BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

INFORMACE Z ÚŘADU OBČANŮM

Slovo starosty
Milí občané, máme za sebou první měsíc roku 2018. Roku,
kdy budeme připomínat a slavit 100leté výročí vzniku našeho
státu. Na počátku tohoto roku nás čekaly prezidentské volby.
V Budišově a místních částech jednoznačně se 70 % zvítězil prezident Miloš Zeman při volební účasti 53 %. V okrese
Opava jsme měli po Čermné druhou nejnižší volební účast, což
není moc lichotivé. Přesto děkuji těm, co přišli volit a využili
svého práva vybrat si v přímé volbě prezidenta republiky na
dalších 5 let. V republice tak jednoznačný výsledek nebyl a ti,
co volili prof. Drahoše, mohou být zklamaní. Važme si toho,
že můžeme v demokratických volbách svobodně volit. Když
si vybíráme ze dvou, tak vždy se bude jeden radovat a druhý
bude zklamaný. Za sebe bych si přál, aby panu prezidentovi
vydrželo zdraví a nerozděloval, ale spojoval společnost.
Už jsem si sám říkal, ať je již konečně po všech volbách
a budu se moct dívat v televizi na něco normálního, třeba na
olympiádu. Na podzim jsme měli parlamentní volby a těsně
poté prezidentské. Politici na billboardech, v novinách, na internetu, ve zprávách. V hlavní roli řešení uprchlické otázky,
nová vláda, Čapí hnízdo, presumpce viny či neviny premiéra,
debaty kandidátů a tak stále dokola. Přiznám se, že mě překvapilo, jak oboje volby ovlivnili uprchlíci a téma migrace.
Nevím, jaké je přesné číslo přijatých uprchlíků v ČR, údaje na
webu se rozcházejí, udávají se v desítkách. Přestože nejsem
žádný vítač, za mě to je zbytečně nafouknutá bublina. Asi tím,
že jsem starostou, tak kladu větší důraz na témata týkající se
nás zde ve městě. Když vidím počty obyvatel žijících na ubytovnách, v jakých podmínkách žijí, jak stát podporuje svými
doplatky na bydlení nehorázný byznys s chudobou, zvyšující
se počet sociálně slabých a nepřizpůsobivých obyvatel, nárůst
kriminality a proti tomu slogany typu Stop migraci, kterou ani
prezident moc nemůže ovlivnit, tak mě samozřejmě více zajímají témata, která pálí Budišov. Třeba hned nový rok začal
„dobře“, k ránu došlo u muzea k potyčce, kterou by měla řešit
Policie ČR. Já sice nemám facebook, ale byl jsem informován,
že ta zmínka o bezdůvodném napadení s rasovým podtextem
vyvolala lavinu nenávistných komentářů, naštěstí diskuse pak
byla smazána. To už se mezi tím na nás obrátila Agentura pro
sociální začleňování, jestli nepotřebujeme pomoct s komu-

nikací, do toho novináři. Pak mi volal známý, starosto, dělej
něco s těmi ubytovnami, zbili mi kamaráda. Bezmocně odpovíte: „Co?“ Že můžu jen přihlížet, jak se na matrice přihlašují noví obyvatelé a za měsíc zas třeba jiní do stejného domu.
Samozřejmě tito lidé pak nemají k městu žádnou vazbu, nežijí
tady od narození jak my. Neváží si ničeho. Ale nevzdáváme
to a zkoušíme využít svoji zákonnou možnost, jak to ztížit.
Doufám, že se nám to povede, ale podrobnosti budu moct sdělit až v dalším čísle.
Prezidentské volby mi posloužily jako oslí můstek k tématům Budišova. Na konci roku skončil jako vedoucí strážník
městské policie Milan Baroň. Do výběrového řízení se přihlásili pouze 2 uchazeči, z toho jedna mladá slečna po maturitě. Domluvili jsme se s druhým zájemcem, který je strážník
s dlouholetou praxí z jednoho většího města poblíž. Ke konci
ledna podá výpověď a nástup má k 1. 4. 2018. Doufám, že se
nic nezmění a my budeme mít hotového strážníka k dispozici.
Vzhledem k nezájmu o výběrové řízení je zbytečné se prozatím bavit o navýšení počtu strážníků. S odchody strážníků bojují i jiná města.
Jen krátce zmíním podané žádosti o dotaci v měsíci lednu.
V dalším čísle se k nim vrátím podrobněji, kdy už budeme znát
výsledky. Podali jsme celkem 5 žádostí: na Letnice (podalo
SVČ), na rekonstrukci chodníků na části Dukelské ulice, na rekonstrukci komunikace na horním sídlišti, na výstavbu workoutového hřiště a ZŠ ve spolupráci s městem podala žádost
na environmentální zahradu. Byl to docela ﬁčák, ale kolegové
jsou šikovní, tak se vše zvládlo.
Měl jsem možnost podívat se ještě před kolaudací do bývalé budovy školní družiny, kterou pan Pírek rekonstruoval na
Komunitní dům seniorů. Musím říci, že se to náramně povedlo
a bytečky jsou tam hezké a útulné. Ideální bydlení pro seniory ve středu města, kdy máte blízko lékaře, autobus, obchody.
V duchu jsem si říkal, jestli se nám tak povede zrekonstruovat
i Národní dům na pečovatelské byty, tak to bude pecka. I ﬁnančně ovšem…
Doufám, že jste úspěšně vstoupili do nového roku a že se ve
zdraví budeme i nadále potkávat.
Ing. Patrik Schramm, starosta města

Rada města
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16
(občané České republiky s trvalým bydlištěm na území obce
a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17
(cizí stání občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici
na sekretariátu vedení města, Halaškovo náměstí 2, Budišov
n/Budišovkou.
dne 13. prosince 2017
(přítomni 4 členové rady města, omluven Ing. Rostislav Kyncl,
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
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 schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného
odběru elektrozařízení - fa ELEKTROWIN a.s. se sídlem
Praha 4, Michelská 300/60, PSČ: 140 00;
 schvaluje rozpočet/plán příspěvkových organizací zřízených Městem Budišov nad Budišovkou na rok 2018 dle přiloženého matriálu (MŠ, ZŠ, SVČ, TS, ND);
 schvaluje střednědobý výhled příspěvkových organizací zřízených Městem Budišov nad Budišovkou na období
2019 – 2021 dle přiloženého matriálu (MŠ, ZŠ, SVČ, TS,
ND);
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 61 v části
rozpočtu na straně příjmů a výdajů ve výši 247 200 Kč
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 1211 – Daň z přidané hodnoty
+221 200 Kč
3639 – 2119 – Ostatní příjmy z vl. činnosti
+25 000 Kč
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3722 - 2112 – Příjmy z prod. zboží
+1 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
5311 – 5011 – Platy zaměstnanců
+72 000 Kč
5311 – 5031 – Povinné poj. SP a stát. pol. zam. +21 000 Kč
5311 – 5032 – Povinné poj. na veřejné ZP
+7 700 Kč
6112 - 5023 – Odměny členům zastupit. obcí a krajů
+71 000 Kč
6112 – 5031 – Povinné poj. SP a stát. pol. zam.+19 000 Kč
6112 – 5032 – Povinné poj. na veřejné ZP
+6 500 Kč
3111 – 5336 – Neinv. transfery zřízených PO +50 000 Kč
 odvolává k 31. 12. 2017 pana Ing. Patrika Schramma

z funkce jednatele společnosti TeSport Budišov nad
Budišovkou s.r.o.;
dne 20. prosince 2017
(přítomni 4 členové rady města, omluven Ing. Patrik Schramm,
další přítomní: Ing. Hana Dlouhá – MěÚ, jednání řídil Ing.
Pavel Jílek, místostarosta města)
 schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o pachtu tepelných zařízení a zpětném odběru tepelné energie s obchodní ﬁrmou
TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o. dle přiloženého
materiálu a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.

Zastupitelstvo města
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16 (občané
České republiky s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické
osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17 (cizí stání
občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají právo na
neupravený text usnesení, který je k dispozici na sekretariátu
vedení města, Halaškovo náměstí 2, Budišov nad Budišovkou.
dne 13. prosince 2017
(Přítomno 11 členů zastupitelstva města, omluveni: Mgr. Petr
Franěk, Rostislav Němec, Radim Němeček, Ing. Rostislav
Kyncl, další přítomní: MěÚ - Ing. H. Dlouhá, Bc. G. Roháčová,
DiS., M. Stránská, DiS.,
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
 schválení programu, hlasování o každém bodu programu
zvlášť, veřejně, zdvižením ruky;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje rozpočet na rok 2018 jako přebytkový s tím, že
přebytek ve výši 2 808 tis. Kč bude použit ke splácení úvěrů z předchozích let; výše rozpočtu v příjmové části činí
60 689 tis. Kč, ve výdajové části 57 881 tis. Kč, a schvaluje
závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2018
v celkové výši 16 178 tis. Kč, dle přiloženého materiálu;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 pověřuje radu města k provádění rozpočtových opatření ve
schváleném rozpočtu města na rok 2018 v plném rozsahu;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje dodatek č. 4 ke Smlouvě o dotaci na kompenzaci
nákladů závazku veřejné služby, tj. zajištění služeb obecného
hospodářského zájmu s obchodní ﬁrmou TeSport Budišov
nad Budišovkou, s.r.o. dle přiloženého materiálu a pověřuje
starostu města podpisem dodatku č. 4 ke Smlouvě o dotaci na
kompenzaci nákladů závazku veřejné služby;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvě o právu provést stavbu č. IV-128014411/2 Budišov n/B., 3955/2, Hudeček, kNN pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. spočívající v právu oprávněného umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení
distribuční soustavy na dotčených nemovitostech, provádět
jeho obnovu, výměnu a modernizaci; věcným břemenem
bude zatížen pozemek parcel č. 3955/3 ost. plocha, k.ú.
Budišov nad Budišovkou; věcné břemeno se bude zřizovat
za jednorázovou náhradu ve výši 1 000 Kč + DPH., pověřuje starostu města podpisem smlouvy;

