 8.00: SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU, VIZ LETÁK VE ZPRAVODAJI NA STR. 5

Další plánované akce v Budišovicích
NEDĚLE 3. DUBNA 2016, 15:30 – MISTROVSKÝ ZÁPAS
TJ SOKOL BUDIŠOVICE – OLDŘIŠOV „B“

Výročí
K významnému životnímu jubileu přejeme všechno nejlepší:

Antonínu Lichému
Marii Musialové
Vlastimilu Dudkovi
Jaroslavě Hladké
Úmrtí
Navždy nás opustili

Jaroslav Frajs
Marie Trojková
Upřímnou soustrast rodině.
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Vážení spoluobčané,
rád bych napsal, že jaro je za dveřmi, ale ve chvíli, kdy píši tyto
řádky, intenzivně sněží a zdá se, že zima teprve přišla. Pokud
pomineme komplikace s tím spojené, můžeme být rádi za
vodu, která se k nám po suchém loňském roce vrací. Jaro je
však za rohem, a tak se těšme z toho, co nám přinese.
Předsevzali jsme si spoustu úkolů, které bychom rádi v tomto
roce zvládli, a pokud se nám podaří získat dotace, o něž jsme
požádali, i něco navíc. Stěžejní práce, které jsme si naplánovali,
se budou týkat výstavby nového chodníku k OD Tempo,
opravy asfaltového hřiště, projektu rekonstrukce ulice Na
Horečkách a možná i samotné stavby této komunikace. Pokud
nám to finanční situace dovolí, pokusíme se opravit povrchy
komunikací ulic Pod Kanihurou, spojovací silnici do Zátiší
a také dokončit příjezdovou komunikaci do Lomů, kde jsme
vloni domluvili položení nového asfaltu až k tomuto chatovišti.
Naše plány tímto však nekončí, protože dotace souvisí
s rozšířením dětského hřiště a vybudováním dalšího herního
prvku pro naše děti, dále také s kompletní rekonstrukcí ulice
Záhumení, kde by měl být zhotoven nový asfaltový povrch
silnice. Také jsme již nechali vypracovat projekt opravy
stávajícího mostku přes potok v oblasti točny tramvají v Zátiší.
I v tomto případě se pokusíme získat dotaci, abychom nemuseli
čerpat prostředky obce, které jsou velmi omezené. Bližší
informace najdete v rubrice Obecní drobnosti.
Držte palce, ať se nám dotace na aspoň některý z projektů
podaří získat, protože nám to uspoří mnoho prostředků, které
budeme moci využít na jiné potřebné investice v naší obci.
Přeji nám všem krásný začátek jarního období a mnoho
úspěchů v právě probíhajícím roce 2016.
Váš Petr Uvíra
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ŽIVOT V OBCI

OBEC INFORMUJE

Novoroční estráda
budišovického ochotnického
divadelního souboru Budík
První premiérové představení obnoveného
ochotnického divadelního souboru Budík
se uskutečnilo první lednovou sobotu
v Obecním domě.
Novoroční estráda přinesla sled autorských
i převzatých scének, skečů, her a písniček,
které
odpovídaly
věku
i zájmům
jednotlivých herců – vždyť nejmladšímu
členovi je devět let a nejstaršímu přes
šedesát.
Diváci tak mohli zhlédnout jak známé
klasické komediální scénky jako Klíště,
A ty se ptáš co já? nebo třeba Svačinka, tak
vlastní
skeče
připravené
zejména
Kateřinou Benovou a Ivošem Gelnarem –
Občanku nebo Pokladní v supermarketu.
Mladší členové zase přispěli podle
internetu
připravenými
anekdotami
Okradli mě, Ve škole nebo Zajíc a medvěd.
Sál Obecního domu se zaplnil do
posledního místečka – vždyť mnozí museli
sedět i na přistavených stolech a plný byl i
horní balkón. Celkový počet návštěvníků
se tak vyšplhal až ke sto dvaceti.
Novoroční estráda se tak velice vydařila
a Budík už chystá další dvě představení,
o jejichž termínu vás budeme včas
informovat – mladší členové zahrají
zmodernizovanou
verzi
pohádky
o Sněhurce, starší členové pak známou
a populární komedii Dokonalá svatba.
(jp)

