BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

INFORMACE Z ÚŘADU OBČANŮM

Slovo starosty
Milí občané,
tak nám utekl další rok jako voda a já jen doufám, že číslo
17 bude šťastným číslem. V prosincovém čísle jsem se rozepsal
více, nyní se omezím spíše jen na fakta a čísla.
Rok 2016 skončil přebytkem hospodaření ve výši 6,6 mil.
korun. Což je skvělá zpráva, budeme mít v rezervě dostatek
ﬁnancí na dokrytí případných dotací.
V níže uvedené tabulce je uveden seznam podaných dotačních
žádostí na přelomu roku. Celkem 4 žádosti o dotace jsme
podali na Ministerstvu pro místní rozvoj. Je zde velký převis
žádostí a výsledek se nedá předjímat. Ale zkoušet se to musí
neustále a třeba budeme úspěšní.
Je zbytečné se k jednotlivým akcím v tuto chvíli více
rozepisovat. Jednak jsem o tom vesměs již dříve psal ve
Zpravodaji a za druhé nevíme, zda budeme vůbec úspěšní, tak
ať zbytečně nepředbíhám. Prioritní je pro nás zateplení MěÚ
na Partyzánské ulici a I. etapa revitalizace sídlišť.
Hlavně dojíždějícím je určena informace o opravě autobusové
čekárny. V tuto chvíli připravujeme veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce. S nástupem jara by se již mohlo
začít se stavebními pracemi. Projekt již máme připraven
delší dobu, neúspěšně jsme několikrát žádali o dotace – není
tedy déle na co čekat. Díky dobrému hospodaření si můžeme
dovolit ﬁnancovat projekt z rozpočtu města. Asi není potřeba
zmiňovat, že zastávka už potřebovala opravu jako sůl. Finance

vložené do rozvoje infrastruktury jsou dobrou investicí pro
město a hlavně pro občany.
V lednu nás opět „potěšil“ stát, když nám oznámil, že se
bude konat dražba skalky ve Starých Oldřůvkách. Vůbec
s námi nikdo nediskutoval, byli jsme nuceni se dražby
zúčastnit. Podařilo se nám areál vydražit za vyvolávací cenu
423 000 Kč. Bylo by nepředstavitelné, kdybychom se toho
nezúčastnili. Obyvatelé Oldřůvek se jednoznačně vyjádřili pro
koupi. Samozřejmě dovedu si představit, že bychom peníze
mohli proinvestovat jinak. Co také nemohu překousnout je
to, že pozemky využívali x let místní, podíleli se na stavbě
laviček a jiných prvků, v rámci možností areál udržovali
a ještě za to nyní zaplatíme. Co už, nyní je to již deﬁnitivně
zpět v majetku města a jeho občanů. Budu jen doufat, že Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových dodrží to, co
slíbil, a převede nám co nejdříve zdarma do užívání zbývající
pozemky na sídlišti.
Během února nás čeká důležitý a zodpovědný úkol: zvolit
nového ředitele či ředitelku naší základní školy na dalších
6 let. Uvidíme, jaký bude zájem. Věřím, že budeme moct
vybírat z množství kvalitních kandidátů.
Končit se má optimisticky, přijměte tedy prosím pozvání na
3. reprezentační ples Linasetu a města Budišova nad Budišovkou,
který se uskuteční v pátek 10. 3. 2017 v kulturním domě. Budeme
se na Vás těšit.
Ing. Patrik Schramm, starosta města

Seznam podaných dotačních žádostí 2016/2017
Název akce

Termín
podání

Poskytovatel
dotace

Celkové
náklady Kč

Výše dotace %

Předpokládaný
podíl města Kč

1.

Pořízení územního plánu
2. žádost

listopad 16

MMR

480 000

78%

105 600

2.

Rekonstrukce komunikace
ul. Dukelská

prosinec 16

MMR

2 000 000

50%

1.000.000

3.

Park setkávání Podlesí

prosinec 16

MMR

378 800

70%

113 640

4.

Regenerace sídliště
Budišov n. B. I. etapa

prosinec 16

MMR

10 000 000

70% max. 4 mil.

5.

Stavební úpravy MěÚ,
Partyzánská 229

prosinec 16

SFŽP

4 996 305

40%

cca 2,9 mil. Kč

6.

Rekonstrukce trávníku
a ploch TJ Spartak

listopad 16

MŠMT

1 957 000

70%

587 100

7.

Podpora sportovní činnosti
v TJ Spartak

listopad 16

MSK

217 000

50%

108 500

8.

Rekonstrukce komunikací
v centru města

leden 17

MSK

cca 700 tis.

max. 300 tis.

cca 400 tis.

9.

Park setkávání
Staré Oldřůvky

únor 17

SZIF

cca 300 tis.

max. 200 tis.

cca 100 tis.

cca 2 mil. Kč

Střípky z radnice
 Tepelné hospodářství města po roce provozu. Uplynul
již rok, kdy město převzalo od společnosti Vytep Uničov
provozování kotelen, a tak nastal čas na první bilancová-
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ní a shrnutí hospodaření. Samotné převzetí kotelen nebylo jednoduché rozhodnutí, přece jen se jedná o relativně
velký komplex kotelen a objektů, které jsou na ně napo-
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jeny, ať už jde o soukromé bytové domy na sídlišti nebo
městské byty či další budovy města, s čímž je spojena
především velká zodpovědnost. Nicméně můžeme už po
roce provozování kotelen městskou společností TeSport,
s. r. o. říci, že toto rozhodnutí bylo správné, protože výsledná cena tepla za rok 2016 činí 649,61 Kč/GJ včetně
DPH a je nižší než v posledních dvou letech. Pro srovnání:
v roce 2014 byla cena tepla 663,37 Kč/GJ, v roce 2015
pak 695,04 Kč/GJ. Letošní topná sezóna je navíc oproti
těm předchozím podstatně delší a náročnější díky chladnějšímu počasí, ale i přesto bude konečné vyúčtování tepla pro většinu odběratelů příjemné, neboť se jim budou
vracet přeplatky. Samozřejmě vše závisí na individuální
výši záloh a spotřebovaného tepla, a i když si to mnozí neuvědomují a řeší pouze výši přeplatku, je to právě cena za
1 GJ, která je rozhodující a má největší vypovídací hodnotu o hospodaření.
 Co se týká ceny tepla na rok 2017, povedlo se nám vysoutěžit velmi dobrou cenu plynu, takže by cena za GJ měla
klesnout na 620,26 Kč, přičemž jsou v této ceně plánovány i nákladnější investice do oprav kotelen, především
pak sídlištní kotelny B5, která je v současné době největší
kotelnou, a její stav není zrovna nejlepší. Samozřejmě bychom rádi v podobném trendu cen za teplo chtěli pokračovat i nadále, ale vše je otázkou toho, jak se bude vyvíjet
cena za plyn. Další položkou jsou samozřejmě neplánované opravy většího rozsahu. Jak už jsem naznačil výše, takřka všechny kotelny jsou velmi zastaralé a naším úkolem
do budoucna je tento stav výrazně zlepšit. Přes všechnu
snahu koncem loňského roku došlo k menším výpadkům
dodávky teplé užitkové vody, ale až na menší nedostatky
v informovanosti odběratelů se povedlo tento výpadek během krátké doby vyřešit.
 Prostor pro zlepšování je beze sporu vždy, na druhou stranu se občas doslechnu od některých občanů i nesmyslné
argumenty o tom, že z peněz za teplo platíme provoz
sportovní haly, nebo proč jsme převzali provozování kotelen od společnosti Vytep, když to fungovalo a podobně.
Rád bych tedy uvedl vše na pravou míru. Samotné provozování kotelen stejně jako distribuce a prodej tepla je
ostře hlídáno ze strany Energetického regulačního úřadu
a také ze strany Státní energetické inspekce, vše probíhá pod jejich přísným dohledem a jakékoliv porušení by
znamenalo odebrání licence. Veškeré náklady na provoz
tepelného hospodářství jsou striktně odděleny od ostatních
obchodních a provozních činností společnosti a nelze je
použít na nic jiného než zase jen na tepelné hospodářství.
Ostatně právě převzetí kotelen pod správu města jako jediné zaručuje všem odběratelům naprostou transparentnost
nákladů a tvorby ceny tepla, protože - ruku na srdce - ať už
se jedná o jakoukoliv soukromou společnost, vždy je jejím
hlavním cílem výdělek. A to je ten hlavní a podstatný argument, proč považujeme převzetí a provozování kotelen
společností města za správné, protože kdo jiný než právě město dokáže zajistit vlastním občanům města odpovídající a transparentní cenu tepla a současně jako jediné
může do budoucna zaručit, že se odběratelé nestanou obětí
neúměrného navyšování cen tepla za účelem zisku nějaké
soukromé společnosti.
 Vydali jsme se na dlouhou a ne zrovna jednoduchou cestu, možná by bylo jednodušší nechat vše „při starém“, ale
pevně věřím, že je to krok správným směrem, což ostatně