(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 bere na vědomíí zprávu o realizovaných a plánovaných
investičních akcích města na období 2017 – 2018;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 Města
Budišov nad Budišovkou, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů – varianta „B“;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje Zprávu o činnosti Mateřské školy Budišov nad
Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace za školní rok 2016/2017;
(9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; 2 nebyli přítomni hlasování
– D. Sekerková, J. Rak; usnesení bylo přijato)
 schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt s názvem
„Vytvoření malé lokální distribuční sítě pro distribuci tepla
a elektřiny s prvky SMART GRID – inteligentním řídicím
systémem a řízením spotřeby pro tři objekty v majetku Města
Budišov nad Budišovkou“ a schvaluje poskytnutí ﬁnančních
prostředků na předﬁnancování projektové dokumentace, žádosti o dotaci a na doﬁnancování 25% podílu žadatele;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 pověřuje radu města přípravou zadávacích podmínek
investičního úvěrového rámce obce;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 pověřuje vedením městské policie k 1. 1. 2018 p. Miroslava
Steckera;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje název nově vzniklé ulice v obci a k.ú. Budišov
nad Budišovkou - Zahradní;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 3 818 tis. Kč
na doﬁnancování nákladů pěstební činnosti v roce 2018 s obchodní ﬁrmou Lesy Budišov nad Budišovkou, s.r.o. dle přiloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem smlouvy;
(10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo;1 nebyla přítomna hlasování –
Mgr. N. Jaššová; usnesení bylo přijato)
 schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce movitých věcí (Projekt inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku)
mezi Centrem inkluze o.p.s., se sídlem Klokočov, Vítkov
a Městem Budišov nad Budišovkou dle přiloženého materiálu a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 stanovuje neuvolněným členům zastupitelstva za výkon
funkce měsíční odměnu ve výši:
člen rady: 1 480 Kč
předseda výboru/komise města: 1 000 Kč
člen výboru/komise města: 800 Kč
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člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 500 Kč
a stanovuje nečlenům zastupitelstva za výkon funkce měsíční odměnu ve výši:
předseda výboru/komise města: 500 Kč
člen výboru/komise města:
300 Kč
Odměna bude poskytována ode dne 1. 1. 2018; v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva
města bude odměna poskytována ode dne složení slibu; v případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude
odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce;
V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva města se stanovuje odměna jako souhrn odměn; do souhrnu jsou zahrnuty vždy maximálně 2 odměny
za funkce s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem
města tak, že za funkci s vyšší odměnou se poskytuje odměna ve výši schválené zastupitelstvem města a za funkci

s nižší odměnou se poskytuje odměna ve výši schválené zastupitelstvem města ponížená o částku za odměnu neuvolněného člena zastupitelstva bez dalších funkcí.
stanovuje v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 zákona
o obcích svým neuvolněným členům zastupitelstva, paní
Mgr. Ivaně Tomandlové (usnesení rady města č. 1 ze dne
24. 11. 2014, bod 20/14), paní Mgr. Kamile Molkové a panu
Ing. Rostislavu Kynclovi (usnesení rady města č. 29 ze dne
27. 4. 2016, bod 417/16) pověřeným k přijímání vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, zvýšení odměny
podle počtu obřadů, ve kterých oddávali v daném měsíci
o částku 500 Kč za obřad, nejvýše však o částku 2 000 Kč
nad maximální výši odměny poskytované za měsíc za výkon jím zastávané funkce podle zákona o obcích a nařízení
vlády v platném znění.
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)

Přání redakční rady
Milí čtenáři našeho zpravodaje,
máte v rukou první číslo zpravodaje roku 2018. Tisíciletí slaví
svých 18, naše republika 100 let, volili jsme prezidenta, no, dá
se říci, že nás čeká zajímavý rok.
Podle astrologů je rok 2018 rokem vlády Venuše, planety, která má pod palcem lásku, vztahy a vše, co s tím souvisí. Podle
numerologů je rokem dvojky, a ta rovněž přeje mezilidským
vztahům. Přejeme vám tedy, aby se vám dařilo využívat příznivé konstelace hvězd a pečovat o vztahy s lidmi, na kterých vám záleží a se kterými jste rádi, ať už v soukromí či
v práci. A protože rok 2018 teprve nabírá dech, přejeme vám
hodně splněných předsevzetí, přání a snů, přejeme vám, aby
vám všechna vaše rozhodnutí přinesla pozitivní změnu, radost
a spokojenost, ale především vám přejeme pevné zdraví, lásku
a hodně důvodů k úsměvům!

Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na vaše příspěvky a další
spolupráci .
Vaše redakční rada

Úřední hodiny Městského úřadu Budišov nad Budišovkou
Pondělí a středa - úřední hodiny 8,00 - 11,30 h. 12,00 - 17,00 hod.
V neúředních dnech v úterý, čtvrtek 7,30 - 11,30 h., 12,00 - 14,30 a v pátek 7,30 - 11,30 h., 12,00 -13,30 h.
je možné vyřídit všechny záležitosti jako v úředních dnech, pokud je přítomen příslušný pracovník,
nebo ten, který jej zastupuje. V neúřední dny nemusí být pracovníci přítomni z důvodu školení,
vyřizování dotací a úředních záležitostí apod.

ZPRÁVY MĚSTSKÉ POLICIE
Vážení občané,
jak jste se již dozvěděli
v předchozím čísle budišovského zpravodaje, ke konci
roku 2017 rozvázal pracovní
poměr a opustil řady městské policie vedoucí strážník
Milan Baroň. Chtěl bych
mu touto cestou za kolektiv
strážníků MP popřát mnoho
zdaru a úspěchů v novém zaměstnání a poděkovat mu za
práci, kterou pro město i vás
občany Budišova odvedl.
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Na jeho místo, coby vedoucího, byl od 1. ledna 2018 zastupiteli
města jmenován strážník Miroslav Stecker. Co se týče vzniklého podstavu, zástupci města už rozjednali přijetí nového strážníka, který by měl počátkem měsíce dubna nastoupit. V období, než nastoupí nový kolega, bude MP vykonávat svou činnost
ve třech lidech. Rád bych k tomuto zmínil, že ani ve čtyřech
lidech, což je plný stav strážníků v Budišově, není možné zabezpečit nepřetržitý provoz. Z tohoto důvodu budou směny plánovány tak, aby pokryly převážně dny, které bývají z hlediska
porušování veřejného pořádku nejvíce problematické. V ostatní
dny se budete muset obracet na Policii ČR ve Vítkově.
Rád bych jménem MP Budišov nad Bud. poděkoval všem lidem, kteří si v těchto chladných zimních dnech vzpomněli na
psy v našem útulku a přispěli různými dary v podobě granulo-
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vaného krmiva, piškotů a různých jiných pamlsků. Není od věci
také zmínit, že máme výbornou spolupráci s Moravskoslezským spolkem na ochranu zvířat v Ostravě. Do tohoto spolku
psi od nás převážně po nějakém čase putují, když se nenajde jejich majitel nebo někdo, kdo si psa osvojí. Díky tomu není útulek přeplněný a můžeme se zbylým psům více věnovat. Rovněž
se tím ušetří i nemalé ﬁnanční prostředky na krmení a údržbu.