Obecní drobnosti
 Obec podala žádost o dotaci na
ministerstvo pro místní rozvoj, a to
na obnovu kaple svatého Víta
v Budišovicích. Konkrétně by se
měl opravit a zaizolovat sokl kaple,
který je značně podmáčený
a rozpadá se. Obec podala žádost
o částku 134 688 Kč, která
odpovídá projektu.
 A ještě jedna žádost na totéž
ministerstvo – tentokrát na opravu
ulice Záhumení, která je jednou
z nejfrekventovanějších místních
komunikací v obci a je po letech
užívání ve špatném stavu. Obec
požaduje 665 620 Kč.
 Kolaudace kanalizace na ul.
Hudební je úspěšně završena. Přes
drobné komplikace se podařilo
největší stavbu loňského roku
v obci úspěšně završit – a další část
Budišovic se tak může připojit ke
kanalizačnímu řádu.
 Obec oslovila firma Inženýrské
a dopravní stavby Olomouc, a. s.
ve věci výstavby nového mostku
v Zátiší. Projekt pro stavební
povolení byl po dohodě snížen
z původní částky 60 000. na 39.930
Kč, mostek by se měl postavit za
orientační cenu 358 000 Kč. Obec
se pokusí pro stavbu získat dotaci
z MAS Opavsko.
 Další termín zastupitelstva: úterý
12. dubna od 19.00 v Obecním
domě v Budišovicích.

TRADIČNÍ SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU POŘÁDANÝ SDH
BUDIŠOVICE PROBĚHNE Z DŮVODU NEVÝHODNÝCH
CEN VÝKUPU V POZDĚJŠÍM TERMÍNU.
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Poděkování za Tříkrálovou sbírku
Při letošní Tříkrálové sbírce v Budišovicích vybralo 5 skupinek koledníků
celkem 27 112 Kč. Pátá skupinka, která vybrala nejvíce, koledovala
na ulicích Záhumení a Hudební.
1. skupinka 4029 Kč
2. skupinka 4860 Kč
3. skupinka 5493 Kč
4. skupinka 6240 Kč
5. skupinka 6490 Kč
Tříkráloví koledníci a vedoucí
skupinek děkují občanům za hojné
dary, které budou použity na pomoc
potřebným přes Českou katolickou charitu. Fotografii z koledování naleznete
ve fotogalerii.
Jiří Pchálek

Vánoční troubení
Dne 24. 12. 2015 na Štědrý den
proběhlo u kaple sv. Víta od 19.00
hodin tradiční vánoční troubení.
Kapelník Miloš Javorek se svými
věrnými trubači rozehráli v tento
sváteční den celou plejádu písní nejen
s vánoční tématikou.
Kapelník si k sobě přizval také mladé
trubače, kteří se zapojili do tohoto
koncertu s velkou grácií a drželi krok
se starými matadory celou hodinu,
zatímco cca 200 přihlížejících lidí z naší
obce k této krásné hudbě ochutnávali
připravený čaj s rumem.
Nelze si představit krásnější chvíli
v tomto vánočním dni, jenž prodchnuta
hudbou, vzývala k sounáležitostí všech
lidí, kteří zde přišli.
(pu)

Silvestrovský pochod,
půlnoční ohňostroj
Poslední den v roce chvíli po poledni
obec
pořádala
druhý
ročník
silvestrovského pochodu k restauraci
Hotelík v Zátiší. Akce se za krásného,
slunečného počasí zúčastnilo skoro
80 spoluobčanů, a tak byl počet
procházejících se z minulého roku bez
problémů pokořen. V Hotelíku pak
všechny v salónku čekal horký čaj
s rumem.
Na půlnoční obecní ohňostroj přišlo
lidí o poznání méně, jen kolem 40,
k čemuž určitě pomohla i zavřená
hospoda Na hřišti. I tak se ale akce
vydařila, nikdo nedošel úhony
a všichni si popřáli vše nejlepší do
roku 2016.
(jp)
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ŽIVOT V OBCI

