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Chystané akce pořádané obcí
SOBOTA 16. ČERVENCE 2016, 17:00: FOTBALOVÝ ZÁPAS
SEVER PROTI JIHU, HŘIŠTĚ TJ SOKOL BUDIŠOVICE
SOBOTA 16. ČERVENCE 2016, 18:00: TRADIČNÍ BUDIŠOVICKÝ
KOŠT, HŘIŠTĚ TJ SOKOL BUDIŠOVICE, SOUTĚŽNÍ VZORKY
PŘIJÍMÁ PETR UVÍRA DO 16. 7. 2016, 12.00.

Další plánované akce v Budišovicích
SOBOTA 23. ČERVENCE 2016, 8:00: NOHEJBALOVÝ TURNAJ
NA SPORTOVNÍM HŘIŠTI
SOBOTA 6. SRPNA 2016, 9:00: MEMORIÁL ZDEŇKA CHMELA,
HŘIŠTĚ TJ SOKOL BUDIŠOVICE

Výročí
K významnému životnímu jubileu přejeme všechno nejlepší:

Josefu Kubíčkovi
Evě Javorkové
Marii Brzokoupilové
Václavu Střížovi
Úmrtí
Navždy nás opustila

paní Hofmannová Olga
Upřímnou soustrast rodině.
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redakce: Věra Javorková (vj), Miroslava Kozlová (mk), Antonie Kratochvílová (ak), Jiří
Popiolek (jp), Petr Uvíra (pu), kontakt: budisovicky.zpravodaj@email.cz. Zpravodaj vyšel
nákladem 270 ks. Občanům Budišovic je distribuován zdarma. Vydává Obec Budišovice,
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Vážení spoluobčané,
letní měsíce jsou tady a s nimi doba dovolených a prázdnin.
Proto i náš úvodník bude přívětivý a pozitivní.
Jsme rádi, že některé akce, které zprvu vzbuzovaly spíše
rozpaky a mnohdy i nevoli, se nakonec ukázaly účinné. Píšeme
samozřejmě o odpadech, o jejich třídění, o množství
komunálního a biologického odpadu, který občané obce
vytvářejí a který se z Budišovic odváží.
S potěšením musíme konstatovat, že doplatek ze strany obce
firmě Marius Pedersen klesl oproti minulému roku na polovinu.
A to i přesto, že místo jednoho odvozu velkoobjemového
odpadu jsme loni uspořádali dva, a to taky něco stojí.
Na jaře jsme kvitovali i to, že valná většina občanů se stará o
prostor před svými zahrádkami – uklízí jej a seče. Samozřejmě,
ani tady není všechno úplně ideální, a třeba se stane, že někdo
občas vyveze posekanou trávu, kam nemá (oblíbeným místem je
loni opravený propustek na ulici Ostravské).
Jsme tak nesmírně rádi, že vás zajímá, jak obec vypadá a jak
působí navenek pro lidi, kteří ji jen náhodou navštíví, nebo jí
projíždějí. Ostatně, o tomto vašem zájmu svědčí i to, kolik z vás
se zase letos zúčastnilo jarního úklidu mezí. Za to vám všem
děkujeme v samostatném článku.
S výše uvedeným přímo souvisí i to, že až na výjimky zcela
utichla „hlasitá“ pracovní činnost o nedělích a svátcích. Tyto dny
je tak obec poklidná, tichá, bez zvuků sekaček, cirkulárek nebo
motorových pil. Děkujeme!
Přejeme vám všem krásné prožití prázdnin, užijte se dovolenou
a určitě se zúčastněte některých akcí, které pro naše obec
připravila a o nichž vás informujeme v tomto čísle.
Vaši Petr Uvíra a Jiří Popiolek
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ŽIVOT V OBCI

OBEC INFORMUJE

Poděkování za úklid obce
Divadelní soubor Budík
odehrál pohádku o Sněhurce
Budišovický divadelní soubor Budík
odehrál koncem dubna dětské představení
Sněhurka a sedm trpaslíků.
Moderním
způsobem
převyprávěná
pohádka měla obrovský úspěch a zaplněný
sál Obecního domu, ve kterém byla
převaha dětí, všem malým i větším hercům
dlouho tleskal.
Zajímavé na budíkovském představení
Sněhurky je především to, že si je
připravovali sami malí herci ve věku od
sedmi do patnácti let. Konečný text pak
vznikal pomocí improvizace na zkouškách,
kde se pak i jednotlivé scény hry skládaly
do konečné podoby.
Na představení Budíku se určitě můžete
těšit i po prázdninách.
(jp)