Některé případy, které MP řešila v prosinci 2017:
3. 12. 2017, 15.10 hod.
Přijato oznámení starší paní bydlící Na Sídlišti v Budišově
- obtěžování synem vulgárními nadávkami a jiným nevhodným chováním, oznamovatelka hlídku MP žádá, aby synovi
domluvila a ten aby odešel. Věc byla na místě vyřešena vyvedením osoby z bytu. Oznamovatelka byla poučena o dalším postupu, kdyby se případ opakoval.
7. 12. 2017, 17.00 hod.
Přijato oznámení ženy bydlící na ul. Dvořákova ohledně obtěžování ze strany bývalého druha, který se domáhá vstupu
do domu, ke kterému již nemá žádný právní vztah. Hlídka
MP po příjezdu na místo již podezřelou osobu nezastihla.
S oznamovatelkou bylo dohodnuto, že strážníci v průběhu
noci provedou opakované kontroly domu.
11. 12. 2017, 19.30 hod.
Ul. Partyzánská - oznámení o hořících sazích v komíně.
V době kontroly objektu již saze v komíně nehořely. Byla
provedena kontrola komína na půdě a v bytě s kamny napojenými na tento komín. Osoby byly na místě poučeny, aby
v případě dalšího hoření sazí volaly na linku 150.
14. 12. 2017, 12.50 hod.
Službu toho dne zpestřilo oznámení o výskytu zmatené lišky, která byla spatřena na ul. Pivovarská u břehu Budišovky. Liška byla hlídkou MP a pomáhajícími přítomnými osobami zahnána na pole za Budišov, odkud později odběhla
k nejbližšímu lesu.
17. 12. 2017, 16.00 hod.
Hlídka MP řešila spor mezi matkou a synem společně bydlícími Na Sídlišti v Budišově.
Jelikož se jednalo o opakovanou záležitost, kdy syn neustále napadá a uráží svou matku, u které bydlí s jejím svolením,
byla celá věc i s předešlými událostmi zadokumentována
a předána k projednání na Městský úřad v Budišově.
26. 12. 2017, 17.45 hod.
Přijato oznámení, které se týkalo starší ženy ležící bezvládně na zemi v bytě domu pro seniory na ul. Pivovarská.
Hlídka na místě prověřila, zda se osoba pádem na zem neporanila. Protože se toto nepotvrdilo, byla seniorka předána
opatrovníkovi.
28. 12. - 30. 12. 2017 - jednalo se většinou o večerní hodiny

Opakované řešení případů, kdy si oznamovatelé stěžovali
na hluk při odpalování zábavné pyrotechniky.
Strážníci většinu případů řešili domluvou, kdy se převážně
jednalo o děti a mladistvé. Osoby, které byly hlídkou přistiženy, si většinou dali říct a odpalování zanechali. To se
ale nedá říci o jednom hříšníkovi, který dne 21. 12. 2017
ve večerních hodinách ve velkém odpaloval zábavnou pyrotechniku na náměstí Republiky a při tom poškodil lampu
veřejného osvětlení a vstupní dveře do obchodního domu.
Protože v tuto dobu neměla MP službu, převzala si oznámení Policie ČR Vítkov, která případ nyní šetří.

Rekapitulace činnosti městské policie za rok
2017. Řešeny byly převážně tyto události:
Zákon č. 251/2016 Sb. - Zákon o některých přestupcích
Porušení povinnosti OZV (pož. alk. nápojů, hluk ve svátky
a neděle)
- řešeno 12 případů
Veřejný pořádek (noční klid, veřejné pohoršení, znečištění veř.
prostranství)
- řešeno 20 případů
Občanské soužití (urážka, schválnosti, újma na zdraví )
- řešeno 36 případů
Majetek (krádeže, podvody, poškození věci)
- řešeno 16 případů
Zákon č. 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech
Likvidace vozidla (vrakování vozidla) - projednány 4 případy
Zákon č. 361/2000 Sb. - Zákon o provozu na pozemních komunikacích
Jiné porušení povinnosti (porušení zákaz vjezdu, stání, zastavení)
- projednáno 11 přestupků
Nehoda vozidla - zajištění místa dopravní nehody a předání
PČR
- předáno 7 případů
Zákon č. 40/2009 Sb. - Trestní zákoník
Trestné činy nemůže MP řešit, proto vše zadokumentuje, popř.
zajistí místo činu do příjezdu Policie ČR a následně předá - zadokumentováno a předáno celkem 10 případů.
Ostatní věci řešené Městskou policii v Budišově n/B.
Zaevidováno 5 nálezů věcí, odvoz a umístění 12 osob na protialkoholní záchytnou stanici v Opavě, pátrání po 11 osobách,
11 případů poskytnutí pomoci a předání osoby do zdravotnické
péče RZS Vítkov, ve 2 případech použití donucovacích prostředků proti agresivní osobě, 28x odchyt volně pobíhajícího
psa a jeho následné umístění v útulku. V 8 případech byla udělena pokuta příkazem na místě v celkové výši 1500,- Kč a použita domluva/příkaz napomenutím na místě ve 35 případech.
Městská policie v roce 2017 několikrát zajišťovala dohled na
veřejný pořádek při konání různých společenských akcí.
Telefon na Městskou policii v Budišově n/B. - 607 830 300,
556 305 308
Miroslav Stecker, vedoucí strážník

LESY BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU

Zpráva o činnosti za rok 2017
Společnost Lesy Budišov nad Budišovkou se v roce 2017
potýkala se stejnými problémy jako většina lesníků v České
republice, především však na severní Moravě. Z pohledu menšího vlastníka lesa, čímž jsou Lesy města Budišova, nelze
hodnotit rok 2017 nijak příznivě. Pokračující projevy klimatických změn, především nedostatek vody během vegetačního
období, zapříčinil další nástup podkorního hmyzu. Důsledkem

byl propad cen vytěženého dříví díky přetlaku nabídky nad
poptávkou. To se samozřejmě projevilo výrazným výpadkem
v tržbách za dříví. Tento propad cen surového dříví se nevyhnul ani obchodní společnosti Lesy Budišov nad Budišovkou
s. r. o. Navíc další zásadní skutečností je, že neustálým přetěžováním lesa (ze zákona povinného zpracování nahodilých
těžeb) v minulých obdobích od roku 2003 došlo k výraznému
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snížení zásoby dříví na majetku Lesů města Budišova. Laicky
řečeno: téměř veškeré starší porosty dřeviny smrku jsou vytěženy a zůstávají mladé porosty, o které musíme pečovat.
Velmi pozitivně však hodnotím skutečnost, že v loňském roce,
jakož i v letech minulých se povedlo pokrýt náklady v celém
spektru výkonů pěstební činnosti, které se s potřebou velkých
objemů zalesnění a následné péče o mladé lesní porosty čím dál
více zvyšují, a současně odvést městu nájem, který činil za období 2013 - 2017 13 400 000 Kč. To však už nebude v letošním roce
možné. Proto naše obchodní společnost požádala město Budišov
nad Budišovkou o ﬁnanční podporu na pěstební činnost.
Naším hlavním cílem je především péče o lesní majetek, zachování všech produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa při
udržení co nejnižších ﬁnančních nákladů. K naplnění tohoto
přispíváme také tím, že se částečně snažíme snižovat náklady
na tyto činnosti, a to např. produkcí sazenic vlastní výroby, kdy
v letošním roce bude použito 50 000 ks sazenic na zalesnění,
dále pak výsevy semen lesních dřevin z vlastních sběrů na velkých kalamitních plochách. Snižovat náklady se snažíme také
formou získávání ﬁnancí z dotačních programů (Investice do
ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, ﬁnanční příspěvky na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření, na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let
věku). Dále pokračujeme ve výrobě a prodeji palivového dříví
a řeziva, přičemž příjmy z těchto činností nám také přispívají

ke zmírnění stávající ﬁnanční krize. Od února letošního roku,
budou v provozu nové webové stránky naší obchodní společnosti www.lesybudisov.cz. Jednou z novinek bude on-line prodej palivového dříví a řeziva.
Dovolte mi závěrem poděkovat jménem obchodní společnosti
Lesy Budišov nad Budišovkou s.r.o. všem obchodním partnerům, členům dozorčí rady a Rady města za spolupráci v roce
2017, jakož i všem zaměstnancům za jejich obětavou práci
a vynaložené úsilí pro Lesy.
Ing. Josef Klus, jednatel společnosti

TECHNICKÉ SLUŽBY

Nové vozidlo pro svoz směsného komunálního odpadu
Již brzy budete mít možnost spatřit v ulicích nové vozidlo pro
svoz směsných komunálních odpadů z města i přilehlých obcí.
Vozidlo bylo pořízeno ve spolupráci města a technických služeb.
V závěru roku loňského roku nám bylo předáno dodavatelem
nové vozidlo VOLVO s nástavbou Ros Roca, pro svoz komunálních odpadů v hodnotě cca 4 mil. korun. Celá příprava
pořízení a samotná výroba vozidla trvala více jak dva roky.
V úvodu letošního roku bude ještě nutno vyřídit nezbytné formality jako je registrační značka, pojištění apod. a vozidlo začne plnohodnotně sloužit svému účelu. Nové vozidlo nahradí
staré svozové vozidlo Iveco, které sloužilo svému účelu více
jak 14 let, a jeho technický stav je již nevyhovující. Staré vozidlo, které bylo pořízeno již jako ojeté, nám po několikaletou
dobu svého provozu ve městě pomohlo zmapovat a prověřit
možnosti a potřeby při nakládání se směsným komunálním odpadem v našem městě. Nově pořízené vozidlo je téměř stejně
široké jako vozidlo staré. Vzhledem k větší výšce a délce však
pojme minimálně o 1/3 nákladu více, což se jistě projeví při
přepravě odpadu na skládku.
Věřím, že nové vozidlo prokáže své kvality a plnohodnotně
nahradí svozové vozidlo, které již dosloužilo. Pořízením tohoto vozidla se nám daří dále obnovovat již dosluhující vozový

park technických služeb. K novému zametacímu vozidlu a sekačce veřejné zeleně tak přibude i nové svozové vozidlo.
Naší snahou je stále zlepšovat a zkvalitňovat naše služby pro
město a jeho občany.
Ing. Pavel Brodský, ředitel
Technické služby města Budišov nad Budišovkou, p. o.