TÉMA ČÍSLA:
Vydařené Vánoce v obci

Obecní ples

Zabíjačka na hřišti

Po
několikaleté
pauze
se
První
únorovou
sobotu
se
budišovický Sokol opět rozhodl
uskutečnil po několikaleté odmlce
uspořádat na hřišti zabíjačku.
v sále Obecního domu ples obce
Pamětníci sice vzpomínají na
Budišovice, který jako tradičně
dobu, kdy k samotnému „aktu“
s obcí pořádal Klub důchodců.
došlo přímo na hřišti ráno před
I přes příznivou cenu se sál zaplnil
akcí, ale pro zjednodušení a
pouze ze dvou třetin, což byla
zrychlení celého procesu se na
velká škoda, protože ples proběhl
sobotu přesunul už jen prodej.
ve velice uvolněné a nadmíru
Od čtvrtku tak dobrovolníci pod
veselé atmosféře.
vedením řezníka Jaromíra Zimy
K večeři byly kuřecí řízky, které
připravovali jednotlivé výrobky –
připravila paní Carbolová, a
polévku,
klobásy,
tlačenku,
půlnoční tombola byla tak bohatá,
panenskou svíčkovou, paštiku a
že vyhrál v podstatě každý, kdo si
také výrobky nejtypičtější a
koupil lístek. Děkujeme všem,
nejoblíbenější, jitrničky a jelita,
kteří do ní přispěli!
v teple řezníkovy bourárny.
Zábava trvala až do brzkých
V sobotu 13. února pak od deseti
ranních hodin, a i když už hudba
dopoledne probíhal na hřišti
dávno nehrála, účastníci se pořád
prodej.
O obrovském
zájmu
ještě bavili popíjením u baru.
Budišovických nejlépe svědčí
Výtěžek z akce byl následně
fotka z galerie – a také to, že
rozdělen takto: 10 000 Kč připadlo
všechno zboží bylo prodáno už po
Klubu
důchodců,
5000
Kč
hodině a půl.
mateřské školce a zbývající suma,
Pro zpříjemnění mlžného a
necelých 3000 Kč, se vrátila obci.
studeného sobotního rána a
Příští rok se ples uskuteční 11.
dopoledne Sokoli rozdávali lidem
února a už teď vás srdečně zveme.
svařené víno a napečené byly jako
Věřte nám, bude to stát za to.
Pořad
bohoslužeb během Velikonoc
v okolních
tradičně 2016
i buchty.
Akce obcích
se tak
(jp)
mimořádně vydařila.
(jp)

Hrabyně
Pustá Polom
Květná neděle 20. 3.
Mše sv. 7:30 a 10:30
Mše sv. 10:30
Zelený čtvrtek 24. 3.
Mše sv. 18:15
Mše sv. 17:00
Velký pátek 25. 3. Velkopáteční obřady 18:15
Velkopáteční obřady 17:00
Bílá sobota 26. 3.
Slavnostní mše sv. – Vzkříšení 19:00
Slavnostní mše sv. – Vzkříšení
19:30

Velikonoční neděle 28. 3.
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Mše sv. 7:30 a 10:30