Nová provozní doba
v obchodě TEMPO
pondělí: 7.00 – 14.30
úterý:
7.00 – 16.00
středa: 7.00 – 16.00
čtvrtek: 7.00 – 16.00
pátek:
7.00 – 16.00
sobota: 7.00 – 11.00
neděle: zavřeno

.
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Obecní drobnosti
 Byla dokončena oprava chodníku
k OD Tempo včetně prostoru před
obchodem, kde po úpravě asfaltové
plochy vzniklo malé parkoviště.
Stavbu prováděla firma
JANKOSTAV s. r. o.
 Obec nechala vyčistit čtyři studny
– na ulici K Zátiší, v areálu
u bývalé hospody, v parčíku pod
kaplí a na hřbitově. Tam byla
zároveň zprovozněna i pumpa.
V nejbližší době obec provede
rozbor kvality vody z těchto studní.
Nepočítá se s tím, že voda by byla
pitná, ale jako užitková může
občanům sloužit.
 Byly dokončeny úpravy
komunikací do Lomů, K Zátiší, kde
byla pomocí recyklátu cesta
prodloužena až k chatovišti, Pod
Kanihurou a Větrná. Všechny
úpravy provedla firma
SWIETELSKY stavební s. r. o.
 Na hřbitově byly nainstalovány
nové lampy; na podzim se zvažuje
obnova hřbitovní aleje, která je
opravdu nutná; obec nechala natřít
střechu kapličky panny Marie, za
což děkujeme Marcelu Gelnarovi.
 Výběrové řízení na stavbu
dětského hradu na dětském hřišti
vyhrála firma Fun Time s. r. o. Na
stavbu získá obec dotaci od
Ministerstva pro místní rozvoj ve
výši 400 000 Kč.
 Další termín zastupitelstva: úterý
13. září od 19.00 v Obecním domě
v Budišovicích.

(jp)

Dne 16. 4. 2016 proběhla úklidová akce všech příjezdových cest do obce.
Zúčastnilo se jí více než šedesát dobrovolníků, kteří nashromáždili desítky
pytlů odpadků. V poledne bylo na místním hřišti podáváno občerstvení,
včetně kančího guláše.
Maso na guláš, který skvěle
uvařila Mirka Horešovská, nám
darovali naši myslivci, a také těm
patří velké díky.
Děkujeme pak samozřejmě všem,
kteří se sběru odpadků zúčastnili,
a zejména těm, kteří poskytli
k odvozu všech odpadků svá
vozidla.
Těšíme se na vás i příští rok! (pu)

Maškarní rej

Táborák a smaženice

16. dubna od osmi hodin večer proběhla
na obecním úřadu nová akce pořádaná
obcí s názvem „maškarní rej“. K tanci a
poslechu hrála místní kapela Brian
Rock.
Zábava byla skvělá a také masky všech
účastníků byly rozmanité. V rámci
maškarního reje proběhla tematická
tombola, jejímiž jedinými sponzory
bylo rodina p. Ondráška. Děkujeme za
štědrý finanční dar, který posloužil
k nákupu různých úklidových propriet.
Celá akce byla velmi vydařená, jen
účastníků se dostavilo poskrovnu.
Zhruba 40 lidí, kteří se přišli pobavit
a zatancovat, se ale skvěle bavilo.
Kapela byla výborná a nám nezbývá
než doufat, že příští ročník přijde více
lidí. Třeba i bez masek, které rozhodně
nejsou podmínkou.
(pu)

Při příležitosti osvobození obce
uspořádala SDH Budišovice dne 30. 4.
2016 na dětském hřišti táborák, který
zažehnul nejstarší hasič, pan Lubomír
Novák. Byla otestována naše nová
chaloupka, kde bylo podáváno pivo,
nealko nápoje i něco ostřejšího.
Táborák probíhal za příjemného
jarního počasí až do pozdních nočních
hodin.
15. května 2016 se u příležitosti
svatodušních
svátků
uskutečnila
tradiční smaženice, kterou uspořádaly
SDH Budišovice a KDU-ČSL. V polní
kuchyni byly usmaženy dvě várky
vaječiny, která prý chutnala skvěle.
K poslechu hrála kapela pana Miloše
Javorka. Akce proběhla za poměrně
chladného
počasí,
ale
většina
přítomných vydržela až do konce.
(pu)
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TÉMA ČÍSLA:

ŽIVOT V OBCI

BUDIŠOVICE DOSTUPNĚJŠÍ A LÁKAVĚJŠÍ

Prázdninové výlety pro děti i dospělé
1. Miniuni + Slezskoostravský hrad
– termín 7. 7. 2016 (čas bude upřesněn)
akce: Vysvědčení se samými jedničkami nebo dvojkami – vstup ZDARMA
vstupné (ostatní): dospělí 70 Kč; děti od 3 let, studenti, ZTP, důchodci 40 Kč; rodina = 2
dospělí + 2 děti 170 Kč; hromadný vstup (min. 15 osob) 35 Kč
Slezskoostravský hrad
V období letních prázdnin, konkrétně od 30. 6. – 26. 8. se bude v areále
Slezskoostravského hradu konat 6. ročník oblíbené letní soutěže – Víte, kde spí v létě čerti
a které kytky mají rádi?
V různých koutech hradu budou schováni čerti s jejich pelechy. Úkolem především
dětských návštěvníků bude najít všechny skrýše, poznat, které kytky mají čerti rádi a
jakou mají barvu, vyplnit kupón a vhodit ho do losovací urny.
Výherci získají VIP kartu na rok 2017, která je opravňuje k volnému vstupu na akce
pořádané společnosti Ostravské výstavy a.s., a to jak na Výstavišti Černá louka,
Slezskoostravském hradě, tak v Miniuni – světě miniatur a Pohádkovém sklepě
strašidel. Soutěž bude ukončena 26. srpna na akci Strašidelná noc na hradě.
vstupné: dospělí 80 Kč; děti, studenti, důchodci, držitelé ZP a ZTP průkazů 40 Kč
jízdné: 2x hodinová jízdenka

2. „O prázdninový poklad“
– termín 8. 7. 2016 (čas bude upřesněn)
– dopoledne plné zábavy

3. Svět techniky Ostrava – výstava 60. let vysílání ČT Ostrava.
– pravděpodobný termín 23. 8. 2016 (čas bude upřesněn)
Výstava Od televise k televizi! interaktivní formou návštěvníkovi přibližuje 60
let televizního vysílání z Ostravy. Historií vás provází poutavý komiks,
fotografie i sestřihy ukázek z televizních pořadů. Při putování výstavou si
můžete udělat několik interaktivních zastávek a vyzkoušet si soutěžní úkoly z
televizního pořadu Hodina pravdy, prozkoumat televizní rekvizity a technické
unikáty zapůjčené z Národního technického muzea a Historického radioklubu
československého. Nejmenší návštěvníky jistě potěší ukázky z pohádek,
možnost si poskládat pexeso nebo si vybarvit kostýmy v omalovánkách.
Všichni návštěvníci si také mohou z prostoru výstavy pořídit a rovnou poslat
památeční fotografii.
vstupné: dospělý 50 Kč; student 30 Kč; rodina (2+2) 100 Kč; školní skupina
30 Kč / osobu
jízdné: 2x hodinová jízdenka

Monika Folwarczná
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Vážení spoluobčané,
ať se nám to líbí, nebo ne, součástí naší obce jsou i chatoviště – mimo jiné
v Lomech, pod Kanihurou a samozřejmě v Zátiší. A pravdou je i to, že
občanů se stálým pobytem v Budišovicích v těchto lokalitách přibývá.
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli opravit místní komunikace, které do těchto
míst vedou. A také konečně trochu důstojnější cestou propojit centrální část
obce se Zátiším. Nový povrch stezky kolem vysílače umožní nejen dojít do
Zátiší a na tramvaj suchou nohou, ale konečně se do této odloučené části
Budišovic dá vydat na procházku třeba s kočárkem.
Vybudování tohoto chodníku je zároveň prvním významnějším krokem, jímž
chceme zpříjemnit procházku do Budišovic těm, kteří se rozhodnou dojet na
konečnou tramvaje č. 5 a udělat si malý výlet.
Myslíme si totiž, že zatím ještě úplně nedoceňujeme potenciál, jaký se v této
blízké tramvajové zastávce pro obec skrývá. A to především tím, jak je pro
všechny Ostravany snadno dostupná. Ne snad že by Budišovice lákaly davy
turistů na nějakou historickou památku, ale příjemným místem pro krátký,
pohodový výlet by se postupem času stát mohly. Stačí pro to málo –
výletníky přilákat něčím, co by je sem táhlo opakovaně.
Nějaké nápady už máme, ale rádi se poradíme i s vámi. Kdyby vás něco
napadlo, dejte nám vědět.
Petr Uvíra, Jiří Popiolek

