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NEDĚLE 27. LISTOPADU 2016, 14:00: TRADIČNÍ VÁNOČNÍ
TVOŘENÍ USPOŘÁDANÉ PŘED ZAČÁTKEM ADVENTU
NEDĚLE 4. PROSINCE 2016, 17:00: ESTRÁDA DIVADLA BUDÍK
V SÁLE OBECNÍHO DOMU
PÁTEK 9. PROSINCE 2016, 16:00: VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ ZA ROK
2016
STŘEDA 14. PROSINCE 2016, 17:00: TRADIČNÍ KONCERT
STUDENTŮ JANÁČKOVY FILHARMONIE V SÁLE OBECNÍHO
DOMU
SOBOTA 24. PROSINCE 2016, 19:00: VÁNOČNÍ TROUBENÍ
PŘED KAPLÍ SVATÉHO VÍTA
SOBOTA 31. PROSINCE 2016, 13:00: SILVESTROVSKÁ
PROCHÁZKA K HOTELÍKU

Další plánované akce v Budišovicích
ČTVRTEK 1. PROSINCE 2016, 16:00: VÁNOČNÍ BESÍDKA DĚTÍ
ZE ŠKOLKY
STŘEDA 7. PROSINCE 2016, 16:00: MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ
KLUBU DŮCHODCŮ

ZASTUPITELÉ A ZAMĚSTNANCI
OBCE VÁM PŘEJÍ KRÁSNÉ A KLIDNÉ
PROŽITI VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A VŠE NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE.
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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,
Opavská 112, Budišovice, 747 64. Registrace Budišovického zpravodaje: MK ČR E 22450.

Vážení spoluobčané,
rok 2016 se nezadržitelně chýlí ke konci a nás opět
čeká bilancování, co se komu podařilo a co se
nevyvedlo. Je na každém z nás, aby zhodnotil ten
svůj kousek života, nicméně o totéž bychom se měli
pokusit i za naši obec, ve které žijeme a která je
naším domovem.
V letošním roce jsme si například předsevzali, že se
pokusíme opravit příjezdové cesty do chatovišť.
Práce je dnes hotova. Také se nám podařilo získat
dotaci na rozšíření dětského hřiště, kterou jsme
velmi rádi využili stejně jako příspěvek od Nadace
ČEZ na opravu povrchu obecního hřiště.
Podařilo se nám vybudovat chodník k místnímu
obchodu i s úpravou jeho okolí a zvládli jsme
i spoustu drobných věcí, o kterých se nebudu
rozepisovat.
Chtěl bych se však ještě zmínit o ulici Hudební, kde
jsme chtěli občanům zde žijícím upravit příjezdovou
cestu, než se nám podaří vybudovat asfaltovou
silnici. Někdo tuto investici možná považuje za
plýtvání penězi, ale my jsme přesvědčeni, že občané
zde bydlící to ocení, a to je pro nás v tuto chvíli
důležité.
Blíží se Silvestr, a tak doufáme, že i v roce příštím se
nám podaří udělat něco málo pro to, abyste se
v Budišovicích cítili dobře a byli zde spokojení.
Váš Petr Uvíra
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OBEC INFORMUJE

Úprava hřbitova
a vánoční jedle
Budišovický hřbitov doznal v poslední
době výrazné změny, která zprvu
nebyla všemi obyvateli obce přijata
kladně. Tou změnou bylo vykácení
letité aleje akátů. Stromy již byly ve
velmi špatném stavu, a tak jsme se
rozhodli nahradit je mladší výsadbou.
Dnes jsou místo bývalé akátové aleje
vysázeny okrasné višně, které zde
doufejme budou růst do krásy mnoho
dalších let.
Z tohoto zásahu jsme měli malinko
obavu, protože bývalá alej byla
jakýmsi symbolem zdejšího hřbitova,
a ten jsme odstranili. Mile nás
překvapilo, že reakce většiny obyvatel
byly k tomuto zásahu kladné. Těší nás,
že oceňují zejména spoustu světla,
které nyní hřbitov zkrášluje a
provzdušňuje. Věřím, že nová alej už
v příštím roce povyroste a stromy
s bohatými korunami se budou líbit
i těm, kteří s obnovou nesouhlasili.
S blížícími se vánočními svátky jsme
se rozhodli ještě pro jednu změnu.
„Vánoční“
lípu
jsme
nahradili
tradičnějším stromem a naproti kapli
sv. Víta jsme nechali vysadit okrasnou
jedli, která bude každým rokem sloužit
jako vánoční strom. Doufáme, že se
tato vzrostlá jedle stane ozdobou obce
a
důstojnou
součástí
Vánoc
v Budišovicích, zvlášť když ji děti
z naší školky o adventu okrášlí
ozdobami.
(pu)
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ŽIVOT V OBCI