Mše sv. 10:30

Vážení spoluobčané,
Vánoce a konec roku v Budišovicích již začínají
dostávat podobu, s jakou bychom byli i v příštích
letech spokojení. Kromě ustálených církevních
tradic, které jsou s těmito svátky neodmyslitelně
spjaty, jako je betlémské světlo v kapli, půlnoční
mše v okolních obcích a následná mše na Štěpána
v Budišovicích, nebo tříkrálová sbírka, o jejímž
úspěchu informujeme na straně 11, obec již mnoho
let pořádá u kaple sv. Víta Vánoční troubení. Zde si
lidé o Štědrém večeru přejí za zvuku krásných
koled vše dobré. Předloni pak přibyla i další
tradice, silvestrovská procházka k restauraci Hotelík
a následný ohňostroj na fotbalovém hřišti.
Novinkou pak letos byla novoroční estráda
budišovických ochotníků z divadla Budík, která by
se rovněž mohla stát hezkou tradicí, i když se asi o
týden posune, protože její příprava v době
vrcholících silvestrovských a novoročních oslav
byla trochu náročná.
Pro nás, zaměstnance obce a zastupitele, je bohatý
kulturní a společenský život v Budišovicích velice
důležitý, protože věříme, že právě díky všem těmto
akcím se vytváří něco jako místní pospolitost,
občané se s Budišovicemi více sbližují a sžívají a
připadají si tu jako doma, ne jako cizinci
na neznámém místě, které slouží pouze k přespání.
A mají svou vesnici o to víc rádi.
Už loni jsme ve zpravodaji psali, jak jsme rádi, že
UPOZORŇUJEME
OBČANY,
KTEŘÍ
naše
akce navštěvujete a vnímáte
to podobně
jako
ZAPLATILI
POPLATEK
KOMUNÁLNÍ
my.
Proto se těšíme,
že i letos ZA
v tom
budete s námi.
ODPAD toho
BANKOVNÍM
PŘEVODEM
Připravujeme
pro vás zase dost
a dost –
kupříkladu
A NEVYZVEDLI
už tuto neděli
SI NÁLEPKY,
Velikonoční NECHŤ
tvoření!
Určitě
Jiří Popiolek
TAKpřijďte.
RYCHLE
UČINÍ, OD 1. 4. NEBUDOU

POPELNICE BEZ NÁLEPEK VYVÁŽENY!

Stručně
Nákup nové trouby
a pánve do Obecního
domu
Do kuchyně Obecního
domu byla zakoupena
nová litinová pánev.
Její průměr je 50 cm
a stála zhruba 3000
Kč.
Dále byla zakoupena
nová horkovzdušná
trouba za 15 500 Kč.
Hned v prvních
týdnech prošla
několika
zatěžkávacími
zkouškami při
různých plesech a
oslavách a kuchaři si ji
nemohou vynachválit.
Prořezávka porostu
v obecním lese
V obecním lese
probíhá prořezávka
porostu panem
Kratochvílem. Dřevo
bylo a bude prodáno
za tržní ceny firmě
pana Bieleše
z Josefovic a drobné
dřevo bude nabídnuto
ke koupi občanům.
Viz rámeček na této
stránce dole.

Proběhla
inventarizace
3
OBEC PRODÁVÁ SMRKOVÉ DŘEVO V CENĚInventarizace
700 KČ / M
.
majetku
provedena dne
PŘÍPADNÍ ZÁJEMCI SE MOHOU HLÁSIT Ubyla
P. KOZLOVÉ
28. 01. 2016. Nebyly
NA OBECNÍM ÚŘADĚ. zjištěny přebytky3 ani
manka.

TJ SOKOL BUDIŠOVICE

Rozlosování – jaro 2016
neděle 3. 4. 2016, 15:30 – Budišovice – Oldřišov "B"
neděle 10. 4. 2016, 15:30 – Sudice – Budišovice
neděle 17. 4. 2016, 16:00 – Budišovice – Komárov
sobota 23. 4. 2016, 16:00 – Závada – Budišovice
neděle 1. 5. 2016, 16:30 – Budišovice – Služovice
neděle 8. 5. 2016, 16:30 – Budišovice – Bolatice "B"
sobota 14. 5. 2016, 17:00 – Dobroslavice – Budišovice
sobota 21. 5. 2016, 17:00 – Píšť "B" – Budišovice
neděle 29. 5. 2016, 17:00 – Budišovice – Bohuslavice "B"
neděle 5. 6. 2016, 17:00 – Budišovice – Strahovice "B"
neděle 12. 6. 2016, 17:00 – Hněvošice – Budišovice

