BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ
Rozhodnout se zasvětit život péči o druhé znamená
svým způsobem postavit do pozadí sám sebe. Úspěchy v této profesi určitě nebývají znát na bankovním
účtu. Nebylo pro vás těžké vydat se touto cestou?
To rozhodnutí asi pramení už z útlého dětství, kdy
jsem ztratila maminku. Bylo mi šest a už jsem zvládala postarat se o tři mladší sourozence, nemohla jsem
nechat tatínka na všechno samotného. Maminka nejprve dlouho ležela nemocná, to už jsem dělala mnohé
domácí práce sama, pak zemřela. Nepamatuji si ale,
že bych někdy někomu vyčítala, že mám těžký život.
Brala jsem ho takový, jaký je, a tak to mám dodnes. Už
v patnácti letech jsem se definitivně rozhodla, že chci
pečovat o druhé a svého rozhodnutí jsem nikdy nelitovala. Je pravda, že člověk, který se živí takovou prací,
nemá peněz nazbyt, na druhou stranu, k čemu by mi
bylo hodně peněz? V dnešní době se lidé celý rok honí,
aby si na léto zaplatili drahou dovolenou. Nechápu
proč. Já taky viděla moře, ale nepotřebuju to každý rok.
V práci jste se nenechala zastavit ani důchodovým věkem, není to ale na
úkor vašeho odpočinku, koníčků či zdraví?
Nemohla bych být sama se sebou spokojená, kdybych důchod strávila nicneděláním (smích). Zbývá mi rok do sedmdesátky a pořád v domově pracuji, byť
teď už jen brigádně. Jsem tak spokojená a nemám pocit, že by to bylo na úkor
něčeho. Nejdůležitější je pro mě rodina. Hodně lpím na dětech a na vnoučatech.
V domově mi umožnili služby tak, abych práci dokázala s péčí o rodinu skloubit.
Tím, že je to jen brigáda, mám na rodinu čas, na druhou stranu ho nemám tolik,
abych myslela na blbosti, tím myslím třeba na to, co mě bolí. Možná mě něco
i bolí, ale já na to zkrátka nemám čas myslet. Synovi pomáhám od jara do podzimu na zahradě, dceři zase s venčením pejska, věnuji se vnoučatům, v domově
kromě běžné práce chodím holit jedenáct mužů.
Mnozí důchodci tráví život jen u televize a v lékařských ordinacích a o vás
by řekli, že máte štěstí na zdraví. Myslíte, že by měli pravdu, nebo vaše
vitalita spočívá v přístupu k životu?
Když se dívám na svůj dosavadní život, nepřipadá mi, že by se mi těžkosti vyhýbaly. Někdy se až lekám, když slyším, jak si mezi sebou povídají lidé v mém
věku, třeba mé spolužačky. Dokonce jsem se minule ptala svých dětí, jestli jsem
stejná, jestli si taky pořád na všechno stěžuju. A oni mi řekli, že se nemám srovnávat se spolužačkami, protože já jsem úplně jiná. Možná je to tím, že jsem generace, co se narodila dva roky po válce a byla díky tomu zvyklá na těžký život.
Nyní jste se dočkala nádherného ocenění, jaký byl pocit, když mezi vítězi
četli vaše jméno?
Byl to nádherný zážitek. Celé to začalo, když za mnou jednoho dne přišla paní
ředitelka s tím, že mě navrhla na pečovatelku roku. Říkala jsem, jestli mě budou
brát, když už jsem v důchodu. Pak za mnou přišla znovu a řekla, že jedeme do
Prahy, protože jsem nominována. Když přečetli mé jméno a ocenění, tlačily se
mi slzy do očí a paní ředitelka plakala taky. Všude cvakaly fotoaparáty novinářů,
gratulovaly mi významné osobnosti, které jsem doposud znala jen z televize, třeba herec Alfred Strejček, který celou akci moderoval, herečka Hana Maciuchová
nebo náměstkyně ministra práce a sociálních věcí. Ještě nikdy jsem nic takového
nezažila. Taky je něco úplně jiného vidět známé osobnosti v televizi a potkat se
s nimi osobně. Překvapilo mě, že jsou to úplně obyčejní, příjemní lidé.