TESPORT BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU

Novinky ze společnosti TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o.
Jak již v minulém vydání BZ zmínil pan starosta, s účinností
od 1.1.2018 jsem byl radou města jmenován do pozice
jednatele společnosti TeSport Budišov nad Budišovkou,
s.r.o. Po desetileté službě státu (někteří mě možná znají
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z mého působení na Městském úřadě ve Vítkově) jsem se
rozhodl vejít do služeb svého rodného města. Společnost
TeSport pro město zajišťuje provoz 13 plynových kotelen,
které vytápějí nejen objekty ve vlastnictví města (škola,
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školka, úřad, DPS), ale i bytové domy na náměstí, na sídlišti
a na ul. Mírových letnic, dále zajišťuje provoz sportovní
haly a od začátku ledna také provoz autobusové čekárny
a veřejného WC. Vynasnažím se, aby výše uvedené služby
spol. TeSport zajišťovala co nejlépe a hlavně ke spokojenosti
občanů našeho města.
Co se týče tepelného hospodářství, nadále se daří snižovat
cenu tepla: v roce 2015 (dodavatel byl ještě Vytep Uničov)
činila cena tepelné energie 604,39 Kč/GJ bez DPH, v roce
2016 byla cena TE 564,88 Kč/GJ bez DPH a pro rok 2017
byla cena TE 539,27 Kč/GJ bez DPH. Budeme se snažit
držet cenu tepla na co nejpřijatelnější úrovni, ale je zřejmé,
že tento trend nemusí trvat do nekonečna, hodně např.
záleží, jakou cenu za zemní plyn se podaří „vysoutěžit“
od dodavatelů: pro rok 2018 je cena za 1 MWh dodaného
zemního plynu trochu vyšší než v roce 2017.
V roce 2018 se plánuje několik investic do zařízení
v kotelnách, některé budou nutné pro optimalizaci provozu
kotelen, další jsou dlouhodobějšího rázu a rovněž jsou již
nějakou dobu zpracovány projekty na rekonstrukci kotelen
B3 (spodní sídliště) a B5 (horní sídliště), vzhledem k jejich
ﬁnanční náročnosti se bude ale spíše hledat vhodný dotační
titul. V lednu již byla dodavatelskou ﬁrmou provedena
nová moderní regulace v kotelně B1 na ul. Křivá,
součástí dodávky byl i systém hlášení poruch, které našim
dispečerům bude chodit formou sms na mobilní telefon,
takže budeme mít ihned přehled o odstávkách a poruchách
na kotelně. Výhledově chceme mít takový přehled o všech
našich kotelnách.
V současné době v součinnosti s projektanty usilovně
pracujeme na projektu „SmartGrid“. Jedná se o tzv.
demonstrační projekt, a pokud se povede získat dotaci
(což je dle projektantů pravděpodobné – nicméně ještě
to nezakřikněme), tak v kotelnách na základní škole a na
úřadě budou nové kondenzační kotle, v kotelně ZŠ přibude
nová kogenerační jednotka na výrobu elektrické energie,
fotovoltaická elektrárna na střeše přístavby, přičemž
vyrobená elektrická energie bude také využitelná pro
kulturní dům a úřad. Jako „bonus“ bude instalována nabíjecí
stanice a elektromobil. Tak se nechme překvapit.
Ve sportovní hale je zimní čas vhodný k pořádání turnajů
a s potěšením konstatuji, že se sami přihlásili organizátoři
z řad širší veřejnosti a pronajali si halu za tímto účelem.
Poslední lednovou sobotu proběhl turnaj volejbalových
smíšených družstev, účast 8 týmů i z okolních měst zajistila
kvalitní podívanou. V únoru se plánují tolik populární
badmintonové turnaje ve čtyřhrách a v březnu budou
soboty vyhrazeny mladým fotbalistům. Všem nadšencům,
kteří pořádají jakékoliv sportovní turnaje, bych tímto chtěl
poděkovat a zároveň se tímto zavazuji, že k takovýmto
aktivitám mají plnou naši podporu a k dispozici kompletní
zázemí sportovní haly (sportoviště, šatny, bufet).
Zároveň byl aktualizován ceník služeb ve sportovní hale,

rozhodli jsme se motivovat zájemce o sportování snížením
cen v méně atraktivních časech: od 8 do 14 hodin ve všední
dny a celé léto (červen – srpen) si můžete jít zasportovat za
poloviční cenu.
V případě zájmu jsem ochoten zodpovědět jakékoli dotazy
ohledně činnosti společnosti TeSport, kancelář mám zřízenu
v 1. patře na spodním úřadě (Partyzánská 229), úřední
hodiny pondělí 9:00 – 11:00, středa 14:00 – 16:00, případně
kdykoli jindy po předchozí domluvě.
Ing. Slavomír Jaššo, jednatel společnosti

CENÍK
SPORTOVNÍ HALA
(pronájem na 1 hodinu)
 Házená
 Futsal
 Florbal
 Basketbal

400 Kč
400 Kč
400 Kč
400 Kč
(200 Kč v případě hry
na jeden koš)

 Volejbal

200 Kč
(cena za kurt)
 Nohejbal 200 Kč
(cena za kurt)
 Badminton 150 Kč
(cena za kurt)

SLEVY PRO
VEŘEJNOST
 Dopolední provoz (platí ve všední dny od 8:00 hod.
do 14:00 hod.) – sleva 50 %

 Letní provoz (od 1. června do 31. srpna kalendářního
roku) – sleva 50 %

 Pronájem sportovní haly na alespoň 6 hodin – sleva
50 % z celkové částky

 (např. cena za 6 hodin 3 kurtů pro badminton činí
2700 Kč, po slevě 1350 Kč)
Slevy se uplatňují podle ceníku za pronájem sportovní
haly, nemohou se sčítat a platí pouze pro veřejnost.

DALŠÍ SLUŽBY
Po předchozí dohodě nabízíme možnost otevření bufetu
(v nabídce drobné občerstvení – nápoje, cukrovinky,
párek v rohlíku apod.), ceny dle aktuální nabídky.

UMĚLÁ TRÁVA
(pronájem na 1 hodinu)







Kolektivní sporty
150 Kč
Volejbal
150 Kč
Tenis
100 Kč
Nohejbal
100 Kč
Celodenní pronájem
1000 Kč
Ceník je platný od 01.01.2018

ŠKOLSTVÍ

Co se chystá ve škole
Ve školách, potažmo na jejich vedení (rozuměj MŠMT) se neustále něco chystá – inkluze, zavedení povinné školní docházky do MŠ, teď už dokonce zase zrušení této docházky, změna
osnov, změna ﬁnancování regionálního školství, revize RVP.

Asi opravdu není kreativnější oblasti než školství…
I základka v Budišově má samozřejmě své připravené záměry.
Začněme něčím skutečně hmatatelným:
Díky opravdu dobré práci paní Gabriely Roháčové z místního
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městského úřadu se pro školu nachystal projekt revitalizace
školní zahrady s názvem „Zahrada učitelka“. Jde o rekonstrukci pozemku pod hlavní budovou školy (pod jídelnou), která
už bohužel nemůže zejména z bezpečnostního hlediska sloužit účelům výuky. Vedle připraveného oplocení je plánována
demolice zahradní chatky a revitalizace pozemku pod a vedle
uvedeného objektu. Díky srovnání terénu, instalaci různých
herních a naučných prvků, díky záhonům, kompostéru, ohništi
a „naučnému“ plotu se zde bude moci lépe realizovat výuka
předmětů s environmentálním či pracovním zaměřením. Pokud
se projekt vydaří, pak projekt ve výši cca 585.000 s vlastním
podílem 15 % (87.000) bude určitě smysluplně využit pro výuku a vzdělávání žáků. Navíc díky ohništi a posezení u něj nabídne možnosti i jiného než jen výchovně-vzdělávacího vyžití,
což se taky cení.
Ke zpracování tematické části (revitalizace) včetně graﬁckého
návrhu a kalkulace byla oslovena ing. Olga Šamárková, která se podílela např. na generačním parku v Podlesí, je spoluautorkou návrhu řešení Parku setkávání ve Starých Oldřůvkách,
podílela se na realizaci parku v Melči.
Vedení školy potěšila zpráva z konce ledna, kdy na stránkách
MŠMT byly zveřejněny výsledky programu na Podporu inte-

grace romské menšiny. Protože projekt do této výzvy byl podáván prvně, viselo nad ním mnoho otazníků. Každopádně se
škole podařilo získat 70% dotaci z částky cca 140.000, která
bude moci být použita na doučování žáků ohrožených školním
neúspěchem. A že jich je… To je mj. díky pololetní klasiﬁkaci
víc než jisté. Využité ﬁnanční prostředky se použijí zejména
na čas pedagogů, asistentů a dalších dobrovolníků, kteří budou ochotni žáky doučovat. Hlavně ale doufáme, že možnost
doučování žáci a zejména jejich rodiče využijí, v opačném případě totiž úsilí tohoto druhu jaksi postrádá smysl.
Blíží se nám česko-polský lyžařský výcvikový kurz, na který
se doufám i polská strana těší stejně jako naše děti. Plánuje
se rekonstrukce odborných učeben a snad již záhy zkompletujeme hezké žluté a limetkové židle ve školní jídelně s dřevěnými stoly. Vybavení z těchto prostor je téměř zcela původní
ze 70. a 80. let. Během následujících 5-10 let by bylo vhodné
upravit prostory školní jídelny a zkulturnit je do příjemnější
podoby, než která jim byla dána v letech budovatelských.
Než toto ovšem nastane, proteče Budišovkou ještě hooooodně
vody. Teď je potřeba užít si trochu zimy, která snad ještě přijde,
a vše ostatní svěřit buď Pánu Bohu, nebo dalšímu jistě schopnému ministrovi školství.