Obecní drobnosti

Podzimní průvod světla

Zájezd do vinného sklípku
v Němčičkách

 Obec přijala dotaci na výstavbu
hradu na dětském hřišti ve výši
400 000 Kč. V plánu je ještě
úprava okolí, příjezdové cesty,
laviček a obrubníků. Toto vše bude
provedeno v režii obce.

První listopadovou sobotu jsme již
potřetí nabídli nevšední a snad
i veselou zábavu pro rodiny s dětmi,
lampionový průvod obcí. V minulých
časech byla tato akce jedním ze
symbolů totality. U někoho tak slovo
průvod stále vzbuzuje rozpaky.
Ti, co nemají předsudky a nezalekli se
tmy, silného větru či meluzíny,
absolvovali s dětmi krátkou trasu
ulicemi naší obce a splnili několik
připravených úkolů. Na konci cesty
pak byli odměněni teplým nápojem
a malou sladkostí. Nejednalo se o jen
tak obyčejný čaj, ale o „elixír dobroty“,
který si na malém hřišti děti uvařily
z ingrediencí získaných za splněný
úkol na jednotlivých stanovištích.
Přestože počasí nebylo zrovna ideální,
bylo slyšet radostné výskání dětí, což
považujeme za nejhezčí odměnu pro
nás, kteří jsme se na programu podíleli.
Tato podzimní radovánka je čím dál
oblíbenější, protože počet lampionů
a skleněných lucerniček rok od roku
roste. I tak se u ostatních přimlouvám,
nekažte dětem radost jen proto, že jsme
před několika lety chodili do průvodu
povinně a neradi, tahle akce
s totalitními průvody nemá nic
společného.
(ak)

Dne 14 a 15. října 2016 byl obcí
Budišovice uspořádán zájezd do
vinného sklípku v Němčičkách. Akce
se zúčastnilo zhruba třicet lidí, kteří
projevili zájem o ochutnávku vín
z různých vinařství v Němčičkách
a okolí. K této příležitosti byl zapůjčen
autobus z Centra sociálních služeb
Hrabyně a všichni zájemci jím byli
dopraveni do vinného sklípku bratrů
Stávkových.
Zde
v páteční podvečer
proběhla
ochutnávka všech zajímavých vín
pocházejících z této oblasti, včetně
fundovaného výkladu k jednotlivým
vzorkům. Po obsáhlé prezentaci bylo
každému nabídnuto víno podle jeho
chuti. Společně s občerstvením ve
formě rozličných pochutin pak
probíhala volná konzumace. Všichni
zúčastnění si na vínu i připravených
dobrotách až do nočních hodin velmi
pochutnávali. Poté jsme se odebrali do
připravených pokojů k zaslouženému
odpočinku.
V sobotu ráno po snídani jsme se
vydali do Slavkova u Brna, kde jsme si
prohlédli město a krásný zámek a po
obědě jsme se vydali zpět do
Budišovic.
(ak)

 Na podnět skupiny občanů
bydlících na ulici Ostravská v nové
výstavbě směrem na Pustou Polom
byl odboru dopravy Magistrátu
města Opavy zaslán dopis, který
požaduje řešení dopravní situace na
ulici Ostravská. Občanům vadí
zejména rychle jedoucí auta, která
znemožňují pohyb kolem jejich
domů. Magistrát města Opavy
dopis postoupil Policii České
republiky a ta se vyjádřila, že
situaci bude řešit.
 Obec schválila smlouvu s obcí
Hrabyně k řešení požární
bezpečnosti naší obce. Spolupráce
bude fungovat na základě
veřejnoprávní smlouvy o vzájemné
spolupráci zatím dva roky
a Budišovice zaplatí za služby
poskytované Hrabyní 50 000 Kč /
rok.
 Před Obecním domem bude
umístěn nápis Obec Budišovice
s rokem založení společně
s grafickým ztvárněním obecního
znaku. Autorem je pan Odráška,
autor mozaiky v kapli Panny
Marie.
 Další termín zastupitelstva: úterý
13. prosince od 19.00 v Obecním
domě v Budišovicích.