Ředitelka domova do toho návrhu uvedla, že vás vždy milovali všichni klienti domova i všichni spolupracovníci a nadřízení. To v dnešní době, kdy
kdekdo řeší vztahové problémy a kdy nebývá výjimečná ani šikana, není
samozřejmost. V čem myslíte, že tkví vaše kouzlo?
Nemyslím, že mám nějaké zvláštní kouzlo. Pokud jde o klienty, je to spíše
zkušenostmi, kterých jsem za těch 35 let praxe nasbírala mnoho. Taky už jsem
ve věku, kdy se dokážu vcítit do role starého člověka, vím, co potřebují. No
a vždy jsem tu práci dělala celým srdcem a taky jsem vždy každou svou starost
nechala před dveřmi LDN, protože člověk si nemůže svou zlost, ať už řeší jakékoli těžkosti, vylívat na nevinných. Pokud jde o kolegy a nadřízené, nevím,
jestli to je typem sféry, ve které působím, ale větší problémy nebo šikana u nás
nikdy nebyly. Vždy jsme se respektovali a vycházeli spolu. Na druhou stranu
bych řekla, že když jsem začínala a naše pracovní podmínky byly mnohem
těžší než dnes, byly vztahy na pracovišti lepší, hodně semknuté. Nikdo nikomu
nezáviděl, vždy jsme stály jedna za druhou, to už tak dneska není.
V čem byly podmínky o tolik těžší?
Nebyly žádné Pampersky. Seniorům se dávaly obyčejné plíny stejné jako dětem, které se praly, takže si dovedete představit, jaké to bylo. Na LDN jsme
neměli výtah, takže jsme klienty museli po schodech vynášet v sedačkách,
taky koupelny s dnešním komfortem neměly nic společného. Skoro vše bylo
namáhavější, ale myslím, že právě to nám dalo hodně do života a hodně to
posílilo můj vztah k lidem.
V souvislosti s pomáhajícími profesemi se často skloňuje syndrom vyhoření.
Setkala jste se s ním?
Mě to nepostihlo, ale u kolegyň v práci jsem se s vyhořením setkala a ze zkušeností s nimi můžu říct, že by člověk měl jít do sebe. Zamyslet se nad tím, v čem
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může změnit svůj přístup a někdy je třeba smířit se s tím, že takovou práci zkrátka dělat nemůže. Takovou kolegyni jsem měla. Vydržela jen pár let a pak musela
odejít. Na druhou stranu nechápu, proč se dnes holky hroutí, protože naše práce
je opravdu v mnohém o hodně jednodušší, než tomu bylo dřív.
Určitě se ve své práci často setkáváte se smrtí. Jak to zvládáte?
Smrt je nedílnou součástí této práce a člověk se ji tak do jisté míry naučí vnímat. Vždy ale záleží na tom, jaký vztah se zemřelým měl. Na LDN se lidé
často střídali, takže mi nestihli tolik přirůst k srdci. Teď jsme domovem, kde
klienti zůstávají mnoho let, člověk je s nimi v každodenním styku a jejich odchody pak zvládá hůř.
Co je pro vás v práci nejtěžší?
Práce sama o sobě těžká není, ani manipulace se seniory nebo přebalování mi
nikdy nepřipadalo těžké. Pro mě je asi nejsložitější období od chvíle, kdy se
k nám starý člověk dostane, než se pronikne k jeho srdci. Někdo je od počátku
komunikativní, hned se účastní aktivit, ale někdo je změnou prostředí a oddělením od svých blízkých ve špatném psychickém stavu, straní se lidí, je apatický.
Vždy se snažím udělat maximum, aby se co nejrychleji začlenil. Vždy to stojí za
to, protože když je člověk z deprese venku, je sám rád, že je v kolektivu. Samozřejmě jsou morousi od přírody, panovační, sobečtí, ale to jsou výjimky. Většina
lidí se v domově zklidní. Stává se, že nás rodina u příjmu straší, jak to budeme
mít s jejich příbuzným těžké, protože je agresivní a hodně nadává, a po čase je
překvapená, když tvrdíme, že se onen člověk chová mírumilovně.