potvrzuje i vývoj ceny tepla. Rád bych ještě připomenul,
že se občané mohou s připomínkami či dotazy ohledně tepelného hospodářství obracet buď na pana Aleše Horáka,
jednatele společnosti TeSport s. r. o., nebo případně i přímo na mne, velmi rádi zodpovíme veškeré dotazy ohledně
ceny tepla, stavu kotelen, jejich provozu apod.
 Situace okolo přidělování bytů. V poslední době se setkáváme se stále častějšími stížnostmi ze strany občanů,
které se týkají přidělování bytů, a většinou jde o tentýž
problém, kdy stěžovatel řeší, proč zrovna on daný byt
nedostal a dostal ho někdo jiný. Bohužel, volných městských bytů je velmi málo a na každý připadá průměrně
10 a více žádostí (v posledním případě bylo dokonce 16 žádostí na jediný byt) a opravdu není v silách města zajistit
bydlení pro každého žadatele. Snažíme se vždy rozhodnout spravedlivě a objektivně, zohlednit přitom všechny
okolnosti tak, aby byt dostal opravdu ten, kdo jej nejvíc
potřebuje. O budoucím vhodném nájemci bytu rozhoduje
nejprve čtyřčlenná sociální komise, která posuzuje žádost
ze sociálního hlediska, své doporučující stanovisko sdělí
následně pětičlenná bytová komise a nakonec rozhoduje
pětičlenná rada města. Je však potřeba zdůraznit to, že
žadatelé by neměli spoléhat pouze na město a sami by se
měli aktivně podílet na vyřešení své bytové situace, město
má v tomto ohledu opravdu velmi omezené možnosti.
 Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování.
Máme za sebou takřka roční spolupráci s Agenturou pro
sociální začleňování a pomalu se blížíme ke schvalování
Strategického plánu, díky kterému budeme moci snadněji dosáhnout na dotace na projekty týkající se sociální
oblasti. V současné době jsme již ve fázi příprav záměrů
projektů, které bychom rádi v průběhu následujících tří
let zrealizovali. Nápadů máme opravdu hodně, už teď ale
víme, že ne všechny budou podpořitelné a realizovatelné,
takže doufáme, že se nám podaří ze spolupráce s agenturou získat co nejvíce možných dotačních prostředků. Mezi
ty nejzajímavější projekty, o kterých víme, že mají velkou
šanci na podporu, jsou opravy některých městských bytových domů za účelem sociálního bydlení, dále bychom
rádi rozšířili kapacitu mateřské školky a s tím související
další vybavení tříd a podporu dalších školních aktivit, pro
základní školu je také naplánováno několik projektů např.
bezbariérový přístup, modernizace učeben a další projekty
na zlepšení kvality výuky. V rámci Střediska volného času
bychom rádi zrekonstruovali starou budovu v areálu SVČ
a vytvořili zde pro všechny komunitní centrum.
Máme připraveno také několik tzv. měkkých projektů,
které by měly přispět ke zlepšení bezpečnosti ve městě
a také pomoci občanům ve vyloučených lokalitách. Mezi
ty nejdůležitější budou patřit asistenti prevence kriminality, domovníci, dále terénní pracovníci v rámci Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi a také terénní práce
zahrnující dluhové a právní poradenství. Projektových záměrů je samozřejmě nachystáno více, uvedeny jsou jen ty
největší a nejdůležitější, některé z nich budou přímo pod
záštitou města, jiné budou zprostředkovávat neziskové
organizace a doufáme, že se podaří zapojit i některé podnikatele. První výsledky by se mohly dostavit již v průběhu roku 2018 a věříme, že tato spolupráce bude pro naše
město přínosem a bude ku prospěchu všem občanům našeho města.
Ing. Pavel Jílek, místostarosta města
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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 28. listopadu 2016
(přítomno všech pět členů rady,
další přítomní: MěÚ – Ing. H. Dlouhá, M. Zatloukalová,
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
 schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků
z majetku města:
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 3144 lesní pozemek – část o výměře 384 m2
parcela č. 3173/7 lesní pozemek – část o výměře 280 m2
parcela č. st. 407/11 zast. plocha o výměře 225 m2 – součástí
je stavba bez čp/če zem. stavba
parcela č. 3566/2 ost. plocha – část o výměře cca 50 m2
parcela č. 1532/1 ost. plocha – část o výměře cca 370 m2
parcela č. 4560 TTP o výměře 3 859 m2
parcela č. st. 433 zast. plocha – zbořeniště o výměře 339 m2
parcela č. 111/2 zahrada o výměře 106 m2
parcela č. st. 434 zast. plocha – zbořeniště o výměře 157 m2
parcela č. 111/1 zahrada o výměře 775 m2
parcela č. st. 435 zast. plocha – zbořeniště o výměře 808 m2
parcela č. st. 436 zast. plocha – zbořeniště o výměře 180 m2
o Katastrální území Staré Oldřůvky:
parcela č. st. 239 zast. plocha – zbořeniště o výměře 463 m2
parcela č. 2342 ost. plocha o výměře 678 m2
parcela č. 1486/4 zahrada - část o výměře 175 m2
o Katastrální území Podlesí nad Odrou:
parcela č. 2263/19 ost. plocha – část o výměře cca 600 m2
 schvaluje pronájem pozemku v katastrální území Budišov nad Budišovkou - parcela č. 4488 ostatní plocha - část
o výměře 30 m2; nájemce Vodafone Czech. Republic, a. s.,
se sídlem nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5; výše
nájemného 7 500 Kč/rok + DPH
 schvaluje propachtování pozemků v majetku města následně:
Katastrální území Staré Oldřůvky - pachtýř EUREPOL, spol.
s r.o.; parcela č. 2322 ost. plocha o výměře cca 3 949 m2;
výše pachtovného 480 Kč/rok,
Katastrální území Budišov nad Budišovkou - pachtýř Myslivecký spolek Svatý Hubert; parcela č. 3814 TTP o výměře
16 528 m2, výše pachtovného 1 980 Kč/rok;
doba pachtu se schvaluje jako neurčitá s roční výpovědní
lhůtou,
 doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8015847/1 pro oprávněného
ČEZ Distribuce, a.s. spočívající v zajištění práv oprávněného související se stavbou zařízení distribuční soustavy
„IP-12-8015857, Budišov nad Budišovkou, parc. č. 567/7,
přípojka kNN, podzemní kabel NN 0,4 kV; věcným břemenem bude zatížen pozemek ppč. 602/6 TTP, k.ú. Budišov
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nad Budišovkou; věcné břemeno se bude zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 1 210 Kč a jeho rozsah bude vymezen v geom. plánu č. 1132-441/2014, který bude součástí
smlouvy a doporučuje zastupitelstvu města pověřit starostu města podpisem smlouvy,
schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu ze dne 26. 11.
2015, který uzavírají město Budišov nad Budišovkou jako
pronajímatel a TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o. jako
nájemce; předmět nájmu - pozemek parcela č. 448/1 ostatní
plocha – sportoviště a rekreační plocha část o výměře (dle
přiloženého snímku); výše ročního nájemného za předmět
nájmu 2 000 Kč + DPH v platné sazbě,
schvaluje zveřejnění záměru města na výpůjčku nemovitostí v majetku města katastrální území Budišov nad Budišovkou; pozemek ppč. st. 909 zast. plocha a nádvoří o výměře 179 m2, součástí je stavba bez čp/če, obč. vybavenost,
stavba stojí na pozemku parcela č. st. 909,
schvaluje přijetí ﬁnančního daru pro Mateřskou školu Budišov nad Budišovkou okres Opava, příspěvková organizace od Jitky Bogárové ve výši 2 500 Kč na nákup hraček pro
děti v MŠ,
schvaluje výsledek hospodaření města a příspěvkových organizací za I. až III. čtvrtletí roku 2016,
doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet na rok
2017 jako přebytkový s tím, že přebytek ve výši 2 770 tis.
Kč bude použit ke splácení úvěrů z předchozích let. Výše
rozpočtu v příjmové části činí 53 197 tis. Kč, ve výdajové části 50 427 tis. Kč a doporučuje zastupitelstvu města
schválit závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na
rok 2017 v celkové výši 14 365 tis. Kč, dle přiloženého materiálu,
doporučuje zastupitelstvu města přenést pravomoc k provádění rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu města na rok 2017 na radu města, a to v plném rozsahu,
schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2016 č. 28 ve výdajové části rozpočtu ve výši 50 000 Kč
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
-50 000 Kč
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby
+50 000 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2016 č. 29 ve výdajové části rozpočtu ve výši 110 000 Kč
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
-110 000 Kč
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby
+90 725 Kč
2169 – 6130 – Pozemky
+19 275Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2016 č. 30 ve výdajové části rozpočtu ve výši 42 350 Kč
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
-42 350 Kč
2169 – 6130 – Pozemky
+42 350 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2016 č. 31 ve výdajové části rozpočtu ve výši 70 000 Kč
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
-70 000 Kč
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby
+70 000 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2016 č. 32 v příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši 28 919 Kč
v příjmové části rozpočtu
0000 – 4116 – Ost. neinv. přijaté transfery ze SR +28 919 Kč
ve výdajové části rozpočtu
5512 – 5021 – Ostatní osobní výdaje
+7 880 Kč
5512 – 5139 – Nákup materiálu j. n.
+4 000 Kč
5512 – 5156 – Pohonné hmoty a maziva
+10 639 Kč
5512 – 5167 – Služby školení a vzdělávání
+6 400 Kč
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 doporučuje zastupitelstvu města schválit OZV č. 2/2016
města Budišov nad Budišovkou, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
 schvaluje změnu nájemce v nebytovém prostoru na ul.
Partyzánská č. p. 229 v Budišově nad Budišovkou – nyní
Zámek Dolní Životice, p.o., nově od 1. 1. 2017 Domov Letokruhy, p.o.,
 schvaluje modernizaci a rozšíření webových stránek Města
Budišov nad Budišovkou,
 schvaluje zveřejnění záměru na výpůjčku lyžařského vleku
v Budišově nad Budišovkou – Guntramovice;
 nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zapojení do
projektu pořízení územní studie veřejných prostranství,
 schvaluje spol. Lesy Budišov nad Budišovkou s.r.o. zakoupení vyvážecího vleku za traktor v ceně do 2 000 000 Kč
vč. DPH, s doﬁnancováním 50% ze SZIF a schvaluje spol.
Lesy Budišov nad Budišovkou s.r.o použití vlastních ﬁnančních prostředků ve výši 50% na pořízení vyvážecího
vleku za traktor,
 schvaluje vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce
ředitele/ ředitelky Základní školy Budišov nad Budišovkou,
okres Opava, příspěvkové organizace,
 doporučuje zastupitelstvu města schválit Memorandum
o spolupráci mezi Odborem pro sociální začleňování Úřadu
vlády ČR a Městem Budišov nad Budišovkou,
 schvaluje Příkazní smlouvu mezi Městem Budišov nad Budišovkou a Seller Moravia s.r.o. na akci „Revitalizace sídliště Budišov nad Budišovkou – I. Etapa“,
 schvaluje vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací a jednateli společnosti Lesy Budišov n. B. s.r.o. dle
přiloženého materiálu,
 schvaluje spolupráci s DENÍKEM a objednávku balíčku
Města obce 2017 ve výši 12 900 Kč; základem balíčku je
vždy inzerce v Regionu, on-line inzerce a inzerce v Deníku
Extra; součástí obou balíčků bude navíc redakční podpora
v Regionu,
 doporučuje zastupitelstvu města schválit Výroční zprávu
o činnosti Mateřské školy Budišov nad Budišovkou, okres
Opava, příspěvková organizace za rok 2015/2016,
 schvaluje uzavření Mateřské školy Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace v době vánočních prázdnin 22. 12. 2016 - 30. 12. 2016,
 schvaluje vyšší počet žáků ve třetí třídě Základní školy Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace od 1. 9. 2016,
 ruší Spisový řád Městského úřadu Budišov nad Budišovkou ze dne 20. 6. 2005 a schvaluje Spisový řád Městského
úřadu Budišov nad Budišovkou s účinností od 1. 1. 2017
dle materiálu,
 schvaluje podání žádosti o dotaci TJ Spartak na MŠMT na
projekt „Rekonstrukce fotbalového hřiště ve městě Budišov nad Budišovkou“ a doporučuje zastupitelstvu města
schválit poskytnutí ﬁnančních prostředků v minimální výši
195 700 Kč, což činí 10% spoluﬁnancování v rámci žádosti
o dotaci z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt „Rekonstrukce fotbalového hřiště ve
městě Budišov nad Budišovkou“,
 neschvaluje pořízení „Územní studie krajiny“ prostřednictvím ORP – města Vítkov v rámci žádosti o dotaci z operačního programu MMR,
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2016 č. 33 ve výdajové části rozpočtu ve výši 82 000 Kč

6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
-82 000 Kč
3111 – 5651 – Neinv. půjčené prostř. zřízeným PO
+82 000 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2016 č. 34 ve výdajové části rozpočtu ve výši 30 000 Kč
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
-30 000 Kč
5311 – 5021 – Ostatní osobní výdaje
+10 000 Kč
5311 – 5139 – Nákup materiálu j. n.
+20 000 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2016 č. 35 ve výdajové části rozpočtu ve výši 45 445 Kč
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
-45 445,00 Kč
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby
+45 445,00 Kč
dne 14. prosince 2016
(přítomno všech pět členů rady,
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
 schvaluje revokaci rozpočtového opatření č. 27 (výdaje na
projekt Inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku) a schvaluje
rozpočtové opatření č. 36 rozpočtu města pro rok 2016 ve
výdajové části rozpočtu ve výši 266 315 Kč
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
+266 315 Kč
3299 - 5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru
-127 050 Kč
3299 – 5021 – Ostatní osobní výdaje
-78 668 Kč
3299 – 5031 – Povinné pojistné na SZ a stát.polit. zaměstnanosti
-44 163 Kč
3299 – 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravot. pojištění
-15 899 Kč
3299 – 5038 – Zákonné pojišt. zaměstnavatele za zaměstnance
-535 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2016 č. 37 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši 42 657 Kč:
v příjmové části rozpočtu
0000 – 4222 – Investiční přijaté transfery od krajů
+42 657 Kč
ve výdajové části rozpočtu
2212 – 6121 – budovy, haly a stavby
+42 657 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2016 č. 38 ve výdajové části rozpočtu ve výši 13 197 253,50 Kč
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva -13 197 253,50 Kč
0000 – 8124 – Uhrazené splátky dl. přijatých půjčených
prostř.
+13 197 253,50 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2016 č. 39 ve výdajové části rozpočtu ve výši 260 000 Kč
3612 – 5152 – Teplo
-260 000 Kč
3631 – 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek
+200 000 Kč
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby
+60 000 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2016 č. 40 ve výdajové části rozpočtu ve výši 20 279,20 Kč
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
-20 279,20 Kč
6115 – 5021 – Ostatní osobní výdaje
+20 279,20 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2016 č. 41 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši 296 100 Kč:
v příjmové části rozpočtu
0000 – 1113 – Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
+205 000 Kč
0000 – 1342 – Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
+5 700 Kč
0000 – 1343 – Poplatek za užívání veřejného prostranství
+2 000 Kč
0000 – 1345 – Poplatek z ubytovací kapacity
+4 900 Kč
0000 – 1351 – Odvod loterií a jiných podobných her +
48 000 Kč
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3612 – 2111 – Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
+30 500 Kč
ve výdajové části rozpočtu
6171 – 5169 – Nákup ostatních služeb +75 000 Kč
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva +221 100 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2016 č. 42 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši 151 030 Kč:
v příjmové části rozpočtu
0000 – 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů
+151 030 Kč
ve výdajové části rozpočtu
5512 - 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
+151 030 Kč
 ruší své usnesení č. 582/16 ze dne 28. 11. 2016 v plném
znění (usnesením bylo schváleno zveřejnění záměru města
na výpůjčku lyžařského vleku v Guntramovicích),
 jmenuje členy konkursní komise pro konkursní řízení na
obsazení funkce ředitele/ ředitelky Základní školy Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvkové organizace
v tomto složení:
Předseda: Ing. Patrik Schramm, starosta města
Členové: Ing. Pavlína Kadrnková – referentka odboru
školství KÚ- MSK, RMDr. Libor Kubica – školní inspektor ČŠI, Soňa Patakiová – učitelka ZŠ Budišov n/B., Mgr.
Ivana Tomandlová - radní, PaedDr. Leoš Tesárek – ředitel
ZŠ Raduň, Kamila Kohoutková – členka školské rady
Tajemnice: Alena Čelková
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2016 č. 43 ve
výdajové části rozpočtu ve výši 7 600 Kč
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva -7 600 Kč
3299 – 5169 – Nákup ostatních služeb j. n.
+7 600 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2016 č. 44 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši 3 573 544,70 Kč:
v příjmové části rozpočtu
0000 – 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
+3 573 544,70 Kč
ve výdajové části rozpočtu
3299 – 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
+1 589 587,07 Kč
3299 – 5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru
+ 127 171 Kč
3299 – 5021 – Ostatní osobní výdaje
+78 668 Kč
3299 – 5031 – Povinné pojistné na SZ a stát. polit. zaměstnanosti
+ 44 193 Kč
3299 – 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravot. pojištění
+15 910 Kč
Celkem
1 855 529,07 Kč
3299 – 5221 – Neinvestiční transfery obecně pros. společnostem
+1 257 712,13 Kč
3299 – 5339 – Neinvestiční transfery cizím přísp. organizacím
+ 460 303,50 Kč
dne 2. ledna 2017
(přítomno všech 5 členů rady města,
další přítomní: MěÚ - Ing. H. Dlouhá,
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
 schvaluje rozpis rozpočtu města na rok 2017 schváleného
zastupitelstvem dne 14. 12. 2016 dle přiloženého materiálu,
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2016 č. 45 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši 253 569 Kč:
v příjmové části rozpočtu
0000 – 4113 – Neinvestiční přijaté transfery za SF -26 000 Kč
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3419 – 2111 – Příjmy z pronájmu služeb a výrobků
+6 995 Kč
3613 – 2132 – Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
+174 576 Kč
3632 – 2132 – Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
+6 300 Kč
3639 – 2119 – Ostatní příjmy z vlastní činnosti +2 057 Kč
3639 – 2310 – Příjmy z prodeje krátk. a DDHM +27 128 Kč
3722 – 2112 – Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za účelem prodeje)
+ 12 513 Kč
3723 – 2112 – Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za účelem prodeje)
+ 50 000 Kč
ve výdajové části rozpočtu
6171 – 5142 – Kurzové rozdíly ve výdajích + 34 000 Kč
6171 - 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
+86 300 Kč
6310 – 5163 – Služby peněžních ústavů
+1 200 Kč
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
+132 069 Kč
dne 16. ledna 2017
(přítomno všech 5 členů rady města,
další přítomní: MěÚ - Ing. H. Dlouhá, M. Zatloukalová,
G. Roháčová, Dis.,
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 1
v tř. 8 – Financování a výdajové části rozpočtu o částku
6 636 701,89 Kč
tř. 8 – Financování
0000 – 8115 – Změna stavu krátkodobých ﬁn. prostř. na
účtech
+ 6 636 701,89 Kč
ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva +6 636 701,89 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 2 pro rok 2017 ve výdajové části rozpočtu ve výši 114 000 Kč
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
-114 000 Kč
4349 – 5321 – Neinvestiční transfery obcím +96 000 Kč
3299 – 5169 – Nákup služeb j. n. (stravenky) +18 000 Kč
 schvaluje v souladu s vnitřním předpisem č. 10, Směrnice
k používání fondu zaměstnavatele (sociální fond), rozpočet
sociálního fondu na rok 2017 dle přiloženého materiálu,
 doporučuje zastupitelstvu města schválení dodatku č. 3 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,
 doporučuje zastupitelstvu města nabytí nemovitých věcí
pozemku parcela č. 530/2 o výměře 11 165 m2 ostatní plocha - dobývací prostor a pozemku parcela č. 530/4 o výměře
3 697 m2, ostatní plocha – dobývací prostor , včetně součástí
v k.ú. Staré Oldřůvky; schválit nejvyšší podání ve výši 423
000Kč, souhlasit s účastí ve výběrovém řízení s následnou
aukcí za podmínek stanovených VŘ č. OOP/199/2016 ze dne
29. 12. 2016 a stanovit starostu města Ing. Patrika Schramma
účastníkem VŘ za Město Budišov nad Budišovkou,
 doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemků
z majetku města:
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 3144 lesní pozemek – část o výměře 384 m2
parcela č. 3173/7 lesní pozemek – část o výměře 280 m2
Lesům ČR, s.p., správa toku - oblast povodí Odry za kupní
cenu 6 640 Kč
parcela č. st. 407/11 zast. plocha o výměře 225 m2 – součástí
je stavba bez čp/če zem. stavba panu P. M. za kupní cenu
260 000 Kč
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parcela č. 3566/2 ost. plocha – část o výměře cca 50 m2
panu P. M. za kupní cenu 47 Kč/m2
parcela č. 4560 TTP o výměře 3 859 m2 AUTOMOTOKLUBU Budišov nad Budišovkou za kupní cenu 24 000 Kč
- vkladem předkupní právo
o Katastrální území Staré Oldřůvky:
parcela č. st. 239 zast. plocha – zbořeniště o výměře 463 m2
parcela č. 2342 ost. plocha o výměře 678 m2 panu D. B. za
kupní cenu 77 000 Kč
parcela č. 1486/4 zahrada - část o výměře 175 m2 F. K. za
kupní cenu 38 Kč/m2
schvaluje pořízení schodišťové sedačky v Domě s pečovatelskou službou I. na ul. Pivovarská č. p. 317 v Budišově
nad Budišovkou,
bere na vědomíí žádost nájemníků domu 680, Berounská
ul. V Budišově nad Budišovkou na vybudování plynové kotelny v bytovém domě čp 680,
schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 4, nám. Republiky 661 v Budišově nad Budišovkou, jedná se o byt II. kategorie, nájemní
smlouva bude uzavřena od 1. 3. 2017 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku,
schvaluje cenu nájemného hrobových míst na hřbitovech
Budišov nad Budišovkou, Guntramovice, Staré Oldřůvky
a Podlesí pro rok 2017 ve výši 7 Kč/m2 dle věstníku MF
č. 12/2016, schvaluje cenu za služby spojené s nájmem na
hřbitovech Budišov nad Budišovkou, Guntramovice, Staré
Odlřůvky a Podlesí pro rok 2017 ve výši 13 Kč/m2.
bere na vědomí informaci o podaných žádostech o dotaci 2016/2017 a bere na vědomí informaci o probíhajících
a plánovaných investičních akcích 2017 – 2018,

 doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí podané
žádosti o výjimku z Obecně závazné vyhlášky o nočním
klidu Moto-klubu Beskyds Raiders z. s. a Tomáše Bartošky,
Slunečná 131, Jakubčovice nad Odrou a uložit starostovi
města připravit novou OZV o nočním klidu s uvedením
akcí, pro které bude schválena výjimka z OZV o nočním
klidu,
 schvaluje Smlouvu o nájmu sportovního areálu – SKI
AREÁL Horní Guntramovice s Oddílem lyžování Budišov
nad Budišovkou, se sídlem Na Úbočí 538, 747 87 Budišov
nad Budišovkou dle přiloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem smlouvy,
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 3 ve výdajové části rozpočtu ve výši 80 000 Kč
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
-80 000 Kč
6310 – 6201 – Nákup akcií
+80 000 Kč
 schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 11/16 mezi ﬁrmou PPS Kania s.r.o. a městem Budišov nad Budišovkou
a pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1,
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 4 ve výdajové části rozpočtu ve výši 10 049,50 Kč
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
-10 049,50 Kč
5512 – 5366 – Výdaje z ﬁn. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi
+10 049,50 Kč
dne 26. ledna 2017
(přítomno všech 5 členů rady města,
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
 schvaluje zveřejnění záměru města na pronájem pozemku
v majetku města, k. ú. Budišov nad Budišovkou, parcela 2254/1 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
o výměře 21 515 m2.

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 14. prosince 2016
(Přítomno 12 členů zastupitelstva města,
omluveni: D. Sekerková, R. Němeček, Mgr. P. Franěk
další přítomní: MěÚ - Ing. H. Dlouhá, G. Roháčová, DiS.,
J. Skalková, M. Stránská, Dis., ZŠ - J. Vondrouš, ředitel, MŠ –
Mgr. S. Novotná, ředitelka, SVČ – Bc. J. Poljak, ředitel
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 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru na sjednaný
účel: Stavba sportovní haly města Budišova nad Budišovkou dle přílohy a pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 Ing. Vrchovecký se omlouvá za pozdní příchod
 schvaluje materiály uvedené v příloze tohoto usnesení – re-

ﬁnancování stávajících úvěrů u ČSOB:
a) Dodatek č. 5, ke Smlouvě o úvěru č. 2210/08/0057
– Opravy a rekonstrukce BD Berounská čp. 680, Budišov nad Budišovkou,
b) Dodatek č. 4, ke Smlouvě o úvěru č. 0478/10/2210
– Rekonstrukce městských BD na náměstí Budišova nad
Budišovkou,
c) Dodatek č. 3, ke Smlouvě o úvěru č. 0111/11/2210 – Výstavba nového vodovodu v části Budišova nad Budišovkou - Staré Oldřůvky,
d) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 227/12/5628 – Zateplení ZŠ, KD, kotelna na biomasu zvýšení separace
KO a řešení nakládání s bioodpadem,
e) Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 0935/12/5628
– Kontokorent
f) Smlouvu o úvěru č. 2038/16/5625 – Smlouva o reﬁnancování úvěrů dle písm. a) až d)
a pověřuje starostu města podpisem dodatků ke smlouvám
a smluv o úvěrech
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje rozpočet na rok 2017 jako přebytkový s tím,
že přebytek ve výši 2.770 tis. Kč bude použit ke splácení
úvěrů z předchozích let; výše rozpočtu v příjmové části činí 53.197 tis. Kč, ve výdajové části 50.427 tis. Kč;
schvaluje závazné ukazatele pro příspěvkové organizace
na rok 2017 v celkové výši 14.365 tis. Kč, dle přiloženého
materiálu,
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)

7

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

 pověřuje radu města k provádění rozpočtových opatření ve
schváleném rozpočtu města na rok 2017 v plném rozsahu,
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje úpravu závazných ukazatelů u příspěvkové organizace Středisko volného času na rok 2016 - příspěvek na
provoz, opravy a údržbu v celkové výši 3.289.000 Kč,
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje zřizovací listiny příspěvkových organizací: Mateřská škola Budišov nad Budišovkou, Základní škola Budišov
nad Budišovkou a Střediska volného času Budišov nad Budišovkou dle přiloženého návrhu a pověřuje starostu a místostarostu podpisem zřizovacích listin příspěvkových organizací,
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování sociálních služeb a poskytování příspěvku na činnost s neziskovou organizací Charita Odry a pověřuje starostu města
podpisem dodatku,
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje převod pozemků z majetku města následně:
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 212/14 ostatní plocha o výměře 12 m2 paní A. T.
za kupní cenu 108 Kč/m2
o Katastrální území Staré Oldřůvky:
parcela č. 105/4 TTP o výměře 23 m2 manželům S. za kupní
cenu 86 Kč/m2
parcela č. 2218/1 ost. plocha – část o výměře cca 30 m2
panu L. S. za kupní cenu 38 Kč/m2
o Katastrální území Guntramovice:
parcela č. 646/3 ost. plocha o výměře 314 m2 panu J. J. za
kupní cenu 67 Kč/m2
o Katastrální území Podlesí nad Odrou:
ppč. 2268/29 ost. plocha – část o výměře cca 200 m2 panu
J. A. za kupní cenu 38 Kč/m2
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje vykoupení nemovitostí do majetku města:
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
pozemek parcela č. 3444/3 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 752 m2, od Zemědělského podniku Rázová,
státní podnik v likvidaci za cenu v místě obvyklou, tj.
40.000 Kč,
pozemek parcela č. 4229 TTP o výměře 4 263 m2, od paní
M. B. za cenu 10 Kč/m2
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 neschvaluje vykoupení nemovitostí do majetku města:
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 3495/1 ost.plocha – ost. kom. o výměře 172 m2
parcela č. 3496/1 ost.plocha – ost. kom. o výměře 755 m2
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvalujeDodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 1. 3. 2012
pro vypůjčitele Tělovýchovná jednota Spartak Budišov nad
Budišovkou, z. s., IČO 47813709, se sídlem Dukelská 726,
747 87 Budišov nad Budišovkou; předmět výpůjčka se doplňuje o nemovitosti: pozemek ppč. st. 909 zast. plocha a nádvoří o výměře 179 m2, součástí je stavba bez čp/če, obč. vybavenost, stavba stojí na pozemku parcela č. st. 909,
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-128015847/1 pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. spočívající v zajištění práv oprávněného související se stavbou
zařízení distribuční soustavy „IP-12-8015857, Budišov nad
Budišovkou, parc. č. 567/7, přípojka kNN, podzemní kabel
NN 0,4 kV; věcným břemenem bude zatížen pozemek ppč.
602/6 TTP; věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou ná-
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hradu ve výši 1 210 Kč a jeho rozsah je vymezen v geom.
plánu č. 1132-441/2014, který je součástí smlouvy; pověřuje starostu města podpisem smlouvy,
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje OZV č. 2/2016 Města Budišov nad Budišovkou,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje Výroční zprávu Mateřské školy Budišov nad
Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace za rok
2015/2016,
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje Memorandum o spolupráci mezi Odborem pro
sociální začleňování Úřadu vlády ČR a městem Budišovem
nad Budišovkou,
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 bere na vědomí podání žádosti o dotaci TJ Spartak na
MŠMT na projekt „Rekonstrukce fotbalového hřiště ve městě
Budišov nad Budišovkou“ a schvaluje poskytnutí ﬁnančních
prostředků v minimální výši 195 700 Kč, což činí 10% spoluﬁnancování v rámci žádosti o dotaci z programu Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy na projekt „Rekonstrukce
fotbalového hřiště ve městě Budišov nad Budišovkou“,
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci mezi obcemi Vítkov a Budišov nad Budišovkou ze dne 28. 4. 2016,
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje projekt Regenerace sídliště pro rok 2017, schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvu pro místní
rozvoj z programu Podpora bydlení, podprogram 117D062
„Regenerace sídlišť“ a schvaluje doﬁnancování akce Regenerace sídliště pro rok 2017 ve výši cca 2 mil. Kč z přebytku
hospodaření za rok 2016,
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje Smlouvu o výpůjčce movitých věcí mezi Střediskem volného času Budišov nad Budišovkou, okres Opava,
příspěvkovou organizací a Městem Budišov nad Budišovkou dle přiloženého materiálu (projekt „Spojme sa rýchlo
a moderně“),
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje Smlouvu o výpůjčce movitých věcí mezi Střediskem volného času Budišov nad Budišovkou, okres Opava,
příspěvkovou organizací a Městem Budišov nad Budišovkou dle přiloženého materiálu (projekt „Pojďme spoločně
za kulturou“),
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje zveřejnění záměru města na pronájem nemovitostí v majetku města:
o Katastrální území Guntramovice:
SKI AREÁL Horní Guntramovice - lyžařský vlek (invent.
č. 4843, 4844 a 4845) na pozemcích parcela č.: 1464, 1462,
1466, 1436, 1465, 1411,1412,
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 bere na vědomíí zprávu o Skiareálu Horní Guntramovice.
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
dne 18. ledna 2017
(Přítomno 14 členů zastupitelstva města,
omluven: Ing. P. Jílek,
další přítomní: MěÚ - Ing. H. Dlouhá, M. Zatloukalová,
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
 schvaluje nabytí nemovitých věcí pozemku parcela č. 530/2
o výměře 11 165 m2 ostatní plocha - dobývací prostor a po-
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zemku parcela č. 530/4 o výměře 3 697 m2, ostatní plocha
– dobývací prostor, včetně součástí v k.ú. Staré Oldřůvky,
schvaluje nejvyšší podání ve výši 423 000 Kč, schvaluje účast ve výběrovém řízení s následnou aukcí za podmínek stanovených VŘ č. OOP/199/2016 ze dne 29. 12. 2016
a stanoví starostu města Ing. Patrika Schramma účastníkem
VŘ za Město Budišov nad Budišovkou,
(14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje Dodatek č. 3 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,
(14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje převod pozemků z majetku města:
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 3144 lesní pozemek – část o výměře 384 m2
parcela č. 3173/7 lesní pozemek – část o výměře 280 m2
Lesům ČR, s.p., správa toku - oblast povodí Odry za kupní
cenu 6 640 Kč,
parcela č. st. 407/11 zast. plocha o výměře 225 m2 – součástí
je stavba bez čp/če zem. stavba panu P. M. za kupní cenu
260 000 Kč

parcela č. 3566/2 ost. plocha – část o výměře cca 50 m2
panu P. M. za kupní cenu 47 Kč/m2
parcela č. 4560 TTP o výměře 3 859 m2 AUTOMOTOKLUBU Budišov nad Budišovkou za kupní cenu 24 000 Kč s předkupním právem pro město Budišov n.B. v případě prodeje
o Katastrální území Staré Oldřůvky:
parcela č. st. 239 zast. plocha – zbořeniště o výměře 463 m2
parcela č. 2342 ost. plocha o výměře 678 m2 panu D. B. za
kupní cenu 77 000 Kč
parcela č. 1486/4 zahrada - část o výměře 175 m2 F. K. za
kupní cenu 38 Kč/m2
(14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 bere na vědomí podané žádosti o výjimku z Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu Moto-klubu Beskyds Raiders
z. s. a Tomáše Bartošky, Slunečná 131, Jakubčovice nad
Odrou a ukládá starostovi města připravit novou OZV
o nočním klidu s uvedením akcí, pro které bude schválena
výjimka z OZV o nočním klidu,
(14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 bere na vědomíí informaci o podaných žádostech o dotaci 2016/2017 a bere na vědomí informaci o probíhajících
a plánovaných investičních akcích 2017 – 2018.
(14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)

Přání redakční rady
Milí spoluobčané, milí čtenáři našeho zpravodaje,
vítáme Vás u prvního čísla zpravodaje letošního roku. Co nám

rok 2017 přinese? Asi všichni jsme tak trochu doufali, že se po
novoročním přípitku vše změní k lepšímu a už jsme zase v realitě všedních dnů. Ale rok teprve našlápl a my Vám přejeme,
aby se Vám vše, co jste si předsevzali, podařilo dotáhnout do
zdárného konce, abyste měli skvělý rok, plný báječných chvil
a skvělých přátel. Přejeme Vám, aby se vše vyvíjelo podle Vašich představ a pokud máte touhu něco ve svém životě změnit, přejeme Vám odvahu a sílu to změnit a splnit si tak své
sny. K tomu ale budete potřebovat také koření života, přejeme
Vám tedy pevné zdraví, nadhled, lásku, optimismus a radost
ze života.
I my jsme se letos rozhodli pro malou změnu, měníme tvář našeho zpravodaje a doufáme, že se Vám bude líbit. Ale k tomu
potřebujeme také Vaše příspěvky, kterými nám pomáháte náš
zpravodaj vytvářet. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci .
S přáním všeho dobrého v tomto roce 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.