ŽIVOT V OBCI

Výlet na Sovinec
První červnovou sobotu jsme se autobusem CSS Hrabyně vydali na
jeden z nejkrásnějších českých hradů, a to hrad Sovinec v okrese
Bruntál. V den naší návštěvy se sice nekonalo žádné pohádkové
představení ani jiný zábavný program, ale všichni se rádi zúčastnili
prohlídky expozic s příjemnou průvodkyní.
Kromě hradu jsme během výletu navštívili i arboretum Makču Pikču
vzdálené 3 km od Sovince. Mezi kamennými zídkami, ukázkovými
záhony, skalkami a jezírky jsme strávili jen malou chvíli a pokračovali
jsme do Jiříkova, do Pradědovy galerie známé jako muzeum betlémů
moravských řezbářů. Kromě zhlédnutí sochy Praděda, největšího
betlému na světě s postavami v životní velikosti a dalších cca 250
dřevěných soch nabízí několikahektarový areál návštěvníkům bytelné
dřevěné prolézačky, kolotoče a houpačky. Po celou dobu zájezdu nás
3
provázelo nádherné počasí a pohodová atmosféra. Nejen děti, ale i my
jsme si užili krásný sobotní den.
(ak)
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TJ SOKOL BUDIŠOVICE

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Školka volá – Ahoj léto, hurá prázdniny!

Výsledky – jaro 2016
Budišovice – Oldřišov "B" 8:3
Sudice – Budišovice

3:2

Budišovice – Komárov
Závada – Budišovice

2:6
2:2

Budišovice – Služovice

4:2

Budišovice – Bolatice "B"

2:4

Dobroslavice – Budišovice
Píšť "B" – Budišovice

2:1

3:1

Budišovice – Bohuslavice "B" 2:7
Budišovice – Strahovice "B"1:1
Hněvošice – Budišovice

3:1

Dětský den
V sobotu 11. června proběhl na
hřišti TJ Sokol Budišovice
tradiční dětský den. Po obloze
se od rána honily mraky a
občas i sprchlo, proto byl účast
tentokrát jen asi 100 dětí. I tak
ale byla akce jako tradičně
úspěšná, nechyběly obvyklé
atrakce jako dětský hrad, jízda
na koni, jízda na trojkolce, kolo
štěstí, chůdy a mnoho dalších.
A vzhledem k tomu, že počasí
nakonec vydrželo, všichni se
báječně bavili.
(jp)

Zhodnocení fotbalové sezóny

(jp)

Po nadějném podzimu přišlo na jaře trochu vystřízlivění. Sice se už o nic
nehrálo, protože o sestup bojovala mužstva s podstatně nižším bodovým
ziskem, ale domácí debakly s Komárovem a Bohuslavicemi určitě mrzí.
Budišovice tak na jaře získaly pouhých osm bodů, s bilancí 2 výhry, 2 remízy
a 7 proher, a kvůli tomu se i v konečné tabulce ročníku propadly na konečné
9. místo se ziskem 24 bodů a výrazně pasivním skóre 45:64.
Jedním z mála světlých momentů tak je vyhlášení Petra Hudečka hráčem
kola na webu www.fotbalunas.cz za zápas proti Strahovicím.
(jp)

HOSPŮDKA NA HŘIŠTI POŘÁDÁ TURNAJ V NOHEJBALE
SOBOTA 23. 7. OD 8.00; startovné: 300 Kč / tým
Startovné za jednotlivé týmy musí být uhrazeno do 15. 7. u obsluhy
v Hospůdce na hřišti.
4