Vnímáte seniory v domovech spíše jako chudáky, kterých se jejich potomci
raději zbavili, aby o ně nemuseli pečovat, nebo naopak jako šťastné lidi, kteří mají možnost být s vrstevníky, kteří je spíše vytáhnou ze stařecké skepse?
To je těžká otázka. Rozhodování, zda dát starého rodiče, který potřebuje stálou
péči, do domova nebo o něj pečovat, není jednoduché. V dnešní době do toho
vstoupil strach o práci. Kolegyně dala maminku do domova, protože měla strach
dát výpověď. Že maminka třeba za dva roky zemře a ji už nikde nepřijmou a že
neví, co by s ní bylo, kdyby zůstala bez příjmu. Senioři v domovech mají svá
práva a spoustu aktivit, takže nejsou chudáci, to spíš když je senior doma a zůstává často sám, tak propadá strachu ze smrti. Třeba naše ředitelka je opravdu
akční a personál je ochotný pomáhati daleko nad rámec svých povinností, takže
s klienty jezdíme na výlety, např. na vinobraní, do jeskyní, do zoo, dále na soutěže např. ve zpívání nebo recitování. Senioři zde také měli ples, kde tančili, dokonce jsme tančili i s lidmi na vozíčku, jak to jejich stav dovolil, zkrátka celý rok
se něco dělá, ale s postupem času se aktivity musí proměňovat a přizpůsobovat
věku klientů. Když jsme začínali, bylo těm lidem sedmdesát, dnes mají o dvacet
let více. V domově mají i kvalitní nabídku služeb, jako kadeřnictví, pedikúru
nebo holení, chodí k nám canisterapeutický pes, na kterého se většina z nich
moc těší. Běžně se nám stává i to, že na první Vánoce jde klient do původního
domova a na další už tam nechce. Když se jich ptám proč, odpovídají vždy v tom
smyslu, že je tam hodně lidí, hluk a u nás že jim nic nechybí a je tu klid. Vánoce
se jim vždy snažíme udělat v domáckém duchu se vším všudy: salát, cukroví,
dárky, pohádky v televizi.
Nikol Pačková
uveřejněno s laskavým svolením redakce Region Opavsko
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INFORMACE Z ÚŘADU OBČANŮM

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zdravím Vás ze stránek prvního zpravodaje letošního roku
a tentokráte bych se rád zmínil o Domovu Letokruhy. Víte
dobře, že jsme v loňském roce převedli Domov Letokruhy
na Moravskoslezský kraj. Ani toto rozhodnutí nebylo v zastupitelstvu jednotné a názor na toto řešení zrál několik let.
Budoucnost, kdy se připravuje velká rekonstrukce celého domova, věřím, ukáže, že toto rozhodnutí bylo správné. Několikrát za rok „náš“ domov pro seniory navštěvuji, a to většinou
při životním jubileu jeho obyvatel. Když dokážete vnímat své
okolí, vždy je tato návštěva poučná. Připouštím, že je někdy
smutný pohled na to, jak může být člověk unaven životem,
stářím a nemocemi. Na druhou stranu je obdivuhodné, jak
třeba i na devadesátiletých oslavencích vidím spoustu optimismu, který jim můžou závidět podstatně mladší ročníky.
Dokážou se radovat z maličkostí a tu radost předávat stále
ještě na své děti a vnoučata.
Ale o tom jsem dnes nechtěl psát. Tak nějak automaticky vnímáme a bereme to, co funguje a s čím nejsou žádné problémy.
V poslední době se daleko více bavíme o negativních věcech

ve společnosti a zapomínáme na to dobré, na ty poctivé a pracovité lidi kolem nás. Lidi, kteří většinou ve své skromnosti
na sebe vůbec neupozorňují. A tak se musím omluvit zaměstnancům Domova Letokruhy, protože jsem přehlédl zprávu
o jejich ocenění „Ceny kvality v sociální péči“ na konci
loňského roku. Je to zpráva, která byla zmíněna již v minulém zpravodaji, přesto bych velice rád alespoň touto cestou
poděkoval všem zaměstnancům za jejich jistě záslužnou,
těžkou a poctivou práci. Speciálně pak paní ředitelce Mgr.