Vstřícný krok zákazníkům
Od 2. ledna roku 2017 je zákaznická linka přístupná až do 20:00. Vodárenská společnost
chce tímto krokem umožnit svým zákazníkům, aby se na ni mohli obracet se svými dotazy,
podněty a připomínkami i ve večerních hodinách třeba po příchodu ze zaměstnání.
Zákaznická linka: 800 292 400
V pracovní dny 7:30 - 20:00

Poruchová služba: 800 292 300
24 hodin denně
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Projekt Probační a mediační služby
pomáhá obětem trestných činů
Dvacátý druhý únor byl vyhlášen v souvislosti s podpisem
Charty práv obětí ve Velké Británii dne 22. 2. 1990 Evropským
dnem obětí trestných činů. Má pomoci zvýšit obecné povědomí o této problematice včetně možné pomoci a podpory obětí.
Pokud jste se stali obětí trestného činu a kladete si otázku, proč
se to muselo stát zrovna vám, ovládají vás pocity smutku, strachu, vzteku či nespravedlnosti a nevíte, kam přesně se s vaší
tíživou situací obrátit o radu anebo o pomoc, tak právě pro vás
je zde projekt „Proč zrovna já? II“. Tento projekt je ﬁnancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem a je
realizován Probační a mediační službou ČR. „Projekt si klade za cíl působit v 55 městech naší republiky a je zaměřen na
právní i psychosociální poradenství a pomoc obětem trestných
činů. Je důležité zdůraznit, že služby jsou poskytovány naprosto bezplatně a jsou určeny všem, kteří se cítí byť i subjektivně
obětí trestné činnosti, nehledě na svůj věk, pohlaví, způsobenou újmu či fázi trestního řízení,“ uvádí Petr Hýl, regionální
konzultant projektu a dodává: „Poradenství poskytují zkušení,
empatičtí a vzdělaní poradci, kteří se snaží o maximálně citlivý, diskrétní a profesionální přístup. Každá oběť, ať závažného

či bagatelního skutku, si totiž zaslouží adekvátní a individuální
péči, neboť prožívání újmy může být velmi osobité.“
V rámci severní Moravy působí poradna také v Opavě na ulici Jaselská 16, v blízkosti zastávky linky MHD č. 218 – Městské sady, ve vile Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu
zemědělského. Poradnu lze kontaktovat telefonicky: 727 940
191, e-mailem: makovy.pms@gmail.com, či osobně bez objednání v rámci poradenských hodin, a to v úterý od 14 do 18 hodin a ve čtvrtek od 8 do 12 hodin.
„Dveře u nás jsou otevřené, snažíme se maximálně vyjít vstříc
a pomoci. Obětem trestného činu poskytneme informace týkající se průběhu trestního řízení a nastíníme jim možný vývoj.
Podáme také informace o tom, kdy a jak mohou například
uplatnit nárok na náhradu škody, případně nabídneme možnost řešení situace s pachatelem formou mediace. Služba je
diskrétní s individuálním přístupem. Jsme státní organizace,
disponujeme kontakty na spolupracující organizace i orgány
činné v trestním řízení, naše možnosti pomoci jsou poměrně
široké,“
“ uvádí na závěr Radek Makový, jeden z poradců pro
oběti trestných činů.

Cesta pro mladé a Vzdělávání praxí:
Klíčem k práci je praxe a další vzdělávání
V dnešní projektové době, kdy se mnoho z nich zaměřuje na
pomoc spoluobčanům, přichází Fond dalšího vzdělávání (FDV)
s příležitostí, která je mezi podobnými projekty novinkou,
a která nabízí možnost zúčastnit se stáží v reálném prostředí
ﬁrem. Nejedná se o žádné exkurze do ﬁrem, kde se stážista na
pár chvil podívá pod ruce zaměstnance ﬁrmy, ale reálně se zapojí do ﬁremního dění a získá, v dnešní době, tolik potřebnou
praxi. Seznamte se s projekty Cesta pro mladé a Vzdělávání
praxí. Smyslem projektu Cesta pro mladé je propojit nadšené

studenty a podnikatele. Vzdělávání praxí se snaží pomoci nezaměstnaným, lidem na/po rodičovské dovolené či lidem nad
50 let, zvýšit úroveň jejich kvaliﬁkace, prohloubit praktické
dovednosti a odborné kompetence. Zapojené ﬁrmy z České republiky mohou do svého týmu získat nadějnou posilu, předat
zkušenosti mladým talentům a mají šanci navázat spolupráci
s člověkem, který má chuť se aktivně vzdělávat, a získat tak budoucího zaměstnance. Více informací se dozvíte v příloze nebo
na webech www.cestapromlade.cz a www.vzdelavanipraxi.cz

Téměř 170 milionů do vodovodů, kanalizací a čistíren
na Opavsku
Investice do infrastruktury letos představují 125 milionů,
43 milionů směřuje do oprav technologií, zařízení a budov
Ostrava 31. 1. 2017 – Více než 66 milionů bude letos investováno do kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod,
téměř 59 milionů je na Opavsku v roce 2017 určeno na
obnovu a rozvoj vodovodních sítí. Po dokončení největší
strojně-technologické modernizace Úpravny vody Podhradí v její téměř šedesátileté historii za 130 milionů korun na
konci roku 2016 proběhnou letos významné opravy vodojemů na páteřní síti – například v Chvalíkovicích.
„Na začátku roku 2017 bude dokončena výstavba vyhnívací nádrže v Čistírně odpadních vod Opava. Stavba, která byla zahájena v roce 2015, si celkem vyžádá více než 50 milionů korun. Díky
výstavbě nové vyhnívací nádrže o objemu 2000 m3 bude vyřešena
jak kapacita kalového hospodářství v čistírně, tak hygienizace
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kalů,“
“ popisuje ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.
V Opavě budou probíhat také významné rekonstrukce kanalizační sítě na ulicích Husova, Těšínská, Polanova, Wolkerova,
Polní, Filípková, Zborovská nebo Denisově náměstí. Investiční náklady těchto akcí jsou pro rok 2017 naplánovány na
zhruba 35 milionů korun. Významné stavební akce proběhnou
v čistírnách ve Vítkově nebo Háji ve Slezsku, kde dojde k jejímu rozšíření tak, aby bylo možné na ni napojit nové lokality.
„Ke zvýšení kapacity dojde také v případě čistírny v Dolním
Benešově, která je na hranici projektovaného objemu čištěných odpadních vod, aby bylo možné v budoucnosti uvažovat
o napojení dalších obyvatel. Plánované náklady těchto tří staveb v roce 2017 přesahují 22 milionů korun,“
“ dodává Tlolka.
Rekonstrukce vodovodních sítí budou probíhat v Opavě například
v ulicích Olomoucká, Čechova, Ratibořská, 28. října, Kořeného
nebo Vítečkova. „Modernizovat se ale budou vodovodní řady v dal-
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ších obcích a městech okresu, například ve Velké Polomi, Oticích,
Dolní Lhotě, Budišově nad Budišovkou nebo Velkých a Malých
Hošticích,“
“ říká ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.
Dojde například také k opravám a modernizaci vodojemů
v Chvalíkovicích, Třebomi, Smolkově, Žimrovicích, Rohově,
Vítkově, Nových Těchanovicích nebo Ludgeřovicích za více
než 24 milionů korun. Opravou projdou kanalizační sítě v Opavě (ulice Liliová, Hilova, Filípkova nebo Zborovská), Budišově
nad Budišovkou nebo Odrách za více než 10 milionů korun.

Společnost SmVaK Ostrava investovala do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury od roku 1995 téměř
10 miliard korun. Z dlouhodobého hlediska objem investic roste a v roce 2016 dosáhl s 550 miliony korun nejvyšší
částky v historii ﬁrmy. Od roku 2008 se drží objem ročně
investovaných prostředků nad půlmiliardou korun ročně.
Zhruba sto padesát milionů v letošním roce letos poputuje
také do oprav vodohospodářské infrastruktury, zařízení nebo
technologií.
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí SmVaK

ZPRÁVY MĚSTSKÉ POLICIE
 2. 12. 2016, 20.00
hod. - přijato oznámení o pohybu osoby hledané Policií ČR. Informace byla neprodleně předána hlídce
PČR OO Vítkov.
21.00 hod. - na základě střediska Integrovaného záchranného
systému byla provedena asistence při
otevření bytu, které
prováděla jednotka
HZS Moravskoslezského kraje.
 3. 12. 2016, 17.00 hod. - řešena krádež adventního věnce ze
vstupních dveří jednoho z bytů. Majitel přímo označil osobu, která mu věnec ze dveří bytu odcizila. Pachatel později
hlídce uvedl, že věnec dostal jako dárek od sestry.
 5. 12. 2016, 16.00 hod. - přijetí žádosti hlídka PČR OO Vítkov – kontrola kamerových záznamů týkajících se odcizení
vozidla na parkovišti ve středu města. Identiﬁkace osoby
na kamerových záznamech, předání materiálu hlídce PČR
k dalšímu šetření
 6. 12. 2016, 20.00 hod. - oznámeno poškození vstupních
dveří do jednoho z bytů na sídlišti. Zjišťování svědků události, pátrání po podezřelé osobě. Tuto se později podařilo
dohledat. S ohledem na výši škody byla věc postoupena Policii ČR k dalšímu šetření.
 7. 12. 2016, 20.00 hod. - oznámeno pojíždění vozidla Škoda
Felicia modré barvy. Toto měla údajně řídit osoba bez řidičského oprávnění. Ověření stavu v registru řidičů – osobě byl
opravdu vydán zákaz řízení motorových vozidel. Pátráním
v katastru Budišova se však strážníkům nepodařilo podezřelé vozidlo vypátrat. Později kontrolou kamer bylo zjištěno, že podezřelý odjel z města ve směru na obec Svatoňovice. V souvislosti s tím byla o věci vyrozuměna i hlídka
PČR OO Vítkov.
 11. 12. 2016, 16.50 hod. - řešení oznámení - slovní napadení a výhrůžky mezi osobami. Věc byla řešena s údajným pachatelem přestupku, který se urážek a nadávek měl dopustit.
Tento hlídce sdělil, že šlo pouze o výměnu názorů a toto za
výhrůžky ani urážky nepovažuje. Přesto byl strážníky vyzván, aby se již do domu, kde k události došlo, zbytečně
nevracel a oznamovatele neobtěžoval.
17.00 hod. - oznámen požár komína domu na ul. Pivovarské. Na místě bylo hlídkou zjištěno, že z jednoho s komínů
létají jiskry a dopadají na střechy okolních domů. Později











bylo zjištěno, že jeden z nájemníků topí v kamnech pilinami a tyto zapálené vyletují komínem mimo dům a ohrožují
ostatní nemovitosti. Osoba byla neprodleně vyzvána, aby
od jednání upustila a neohrožovala okolí případným požárem. Tato již ve svém jednání nepokračovala.
13.12 2016, 17.15-18.30 hod. - řešení opakovaných stížností na používání zábavné pyrotechniky ve středu města. Kontrolou kamerových záznamů bylo zjištěno, že pyrotechniku
používají převážně děti, které po odpálení z místa ihned odběhnou. Hlídka později prováděla intenzivní kontroly středu města, kdy se zaměřila právě na tuto činnost.
17.30 hod. - zjištěna bezvládně ležící starší žena v prostoru
náměstí Republiky. Poskytnutí první pomoci zraněné osobě, přivolání lékařské pomoci. Identiﬁkace osoby a pozdější
vyrozumění rodiny o jejím odvozu do Slezské nemocnice
v Opavě.
20.00 hod. - oznámena schválnost – rozbití skleněné výplně
okna bytu na ul. ČSA. V daném případě se jedná o dlouhodobý stav, kdy pachatelem je tatáž osoba. Věc již byla
opakovaně řešena příslušnými orgány. Věc byla postoupena
Komisi pro projednávání přestupků.
14. 12. 2016, 18.30 hod. - přistižení pachatelů schválnosti
– tito údajně vhazovali petardy kolemjdoucím osobám pod
nohy. Projednání přestupku na místě, jednalo se o dospělé
osoby.
17. 12. 2016, 15.30 hod. - přijetí telefonického oznámení
o poškození dopravního značení v majetku města a následném ujetí z místa dopravní nehody. Zjištěním svědků událostí a jednáním s nimi byl později identiﬁkován pachatel.
Jednalo o cizího státního příslušníka – řidiče kamionu, který byl posléze nalezen na parkovišti u nádraží ČD. Řešení
situace ve spoluprácí s hlídkou Dopraní policie - oddělení
dopravních nehod.
21. 12. 2016, 18.30hod. - spor mezi nájemníky jednoho
z bytových domů na ul. Berounské. Tito se vzájemně obvinili ze schválností – kdy si vzájemně vhazují a odpalují zábavnou pyrotechniku před dveřmi svých bytů. Řešení
situace na místě. Hlídce se nepodařilo zjistit, kdo situaci
vyprovokoval. Přítomní byli upozorněni, že bydlí v pronajatých prostorech, a MP proto vyrozumí vlastníka bytů, aby
s nimi věc vyřešil.
22.12 2016, 16.30-18.00 hod. - opakované odpalování
petard na náměstí Republiky. Později byl k události identiﬁkován silně podnapilým muž, který se nacházel v jedné
z restaurací na náměstí Republiky. Jelikož se jednalo o tzv.
kompakty a tyto použil najednou, později v jednání nepokračoval. O obdobnou činnost se muž pokusil ještě dalšího
dne, kdy mu již zasahující hlídka MP v jednání zabránila.
Baroň Milan, vedoucí strážník MP
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

Poslední den před Vánocemi
Stejně jako každý rok, tak i letos jsme se všichni bez rozdílů
těšili na ten poslední den roku 2016 strávený ve škole, kdy už
nám Vánoce opravdu klepaly na dveře.
Je u nás již zaběhnutou, ale velice příjemnou tradicí prožít toto
dopoledne zpíváním vánočních koled na chodbě naší školy,
kde se zpěv dětí krásně rozléhá a doplní tak příjemnou atmosféru. Někteří zpívali s nasazením, jiní trochu stydlivě, ale dohromady se naší školou linul krásný zpěv dětí i dospělých.
A letos nebyla paní učitelka Galová jediný hudební doprovod. Své hudební umění se totiž odvážila předvést i dvě
děvčata, Bára a Venda z 9. třídy. Bára doprovázela zpěv
hrou na kytaru a Venda nám zahrála několik vánočních písní
na klavír. Obě byly nejen moc odvážné, protože postavit se
takto před zraky celé školy není jen tak, ale hlavně byly moc
šikovné, za což byly odměněny zaslouženým potleskem.
Během zpěvu jsme si také udělali kratičkou pauzu na odměnění žáků, kteří se zúčastnili malířské soutěže vyhlášené městem,
a taky těch, kteří se zasloužili o nejkrásnější výzdobu třídy.
Po necelé hodince se někteří žáci vydali do svých tříd, kde
si připravili program svých vánočních besídek, jiní zvolili raději procházku do přírody, kde i přes nepřízeň počasí naplnili
krmelce suchým pečivem, aby si i lesní zvěř užila vánočních
hodů :-)
Bylo to jak jinak než krásně strávené dopoledne, a i když nám
prázdniny rychle utekly, máme alespoň opět na co vzpomínat.
Jana Schilderová