Lyžařský výcvik
To bylo radosti, když se v neděli 7. ledna v Malé Morávce na chatě Sedmikráska zjevilo 19 žáků z naší školy s odhodláním pokořit v příštích dnech sjezdovku Kopřivná. Spolu s panem učitelem
Vondroušem a paní učitelkou Hladišovou jsme jim v tom měli pomoct. Lyžařské zkušenosti měla menší část skupiny. Ti ostatní na
lyžích nestáli vůbec, ale odhodlání skoncovat s tímto stavem bylo
veliké.
Výcvik začal v pondělí dopoledne, zkušenější borci, schopní vyjet vlekem, brázdili sjezdovku ihned, avšak ti začínající se nejdřív
museli potrápit s dovednostmi, které jsou nezbytné pro bezpečné
lyžování. A protože se s obloučky potýkali s nadšením, už ten samý
den také sjížděli svah ze samého vršku. Každý lyžař či lyžařka více
či méně zápasili se svým tělem, bylo nutné sladit trup, ruce, boky,
nohy a taky myšlení tak, aby lyže poslouchaly. A i když při tom
nevypadali všichni ladně, měli lyžníci z jízdy ten správný požitek.
To dokazovaly úsměvy i ve chvílích, kdy kontaktovali zem takovou
částí těla, na které se rozhodně nelyžuje. Úsměvná věta: „To je paráda, že už tolik nepadám…“ Tu a tam to odnesl i materiál, ale pár
ohnutých holí a jedny dokonce zlomené nás přece nemohlo odradit.
Celých pět dní každý podle svých schopností a rad instruktorů piloval své lyžařské umění. Kdo poslouchal lépe, rozhodně vylepšil
techniku a měl sám ze sebe větší radost.
My dospělí vždycky nejraději vidíme pokrok tzv. od nuly, kdy človíček vidí lyže poprvé a na konci výcviku kopec bezpečně a s chutí sjede. I pro nás byl lyžák příjemně stráveným týdnem: všichni
se usmívali, byli ochotní, nikdo neprudil, nikdo nekňoural, nikdo
neodmlouval a nebyl drzý (kdyby se tak chovali všichni žáci ve
škole…). Večer dokonce všichni dobrovolně odevzdávali mobil,
jen s tím pořádkem někteří bojovali. Večer jsme se společně smáli
při různých hrách a mimo jiné se třeba dozvěděli, co jsou dojítka.
Lenoši, kteří zůstali doma, protože se jim nechtělo, mohou velmi
litovat…
Ovšem bez spolehlivého zázemí by lyžovat nešlo, je nutné se najíst, odpočinout si i se pobavit. Chata Sedmikráska poskytla úplně
všechno a my všichni tímto děkujeme manželům Latkovým a paní
Pavlů za to, s jakou pečlivostí a vstřícností nás všechny opečovávali.
Mgr. Lenka Galová
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Děti v naší MŠ pomáhají
zvířátkům v nouzi
Vánoční čas je jako stvořený pro konání dobrých skutků,
proto jsme se i my v mateřské škole rozhodli nějaké dobro vykonat. Volba padla na pomoc opuštěným pejskům
a kočičkám. Rozhodli jsme se uspořádat materiální sbírku pro Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat. Tento
spolek pomáhá mimo jiné pejskům a kočičkám z Budišova a okolí, odváží je ze špatných podmínek a hledá jim
nové, lepší domovy. A protože o Vánocích přichází Ježíšek s vánočními dárky, staly se i z našich dětí malí Ježíšci, celý týden nosily všechno, co by se zvířátkům mohlo
hodit a udělat jim radost (vodítka, obojky, konzervy, granule, různé dobrotky, také deky a hračky). A při pohledu
na tu velikou hromadu věcí byla radost všech obrovská.
Spokojené byly také děti, protože udělaly hezčí Vánoce
někomu, kdo to hodně potřebuje. Děkujeme.
Hana Košarišťanová, učitelka MŠ

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

Přišly, přišly po roce vytoužené Vánoce…
Děti milují Vánoce. Velmi se těší na Ježíška, dárečky, ale i pečení cukroví a vánoční koledy. I v naší mateřské škole se snažíme navodit krásnou vánoční atmosféru.
Jako každý rok nabízíme rodičům vánoční tvoření. Snažíme
se, aby rodiče nebo třeba babička s dědou společně s dítětem
prožili příjemné odpoledne a něco vánočního vytvořili. Pro
děti je to veliký zážitek a moc si to užívají. Hotové výrobky se
poté prodávají na vánočním jarmarku. Velmi nás těší, že mnoho rodičů přinese i výrobky doma vytvořené. Děkujeme.

Celý měsíc prosinec se také děti chystají na vánoční besídky.
Ve svých třídách se učí básničky, písničky, tanečky nebo třeba
i divadlo. Moc se těší, jak rodiče překvapí. A pak přijde ten
dlouho očekávaný den. Děti jsou napnuté, někdy tečou i slzičky, ale jsou úžasné a roztomilé jako vždy…
Opět nás potěšil velký zájem rodičů, kteří si našli v tomto předvánočním shonu čas na své děti a společně s námi prožili pěkné sváteční odpoledne.
Pavla Hasalová, učitelka MŠ

Vánoce na horách
Vánoce a Štědrý den na horách
I v roce 2017 jsme trávili už tradičně Vánoce na horách.
Majiteli penzionu Oáza se podařilo zajistit zasněžení sjezdovky, která patří k zařízení, a tak bylo o zábavu postaráno.

Starší děti se vyřádily na lyžích, snowboardech a prckové
na bobech. Sníh na boby vydržel alespoň první tři dny a tak
i těm nejmenším čekání na Ježíška rychleji uteklo. Všichni
jsou v ten sváteční den hodně netrpěliví, nervózní, plní oče-
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kávání. Slavnostní večeře je vždy velmi neslavnostně rychle
za námi a hurá ke stromečku. Jelikož jezdíme pravidelně
s dětským domovem z Ostravy a je nás hodně, každému se
tím pádem čekání na dáreček trochu protáhne. O to je potom
větší nadšení a radost obdarovaných. Po rozbalení a uklizení hromady balícího papíru začne montování a skládání
autíček, pušek, stavebnic atd. Hlavně nesmí chybět baterky
do hraček a velká trpělivost, protože každý si chce dlouho
do noci se vším hrát. A tak to má být, Vánoce jsou jen jednou do roka.

společné dárky, které jim na besídku přivezly paní Ivana
Jírů z Krajského úřadu MSK a paní Eva Dolejší, kterým
touto cestou děkujeme.
Daniel Štencel, vychovatel DD

Vánoční besídka
K Vánocům v dětském domově každý rok nezaměnitelně patří také besídka, na které se naposledy před Štědrým
dnem sejdou všechny děti a zaměstnanci u společné večeře.
U vánočního stromečku i letos děti vystoupily s pásmem
nacvičených představení. Do poslední chvíle dobře utajený program všechny skvěle pobavil – akvabely, kouzelníci
a dokonce přijelo i Pendolino . Kouzelnou atmosféru série dětských vystoupení umocnila závěrečná společná píseň
– letos se tetám i dětem nacvičování velmi zdařilo. Jako
předzvěst skutečného Štědrého dne si děti na závěr rozbalily

Dětský domov a „Obchůdky a Albertem“
Letos jsme se opět zapojili do projektu NF Albert
„Obchůdky s Albertem“ a pilně se začali připravovat už
koncem října. Poskytnutou částku jsme využili k nákupu
materiálu v prodejně Optys v Opavě, kde jsme také čerpali
inspiraci. Pak už jsme se i s našimi dětmi pustili do výroby drobných vánočních dárečků. Prezentace našeho DD
se uskutečnila 1. 12. 2017 v hypermarketu Albert v Opavě
na Olomoucké ulici. O nás a naše zázemí se opět postarali zaměstnanci prodejny, potkali jsme známé tváře. Naše
děti, které prodávaly, si zpříjemnily tuto akci tím, že měly
masky - anděla, sněhuláka a paní Zimy. Andílek dokonce
kolemjdoucím zpíval vánoční koledy. Za utrženou částku
opět plánujeme společnou kulturní nebo volnočasovou
aktivitu. Odjížděli jsme sice unavení, ale příjemně naladění
na blížící se Vánoční svátky.
Za DD Votočková Leona

Tříkrálová sbírka
V období od 3. do 14. ledna jsme mohli v ulicích našeho města
a jeho přilehlých částech potkat děti z DD převlečené za „Tři
krále“ v doprovodu tet či strejdů. S úsměvem a tříkrálovou
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koledou u každých dveří popřáli do nového roku hodně štěstí
a zdraví. Naši koledníci byli většinou vřele přijati, po loňských
zkušenostech nás reakce některých spoluobčanů nepřekvapila.
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V letošním roce vybraná částka činila 53 321,- Kč. Z této částky zůstane 80 % v Moravskoslezském kraji (Diecézi ostravsko-opavské). Část pro Charitu Odry je 65 % a v letošním roce
by Charita Odry chtěla tyto prostředky použít na doﬁnancování potřeb pečovatelské služby, dále je ve Vítkově od nového
roku zřízena samostatná kancelář pro sociální poradnu zaměřenou na dluhové poradenství a ze sbírky se podpoří její začátky.