Kamile Molkové, která přes krátkou dobu ve vedení domova
dokázala získat pro Budišov takto prestižní ocenění ve velké konkurenci domovů, které měly daleko lepší podmínky.
A také chci upřímně smeknout klobouk před paní Renatou
Hrabinovou - držitelkou Národní ceny sociálních služeb Pečovatelka roku 2015. Děkuji nejen za obdivuhodnou práci
a skvělý přístup k obyvatelům domova, ale samozřejmě za
úžasnou reprezentaci našeho města. Jste pro nás všechny obrovským příkladem.
Ing. Rostislav Kyncl,
starosta města

Střípky z radnice
 Rok se sešel s rokem a já se pokusím nastínit úkoly, investice, připravované projekty, dotace a plány, které nás čekají v tomto roce. Loňský rok je již minulostí, ale přesto vyúčtování dotací významně ovlivní investice v letošním
roce. Vynikající zprávou je, že na výstavbu sportovní haly
máme přislíbenu dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Vše bude záviset na celkovém
objemu prostředků, které se budou rozdělovat pro žadatele
o dotaci, kdy je ještě dočerpáváno dotační období 2007 až
2013. Neoficiální zpráva z poloviny ledna potvrzuje min.
85 % nákladů. Poskytnutá dotace půjde samozřejmě na
úhradu úvěru. Tzn. každý rok tak ušetříme více než milión
korun, které mohou jít na investice a opravy. Také očekáváme, že co nejdříve obdržíme vratku cca 3 mil. korun za
předfinancované česko-slovenské projekty. Tyto finance
bychom rádi použili na opravu infrastruktury (chodníky,
komunikace, prostranství).
 Přestože se již píše rok 2016, stojíme na startu nového
programovacího období 2015-2020. Jednotlivé fondy
nyní začínají vypisovat dotační tituly a přijímat žádosti.
Nové období s sebou přináší nové výzvy a oblasti podpory.
Např. podpora námi tolik oblíbených zateplovaček klesla na polovinu. Hodně dotačních titulů má nyní uvedeno
v názvu sociální, inkluze, zaměstnávání znevýhodněných
skupin apod. A tomu se musíme přizpůsobit i my. Budeme
se muset zaměřit na větší okruh dotací a pokusit se vytěžit z nich co nejvíce. Při jedné návštěvě polského partnera zaznělo - musíme tu Unii co nejvíce „vykořistač“, což
nejlépe vystihuje předchozí větu. Všeobecně již nebude
podporován cestovní ruch tak jako v minulosti, kdy jsme
čerpali dotace na Krajinu břidlice, vybavení kulturního
domu, Discgolfpark apod. Nově do toho budeme muset zahrnout např. obnovu a zachování kulturního a přírodního

dědictví za účelem vzniku pracovních míst. Vzhledem ke
složitosti této problematiky bylo vypsáno výběrové řízení
na pracovníka městského úřadu, který bude mít na starosti
dotační management zejména v oblasti sociální.
 Co se týče přípravy projektové dokumentace, probíhá příprava tří projektů. Firma ASA rozšiřuje stávající projekt
zateplení budovy MěÚ na Partyzánské ulici o zateplení
budovy zdravotního střediska, dále výměnu otopné soustavy a navržení nového zdroje tepla v budově MěÚ. Dále
ASA připravuje projekt dokončení zateplení bytových
domů v majetku města na náměstí, navrhne výměnu stávajícího zdroje tepla (plynová kotelna na Křivé 672) a rozšíření otopné soustavy i na náměstí Republiky 660, 661
a Generála Svobody 662. Třetím projektem je zateplení
budovy městské policie. Během února budeme podávat
žádost o dotaci na Moravskoslezský kraj na spolufinancování těchto projektových dokumentací.