Divadelní představení Zdravý nemocný
Každý člověk je asi občas „zdravý nemocný“. Tu nás píchne
v zádech, tu se nám spustí rýmička, tu nás něco pobolívá. Ale
člověk to nemá přehánět. A jaké to je, když má člověk nemoci
jako smysl života, nám názorně předvedl pan Moliére ve své
známé divadelní hře Zdravý nemocný. Vypravili jsme se totiž
opět do Slezského divadla v Opavě, děti z 8. a 9. třídy doplněné několika sedmáky, a moc jsme si to užili.
Představení hýřilo vtipem a humorem a navíc jsme seděli hned
v prvních řadách pod jevištěm a výkony herců mohli sledovat
z nejtěsnější blízkosti. Hodně jsme se nasmáli a pobavili, ale
také jsme sledovali lidskou hloupost, přetvářku a faleš. Samozřejmě všechno dobře dopadlo. Láska zvítězila, hloupost byla
poražena a my jsme strávili v divadle příjemné dopoledne. Navíc musím pochválit naše děti. Naprostá většina z nich byla
v divadle opravdu slavnostně oblečena, a to nejen děvčata ve
svých šatečkách a některá i v lodičkách ( v tom sněhu prosím),

ale i kluci, ze kterých byli okamžitě mladí pánové. A tak to má
být. Stalo se v úterý 17. 1. 2017.
Hana Hladišová

Advent ve školce
Adventní období čtyř neděl před vánočními svátky je doba radostného očekávání, radosti, přání ať již vyslovených, nebo těch
tajných. Doba, kdy zdobíme své domovy, zapalujeme svíčky na
adventním věnci a vše chystáme pro společné chvíle s rodinou,
dětmi u štědrovečerní večeře nebo vánočního stromečku.
V mateřské škole se také každoročně připravujeme na tyto sváteční chvíle. Vánoční tvoření s rodiči je první přípravou na toto
krásné období. Čas, který si rodiče udělají pro své děti a společně
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tvoří nejrůznější vánoční ozdoby. Vidět práci dětí a rodičů jste
mohli na vánočním jarmarku v mateřské škole. Odměnou za jejich krásné výrobky a za jejich práci byla pro děti Mikulášská nadílka a pro rodiče jistě vánoční besídky dětí ve všech třídách MŠ.
To, že děti někdy trošku zlobí, křičí, neposlouchají, to dětem
Mikuláš už dávno odpustil a přes pár slziček za krásnou básničku nebo písničku třeba i o čertovi nakonec všem dětem přinesl balíček plný dobrot.
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Slzičku uronili i rodiče, ne že by se báli čerta, byly to slzy
radosti, štěstí a lásky. Vidět svou ratolest jak jen pro vás
zpívá vánoční koledu, nebo říká tu nejkrásnější básničku
a s láskou vám předává vánoční přání… Kdo by neuronil
slzičku?
A jak že to vypadá Ježíšek? A kde bydlí? A jak unese všechny dárky? Na některé otázky se hledá odpověď jen těžko. Ale
podívat se na Ježíška v našem kostele, to očekávání, ty rozzářené oči dětí… Není nic hezčího než vidět v dětských očích
jiskřičku radosti a nadšení. Děkujeme touto cestou panu faráři
P. Mgr. Jozefu Kankarovi a paní Mgr. Natálii Jaššové za možnost odpovědět dětem alespoň na některé otázky, vidět Ježíška,
andílky a právě onu jiskřičku štěstí v dětských očích. Děkujeme .
Za mateřskou školu Bc. Zdeňka Sventková

Vánoční obchůdky s Albertem
Velké přípravy na vánoční jarmarky pro nás začaly už na
konci října 2016. S radostí jsme se opět zapojili do projektu
NF Albert „Obchůdky s Albertem“, který nám poskytl příspěvek na materiál ve výši 3.000,- Kč. Společně s dětmi jsme vyráběli vánoční dárečky, některé už tradiční, některé z nových
nápadů. První naše prezentace proběhla 1. 12. 2016 na vánočním jarmarku v budišovské ZŠ. Děti byly rády, že se jejich výrobky líbily a hlavně prodávaly. Další prodej a prezentace našeho DD nás čekala 17. 12. 2016 v hypermarketu Albert v Opavě na Olomoucké ulici. Děti měly z prodeje zážitek, umocněný
zájmem ze strany kupujících a veřejnosti. Zaměstnanci Albertu
na nás byli moc milí, pečlivě se o nás starali. Přijeli jsme domů
unavení, ale nad očekávání spokojení. Za utrženou částku podnikneme nějakou společnou aktivitu, buď návštěvu multikina
v Opavě, nebo divadelního představení.
Za DD Votočková Leona

13

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

Vánoce 2016 v dětském domově a na horách
Na 25. vánoční pobyt na horách jsme opět odjížděli již 22. 12. 2016
v dopoledních hodinách. Je neuvěřitelné, jak ten čas letí. Tolik
let jsem nebyla se svou rodinou o vánočních svátcích doma,
i ti všichni mi totiž s dětmi pomáhají.
Protože několik málo dětí jelo na Vánoce domů, společný vánoční večírek jsme si v domově naplánovali na 16. 12. 2016. Všichni
dostali pod stromeček spoustu sladkosti od sponzorů z KÚ v Ostravě. Děkujeme paní Jírů, která sbírku zorganizovala. S tetami pro
nás děti připravily moc pěknou besídku. Představily nám vánoční
svátky z několika zemí, vystoupení bylo vtipné a milé. Večer na
zahradě v altánu vytvořily živý betlém s dojemným zpíváním. Na
úplný závěr večera jsme pouštěli plno světelných přáníček.
No a pak už jsme vyrazili na hory. Konečně nám přálo štěstí

a byl sníh!!! Všichni jsme se těšili na lyžování. Bylo příjemné
být celé dny venku a užívat si zimních radovánek. Děti pak
nemají čas přemýšlet o tom, proč jsou bez rodiny a proč s nimi
u stromečku nemůže být máma a táta. Štědrý večer byl jako
vždy ve znamení velké nervozity. Letos ale mohly být děti velmi spokojené, snad každému z nich se splnilo nejedno přání.
Děkujeme tímto všem sponzorům - Ježíškům, kteří k radosti
všech přispěli krásnými dárky.
Co nás však na horách potrápilo, byla chřipka. Nevynechala
ani dospělé, takže služba u dětí byla pro nás dost náročná. Teploty, kašlání, smrkání, čajíčky. Domů jsme se vrátili 27. 12.,
někteří ještě dost nemocní, ale většinou spokojení a hlavně bez úrazů.
Mgr. Naděžda Vondroušová

Tříkrálová sbírka
Ve dnech 4. - 13. ledna proběhla i v našem městě Tříkrálová
sbírka pořádaná v rámci celorepublikové akce Charitou České
republiky. Do sbírky se letos zapojily děti z našeho dětského
domova, které i přes velmi mrazivé počasí obcházely v doprovodu svých tet a strejdů domy a byty nejen v Budišově, ale
také ve Starých Oldřůvkách a v Podlesí. V Guntramovicích
byla sbírka provedena díky pomoci pana Halamíčka.
Děti u každých dveří zazpívaly známou tříkrálovou koledu
a popřály lidem štěstí, zdraví a spokojenost v novém roce
2017, na dveře pak napsaly tradiční K+M+B. Většinou jsme
se setkali s milým a vřelým přijetím; chceme velmi poděkovat všem, kdo byli ochotní otevřít dveře a přispět do kasičky,
nebo alespoň pochválit a obdarovat malé koledníky. Letos si to
opravdu zasloužili, protože počasí zkoušelo, co vydržíme. Poděkování proto patří také všem koledníkům, tetám a strejdům
za energii a čas věnovaný pro dobrou věc.
Letos byla v Budišově n. B. a okolí vybrána částka 49 396,- Kč,

která byla podle pravidel sbírky předána v plné výši Charitě
České republiky. Informace o využití sbírky najdete na www.
trikralovasbirka.cz.
Bc. Drahoslava Mikulenková,
vychovatelka DD Budišov n. B.

Návštěva z Polska
V rámci projektu „Otwarte serce dziecom“ navštívily Budišov
18. ledna děti z polského dětského domova v Kuźni Raciborskiej. Po aktivitách projektu, které proběhly na podzim v Polsku, jsme i my měli možnost prezentovat město, ve kterém
žijeme a zázemí našeho dětského domova.
Kolegové z Polska nás zaskočili zimním termínem návštěvy, přichystaný „letní“ program jsme tak museli přizpůsobit.
Na úvod nás p.Poljak provedl Muzeem břidlice, děti čekal
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výklad v češtině i polštině (děkujeme). Po krátké procházce
Budišovem přišla na řadu prohlídka obou budov dětského domova. Děti z Polska překvapila budišovská zima a sníh, ale
největší zájem měly nakonec o pokojíčky a hračky našich dětí.
Po obědě na Davidově mlýně jsme se přesunuli do sportovní
haly, kde strejdové dětem připravili sportovní aktivity, ﬂoorbal
a volejbal, kterými jsme se bavili až do konce akce.
Daniel Štencel, pedagogický pracovník DD
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Den otevřených dveří
Dne 13. 12. 2016 jsme pro veřejnost uspořádali Den otevřených dveří. Na obou budovách dětského domova byla od rána
připravena prohlídka interiérů a na skupinkách vychovatelé
připraveni informovat o činnosti DD a odpovídat na dotazy.
Pohoštění bylo samozřejmostí. Jsme rádi, že o akci byl opět
větší zájem než minule. Mohli jsme přivítat spolužáky našich

dětí ze základní školy i s učitelkami, zástupce Městského úřadu, kolegy z jiných dětských domovů a spolupracujících organizací i individuální zájemce o prohlídku.
Atmosféra byla příjemná, a proto děkujeme všem, kdo se na ní
svou návštěvou a zájmem o činnost DD podíleli, a těšíme se na
příště.
Daniel Štencel, pedagogický pracovník DD
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Vánoční zpívání v Letokruzích
Tak jako každý rok jsme se s dětmi vydali na vánoční návštěvu
babiček a dědečků do domova důchodců „Letokruhy“. Chtěli
jsme je potěšit v předvánočním čase, rozdat drobné dárečky, zazpívat koledy. Letos jsme měli šikovné hudebníky, na trumpetu

zahrála Sára, Nela na trombón, Julie na ﬂétnu. Ostatní děti zazpívaly koledy, rozdaly dárečky. „Starouškové“ byli moc dojatí,
my ostatní také. Slíbili jsme si další návštěvu na Velikonoce. Už
teď se moc těšíme!
Za DD Votočková Leona

Z vítkovského gymnázia
Gymnázium ve Vítkově má za sebou více než šedesátiletou
tradici. Od roku 2013 je součástí organizace Základní škola
a gymnázium Vítkov, kterou zřizuje Město Vítkov. Přestože sídlo školy je na periferii opavského okresu, gymnázium
i v nové podobě opakovaně dokazuje svou různorodou školní
i mimoškolní činností a úspěchy svých žáků, že má zájemcům
o studium opravdu co nabídnout. Mnozí absolventi i současní
žáci si pochvalují jeho téměř rodinnou atmosféru a individuální přístup vyučujících ke každému jednotlivci. Důkazem toho
je určitě i vítězství naší školy v celostátním internetovém hlasování o titul „Gympl roku“ v roce 2015.
Vítkovským gymnáziem v minulosti prošly takové osobnosti jako doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. (nositel významných
ocenění za výzkum v oblasti léčby leukémie), Dalibor Balšínek (známý novinář), MUDr. Antonín Šustek (zástupce primáře gynekologicko-porodnického oddělení Slezské nemocnice
v Opavě), doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D. (významný
zoolog), Mgr. Marek Skarka, Ph.D. (astrofyzik působící na
Astronomickém oddělení Akademie věd v Budapešti), Jan
Kunze (básník, textař, dramaturg, zpěvák skupiny KOFE-in)
a Karel Kříž (známý ekonom a novinář). Ještě v době studia na
naší škole nám velkou radost udělali například vítěz národního
kola Středoškolské odborné činnosti Pavel Škrobánek s prací „Chytře proti AIDS“ nebo nositel ceny Česká hlavička za
práci o cenové strategii našich mobilních operátorů Ondřej Žídek. Úspěchů na celostátní úrovni v poslední době opakovaně
dosáhli Vít Mužík v oboru historie a David Machač v biologických disciplínách. Výčet srovnatelných úspěchů by mohl
pokračovat dále.
Rádi bychom na tyto úspěchy navázali. Z toho důvodu velmi stojíme o to, aby k nám ze základních škol přicházeli motivovaní a talentovaní noví žáci, kterým jsme připraveni se
v plné míře věnovat. Své zájmy z oblasti humanitních i přírodních věd studenti mohou rozvíjet formou Středoškolské
odborné činnosti, která má u nás velkou tradici, zapojením do
mnoha různorodých projektů nebo aktivní účastí ve školním
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pěveckém sboru. Sportovní nadšenci určitě přivítají lyžařské
a snowboardové kurzy, výcvik na horolezecké stěně, přechody
českých a slovenských pohoří, zájmové útvary kolektivních
sportů v naší sportovní hale a letní kurzy na chorvatském pobřeží nebo ve francouzské Provence. Teoretické studium cizích
jazyků je doplňováno výjezdy do zahraničí v rámci projektu
Erasmus+, v rámci projektu Edison každoročně naši školu navštíví skupina studentů často ze vzdálených zemí, kteří v angličtině představují svou domovinu. Vážíme si žáků, kteří se
při studiu věnují dobrovolnické činnosti v rámci sdružení Elim
a účastní se různých charitativních akcí.
Zájmu veřejnosti se těší přednáškový cyklus Cogito ergo sum,
kde přednášející z řad pedagogů i studentů prezentují své odborné práce z oblasti historie, přírodních věd, psychologie
a zdravé výživy.
Velkému zájmu ze strany základních škol se taktéž těší přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školy z matematiky a českého jazyka, které pořádáme od ledna do dubna
jak pro osmileté studium, tak pro klasické čtyřleté gymnázium. Zájemci o ně, stejně jako naši studenti, jsou nejen z Vítkova a jeho nejbližšího okolí, ale i z Budišova, Březové, Oder,
Hradce nad Moravicí a výjimkou nejsou ani žáci z Opavy.
Bohatou činnost našeho gymnázia chceme představit i široké
veřejnosti. Proto organizujeme dny otevřených dveří, kdy si
návštěvníci mohou nejenom prohlédnout nadstandardně vybavené interiéry školy, ale také se sami aktivně zapojit například
do provádění zajímavých fyzikálních a chemických pokusů
a biologických pozorování, a tím na vlastní kůži pocítit klima
školy.
Skvělé jméno si získaly již tradiční soutěže „Vítkovský Boyard“, „Šifra Jana Amose“ a „O Kolumbovo vejce“ (koná se 7.
4. 2017), na které zveme týmy žáků okolních základních škol.
Žáci řeší zajímavé úkoly z různých vědních disciplín, výborně
se baví, soutěží, dovědí se mnoho nového, ale hlavně poznají
v akci možná své budoucí učitelé, starší spolužáky a celkovou
atmosféru školy.
vedení školy
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ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ A SPORT