KLUB DŮCHODCŮ ZVE SVÉ ČLENY NA
TRADIČNÍ MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ
V OBECNÍM DOMĚ V BUDIŠOVICÍCH NA
STŘEDU 7. PROSINCE OD 16:00.
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TÉMA ČÍSLA:
ŽIVOT V OBCI

VÁNOČNÍ KALENDÁRIUM V BUDIŠOVICÍCH
pátek 23. 12. 2016
od 17.00 do 18.00 si do svých domovů můžete z místní kaple sv. Víta
odnést betlémské světlo.
sobota 24. 12. 2016, Štědrý den
od 14.30 proběhne v kostele sv. Martina v Pusté Polomi dětská
vánoční mše svatá
od 19.00 budou před kaplí ve středu obce Budišovičtí trubači pod
vedením Miloše Javorka jako tradičně hrát vánoční hudbu
noc ze Štědrého dne na 1. svátek vánoční
Půlnoční mše svaté budou slouženy v okolních obcích takto:
od 20.30 ve farním kostele Panny Marie Nanebevzaté v Hrabyni
od 22.00 v kostele sv. Martina v Pusté Polomi
neděle 25. 12. 2016, 1. svátek vánoční
Mše svaté budou slouženy:
od 7.30 a 10.30 v Hrabyni
od 10.30 v Pusté Polomi
pondělí 26. 12. 2016, 2. svátek vánoční
od 11.00 bude sloužena mše svatá v naší kapli sv. Víta v Budišovicích
hrabyňským farářem, P. Vladimírem Pavlíkem.
sobota 31. 12. 2016, Silvestr
od 13.00 se uskuteční silvestrovská procházka k Hotelíku, kde bude
nachystáno jako tradičně občerstvení, sraz před Obecním domem
v Budišovicích
Tříkrálová sbírka
Koledníci vás navštíví a poprosí o dar pro potřebné v první polovině
ledna 2017, termín bude ještě upřesněn.
10
Jiří Pchálek, (jp)

CO PLÁNUJEME POSTAVIT V ROCE 2017
Vážení spoluobčané,
přípravy na schválení rozpočtu pro příští rok jsou v plném proudu, a
tak jsme museli rozhodnout i o tom, co v Budišovicích příští rok
postavíme.
Vycházeli jsme z toho, že některé stavby jsou nutné – bez ohledu na to,
jestli na ně jsme schopni sehnat dotace (a sehnat dotace na některé
konkrétní stavby je prakticky nemožné). Ty budeme hradit z rozpočtu
kompletně. Druhou skupinu tvoří stavby, o jejichž realizaci definitivně
rozhodne, jestli na ně seženeme peníze buď z kraje, z ministerstev,
nebo z evropských fondů.
Určitě nahradíme současný recyklát asfaltovou komunikací na zbytku
ulice Na Horečkách, a tím dokončíme zokruhování Budišovic, protože
ulice Na Horečkách na jedné straně ústí na ulici Ostravské u výjezdu
na Pustou Polom a na druhé straně na ulici Opavské blízko hřbitova.
Cena této stavby byla projektantem určena podle tabulek na dva
miliony šest set korun, ale my pevně doufáme, že se při realizaci
dostaneme – podobně jako třeba při stavbě kanalizace na Hudební –
podstatně níže.
Dalším dluhem, který se zastupitelstvem táhne už léta, je mostek
v Zátiší přes potok Studnici, který umožňuje snadný přechod mezi
konečnou tramvaje číslo 5 a chodníkem směřujícím k Hotelíku a
posléze do Budišovic. Vzhledem k problémům, které nám s tímto
mostkem neustále připravuje odbor dopravy opavského magistrátu,
kvůli jehož požadavkům bude stavba připomínat spíš Karlův most
bez barokních soch než lávku přes potok, se cena vypočítaná
projektantem vyšplhala k hodnotě devět set tisíc korun.
Toto nehodláme v žádném případě akceptovat a nejvyšší cena, na
kterou jsme ochotní jít, je půl milionu – s tím, že budeme chtít ušetřit
ještě víc. Pokud se nám nepodaří takovouto cenu vysoutěžit, stavbu
opět odložíme.
V plánech pro příští rok jsou pak i dva stěžejní projekty – dokončíme
projekt stavby silnice na ulici Hudební, kterou pak vzhledem
k aktuálně položenému kvalitnímu recyklátu můžeme budovat i
několik let, a definitivně dotvoříme i projekt na rekonstrukci budovy
bývalé hospody na ulici Opavská. Co se týče jejího dalšího využití,
budeme velice přihlížet na to, jak získat na opravy co nejvyšší dotace,
protože konkrétně touhle finančně náročnou stavbou nechceme
zatěžovat obecní rozpočet.
3
V plánu je dále i oprava obecního skladu u dětského hřiště, kde