 Brzy bude vydáno územní rozhodnutí na akci stavební
úpravy Halaškova náměstí a náměstí Republiky (rekonstrukce chodníků a komunikace od křižovatky Generála
Svobody po autobusové nádraží). Během února budeme
žádat o stavební povolení. Hlavním úkolem bude dořešení majetkových vztahů mezi městem a krajem. Budeme
domlouvat směnu pozemků tak, aby komunikace byla ve
vlastnictví Správy silnic MSK a chodníky a přilehlé plochy ve vlastnictví města. Pak může město zažádat na SFDI
o dotaci na zvýšení bezpečnosti dopravy, která řeší pouze chodníky, přechody, osvětlení. Souběžně by měl kraj
zrekonstruovat hlavní komunikaci, tudíž to nebude vůbec
jednoduché, jak se zprvu zdálo. Jedno bez druhého nelze
provést. Souběžně konzultujeme také možnost podání žádosti o dotaci v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP).
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 V lednu jsme podali žádost o dotaci na Ministerstvu pro
místní rozvoj na rekonstrukci komunikace na Dukelské
ulici od pálenice po Domov Letokruhy. Vzhledem k velkému přetlaku žádostí a nejasnému systému hodnocení si
ale neděláme velké naděje. Ale kdo nic nedělá, nic nezkazí, takže musíme doufat. Na konci ledna jsme podali rovněž žádost o dotaci v Programu obnovy a rozvoje venkova
MSK na rekonstrukci komunikací. K rekonstrukci byla
navržena Partyzánská ulice z náměstí po muzeum břidlice,
dále komunikace od muzea po školní jídelnu a prostranství
před kulturním domem k faře a základní škole. Celková
výše investic činí 720 tis. korun, spoluúčast města činí
61%. Zde jsou šance na získání dotace přece jen větší. Je
mi jasné, že ve městě či místních částech jsou cesty v horším stavu. Ale je nutné se přizpůsobit bodovému hodnocení a vybrat lokality, kde je možné získat co nejvíce bodů ze
strany hodnotitelů. Bohužel, tak to s dotacemi je, neřešíme
mnohdy to, co potřebujeme, ale snažíme se v rámci možností přizpůsobit. Osobně si myslím, že všechny dotace
jsou k ničemu, lepší by bylo rozdat peníze přímo obcím.
Ale pokud je tady máme, tak se musíme snažit získat co
nejvíce peněz pro město. Byť mnohdy pochybujeme o jejich smysluplnosti, ale tak to je.
 V polovině ledna jsme se starostou města přijali pozvání
starosty Powiatu Jozefa Koziny a zúčastnili se novoročního setkání v polských Hlubčicích. Hlavním bodem byla
budoucnost česko-polské přeshraniční spolupráce. Powiat
jasně deklaroval, že je připraven a bude podporovat další
přeshraniční spolupráci s naším městem. Euroregion Si-

lesia v Opavě bude co nevidět vyhlašovat první kolo přijímání žádostí ve Fondu mikroprojektů. Pokud má někdo
ze zástupců zájmových organizací chuť se zapojit do přeshraniční spolupráce a má námět na projekt, obracejte se
na mne. Pokud to jen půjde, podáme žádost o dotaci. Je
potřeba zdůraznit, že mikroprojekty jsou hlavně o setkávání lidí, investice moc pořizovat nejdou. Ale i tak to mohou
být fajn akce, záleží vždy na lidech a chuti něco udělat.
 Pravděpodobně mnoho z vás slyšelo, že Vojenský újezd
Libavá nebude vydávat povolenky k vjezdu či vstupu do
vojenského prostoru Libavá. Několik občanů se také na
mne obrátilo, jestli s tím město nemůže něco udělat. Sešel
jsem se tedy s přednostou újezdního úřadu pplk. Josefem
Dřímalem a závěr je jasný - povolenky nebudou. Panu Dřímalovi to dle jeho slov nedovoluje zákon, který musí dodržovat, tak jako i my musíme dodržovat zákony. Přestože vnímá, že i my Budišováci jsme vojenským prostorem
omezeni, nemůže s tím nic dělat a děkuje za pochopení. Na
závěr Střípků to asi není moc pozitivní zpráva, ale bohužel
jsou věci, které člověk neovlivní, byť by se sebevíc snažil.