Basketbalový turnaj 3x3 Budišov OPEN
V sobotu 17. 12. 2016 ve sportovní hale v Budišově nad Budišovkou uspořádala skupina příznivců basketbalu druhý ročník Vánočního turnaje Budišov OPEN. Akce se zúčastnilo pět
amatérských družstev, tři z Budišova a dvě z Vítkova. Turnaj
se hrál systémem každý s každým a mužstvo s největším počtem bodů se stalo vítězem turnaje. Družstvo z Vítkova obhájilo loňské první místo v turnaji ve složení Tomáš Kaluža,
Tomáš Karlík, Roman Baroš a Mára Skarka. Na druhém místě
se umístil domácí tým ve složení Petr Poledna, Jaroslav Pírek,
Ondra Pírek, Aleš Nečas a na třetí příčce se umístil další domácí tým ve složení Roman Modelský, Martin Pražák, Filip
Pražák a Jan Němeček. Na závěr turnaje se uskutečnila soutěž ve střelbě trestných hodů a vítězem se stal Mára Skarka.
Všem účastníkům patří velký dík za fair play, hlavně za bojovnost a předvedené basketbalové umění. Každé mužstvo obdrželo věcnou cenu za umístění v turnaji. Ceny předával host
turnaje, devítiletý Jakub Bačkovský, který bojuje se zákeřnou
nemocí, svalovou dystroﬁí. U hráčů i diváků měl turnaj velký

ohlas a provázela ho pěkná sportovní předsváteční atmosféra.
Pořadatelé děkují všem sponzorům, kteří tuto pěknou sportovní akci podpořili. Diváci a sportovci se již těší na třetí ročník
tohoto krásného sportu.
Pavel Bačkovský

Nohejbalový turnaj trojic
Středa 28. 12. 2016 - sportovní
hala v Budišově nad Budišovkou opět ožila. V devět hodin
byl zahájen první ročník nohejbalového turnaje trojic. Celkem
se turnaje zúčastnilo deset družstev. Všem hráčům pořadatelé
děkují za pěknou podívanou
a příjemné prožití sportovního
dne. Jak diváci tak právě nehrající družstva pozorovali se zájmem tuhé boje u sítě. Do ﬁnále
postoupili vítězové skupin Konírna (Grycz V, Lenart J., Dias P.)
a Staré Hamry (Hasala I. st., Hasala I. ml., Šimek V.). Vítězem
po urputném boji se stal tým Konírny, na druhém místě skončil
tým Staré Hamry a na třetím místě skončil tým z Jívové. Všechna družstva byla za svůj
výkon odměněna dárkovými balíčky. Pořadatelé
a hráči se těší na druhý
ročník 2017.
Pavel Bačkovský st.
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AMK – Liščí kotlina pod sněhovou nadílkou
Lednové počasí uzamklo Liščí kotlinu a bude tomu tak i v dalších týdnech nového roku. Pro motokrosaře to však neznamená
žádné lenošení. Zimní příprava jede v plném proudu. Tělocvična, posilovna, plavání a také lyže. Sestavují se nové kalendáře
a termíny na sezónu 2017. Hledají se sponzoři a dárci, kteří
podpoří jezdce a pomůžou tak k propagaci motokrosu. Vyřizují se licence, aby vše bylo připraveno na první závody. Od konce února začínají termíny soustředění a koncem března se začíná závodit. AMK pořádá také soustředění před sezónou pod
vedením Tomáše Bučence, který vždy dokáže jezdcům poradit

a připravit je na první závody. Čeká se také na termíny pořádání endura. V plném proudu jsou přípravy na 2. ročník jarní jízdy historických vozidel, která startuje první květnovou sobotu
z budišovského náměstí a končí v Hlubočci u Opavy. Na start
loňské jízdy se postavilo 140 vozidel a také letos se očekává
velké zastoupení veteránů. Určitě budou k vidění skvosty naleštěných a vyšperkovaných aut a motocyklů.
Erik Švidra byl pozván na slavnostní vyhlášení SMS Moravy,
které proběhlo ve Šternberku. Obsadil celkové 4. místo v juniorech v sezóně 2016. Blahopřejeme. Za AMK Milan Švidra

Maškarní dovádění na ledě aneb Dočkali jsme se!
Letos, po několika letech nám mrazivé počasí dopřálo zamrzlou plochu našeho rybníka, a proto jsme s radostí uspořádali
dne 21. 2. 2017 „Maškarní dovádění na ledě“.
Než ale taková akce může vůbec začít, je potřeba zajistit spoustu věcí. Velkou starost nám dělala tloušťka ledu. Jestli bude
voda dost promrzlá, aby unesla takovou spoustu dětí i s rodiči. Tady jsme se s důvěrou obrátili na zkušeného rybáře pana
Mullera, který odborným vrtem zjistil, že led má tloušťku cca
20-25 cm. Což bylo ideální! Poté bylo potřeba alespoň trochu
ledovou plochu upravit a odhrnout. Tady nastoupili v plné síle
naši žáci - fotbalisté a v rámci tréninkového dopoledne, pod
vedením svého trenéra, tento led odhrnuli. V některých částech ovšem ani jejich síly nestačily, a tak přispěchal na pomoc
strejda Vondrouš z dětského domova a sněhovou frézou dokonal zbytek. Co by to ovšem byl maškarák bez hudby? I toto se
vyřešilo a díky laskavému svolení manželů Polednových, kteří
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nám umožnili připojení k jejich elektrické síti, jsme mohli hrát
superhity a vařit párky o sto šest. Tímto bych chtěla všem „příznivcům a pomocníkům“ moc a moc poděkovat.
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A když už byl led upravený a nachystaný, nic nebránilo tomu začít. Na úvod všechny přítomné přivítala Ledová královna a spolu se svými pomocnicemi rozdala dětem soutěžní kartičky. Do
těchto lístečků byly poznačeny splněné úkoly, kterými si prošlo
každé dítko. Ať už to byl slalom, trefa pukem do brány nebo podjezd pod tyčí. Všechny děti byly v plnění úkolů úspěšné, a proto
je čekala sladká odměna – bonbónek, oplatek a teplý čaj.

Na konec Maškarního dovádění bylo na řadě vyhlášení nejkrásnější masky. Naše nejhlavnější porotkyně Marfuša bedlivě
vybírala tu nej, nej, nej masku, aby nakonec usoudila, že nejpěknější maska prostě není. Všechny děti, které byly přestrojeny za různé pohádkové bytosti, byly totiž krásné. Za jejich
snahu, a odvahu přijít mezi nás s vytvořenými kostýmy, byly
všechny děti v maskách odměněny dobrotkou, kterou si dle
chuti vybraly.
Přesto, že bylo mrazivo,
toto sobotní odpoledne bylo nádherné a slunečné
a doufáme, že takto krásných zimních dnů se dočkáme i v následující zimě.
Děkujeme nejen všem,
kteří si přišli zabruslit, ale
také ostatním návštěvníkům, kteří se prostě šli jen
projít a zastavili se.
S heslem kdo si hraje, nezlobí, se na Vás těšíme
našich dalších akcích ,
Vaše KRPŠ!
Jiřina Pecníková

Ukončení roku 2016 v Podlesí
Poslední akcí Spolku Za naše Podlesí v roce 2016 byl třetí
ročník turnaje ve stolním tenise „O vánočního kapra“, spojený
s adventním workshopem a následným rozsvícením vánočního
stromečku, zpestřené tradičním předvánočním jarmarkem.
Do turnaje se tentokrát přihlásilo 12 mužských a 6 dámských
družstev. Hrálo se nejspravedlivějším systémem – tedy způsobem každý s každým, a po dohrání posledního zápasu se pouhým sečtením vítězných setů a míčů stanovilo konečné pořadí.
Mezi muži obhájil suverénním způsobem - se ztrátou jediného
setu - první místo Vláďa Pavlásek, druhé místo obsadil Mirek
Ondra, třetí skončil Libor Kozák.

Dámám vévodila a vánočního kapra si bez ztráty jediného setu
odnesla Klárka Ondrová, druhé místo získala Marťa Pončíková, třetí skončila Jiřinka Holleschová.
Důležitější než tento výčet výsledků je však zcela jistě to, že
jsme si s příchodem adventu pěkně společně protáhli těla, poklábosili u kafíčka, guláše a dobrého pivka.
Souběžně s turnajem měly členky, ale také dámy, které nejsou
členkami našeho spolku, možnost v rámci zkušebního prvního
ročníku adventního workshopu získat nové dovednosti, případně
si vzájemně vyměnit zkušenosti při zhotovování adventních věnečků, vánočních vlastnoručně vyrobených ozdůbek a různých
vychytávek, které měly zkrášlit naše domovy a zpříjemnit advent
-tento krásný předvánoční čas. Musíme se sami pochválit a s uspokojením konstatovat, že dámy byly s workshopem velmi spokojené, krásně si při něm povykládaly, vzájemně si poradily, a výrobu
drobností z převážně přírodních materiálů si náramně užily.
Odpoledne jsme se pak všichni sešli u nazdobeného vánočního stromečku, zazpívali jsme si podlesáckou hymnu, a po přečtení adventního příběhu jsme přistoupili k samotnému vrcholu dne, totiž k rozsvícení
vánočního
stromečku.
Když se krásně nazdobený stromeček rozsvítil,
začal vánoční jarmark
s nezbytnými stánky, ve
kterých nechybělo zboží s vánoční tématikou,
převážně vlastnoručně
vyrobené, zahřát se návštěvníci jarmarku mohli
svařákem, čajem, a pokud měli chuť či hlad,
posloužily jim výtečné
zelové placky a grilované klobásky.
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Po skončení jarmarku, když byli již všichni patřičně promrzlí, ukončili jsme krásně prožitý den ve společenské místnosti
ﬁrmy LaborTech manželů Duškových, kde jsme si dopovídali
to, co jsme si za celý den nestihli říci, a při zpívání s kytarami
jsme vydrželi až daleko přes půlnoc.

Budeme se opakovat, ale opět na tomto místě musíme poděkovat všem účastníkům, kteří podpořili naši akci, ale především
těm, kteří nelitovali svého volného času, a pro ostatní tuto milou akci pomohli připravit.
Lidka a Mirek Ondrovi

Poděkování
Spolek Za naše Podlesí by chtěl touto cestou poděkovat za podporu, vstřícnost, pomoc a oboustrannou spolupráci Městskému
úřadu v Budišově nad Budišovkou, v čele s panem starostou
města ing. Patrikem Schrammem. Chtěli bychom vyjádřit naději, že tato plodná a široké veřejnosti prospěšná spolupráce
bude pokračovat rovněž v roce 2017.
Přejeme všem občanům Budišovska v roce 2017 pevné zdra-

ví, spoustu lásky, potřebnou dávku štěstí, osobních i pracovních úspěchů. Přejeme mnoho inspirativních podnětů, které by
pomohly tomuto regionu v rozvoji za pomoci zrealizovaných
projektů, jež by zlepšily životní podmínky všech, považujících
v koutku duše tento „zapomenutý kraj“ za nejkrásnější místo
planety.
Organizační výbor a členové Spolku Za naše Podlesí

Informace od „Starooldřůvanů“
Na podzim proběhl dotazníkový průzkum mezi obyvateli
Podlesí. Průzkum měl mimo jiné zodpovědět otázku, kolik je
v Podlesí zájemců o připojení k rychlému internetu. Průzkumem bylo zjištěno, že zájemců je pouze 14. Hraniční počet
pro vybudování sítě byl nejméně 20 vážných zájemců. Již na
počátku jsme tušili, že náklady na přivedení internetu a vybudování sítě by se nám asi nikdy nevrátily. S případnou dotací
by se tento problém dal řešit. Bohužel samotný provoz internetové sítě a její údržbu bychom museli s tak nízkým počtem uživatelů dotovat, což by nedávalo smysl. Z uvedeného důvodu
od projektu přivedení a provozování internetové sítě v Podlesí
ustupujeme. Děkujeme tazatelům i respondentům za ochotu
při realizaci průzkumu.
Ke konci minulého roku jsme k elektřině v kostelní věži ve
Starých Oldřůvkách připojili také lucernu na střeše kostela,
kterou jsme stejně jako věž osvětlili modře. Dále jsme bezdrátovým internetem pokryli bezprostřední okolí kostela. K dříve spuštěným hotspotům Blekota_hotspot, Mekota_hotspot
a Pekota_hotspot nově přibyl Internet_na_vecnosti. Obyvatelé
a návštěvníci Starých Oldřůvek mohou využívat celkem čtyři
bezplatné internetové hotspoty, které jsou umístěny napříč celou obcí.
17. prosince proběhly ve Starých Oldřůvkách dvě tradiční akce
a to zdobení vánočního stromečku a zpívání vánočních koled,
ke kterým nově přibyla akce třetí - vánoční jarmark. Nejprve
děti spolu se svými rodiči nazdobily v kostele vánoční stromeček, za což je čekala čokoládová odměna. Následovalo zpívání
vánočních koled tamtéž a pak se program přesunul na plochu
před kostelem, kde byl připraven vánoční jarmark. Zájemci si
mohli zakoupit různé pochutiny či ručně dělané výrobky vztahující se k vánoční tématice. Velké množství účastníků nás
svou přítomností potěšilo.
S koncem prosince jsme se stali zapsaným spolkem dle zákona. Přizpůsobili jsme stanovy novému občanskému zákoníku
a také došlo k našemu zapsání do veřejného rejstříku. Tato

zbytečnost, kterou přinesla změna zákona, nás stála nemálo
peněz (právní služby, poplatek za zápis do rejstříku, změna razítka atd.), které bychom dokázali využít smysluplněji. Nově
se jmenujeme „Starooldřůvané“ z. s.
Na rok 2017 připravujeme akce:
1. duben
1. duben
1. květen
1. květen
1. červenec
8. červenec
12. srpen
22. září
28. říjen
23. prosinec

- brigáda na úklid kostela a hřbitova
- valná hromada spolku „Starooldřůvané“ z. s.
- slavnostní spuštění kostelních hodin
- zázemí pro akci „Bílý kámen“
- letní kino
- Sportovní den a Benátská noc
- Noc poseroutků (hororový ﬁlm + stezka odvahy)
- Bramborové slavnosti
- 7. ročník Starooldřůvského vzpomínání
- zdobení vánočního stromečku, zpívání koled
a vánoční jarmark

Naše projekty v roce 2017:
Na jaře spustíme projekt „Naše slepičky“, při kterém budeme
webovou kamerou monitorovat zrození poštolek a jejich výlet z hnízda na okně kostelní věže ve Starých Oldřůvkách. Po
skončení projektu kameru přesuneme do lucerny kostelní věže
a namíříme ji na obec. V obou případech bude kamera přenášet online obraz na naše webové stránky www.stareoldruvky.
budisov.cz. Věříme, že stejně jako v minulých letech nás poštolky nezklamou a nejméně v jednom z oken rozšíří své stavy,
čímž nám umožní pozorovat část jejich života.
Během celého roku budeme postupně pokračovat ve výsadbě
zeleně a umisťování laviček a herních prvků v Parku SETKÁVÁNÍ, který budujeme společně s Městem Budišov nad Budišovkou. Na tuto akci jsou podány dvě žádosti o dotaci. Tyto
práce budou realizovány s dotacemi i bez nich.
„Starooldřůvané“
Měníme naši obec...