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY

TJ SOKOL BUDIŠOVICE

Doba adventu ve školce

Výsledky – podzim 2016
Budišovice – Chvalíkovice 2:3
Raduň – Budišovice 3:3
Budišovice – Komárov 3:2
Štítina „B“ – Budišovice 0:2
Budišovice – Horní Lhota 1:3

Tabulka po podzimu 2016
11 9 1

1

51:23

28

2

TJ Sokol Těškovice
(jp)Březová
TJ Vítěz

11 8 2

1

37:8

26

3

TJ Sokol Skřipov

11 6 3

2

32:17

21

4

TJ Sokol Hrabyně

11 7 0

4

28:29

21

5

TJ Sokol Horní Lhota

11 5 1

5

30:21

16

6

SK Komárov

11 4 3

4

30:27

15

7

TJ Sokol Budišovice

11 4 2

5

29:29

14

8

TJ Tatran Štítina B

11 3 4

4

19:25

13

9

TJ Sokol Chvalíkovice

11 4 1

6

26:45

13

10 FC Kyjovice

11 3 2

6

22:28

11

11 TJ Raduň

11 1 3

7

21:30

6

12 TJ DUBINA Větřkovice

11 1 0 10

8:51

3

1

Střelci gólů na podzim 2016
Jaromír Zima ml. 7, Tomáš Žywiak 6, Jakub Kotala 5, Roman Kubánek
3,
Marek Honěk 2, Aleš Mikovský 2, Ondřej Gelnar 1, Radim Popek 1,
Miroslav Zajíc 1, Petr Žůrek 1
(jp)
4

Měsíc listopad se pomalu blíží ke konci, a to znamená, že nás brzy čeká
závěr kalendářního roku. To, co se děti stihly v naší školce naučit, by rády
předvedly rodičům, prarodičům a známým na předvánočním vystoupení.
Pásmo básní, písní, tanečků a pohybových cvičení předvedou ve čtvrtek 1.
prosince od 15.45 hod v sále Obecního domu v Budišovicích. Doufáme, že je
potěšíte svou účastí.
Kromě této velké události nás čeká i řada
dalších zajímavých akcí.
V pondělí 28. 11. nás navštíví divadlo Šikulka
s programem O zdraví.
V úterý 29. 11. bude zahájen plavecký kurz
v Aquaparku Kravaře.
Na „mikulášské“ pondělí 5. 12. je pro děti
připraveno maňáskové divadlo Beruška
s pohádkou Babička Anička a její kouzelná slovíčka. Samozřejmě budeme
s napětím očekávat i návštěvu Mikuláše, který vždy dětem přinese nějaké
dobroty.
Jako tradičně se v době adventu pustíme do
pečení perníčků a jejich zdobení.
V pondělí 12. 12. se vypravíme do
loutkového divadla v Opavě na pohádkový
příběh Broučci.
Na středu 14. 12. od 15 hod. zveme rodiče
do školky na vánoční tvoření. Společně s
dětmi budou mít možnost vyrobit si
dekoraci, která jistě pomůže doladit
vánoční výzdobu domovů.
A na samý závěr nás čeká vánoční nadílka. Pod „školkovým“ vánočním
stromečkem děti jistě najdou pěkné dárečky pro naši školku.
Ještě připomínáme, nezapomeňte si poznačit do nových kalendářů termín
maškarního plesu, který bude v sobotu 18. 2. 2017.
Přejeme všem krásné a pohodové prožití adventu a Vánoc!
(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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ŽIVOT V OBCI