Za celou svou dobu ve funkci místostarosty jsem nenapsal
delší Střípky z radnice. Doufejme, že jsem si nevystřílel
veškerý střelný prach či inkoust na první číslo zpravodaje
a v dalším čísle již budu moci psát, co konkrétně se povedlo, to se vždy píše mnohem lépe. Vizí, přání a tužeb je
hodně, držme si palce, ať nám to v tom našem Bohem zapomenutém městečku společně vyjde… Šťastný rok přeji
všem!
Ing. Patrik Schramm, místostarosta města

Rada města
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16
(občané České republiky s trvalým bydlištěm na území obce
a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17
(cizí stání občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici
na sekretariátu vedení města, Halaškovo náměstí 2, Budišov
n/Budišovkou.
dne 7. prosince
(Přítomni 4 členové rady, omluven Ing. P. Schramm,
další přítomní: MěÚ - Ing. Dlouhá, MŠ – Mgr. S. Novotná, ZŠ
– J. Vondrouš, Centrum inkluze – Mgr. L. Stanjurová, H. Tichá,
jednání řídil Ing. Rostislav Kyncl, starosta města)
 doporučuje zastupitelstvu města schválit Zprávu o činnosti
p. o. Mateřská škola Budišov nad Budišovkou školní rok
2014/2015,
 bere na vědomí Smlouvu 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, se změnou
uvedenou v materiálu a doporučuje zastupitelstvu města
schválení smlouvy,
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2015 č. 49 ve výdajové části rozpočtu ve výši 129 000 Kč:
2221 – 5193 – Výdaje na dopravní územní obslužnost
-45 000 Kč
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3322 – 5492 – Dary obyvatelstvu
-49 000 Kč
2310 – 5493 – Účelové neinvestiční transfery FO -35 000 Kč
3631 – 5171 – Údržba a opravy
+129 000 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2015 č. 50 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši 947 371,23 Kč
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4123 – Neinvestiční přijaté transfery od region. rad
+261 202,62 Kč
0000 – 4223 – Investiční přijaté transfery od region. rad
+686 168,61 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
3233 – 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO
+261 202,62 Kč
3233 – 6356 – Jiné invest. transfery zřízenými PO
+686 168,61 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2015 č. 51 ve výdajové části rozpočtu ve výši 328 000 Kč
3612 – 5361 – Nákup kolků
-7 000 Kč
3612 – 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru
+5 000 Kč
3612 – 5031 – Povinné poj. na sociální pojištění +1 400 Kč
3612 – 5032 – Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění
+600 Kč
3613 – 5152 – Plyn
-70 000 Kč
3613 – 5171 – Opravy a udržování
-70 000 Kč
3612 – 5152 – Plyn
-25 000 Kč
3612 – 5171 – Opavy a udržování
+165 000 Kč
2212 – 5169 – Nákup ostatních služeb
-100 000 Kč
2212 – 6121 – Budovy, haly a stavby
-56 000 Kč
2212 – 5171 – Opravy a udržování
+156 000 Kč
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 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2015 č. 52 ve výdajové části rozpočtu ve výši 236 413 Kč
3233 – 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
-236 413 Kč
6171 – 5169 – Nákup ostatních služeb
+67 800 Kč
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
+168 613 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2015 č. 53 ve výdajové části rozpočtu ve výši 1 400 000 Kč
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby
-50 000 Kč
6409 – 5229 – Ostatní neinv. výdaje j. n.
+50 000 Kč
2212 – 6121 – Budovy, haly a stavby
-800 000 Kč
2321 – 5492 – Účelové neinv. transfery obyv. -50 000 Kč
3729 – 5169 – Nákup služeb j. n.
-50 000 Kč
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby
+900 000 Kč
3612 – 5152 – Plyn
-400 000 Kč
3729 – 5169 – Nákup služeb j. n.