Včelařský spolek Budišov nad Budišovkou z. s.
Ano, vážení přátelé, jsme to my, budišovští včelaři. Hrdě se
hlásíme k historickým základům včelařského spolku, kdy kořeny spolků včelařů sahají do doby vlády Marie Terezie. Vznik
nového samostatného spolku včelařů v Budišově nad Budišovkou je historický moment, kdy právě teď jsme mohli s roz-
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vahou realizovat myšlenku samostatného včelařského spolku,
která v nás zrála delší dobu díky centralistickému nepružnému
molochu ČSV.
6. 12. 2016 jsme se stali samostatným svéprávným zapsaným
včelařským spolkem Budišov nad Budišovkou z.s.
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Včela medonosná je krajinotvorným činitelem, přispívá ke stabilitě ekosystému, podílí se na biodiverzitě a citlivě reaguje na
změny životního prostředí. Mnohde nevhodná struktura krajiny přímo souvisí s úživností včel. Proto jedním z našich cílů je
zlepšit podmínky včelí pastvy v naší oblasti.
Chceme včelařit v souladu s přírodou, to však neznamená vrátit se ke včelaření v klátech či košnicích, je ale nutné své včelaření v moderních úlech přizpůsobit co nejvíce přirozenému
způsobu života včel, naučit se respektovat biologický rytmus
včelstva a vlastnosti celého včelstva.
V moderní době včelař ve svém zájmu o vyšší produkci včelích
produktů včelstvu stále více usnadňuje práci, snaží se ho šlechtit - změnit jeho vlastnosti a také léčit. V duchu civilizačních
vymožeností a praktikování chemie v léčbě včel jsme došli až
tam, kdy už musíme zvládat komplex zdravotních opatření.
V tomto případě přírodě blízké včelaření pro včelaře znamená
to, že včelař je vybaven odbornými znalostmi, umí efektivně
těchto znalostí využít k ochraně včel v případě včelích nemocí.
Naší stěžejní ﬁlozoﬁí spolkové činnosti je systematické odborné vzdělávání našich členů spolku.
V rámci spolkové a kulturní činnosti chceme přispět i my včelaři, chceme propagovat u veřejnosti obor včelařství a včelí
produkty významné pro zdraví lidí. Tak jako má každý svého
lékaře, měl by mít i svého včelaře.
Včelařský spolek Budišov nad Budišovkou chce z pozice své
členské základny být blíž k řešení místních i regionálních problémů včelařské problematiky a životního prostředí. Včely jsou
indikátorem životního prostředí. Naši činnost spolku chceme
směřovat i na spolupráci s ostatními místními občanskými spolky. Všichni máme možnost přispět a vylepšit naše životní prostředí, zapojit se do aktivit ku prospěchu jak lidí, tak i přírody.

Včelaření je koníček na celý život, díky kterému můžeme být
blíže k přírodě, pronikat do zázračného světa včel a pozorovat
fascinující život včel, „fenomenální včelí superorganismus“.
Za Včelařský spolek Budišov nad Budišovkou z. s.
předseda Jiří Král

Posezení u cimbálu
V pátek 25. listopadu 2016 „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“ 2017.

Advent a vánoce v Guntramovicích
Advent a vánoce v Guntramovicích - 6. ročník výstavy, která
se stala tradicí. Dvoudenní akce přivítala ve dnech 3. a 4. prosince 2016 všechny, kteří si adventní dobu chtěli užít v pohodě
a radosti při setkání se svými přáteli a známými.
Budovu bývalé školy naplnila vůně jehličí, punče a tóny koled.
Adventní kalendáře a věnce, vánoční stromečky, betlémy, výrobky s vánoční tématikou a výstava ručních prací – to všechno si mohli prohlédnout všichni, kteří se nenechali odradit
nepříznivým počasím a přišli mezi nás. Punč, horký vaječný
koňak a vánoční čaj skvěle doplnily domácí vánočky a drobné cukroví, které pro návštěvníky upekla paní Dáša Vašková.
Maketa Dolních Guntramovic před rokem 1945, dílo manželů

Evy a Josefa Halamíčkových, byla rozšířena o mapu Horních
Guntramovic. Malí návštěvníci si mohli nazdobit perníčky
a vybarvit obrázky s vánoční tématikou. Schránka Ježíškovi
pošty byla zaplněna dopisy dětí, ale také mnozí dospělí si napsali svůj dopis.
V sobotu 3. prosince vystoupily s krátkým programem děti
ze základní školy v Budišově nad Budišovkou pod vedením
paní učitelky Panáčkové. V neděli 4. prosince přišel Mikuláš
se svým doprovodem – dvěma anděly a čertem, aby dětem rozdali balíčky se sladkostmi. DĚKUJEME VŠEM, kteří si k nám
našli cestu. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnovaný
Tříkrálové sbírce 2017.
Růžena Košarišťanová
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Krásně prožité vánoce v Domově Letokruhy
Období vánočních svátků vnímají uživatelé i všichni zaměstnanci jako nejkrásnější část roku, kdy lidé projevují laskavost,
jsou ochotni obdarovávat druhé a nečekat za to nic pro sebe.
Dary však nemusí být pouze věcné, stačí úsměvy, poděkování
nebo jen radost ze společně stráveného času. I letos se nám
zaměstnancům, dobrovolníkům a přátelům opět podařilo vykouzlit mnoho úsměvů na tvářích našich uživatelů. Proto bych
chtěla touto formou poděkovat všem, kteří se na rozdávání radosti a štěstí podíleli, a stručnou formou popsat, jak jsme prosincové dny prožili.
6. prosince připravili zaměstnanci čertovskou hospůdku, napekli ohnivé slané záviny a podávali tradiční pivečko. K poslechu hrála na kytaru mladá čertice. Uživatelům se tak líbilo,
že nechtěli akci ukončit.
Ve čtvrtek 8. prosince jsme tradičně uspořádali vánoční jarmark. Zájemci z řad široké veřejnosti čekali na naše výrobky
už brzy před zahájením a nenechali si ujít zabíjačkové balíčky
a cukroví. Tento rok přijali pozvání Pěvecký sbor dětí při ZŠ
a gymnáziu Vítkov a Komenského sbor z Vítkova. Oba soubory zazpívaly vánoční koledy a dopřály návštěvníkům zažít
pohodu a klid pro vychutnání si krásných melodií. Obě vystoupení byla velmi krásná a příjemně naladila všechny zúčastněné
na vánoční notu.
V úterý 13. prosince klub Mlsných jazýčků provoněl domov
pečením vánočního cukroví a o tuto laskominu se podělili
v pátek 16. prosince se svými spolubydlícími na společném
posezení se vzpomínáním. Co jsme vařili po celý rok s prezentací fotek z činnosti a akcí roku 2016. V období mezi akcemi
jsme stihli uspořádat oslavu 80. narozenin naší uživatelky paní
Ježkové Věry.
16. prosinec - každoročně je poslední pátek před Štědrým večerem, dnem pořádání tradiční tomboly, která je očekávána s nedočkavostí našich uživatelů a zaměstnanců.
Pracovnice aktivizací
připravila slosovatelné
osudí a zajistila distribuci lístků do tomboly
všem zájemcům. Balíčky pro všechny zúčastněné byly připraveny
z darů našich sponzorů,
dodavatelů, zaměstnanců a rodinných příslušníků. Někteří uživatelé
zjistili, že se jim podařilo někam založit
lístky do tomboly. Na-

konec se vše našlo a mohlo začít losování. Paní ředitelka nás
napínala, dávala nám matematické kvízy k vylosovaným číslům. Každý účastník této zdařilé akce obdržel pěkný vánoční
balíček. Po přípitku s přáním šťastného a veselého prožití svátků vánočních a po malém občerstvení od našich paní kuchařek
jsme se všichni zaměstnanci rozešli pokračovat ve vánočních
přípravách do svých domovů. Z ohlasů uživatelů i zaměstnanců můžeme považovat tuto tradiční akci za velmi zdařilou.
V pondělí 19. prosince navštívily naše uživatele děti z Pěveckého sboru při Základní škole Budišov nad Budišovkou
s pásmem koled a vánočních písní. 20. prosince naše uživatele
navštívily děti z dětského domova, zazpívaly koledy a uživatelům předaly malý dáreček. Vánoční přípravy vrcholily a už
tu byl Štědrý den. Na tento den klademe velký důraz. Pracovníci připraví slavnostní tabuli, ozdobí ji vánočními svícny
a servírují večeři na slavnostním jídelním servise. Každé místo
je označeno jmenovkou a pro každého uživatele je připraven
malý vánoční dárek na štědrovečerní tabuli. Jsme rádi za velice
kladnou zpětnou vazbu z úst našich uživatelů.
28. prosince připravili zaměstnanci pro uživatele dle jejich výběru a možností Kloboukový bál a Balónkový Silvestr. Zpěv
a veselá nálada ovládla všechny zúčastněné. Každý rok se završuje Silvestrovskými oslavami, tak i naši uživatelé oslavili
konec roku se svou oblíbenou „Violou“ – skupinou umělců
z Olomouce, kteří si připravili předsilvestrovskou zábavu.
V pozadí všeho dění probíhaly všechny každodenní činnosti
– skupinové cvičení, zahřívání paměti, vzpomínání, společné
zpívání, akce s dobrovolníky a činnosti s prvky smyslové aktivizace. Uživatelé si mohli vybírat z aktivit, kterých se chtějí účastnit. Nadšení z aktivně prožitého měsíce prosince, kdy
všichni zapomněli na svoje bolístky, bylo slyšet i v novoročních přáních.
Za zaměstnance Domova Letokruhy Bc. Svobodníková DiS.

Naše aktivity na začátku roku 2017
Zdravím všechny zájemce o střelecký sport v roce 2017. Co
chystáme pro veřejnost v tomto roce?
Než začne střelecká sezóna naplno, mohou se zájemci zúčast-nit volné střelby každou neděli od 9 hod. na naší střelnici
v Budišově nad Budišovkou. Její přesnou polohu můžete najít
na klubových stránkách www.avzo-budisov.cz a tamtéž i telefonní kontakty, kde se dozvíte, co a z jakých zbraní se tu danou
neděli bude střílet.
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V měsíci lednu se naši dva střelci zúčastnili mezinárodního závodu v polském Jaworznu. V soutěži Perkusní puška Sharps obsadil
Petr Bartošek první místo nástřelem 90 bodů a v disciplíně civilní puška čtvrté místo nástřelem 94 bodů. V disciplíně Perkusní
pistole civilní pan Miroslav Halabrín obsadil první místo nástřelem 87 bodů, Perkusní puška civilní nástřelem 96 bodů 1. místo
a Perkusní pistole 50 metrů také 1. místo nástřelem 77 bodů.
Na měsíc únor je připravena střelecká soutěž pro veřejnost
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pod názvem „Moravská lucerna“. Jak název napovídá, bude
se střílet večer a terče budou osvětleny právě jen lucernami. To
vše se uskuteční 25. února – prezentace případných zájemců

začíná již v 16,30 hod. na střelnici AVZO Budišov nad Bud.
Případní zájemci najdou podrobné informace na našem webu.
Za AVZO Budišov nad Budišovkou Petr Bartošek

Šachový koutek

5. kolo
6. kolo
5. kolo
6. kolo

ti nervy drásajícímu závěru předešlého
ročníku, ve kterém jsme se zachraňovali
doslova posledními tahy, je to příjemná
změna! V tabulce nám aktuálně patří
4. místo a máme na dohled medailové
pozice. Posunout se v tabulce výše bude
ovšem těžké, neboť zápasy s vedoucí trojicí „velkoklubů“ náš ještě čekají.
Přesto zkusíme zabojovat a nedat svou
kůži lacino.
„B“ družstvo v rámci Okresní soutěže
Opava ještě v minulém roce podlehlo

Krajská soutěž „C“ MKŠS – výsledky Pogo Budišov „A“
volno
Pogo Budišov „A“ – SK Kravaře
Okresní soutěž Opava – výsledky Pogo Budišov „B“
Pogo Budišov „B“ – ŠK U Lípy Malé Hoštice „B“
ŠO TJ Hradec nad Moravicí – Pogo Budišov „B“

Tabulka KS „C“ MKŠS po 6. kole
poř. družstvo
# + = 1 ŠK TJ Dolní Benešov B
6 5 0 1
2 ŠK Orel Opava A
6 4 1 1
3 Slezan Opava C
5 4 0 1
4 ŠK Pogo Budišov nad Budišovkou
5 4 0 1
5 TJ Ludgeřovice
6 3 0 3
6 ŠKTP Hrabyně
5 2 1 2
7 ŠO TJ Velká Polom
5 2 1 2
8 ŠK Orel Opava B
5 1 1 3
9 SK Kravaře
6 1 0 5
10 TJ Lokomotiva Krnov
6 1 0 5
11 SK Jiskra Rýmařov
5 0 2 3
Tabulka OS Opava po 6. kole
poř. družstvo
# + = 1 TJ Sokol Kobeřice A
5 4 1 0
2 ŠK 1935 Bolatice
5 4 1 0
3 ŠK TJ Dolní Benešov E
6 2 3 1
4 ŠO TJ Hradec nad Moravicí
5 2 3 0
5 ŠK U Lípy Malé Hoštice B
6 2 1 3
6 SK Kravaře C
6 2 0 4
7 ŠK Pogo Budišov nad Budišovkou B 5 1 2 2
8 ŠO TJ Velká Polom C
5 1 1 3
9 TJ Sokol Kobeřice B
5 0 0 5

talentovanému týmu z Malých Hoštic
1,5-3,5. V dalším kole naši hráči statečně
vzdorovali favorizovanému týmu z Hradce n. Mor. Po tuhém boji naši nakonec
prohráli nejtěsnějším poměrem 2-3.