Krmášová ze tmy do
nejjasnějšího světla

FOTOGALERIE

Drakiáda v rozmarech
počasí

Když v sobotu 19. listopadu ve čtvrt
Letošní podzim příliš akcím ve
na osm večer zhasla v celých
venkovním prostředí nepřál.
Budišovicích světla, byla příprava
A tak bylo ohroženo i konání
na Krmášovou, pořádanou SDH
drakiády,
kterou
pořádala
Budišovice, v plném proudu. A to
společně obec Budišovice se
nejen v domácnostech, ale stejně tak
sokoly.
v samotném Obecním domě.
Ještě ve čtvrtek lilo jako z konve
Komorní večer při svíčkách se však
a vypadalo
to,
že
na
nekonal. Po hodině se zase
rozmáčeném hřišti se děti i draci
rozsvítilo a akce mohla proběhnout
budou spíš bořit, než aby létali.
v družné náladě a bez sebemenších
V pátek však vysvitlo slunce a
jiných komplikací.
v sobotu po obědě nesměle začal
K tanci hrála kapela Merkur, Jirka
foukat i vítr.
Halfar navařil skvělý, pikantní
I přes zmiňované problémy byla
hovězí guláš a tombola byla velice
účast hojná, obloha byla plná
bohatá, za což SDH dárcům děkuje.
draků a soutěž o to, který drak
Všichni se skvěle bavili, a tak si
vylétne nejvýše, byla do poslední
mnozí ani nevšimli, že noc se
chvíle
napínavá.
Rodině
postupně přehoupla do svítání.
Mučkových srdečně gratulujeme
Poslední účastníci opouštěli sál před
k vítězství!
šestou ráno s vědomím, že si užili
Děti zahříval čaj uvařený Mirkou
krásný
večer. (jp) BUDÍK ZVE VŠECHNY
KozlovouBUDIŠOVICKÉ
a ovocné bonbóny
DIVADLO
všemESTRÁDU
chutnaly. Těšíme
se zase za
OBČANY NA MIKULÁŠSKOU
PLNOU
rok!
(jp)
SCÉNEK, PÍSNIČEK A ZÁBAVY.

K atmosféře letošního lampionového průvodu
přispěly i dokonalé čarodějnice.

PŘIJĎTE DO OBECNÍHO DOMU
V NEDĚLI 4. PROSINCE V 17.00!
JAKO KAŽDOROČNĚ SE I LETOS MŮŽETE TĚŠIT NA
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ, KTERÉ SE
USKUTEČNÍ JIŽ TUTO NEDĚLI 27. LISTOPADU OD 14.00
V SÁLE OBECNÍHO DOMU. NAUČÍME VÁS VYRÁBĚT SI
VLASTNÍ VÁNOČNÍ OZDOBY A BUDETE SI MOCT
I NĚCO NAKOUPIT. A POKUD CHCETE DONÉST NĚJAKÉ
VLASTNÍ DOBROTY, INICIATIVĚ SE MEZE NEKLADOU.
I MY SE NA VÁS MOC TĚŠÍME!
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Halloween nebo Dušičky, tradice s vyřezáváním dýně už se uchytila
i v našich krajích. Své vlastní si vytvořily i děti ve školce.

5

FOTOGALERIE

FOTOGALERIE

Před drakiádou si s námi počasí pořádně zahrávalo, ale nakonec
bylo krásně a po obloze létala spousta draků.

Návštěva sklípku v Němčičkách byla pohodová akce
plná dobré nálady i vína.

Akáty jsou pryč, na hřbitově teď rostou okrasné višně
a hezky na něj svítí sluníčko.
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Po takřka hororovém začátku při svíčkách se Krmášová slušně
rozjela a všichni se skvěle bavili. I kapela Merkur.
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