Sokolský ples
Sokolský ples byl letos vyprodaný během prvních tří dnů prodeje – a
(jp)
tak se bohužel na mnohé zájemce nedostalo. Samotná akce se
odehrávala v podobném duchu
jako v minulých letech. Oba bary
praskaly ve švech, profesionální
kuchaři Martin a Mirek, jejichž
dobroty jsou s budišovickým
Sokolem již tradičně spjaté,
připravili skvělé dvě večeře,
k tomu
zahrál
nestárnoucí
a energií sršící Prak. Taneční
číslo pak předvedli sourozenci
Vodičkovi, a to i přesto, že partnerka byla indisponována – měla
zlomený prst na ruce. Hlavní cenou v tombole byla opět zlatá cihlička
– a k ní přibyly další hodnotné ceny, za které Sokol všem dárcům
velice děkuje, zejména pak manželům Vernerovým, firmě
Trojmikostav a paní Baryšové, která upekla dort s motivem
fotbalového míče.
Příští rok se Sokolský ples uskuteční v pátek 24. února.
(jp)
4

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Celý leden se naši předškoláci poctivě připravovali na zápis do základní
školy. Nejprve se vydali na prohlídku základní školy v Pusté Polomi. Zde
byla pro děti připravena ukázková hodina v 1. třídě, seznámily s prací na
interaktivní tabuli a stihly si prohlédnout
i ostatní prostory ve škole. Samotný zápis
proběhl na začátku února, všechny děti
byly šikovné a zápis zvládly.
Ve čtvrtek 28. 1. 2016 navštívilo naši
školku
divadlo
„Modrý
slon“
s představením „Klauni v cirkuse“. Pro
děti bylo připraveno pěkné představení
plné cirkusových čísel a triků, které si
mohly samy vyzkoušet.
Jako každý rok i letošní zimu jsme
nezapomněli na zvířátka v lese. Děti
poctivě nosily do školky suché pečivo,
mrkvičky, jablíčka a pak jsme se s plným
rancem a taškami mohli vypravit do lesa,
kde jsme zvířátkům tyto „dobroty“
nechali v krmelci.
Ovšem největší akcí, která nás v tomto období pravidelně čeká, je dětský
maškarní ples. Ten se letos uskutečnil v sobotu 13. 2. 2016. I přes počáteční
obavy, zda nám všechny děti neodjely na „jarní prázdniny“, se brzy sál
Obecního domu zaplnil malými i
9
9 velkými dětmi. Ty si užily pestrého
programu – tance, dovádění, tvoření,
9
malování a tomboly. Děkujeme všem
rodičům a přátelům naší školky za
pomoc při přípravě a účasti na
maškarním plese. Čistý finanční zisk
z této akce ve výši 2600 Kč bude
použit na nákup drobností ke dni dětí
a na úhradu autobusové dopravy při
výletu na letiště. Rádi bychom také poděkovali všem, kteří naši školku
celoročně podporují různými dary, především za poskytnuté finanční
příspěvky obecnímu úřadu, Klubu důchodců a Sboru dobrovolných hasičů.
(vj)

PLACENÁ INZERCE

OBEC INFORMUJE

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

Mgr. Jan Ptáček
tel.: 602257588

www.budnet.eu
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Maškarní ples byl stejně jako každý rok i letos plný hudby, tance,
krásných masek a úsměvů spokojených dětí.

Divadlo Budík těsně před prvním představením v Obecním
domě v Budišovicích.

Budišovický Sokol po několika letech opět uspořádal zabíjačku –
o výrobky Jaromíra Zimy byl jako vždycky mimořádný zájem.

Silvestrovská polední procházka k Hotelíku a zpět
přilákala letos spoustu lidí – salónek byl zcela zaplněný.
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