4,5-3,5
1,5-3,5
3-2

body
15
13
12
12
9
7
7
4
3
3
2

skóre partie
27
12
28
20
26
18
21
12
24,5
12
20
12
20
7
16,5
8
22
14
20
10
15
8

body
13
13
9
9
7
6
5
4
0

skóre partie
19
16
18
15
16
11
14,5
9
12,5
7
12,5
8
11,5
8
9
7
7
4

Šachová štěstěna bývá vrtkavá. O tom
jsme se přesvědčili v posledním zápase
s Kravařemi. Úvod utkání nenasvědčoval, že bychom mohli pomýšlet na body,
zvlášť když se na jedné ze šachovnic vyskytla pozice na diagramu. Náš hráč vedoucí bílé ﬁgury se již po svém 8. tahu
a2-a3 ocitl v problémech. Černý mohl
malou kombinací získat ﬁguru, a tím
v podstatě partii rozhodnout. Naštěstí pro
nás správné pokračování nenašel, bílý
ztratil pouze pěšce a v dalším průběhu
partii dokonce vyhrál! Najdete správný
postup černého?
Černý na tahu může získat ﬁguru
s vyhranou pozicí
Řešení: nejprve černý sebere střelcem
jezdce na c3 se šachem (Sb4xc3+),
po vynuceném b2xc3 černý pokračuje
Je4xg5, bílý opět vynuceně hraje Jf3xg5,
načež následuje drtivý úder černého
d5xc4. Je napadena bílá dáma a zároveň je napaden bílý jezdec na g5. Bílý
po ústupu dámy přijde o figuru na g5
(Da5xg5) a může se v podstatě vzdát.

ŠK Pogo Budišov s předstihem plní
hlavní cíl sezony!
Soutěžní ročník 2016/2017 je teprve
v polovině a již teď je jisté, že jej budeme na jeho konci považovat za úspěšný.
„A“ družstvo totiž v rámci 6. kola Krajské soutěže „C“ MKŠS porazilo nejtěsnějším rozdílem 4,5-3,5 družstvo z Kravař a to v součtu s předešlými výsledky
znamená zisk skvělých 12 zápasových
bodů a jistotu, že jsme krajskou příslušnost zachovali i pro příští ročník. Opro-

Za ŠK Pogo Budišov Slavomír Jaššo

Zimní odpočinek a sčítání
Odpočinek je potřeba, a protože si i zvířátka musí oddechnout,
je na to zima právě ta správná doba. Stopovací plochy jsou pod
sněhem, ﬁgurant po operaci kýly, tak přes zimu jen lechtáme
poslušnost, aby pejsci nezapomněli – nezapomenou. Rok 2016
můžeme opět uzavřít jako rok úspěšný. Počet členů se pohybu-

je pořád kolem dvaceti. Na cvičák pravidelně docházela nejen
stálá skupina psovodů, ale objevili se i noví zájemci. Ti, kteří
vytrvali, udělali se svými psy velký pokrok. Jsou to převážně
mladá zvířata, která ač nemají rok, dokázala uspět na zkouškách
i závodech. Vedle těchto mladých nadšenců si ale vychováváme
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i stopaře, kteří vyspívají v pozdějším věku a na vrchol se dostávají až po osmém roce. Letos jsme se předvedli ve vrcholových
stopařských disciplínách se dvěma fenami. Také jsme uspořá-

dali dvoje zkoušky z výkonu a můžeme se pochválit, protože
17 psům v záznamech přibyla vykonaná zkouška, kterou dělali
buď doma, či jinde, což je na tak malý klub paráda. Závody jsme
odstartovali už v únoru závodem družstev v Uničově a pokračovali na podzim: Kozinův pohár
v Kutné Hoře, Veřovice, Branný závod Otice a nejvíce si ceníme účast na Mistrovství Polska stopařů,
kde fenka, trénovaná na našich polích a lukách,
získala třetí místo. Další radost nám přinesl celoroční meziklubový závod Budišov-Otice-Vítkov,
který jsme opět vyhráli. Pro děti jsme uspořádali soutěž dovedností psa i psovoda Budišovskou
tlapku. I když už se tato akce dostala do povědomí
nejen Budišováků, byla účast ještě žalostnější než
v předchozím roce. Proto jsme se rozhodli, že to
byla soutěž poslední a svůj čas a síly budeme raději
věnovat výcviku svých psů. A pokud děcka chtějí
se svými pejsky cvičit, mohou přijít i bez soutěže.
A kdy a kde zahájíme? Opět v únoru v Uničově závodem družstev.
Mgr. Lenka Galová

Tříkrálová sbírka
Vážení spoluobčané, při letošní Tříkrálové sbírce jste přes
Charitu Odry darovali částku 832.162,- Kč, což na první
pohled vypadá v porovnání s loňským rokem o dost méně
(o 197.719,-Kč), tento pokles je však způsoben předáním části
kolednického území Bruntálska nově vzniklé Charitě sv. Martina, pokud ale srovnáme výsledky na stejném kolednickém
území, zjistíme, že se vykoledovalo dokonce o 51.526,- více
než loni! Za tuto štědrost všem dárcům velice děkujeme! Také
všem koledníkům patří velký dík, že se na toto novoroční a letos obzvláště mrazivé, putování s námi vydali.
Vážení spoluobčané, Vaše dobrota a velkorysost, kterou jste
projevili, nás naplňuje pokorou a vděčností. Chceme tyto pro-

středky využít co nejlépe dle našeho uvážení,
uvážení aby se naše služsluž
by rozvíjely a byli Vám ku prospěchu.
Ještě jednou Vám za Vaši přízeň a podporu děkujeme a zůstáváme s úctou.
Jiří Rosenstein
Petr Kučerka
koordinátor Tříkrálové sbírky
ředitel Charity Odry
pro Charitu Odry

Rozdělení výnosu Tříkrálové sbírky:
65% výnosu sbírky připadá na záměry oblastních charit
15% výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit
10% výnosu sbírky je věnováno na humanitární pomoc do zahraničí
5% výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká republika
5% výnosu sbírky je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky

Záměry Charity Odry
na využití sbírky
pro rok 2017:
(tedy 65% z celkové
vykoledované částky
za Charitu Odry)
1. Podpora péče o seniory
a handicapované osoby
2. Psychologická
a duchovní podpora
v závěru života
3. Zavedení nových
informačních technologií
ve službách
Informace o činnosti
Charity Odry
a Tříkrálové sbírce
můžete získat:
Charita Odry,
Hranická 162/36,
742 35 Odry,
tel. 556 731 947
e-mail:
info@odry.charita.cz
http://www.odry.charita.cz
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Ples pro Jakuba 2017
Dne 20. ledna 2017 se v Kulturním domě v Budišově nad Budišovkou uskutečnil již 9. Charitativní ples pro Jakuba. Tento ples je konán na podporu Kubíka Bačkovského, který trpí
Duchennovou svalovou dystroﬁí. Celý výtěžek bude využit na
koupi zdravotních pomůcek, které Jakub nezbytně potřebuje.
Ve 20:30 ples zahájila tanečnice Anička, která předvedla kus
svého umění. Jednalo se o vystoupení Pole dance. Dále bylo
do programu zařazeno osobní předání vydražených sportovních dresů v internetové aukci do rukou majitelů, následovalo

předání ﬁnančního šeku v hodnotě 10 000 Kč zástupcům organizace Parent Project. Poté se večer přehoupl do druhé poloviny a byla půlnoc. Proběhlo slosování hlavních cen tomboly.
I letos byly ceny velmi hodnotné. Po celý večer až do brzkých
ranních hodin k tanci a poslechu hrála hudební skupina B.T.
J. Nova Krnov. V neposlední řadě patří obrovské díky všem
sponzorům, návštěvníkům a organizátorům, protože bez nich
by se tahle akce neuskutečnila. Ještě jednou moc děkujeme
a doufáme, že se i příští rok opět setkáme v tak hojném počtu.

Poděkování
za Ples pro Jakuba
V pátek 20. 1. 2017 se uskutečnil v KD již 9. Charitativní ples
pro Jakuba. Srdečné a velké poděkování patří mysliveckému
sdružení „Svatý Hubert“ za uvaření výborného guláše - tento
gurmánský zážitek připravili pro hosty plesu pánové D. Kutálek, B. Trnka a pan Kolmáš, kterým patří velké díky. Velké
díky patří také kuchařkám Janě Lenartové a Martině Kachtíkové za přípravu dalšího výborného menu. Bačkovský Pavel st.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Starší žena v důchodovém věku, v dobré kondici hledá podnájem 1+1 v Budišově nad Budišovkou. Může být i u osamělé
osoby v rodinném domě. Ráda vypomůžu. Tel: 737 853 613
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Setkání v Guntramovicích
V sobotu 17. září se uskutečnilo 2. setkaní kamarádů, spolužáků a známých, kteří v Guntramovicích žijí, nebo tady delší
či kratší dobu prožili. Pro některé začalo setkání ve 14 hod.
v místním kostele sv. Jakuba, kde byla sloužena děkovná mše
svatá za všechny bývalé i současné obyvatele Guntramovic.
V 15:30 jsme se sešli v budově „naší“ školy, ve které většina
z nás absolvovala mateřskou školku a 1.-5. třídu základní školní docházky. V bývalé tělocvičně přivítal osmdesátku hostů
pan Ladislav Zatloukal ml., který připomněl historii obce. Bohužel, na rozdíl od setkání v roce 2009, už nás řada tehdejších
účastníků opustila navždy a zůstaly jenom vzpomínky. Život
jde dál a na setkání 2016 byla zastoupena i naše nejmladší generace. Někteří účastníci setkání přijeli z velké dálky, někteří
to měli „přes kopec“, někdo jen pár kroků - pro všechny bylo
připraveno občerstvení a k tanci i poslechu hrála místní kapela
PEKÁRNA. Vzhledem k tomu, že se poslední účastníci rozcházeli v pozdních nočních hodinách, věříme, že se všichni

dobře pobavili. Děkujeme všem, kteří na Guntramovice nezapomněli a přijeli zavzpomínat. Doufáme, že se na dalším setkání sejdeme ve zdraví a pohodě.
Růžena Košarišťanová

NÁZORY OBČANŮ

Kde je konec světa?

(rodné město očima žáka maturitního ročníku)
Konec světa znamená hranici obyvatelného světa. Různé kultury považují za tuto hranici různá místa, například mys Finistére
v Bretanii. Pro mého třídního je to zřejmě Budišov nad Budišovkou. Proto jsem si na stužkovací večírek připravil krátké povídání,
abych ho přesvědčil o tom, že se plete.
Budišov, německy Bautsch, leží nějakých 512 metrů nad velkou
slanou vodou. Z jedné strany jsou oderské vrchy a z druhé Nízké
Jeseníky. To je důvod, proč místní zarůstají srstí a není jim taková
zima jako vám z města.
První zmínka je z roku 1301, kdy ubozí rolníci, hledající pole
vhodná k osetí, narazili na civilizací nedotknutou tlupu buranů,
prvních budišováků.
Řady těchto pohanů se během staletí rozšířily na dnešních asi
3000 jedinců.
Budišov je město a to k „radosti“ některých nejmenovaných kobeřanů z mé třídy, kterým nejde přes srdce, že Kobeřice sice mají
více obyvatel, ale status města nemají.
K hlavní smečce se připojily i okolní klany Guntramovice, Podlesí, Staré a Nové Oldřůvky.
Až na malý kousek země v okolí „bobří hráze“ Kružberk je celé
území na Moravě. A dokonce i na Moravě máme takové moder-
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nosti, jako jsou třeba internety, necky, barevné fotky, některé jeskyně mají dokonce okna a dveře.
Jelikož jsme oblast nejrůznějších delikventů, byl zde v roce 1635
postaven soud. Dneska slouží jako sídlo městského stařešiny neboli radnice.
O celé století později k nám dorazila církev, a tak v roce 1756
byl vysvěcen kostel Nanebevzetí Panny Marie. Bohužel tehdejší architekt byl nemocný, když se rozdávala inteligence, a tak
je celá stavba naopak. Ne že by stála na střeše, ale místo na východ ukazuje na západ. Jo a taky se přepočítal a nechal udělat
7 oltářů. Za 2. světové války přišli nacisti a nechali roztavit všech
5 zvonů, takže tam jsou repliky.
Protože se naši předkové hodně nudili, začali kopat do země…
a objevili břidlici. Takže se z Budišova stalo hornické město
a naše břidlice byla dokonce na střechách v Praze a Vídni.
Máme tam most. Kamenný most. Se sochou Nepomuckého.
Z roku 1634. A taky jsme měli hradby. Jen tak mimochodem.
S koncem civilizace je spojena i opavská spisovatelka Joy Adamsová, která zde trávila část dětství u prarodičů, kteří jsou pochováni na místním hřbitově s barokními a rokokovými náhrobky.
Závěrečný bod povídání o místě, za kterým už nic není, se týká
kultury.
Mezi oblíbené kratochvíle domorodců patří sledování a vykonávání primitivních fyzických aktivit, jako jsou kopaná a plácaná
a navštěvování koncertů a povídání s herci a zpěváky v klubu
Šatlava.
Jednou za rok se pohané z širokého okolí sejdou, aby se pohupovali do rytmu při rituálu zvaném Budišovské Letnice. Ten byl
nedávno po dlouholetém snažení vrchního šamana a odborníka
na domorodé zvyklosti prohlášen nejstarším open air festivalem
v ČR.
Tímto končí exkurze do naší Bohem zapomenuté pustiny.
Radek Olbrecht ml.
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Kdysi... a dnes

Náměstí
Ná
ě tí v Budišově
B diš ě n. B
B., 1901
Zdroj: Österreichische Nationalbibliothek

!!!!!!! DAŇ !!!!!!!
Z PŘÍJMU
FYZICKÝCH
OSOB

Náměstí
Ná
ě tí v Budišově
B diš ě n. B
B., nyníí

Městský úřad oznamuje, že dne

9.3. a 16.3. 2017 od 8.00 do 17.00 hod.
budou přítomny na MÚ ve Vítkově
pracovnice Finančního úřadu z Opavy
a budou vybírat daňová přiznání
k dani z příjmu fyzických osob za rok 2016.

Ceník inzerce
Cena
místo, čas, pořadatel, kontakt na pořadatele (nevztahuje se na akce konané v rámci

Zdarma

předvolebních kampaní)
Inzerce – reklamní plocha:
zdarma

řádková inzerce
1/4 strany A4

500,- Kč

1/2 strany A4

1 000,- Kč

celá strana A4

2 000,- Kč

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