Třetí záměr je půjčovna kompenzačních pomůcek, je potřeba
některé pomůcky opravit nebo nahradit, případně doplnit nové.
Velké poděkování patří všem dárcům za jejich příspěvky do
kasiček a sladké odměny pro koledníky a také všem koledníkům, doprovodům a p. Halamíčkovi za ochotu i v nepříznivém
počasí přinášet požehnání do vašich domovů.
Za DD Mikulenková Drahoslava

ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ A SPORT

AMK - Motokrosová sezóna 2018 začala
Prozatímní mírné zimní počasí umožňuje motokrosařům trénovat na přírodních tratích. Na jihu Slovenska, kousek za
hranicemi v Maďarsku, ale nakonec i v Zábřehu u Dolního
Benešova. Je to dobrý doplněk zimní přípravy, která probíhá
dvakrát týdně v tělocvičně. Vše se dá ještě doladit výjezdem
na hory, kde je zatím sněhu dost.
V sobotu 13. 1. 2018 se kluci zúčastnili slavnostního vyhlášení
SMS Moravy. Mistrem pro rok 2017 ve své kategorii se stal
Víťa Pražák ml. a Erik Švidra obsadil ve třídě MX 125 2T
čtvrté místo. Za AMK se zúčastnil také Víťa Pražák st., který
oběma jezdcům poděkoval za vzornou reprezentaci AMK.
Erik má na únor naplánovaný týdenní trénink v Italském
Dornu a začátkem března v Maďarsku. Týmové soustředění
před sezónou připravuje AMK Budišov n. B. na polovinu března. Místo bude určeno podle podmínek a počasí.
24. 3. 2018 začíná první závod MM ČR juniorů a celý kolotoč se rozjede naplno. Enduráři také trénují venku a tvrdě se
připravují na začátek sezóny. První závod v Liščí kotlině se
pojede 31. 3. 2018 v sobotu, kde bude zahájen seriál AZ Pneu

pro rok 2018. Pak už vše podle kalendáře. Licence a veškerá
administrativa jsou před dokončením, a tak nezbývá než popřát jezdcům, ale i všem příznivcům motorismu dobrou sezónu
- hlavně bez zranění a s co nejlepšími výsledky. Milan Švidra

Zimní výšlap 2017
V sobotu 30. prosince 2017, za krásného zimního počasí, se sešlo 26 výletníků ve věku
3 až 61 let z Budišova i Guntramovic. Cílem
bylo zdolat vzdálenost mezi Guntramovicemi
a Podlesím. Cesta vedla přes „kopec“ a na
jejím konci nás čekalo občerstvení v Relax
pensionu Schönwald. Po příjemném posezení jsme se vydali na cestu ke svým domovům. Guntramovická skupina se vracela po
svých stopách zpět a budišovská šla po silnici. Všichni se vrátili unavení, ale spokojení.
Růžena Košarišťanová
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Advent v Guntramovicích
Adventní věnce, kalendáře, vánoční stromečky, betlémy, výrobky s vánoční tématikou a výstavu retro hraček a starých promítaček - to všechno si mohli prohlédnout všichni, kteří si udělali
čas a přišli 3. a 4. prosince 2017 do Guntramovic. Pro návštěvníky bylo připraveno
mimo výstavy i občerstvení - punč,
horký vaječný koňak, domácí vánočky i cukroví. Děti
si mohly nazdobit
perníčky, pouštět
skořápky se zapálenou svíčkou nebo
si vybarvit obrázky
s vánoční tématikou. Mikuláš se
svým doprovodem
- andělem a čertem

- přišli v neděli 3. prosince a rozdali balíčky s dobrotami.
A protože všechno jednou končí, byla tato výstava poslední.
Loučíme se a děkujeme všem, kteří nás každoročně podporovali
svou návštěvou.
Růžena Košarišťanová

Posezení u cimbálu
V pátek 24. listopadu 2017, „na tú svatú Katerinu“, jsme se opět
po roce sešli na tradičním Kateřinském posezení u cimbálové
muziky OPAVŠTÍ HUDCI. Písničky, nejen „katerinské“, si
poslechla a zazpívala šedesátka hostů.

Děkujeme všem, kteří si v dnešní uspěchané době našli čas
a přišli se pobavit. Tak na shledanou „na tú svatú Katerinu“
2018.
Růžena Košarišťanová

Výlet do Muzea hraček v Ostravě
Dne 11. 11. 2017 byl SDH Guntramovice uspořádán výlet
do města, které známe z písniček Jaromíra Nohavici.
Tentokráte vedly naše kroky přímo do obchodního centra
Laso na Masarykově náměstí, kde se ve 2. patře nachází
Muzeum hraček.
Dostalo se nám vřelého přijetí a poutavý výklad uchvátil
všechny. Všichni zavzpomínali na své dětství a dosti často
bylo slyšet: „Toto jsme měli doma“, „s tímto jsem si jako
malý hrával“, „toto máme schováno u babičky na půdě“
apod.
Muzeum je rozděleno do tří sekcí – staré hračky, Disneyana
a sběratelství. Ve všech těchto odděleních jsou opravdové
unikáty a všichni si přišli na své. K vidění byly plně funkční
parní modely různých autíček a lokomotiv, modely starých
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kuchyněk pro malé kuchařky, žvýkačka, jejíž sběratelská
hodnota přesahovala cenu 10.000,- Kč, kouzelný svět Walta
Disneye… Byla toho spousta.
Po skončení této prohlídky jsme se rozprchli po výstavišti

Černá louka, kde jsme navštívili sklep strašidel, výstavu
miniatur Miniuni a výstavu Kreativ.
Tuto slunečnou sobotu si každý účastník užil.
Za SDH Guntramovice Alois Bečica

Turnaj ve stolním tenise
a rozsvícení vánočního stromku v Podlesí
Letošní ročník turnaje ve stolním tenise „O vánočního kapra“,
který je v Podlesí nerozdílně spojen s rozsvícením vánočního
stromku a s vánočním jarmarkem, připadl na sobotu 2. 12.
2017. Přihlásilo se do něj 11 mužů a 4 ženy. Turnaj se rozehrál
hned ráno systémem „každý s každým“. Zápasy byly vedeny
s nadšením, zápalem a nasazením vlastním všem sportovcům,
kteří touží po vítězství.
Po téměř celodenním maratonu pak bylo dohráno a vánoční
kapr v kategorii mužů putoval s vítězem Liborem Kozákem do

Tříkrálová sbírka 2018
„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám…“
Ve dnech 2. až 14. ledna 2018 probíhala v celé České republice
tradiční Tříkrálová sbírka, a to již po devatenácté. Tak tomu
bylo opět i v Guntramovicích.
Z vybraných darů bude 65% rozděleno přímo v našem regionu,
15 % využije na své projekty diecézní Charita, 10 % je určeno
pro potřebné v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 %
je režie sbírky.
Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.
K+M+B+2018

Budišova. Další místa na „bedně“ obsadili druhý Mirek Ondra
a třetí Vláďa Pavlásek.
V kategorii žen si vánočního kapříka odnesla Zlatka Paprstková
ml., druhé místo obsadila Klárka Ondrová a třetí byla Monika
Vančurová.
V průběhu celého dne paralelně s turnajem probíhal workshop,
kde si děvčata vyměňovala zkušenosti a předváděla své umění
při výrobě rozličných vánočních ozdob, nápaditých adventních
věnců, důmyslných svícnů a jiných druhů překrásných výrobků.
K tomu všemu se pak podával gulášek, čepované pivečko,
kávička – no ideální základ a nastartování pro večerní
rozsvícení vánočního stromečku a tradiční vánoční jarmark.
Rozsvícení vánočního stromečku totiž téměř bezprostředně
navazovalo na turnaj, takže jsme se z haly ﬁrmy Labor Tech
rychle přesunuli na točnu – naši náves - další centrum dění
v Podlesí, kde již netrpělivě očekával nazdobený stromeček,
aby se již konečně rozzářil v celé své kráse.
Po zaznění podlesáché hymny nastal ten okamžik, kdy se do
již temného mrazivého večera rozsvítil náš letošní vánoční
stromeček, a zahájil tím období adventu. Po přednesení
adventního příběhu se již rozběhl vánoční jarmark plným

13

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

proudem, k zahřátí skvěle posloužil tradiční svařák, pro
hladové žaludky byly připraveny bramboro-zelové placky
a grilované klobásky.
Je třeba říci, že se téměř vše vypilo a snědlo, vše běželo jako
po drátku, takže si možná trochu neskromně myslíme, že se
nám tato poslední akce v roce 2017 podařila, a chtěli bychom
vyjádřit naději, že v tomto duchu bychom rádi pokračovali,

dokud bude o akce Spolku za naše Podlesí zájem a dokud se
najdou dobří a pracovití lidi, kteří jsou schopni obětovat svůj
volný čas pro přípravu zábavy a rozptýlení jiných.
Také bychom na tomto místě rádi dodatečně popřáli všem
spoluobčanům vše dobré v roce 2018, pevné zdraví, veselou
náladu, hromadu štěstí v rodinách, spoustu úspěchů v práci.
Mirek a Lidka Ondrovi, Spolek Za naše Podlesí