Poslední týdny školního roku byly ve školce naplněny zajímavými akcemi a výlety, které si
děti skutečně zasloužily. Po dlouhém a náročném nacvičování předvedly ve čtvrtek 4. května
v sále Obecního domu v Budišovicích pásmo básní, písní, tanečků a pohádek určené nejen pro
maminky. Děti vystupovaly s chutí a elánem, odměnou jim pak byla radost a potlesk všech
přítomných. A po odvedené „práci“ na děti čekala řada připravených „odměn“.
12. 5. výlet do Slezského muzea v Opavě s edukačním programem „Čas dětství a her“.
18. 5. Maňáskové divadlo Beruška – s pohádkami „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“,
„O Koblížkovi“, „O třech prasátkách“.
26. 5. vystoupení sboru Notička ZŠ Pustá Polom a ZUŠ Vladislava Vančury Háj ve Slezsku
s hudebními pohádkami „ Červená Karkulka“ a „Budulínek“ v kulturním domě Hrabyně.
1. 6. oslava Mezinárodní den dětí hrou „O poklad“, v okolí Budišovic děti plnily vědomostní
a sportovní úkoly.
6. 6. celodenní výlet na zámek v Hradci nad
Moravicí
s interaktivním
programem
a pohádkou Princ Bajaja.
10. 6. divadlo Beruška s představením „Africká
slavnost“.
16. 6.
Školková olympiáda – sportovní
dopoledne na fotbalovém hřišti v Budišovicích,
plnění sportovních i nesportovních úkolů na
hřišti – s rozdáváním medailí.
17. 6. loučení se školáky – Tento den patřil
našim školákům. Ti si ráno přinesli do školky
aktovky, do kterých od nás dostali dáreček na
památku, povídali jsme si o škole, o tom, na co
se nejvíce těší a po čem se jim bude stýskat. Nejvíce se však děti těšily na večer. U Kratochvílů
jsme opékali špekáčky, zpívali písničky s kytarou u táboráku, hráli hry a soutěže. Když se
začalo stmívat, podnikli jsme „stezku odvahy“ do Myšince. Musíme říci, že naši školáci jsou
opravdu odvážní, každý z nich se totiž vydal sám na cestu, kterou ukazovaly a osvětlovaly
pouze malé lucerničky. Na konci stezky na ně čekala sovička s malou odměnou. Než jsme
došli do školky, byla už úplná tma. Po krátké diskotéce jsme zalehli do spacáků a spali až do
rána.
Za pomoc s nejrůznějšími provozními záležitostmi během celého školního roku děkujeme
panu starostovi, paní Mirce Kozlové a panu Staňovi Dudkovi. A za pomoc při realizaci
různých akcí děkujeme paní Toničce Kratochvílové a všem spřízněným rodičům.
Končí nám školní rok a začínají dlouho očekávané prázdniny. Přejeme všem dětem, ať si je
pěkně užijí!
(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.
9
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OBEC INFORMUJE

SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ
NADACE ČEZ, ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ

Malí školáci si na rozlučku se školkou donesli i aktovky, které se od
září stanou nedílnou součástí jejich školní výbavy.

Hurá, jdeme na výlet!
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PŘIPOMÍNKA NEPLATIČŮM
Připomínáme
všem
občanům,
a zejména
chatařům, kteří ještě nezaplatili poplatek za
odpad, aby tak neprodleně učinili.

Obec Budišovice vybudovala za významné pomoci Nadace ČEZ, která
přispěla v rámci projektu Oranžové hřiště dotací ve výši 230 000 Kč,
sportovní hřiště určené pro míčové hry,
zejména pak volejbal, tenis a nohejbal.
Hřiště stojí na místě bývalého
asfaltového hřiště, jehož kvalita byla po
třiceti letech využívání natolik špatná,
že při jakékoli sportovní činnosti
hrozilo zranění hráčů.
Stavební firma SWIETELSKY stavební
s. r. o., která byla úpravou hřiště obcí
pověřena,
původní
povrch
na
poškozených místech odstranila, položila nový asfalt a posléze přidala
i obrubníky.
Síť včetně sloupů určených na její
natažení a zavěšení je zdarma k zapůjčení
v budově restaurace. Prvním velkým
prubířským kamenem pro hřiště jako
takové bude určitě nohejbalový turnaj,
který se na něm uskuteční v červenci
a o němž píšeme v tomto čísle na jiném
místě.
Obec tímto ještě jednou děkuje Nadaci
ČEZ za poskytnuté finanční prostředky
k vybudování asfaltového sportovního hřiště. Pevně věříme, že se vám,
občanům, bude líbit a bude zvláště v letních měsících využíváno co
nejčastěji.
(jp)

NÁJEM ZA HROBOVÁ MÍSTA
Připomínáme občanům, aby na obecním úřadě u p. Kozlové
zaplatili nájem na hrobová místa na příštích pět let.
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Maškarní ples byl plný hudby, tance, krásných masek a úsměvů
spokojených účastníků.

Výlet na hrad Sovinec se všem zúčastněným moc líbil.

Součástí výletu na hrad Sovinec byla i návštěva Pradědovy galerie.
Její součástí byl i dřevěný kolotoč, který děti okamžitě vyzkoušely.

K dubnovému úklidu obce se stejně jako loni sešlo více než
šedesát spoluobčanů. Děkujeme!
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