„Starooldřůvané“ v roce 2018
Před tím, než Vás seznámíme s tím, co plánujeme v roce
2018, bychom se rádi vrátili do předvánočního období roku
2017. Tedy k naší akci, ze které se stala tradice. Hezká tradice. Máme na mysli zdobení vánočního stromečku, zpívání
koled a jarmark ve Starých Oldřůvkách. Letos jsme to pojali trochu jinak a ke zpívání koled si pozvali cimbálovou
muziku – Gizdy z Opavy. Musíme říct, že to byla skvělá
volba. Nejprve jsme spolu s Gizdy zpívali v kostele a pak se
přesunuli před kostel, kde byl náš malý jarmark již v plném
proudu. Zážitek to byl výjimečný, setkání se všemi příjemné. Všechno co jsme měli připraveno, se snědlo a vypilo.
Stejně tak se prodala většina výrobků s vánoční tématikou.
Děti nám pomohly se zdobení stromečku v kostele. Sladká
odměna je neminula. Velká účast jak domácích, tak přespolních účastníků nás velmi potěšila.
V letošním roce toho plánujeme více než dost. Pevně věříme
tomu, že v únoru či březnu se podaří zrealizovat spolkový
sněm, jehož jsme iniciátorem a záštitu nad ním převzal starosta Budišova. Více o našem nápadu níže. V březnu bude
Valná hromada našeho spolku. Zároveň se připojíme k akci
„Březen, měsíc internetu“. V dubnu nás čeká brigáda na úklid
kostela a hřbitova nejen pro naše členy. 1. května budeme ve
spolupráci s pořadateli Bílého kamene (otevření vybraných
tras ve vojenském prostoru) zajišťovat podporu pro účastníky
této zajímavé akce. Někdy v květnu bychom mohli spustit
kostelní hodiny. Na konec června připravujeme letní kino.
V červenci se uskuteční Sportovní den a Benátská noc. Říjen
bude patřit Starooldřůvskému vzpomínání a třeba i společné
spolkové akci. V prosinci si opět zazpíváme vánoční koledy.
O přesných termínech našich akcí Vás bude včas informovat a to ať už prostřednictvím tohoto zpravodaje nebo našich
webových či Facebookových stránek.
V krátkosti zmíníme spolkový sněm, jehož čas konání
v době psaní tohoto příspěvku ještě není znám. Rádi bychom se setkali se 2-3 vyslanci každého ze spolků působících v Budišově a jeho blízkém okolí. Smyslem takového
setkání by mohlo být vytvoření kalendáře spolkových akcí,
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jehož obsah by byl přístupný všem zájemcům na jednom
místě. Teď je zveřejňování akcí roztříštěné a mnohdy se lidé
ani nedozvědí o hezké akci, která se koná např. 5 či 10 km
od jejich obce. Dále bychom si chtěli vyměnit zkušenosti
s ostatními spolky a navázat užší spolupráci, neboť zajištění chodu neziskové organizace není tak snadné, jak by se
mohlo na první pohled zdát. I my musíme dodržovat platnou
legislativu ČR. Doba, kdy šlo všechno dělat tak nějak po
zbojnicku, je už dávno pryč. Bude-li vůle i na straně ostatních spolků, mohli bychom uspořádat spolkový den s galavečerem, kde by se naše spolky prezentovaly a vyjádřily tím
naši pospolitost. Pakliže by se takový den konal v říjnu, kdy
naše republika oslaví 100 let od vzniku Československa,
bylo by to velmi příznačné.
Na jaře se rozběhnou práce na Parku setkávání ve Starých
Oldřůvkách, do kterých se zcela jistě zapojíme. Na tuto akci
máme vyčleněny ﬁnanční prostředky. Chtěli bychom však
zopakovat, že jsme nezisková dobrovolnická organizace.
Nejsme nikomu podřízeni. Vše děláme ze své vlastní iniciativy a ve volném čase. Přáli bychom si proto, aby někteří
nečlenové místo ptaní, kdy už to bude, nabídli svou pomoc
a v konečném důsledku i přiložili ruku k dílu, což teď velmi
postrádáme. Také připomínáme, že drtivou většinu ﬁnancí,
které z našich aktivit získáváme, vracíme zpět do obce. Jen
velmi malou část spotřebuje naše režie, která je však pro
chod každé organizace nezbytná.
Letos v červnu to bude 5 let, co jsme spustili internetovou
síť. I z tohoto důvodu se zapojíme do akce „Březen, měsíc
internetu“. Uživatelé naší sítě budou mít celý březen vyšší
rychlost internetu zcela zdarma. Stejně tak zvýšíme rychlost
na všech námi provozovaných internetových wiﬁ hotspotech. Pro nové zájemce, dosud nerozhodnuté, máme připravenu instalaci za 1 Kč po celý měsíc březen.
„Starooldřůvané“
Měníme naši obec...
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Zhodnocení Tříkrálové sbírky 2018
Charity Odry ve všech regionech

„Změnou, kterou chceme ve světě, se musíme stát my sami.“

koledníky s láskou a dobrotou. Poděkování patří také všem,
kdo koledovali, a také těm, kteří se starali o jejich zázemí,
děkujeme za jejich obětavost a úsilí o dobrou věc.
Závěr: Všem dárcům, koledníkům a pomocníkům přejeme
a vyprošujeme Boží požehnání, ať Vás provází při prožívání
každodenních radostí i starostí.
Jiří Rosenstein, koordinátor TKS
a Bc. Petr Kučerka, ředitel Charity Odry

Kdy jsme koledovali: Hlavní den, kdy se chodilo koledovat,
byla sobota 6. 1. 2018, ale jinak se mohlo koledovat v období
od 1. 1. 2018 do 14. 1. 2018.
Jak dlouho jsme koledovali: V každé obci a městě probíhá
koledování trošku jinak, proto jste mohli koledníky potkat
během celé této doby v různý čas od rána až do večera. Pokud
to bylo možné, snažili jsme se koledovat především první
sobotu nového roku, na kterou letos připadl právě svátek Tří
králů.
Kolik nás bylo: K dispozici bylo celkem 189 pokladniček
a koledovalo nás cca 600 lidí. A to od předškoláků po seniory.
Kdo koledoval: Celá společenská paleta: žáci, studenti, skauti,
hasiči, nezaměstnaní, pracující, učitelé, úředníci, podnikatelé,
jednotlivci i celé rodiny.
Jaká byla atmosféra: Smích, radost, nadšení, někdy překonání
sebe sama, nakonec příjemná únava.
Odměna: Vykoledované sladkosti a po koledování pohoštění,
o které se postarali místní asistenti, nechyběla slivovice, skvělý
guláš, párečky, nebo jinde třeba tradiční domácí slané tyčinky,
na které se koledníci celý rok těší, pizza, buchty a jiné dobroty,
ale hlavně příjemně prožitý den.
Dárci: Úžasní a štědří.

V roce 2018 se vykoledovalo o 40 175 Kč více než v roce 2017.
Přehledy dle místních částí a další informace o Tříkrálové
sbírce naleznete během února na webu: www.odry.charita.cz

Poděkování: S velkou úctou a pokorou děkujeme všem
dárcům, kteří nám věnovali ﬁnanční příspěvek a přijímali naše

Úspěšný rok
Titulek článku není vůbec přehnaný, letošní rok přinesl mnohým
z nás spoustu splněných přání. Asi největší radost máme z dalších splněných zkoušek, a to už i těch vyšších. Potvrdilo se, že
trpělivá poctivá práce se někde zúročit musí. Vyhráli jsme meziklubové závody Budišov – Otice – Vítkov a mnozí z nás se těšili
z předních míst na okolních závodech. Také na poli výstavním
jsme se neztratili a radovali se z ocenění výborný i úplně nejlepší. Kromě zkoušek jsme dvakrát uspořádali obranářský den
a občas zajeli i na okolní cvičáky vyzkoušet si cizí prostředí.
Děti v táboře v Moravském Berouně nám tleskaly při předvedení práce našich psů. A ti, kterým to letos nevyšlo, budou o to víc
pokračovat v práci, aby si v dalším roce mohli s úlevou zavýsknout „mám to“. Pořád se snažíme zvelebovat náš plácek, aby
byl náležitě vybavený a bezpečný, brigádnické hodiny mohou
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někteří počítat v desítkách. Velmi si ceníme vstřícnosti městského úřadu a technických služeb, nikdy nám neodmítnou pomoc.

Těšíme se, že i v dalším roce bude naše spolupráce jen dobrá
a moc děkujeme.
Mgr. Lenka Galová

První ročník turnaje v nohejbalu trojic
Ve čtvrtek 28. 12. 2017 sportovní hala v Budišově nad
Budišovkou opět ožila svátečním sportem. V devět hodin byl
zahájen první ročník nohejbalového turnaje trojic. Celkem
se zúčastnilo devět družstev. Turnaj se hrál ve dvou skupinách. Všem hráčům pořadatelé děkují
za pěknou podívanou a příjemné prožití
sportovního dne. Diváci právě nehrající
družstva pozorovali se zájmem tuhé boje
u sítě.
Vítězem celého turnaje se stal tým
Bömovci, druhé místo patří týmu Jelen
z Vítkova, na třetím místě skončil tým
Staré Hamry (Hasala I. st., Hasala I. ml.,
Šimek V.). Nejlepším hráčem turnaje byl
vyhlášen Hubert Lukáš z Ostravy, nej-

starším hráčem turnaje byl Jaroslav Kostecki z Budišova.
Všechna družstva za svůj výkon byla odměněna dárkovými
balíčky. Pořadatelé a hráči se těší na druhý ročník 2018.
Pavel Bačkovský st.

Budišov OPEN 16. 12. 2017
V sobotu 16. 12. 2017 ve sportovní hale
v Budišově nad Budišovkou uspořádala skupina příznivců basketbalu 3x3 třetí ročník
Vánočního turnaje. Turnaje se zúčastnilo pět
amatérských družstev, dvě z Budišova nad
Budišovkou a tři družstva z Vítkova. Turnaj
se hrál každý s každým. Bez porážky v turnaji
se z vítězství radovalo družstvo z Vítkova ve
složení Tomáš Kaluža, Tomáš Karlík, Adam
Karlík a Karel Skarka. Na druhém místě skončilo družstvo z Budišova - Pavel Bačkovský
ml., Radek Schlauch ml., Václav Sigmund, na třetím místě se
umístilo družstvo z Budišova - Pavel Dostál Pavel, Jan Němeček,

Vítě tturnaje
Vítěz
j tým
tý Vítkova
Vítk
– horní
h í řřada:
d
Skarka K., Kaluža T, Karlík T., Karlík A.,
Bačkovský J.
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Alois Kašpárek. Nejlepším hráčem turnaje byl
vyhlášen Václav Sigmund - host ze Žimrovic,
nejmladším hráčem Adam Karlík z Vítkova
a nejobětavějším hráčem byl vyhlášen Alois
Kašpárek z Budišova. Vítězem ve střelbě trestných hodů se stal Tomáš Karlík z Vítkova.
Všem hráčům patří velké díky za fair play
hru, hlavně za bojovnost a předvedené basketbalové umění. Každé mužstvo obdrželo
dárkový balíček za umístění. U hráčů i diváků měl turnaj velký ohlas a sportovní sváteční atmosféru. Již teď se hráči a příznivci basketbalu těší na
čtvrtý ročník, který se uskuteční 15. 12. 2018.

2 místo
2.
í t - zleva:
l
Sigmund
Si
d V.,
V Bačkovský
B čk ký
P., Schlauch R. ml.

3 místo
í t - zleva:
l
Němeček
Ně č k J.,
J Dostál
D tál P.,
P
Kašpárek A.
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Pořadatelé děkují všem sponzorům za podporu tohoto krásného kolektivního sportu a přejí do nového roku hodně zdraví
a hodně sportovních úspěchů a zážitků v roce 2018. Ceny
předával host turnaje Jakub Bačkovský. Pořadatelé předali
rodičům Jakuba peněžní dar z výtěžku turnaje, který pokryje
malou částí náklady na doplatek stropního zvedáku.

Celkové pořadí - turnaj basket 3x3

Komentáře hostů na Facebooku:

Střelba trestných hodů – vítěz
Nejmladší hráč
Nejlepší hráč turnaje
Nejbojovnější hráč

Václav Sigmund ... krásná akce, která dává smysl!!!
Drmolová Pavlína To je paráda!!!! víc takových akcí
které dávají smysl jak píšeš

1.
2.
3.
4.
5.

Karlík T., Karlík A., Kaluža T., Skarka K.
Sigmund V., Bačkovský Pavel ml., Schlauch R.
Dostál P., Němeček J., Kašpárek A.
Kopřiva M., Štastný M., Kopřiva A.
Bačkovský P., Skalka R., Jochim B.
Karlík Tomáš
Karlík Adam
Sigmund Václav
Kašpárek Alois

N j l dší hhráč
Nejmladší
áč turnaje
t
j K
Karlík
lík
Adam z Vítkova a Jakub Bačkovský

Šachový koutek
Soutěže šachových družstev v sezoně 2017/2018 pokračují,
podle odehraných zápasů již lze usuzovat, s jakými ambicemi do závěrečné části sezony jednotlivá družstva vstoupí. Obě
družstva našeho oddílu ŠK Pogo Budišov se pohybují v klid-

ných vodách svých tabulek. A družstvo je na 5. místě a vypadá
to, že postačí jediná výhra z posledních 4 kol k zajištění deﬁnitivního klidu a setrvání v Krajské soutěži C i pro příští ročník.
B družstvo se vzepjalo k dobrým výkonům a drží si naději na
dobré umístění ve středu tabulky v Okresní soutěži Opava.
Krátká rekapitulace zápasů za uplynulé období:
A družstvo ve 4. kole s oslabenou sestavou nestačilo na Dolní
Benešov, v 5. kole jsme měli volný los, v 6. kole se nám podařilo v důležitém zápase se štěstím přetlačit Krnov a v 7. kole jsme si zase vybrali trochu smůly, když jsme těsně podlehli
Orlu Opava B.
B družstvo v 5. kole podlehlo silnému Hradci nad Moravicí,
pak už ovšem následovala série dvou výher: nejdříve překvapivé a cenné vítězství v Bolaticích s vedoucím týmem soutěže (a to pouze ve čtyřech hráčích!) a drtivé vítězství 5-0
v derby s rezervou Vítkova.
Za ŠK Pogo Budišov Slavomír Jaššo

10. Charitativní ples pro Jakuba zahájil plesovou sezónu
Kulturní dům v Budišově nad Budišovkou se otřásal
v základech. V pátek 19. ledna 2017 tam proběhl již
10. ročník Charitativního plesu pro Jakuba. Celá akce je
pořádána na podporu desetiletého Kubíka Bačkovského,
který trpí nevyléčitelnou nemocí.

Desetiletý Kubík od narození trpí Duchennovou svalovou
dystroﬁí. Boj s touhle nemocí je velmi náročný, ale hlavně
nákladný, proto každoročně rodina Bačkovská pořádá
charitativní ples. Celý výtěžek večera jde na konto Jakuba
a slouží např. na koupi rehabilitačních pomůcek, vitamínů
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a doplňků stravy, které chlapec musí
pravidelně užívat.
Návštěvníky dostala do varu krnovská
kapela BT NOVA. Po celý večer v sále
vládla příjemná a pozitivní atmosféra.
Co by to ale bylo za ples bez speciálního
překvapení? Kulturní dům rozezpíval
a roztančil Michal David revival
a nechyběly hity jako Nonstop nebo
Ruská Máša.
O půlnoci proběhlo losování hlavní
tomboly. Návštěvníci měli šanci vyhrát
např. wellness pobyt v Luhačovicích,
trampolínu nebo pořádného daňka.

Z Ostravy přijeli i zástupci sdružení Parent
Project se synem Danem, který také trpí
svalovou dystroﬁí. Byl jim předán šek
v hodnotě 10 000 Kč na budoucí výzkum
a léčbu této zákeřné nemoci.
„Děkujeme sponzorům, kteří nejen
ﬁnančně podpořili tuto akci. Vaší pomoci
si velmi vážíme. Speciální poděkování
patří Mysliveckému sdružení sv. Hubert
a řeznictví a uzenářství Lukáš Gebauer.
I když jeden ples zrovna skončil, tak
my už se těšíme na další,“ uvedl tatínek
Kubíka, Pavel Bačkovský.
Bačkovská Iveta ml.

3. ročník halového turnaje
„O pohár starosty města Budišov nad Budišovkou“
TJ Spartak pořádá již 3. ročník halových
turnajů mladých fotbalistů.
V průběhu března proběhnou čtyři turnaje:
 3. 3. 2018 – mladší přípravka
 10. 3. 2018 - starší přípravka
 17. 3. 2018 – mladší žáci
 24. 3. 2018 – starší žáci
Turnaje se účastní vždy jeden tým TJ Spar-

tak Budišov nad Budišovkou a 7 - 8 pozvaných týmů. Začátek
je v 8:00, konec kolem 16 hodiny.
Rádi bychom pozvali všechny příznivce našich mladých fotbalistů, především rodiče a příbuzné hráčů, jejich fandění a přítomnost ocení především sami borci.
Vstup na turnaje je samozřejmě bezplatný, k dispozici je občerstvení v bufetu haly.
Roman Pecník

Ceník inzerce
Cena
akce, termín, místo, čas, pořadatel, kontakt na pořadatele (nevztahuje se na
akce konané v rámci předvolebních kampaní)
Inzerce – reklamní plocha:
řádková inzerce
1/4 strany A4
1/2 strany A4
celá strana A4

Akce pořádané nebo spolupořádané Městem Budišov nad Budišovkou
či Střediskem volného času jsou od této platby osvobozeny
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Zdarma

zdarma
500,- Kč
1 000,- Kč
2 000,- Kč

Poděkování
manželům
Jüstelovým
Ráda bych touto cestou poděkovala nálezcům mé ztracené
peněženky, manželům Janě
a Jarkovi Jüstelovým. Jsem
ráda, že se ještě v dnešní době
najdou poctiví a charakterní
lidé, díky kterým je víra v lepší společnost silnější.
Macíčková Jindra
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