-50 000 Kč
3639 – 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným PO +450 000 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2015 č. 54 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši 144 419,84 Kč
o v příjmové části rozpočtu
6171 – 2122 – Odvody příspěvkových organizací +144
419,84 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva +144 419,84 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2015 č. 55 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši 82 363,30 Kč
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze SR
+82 363,30 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby
+82 363,30 Kč
 doporučuje zastupitelstvu města úpravu závazných ukazatelů u příspěvkové organizace Technické služby - příspěvek
na provoz, opravy a údržbu v celkové výši 7 630 000 Kč,
 doporučuje zastupitelstvu města úpravu závazných ukazatelů u příspěvkové organizace Středisko volného času na
rok 2015 - příspěvek na provoz, opravy a údržbu v celkové
výši 2 809 349,02 Kč,
 schvaluje darovací smlouvu mezi TJ Spartak Budišov nad
Budišovkou, neziskovou organizací a Městem Budišov nad
Budišovkou, jejímž předmětem je finanční dar dle přiloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem darovací
smlouvy,
 ukládá SVČ Budišov nad Budišovkou, příspěvkové organizaci odvod finančních prostředků z investičního fondu do
rozpočtu zřizovatele ve výši 144 419,84 Kč ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v termínu do 23. 12. 2015,
 schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací
a obchodní společnosti města dle přiloženého materiálu,
 schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků
v majetku města k. ú. Guntramovice:
ppč. 1265 lesní pozemek o výměře 9 271 m2
ppč. 1389 TTP o výměře 8 871 m2
ppč. 1305 lesní pozemek o výměře 11 072 m2
ppč. 1229 ostatní plocha o výměře 5 876 m2
ppč. 1998 ostatní plocha o výměře 23 670 m2
ppč. 1564 ostatní plocha - komunikace o výměře 578 m2
ppč. 1566 lesní pozemek o výměře 1 640 m2
ppč. 1562 lesní pozemek o výměře 1 113 m2
ppč. 1565 ostatní plocha o výměře 853 m2
ppč. 1403 ostatní plocha o výměře 600 m2





















ppč. 1429 ostatní plocha o výměře 8 256 m2
ppč. 1459 ostatní plocha o výměře 259 m2
ppč. 1482 ostatní plocha o výměře 1 112 m2
ppč. 1544 vodní plocha - zamokřená plocha o výměře 5 871 m2
ppč. 1543 vodní plocha - zamokřená plocha o výměře 769 m2
ppč. 1633 ostatní plocha - komunikace o výměře 1 295 m2
ppč. 1635 ostatní plocha - komunikace o výměře 4 662 m2
ppč. 1558 ostatní plocha - komunikace o výměře 14 350 m2
schvaluje Dodatek č. 7 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 24.
10. 2002 mezi smluvními stranami - městem Budišov nad
Budišovkou (půjčitel) a Základní školou Budišov nad Budišovkou (vypůjčitel),
bere na vědomíí zprávu o Agentuře pro sociální začleňování, schvaluje Memorandum o spolupráci s Agenturou pro
sociální začleňování mezi Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR a městem Budišov nad Budišovkou,
schvaluje zveřejnění záměru města na pronájem nebytového prostoru náměstí Republiky č. p. 660 – kavárna, rychlé
občerstvení, bufet a prodejna,
schvaluje přidělení bytu č. 1, I. kategorie, o velikosti 3+1,
ul. Křivá č. p. 672 paní B. H. s nájemní smlouvou uzavřenou od 1. 1. 2016 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského
zákoníku; v případě, že paní B. H. odmítne výše uvedený
byt, schvaluje Rada města náhradníka na výše uvedený byt,
a to pana M. K.,
schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 11.
2014 na stavební práce v rámci projektu „Stavební úpravy
objektu č. p. 726 TJ Spartak – Budišov nad Budišovkou“
a pověřuje starostu města podpisem dodatku s firmou VHH
THERMONT s.r.o., Troubelice 352, 783 83 Troubelice, IČ:
258 78 778,
schvaluje přijetí výpůjčky 1 ks dopravního automobilu za
podmínky, že Moravskoslezský kraj rozhodne o výpůjčce
a převezme dopravní automobil od prodávajícího a stane
se jeho vlastníkem a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy,
nedoporučuje zastupitelstvu města schválit finanční příspěvek 77 000 Kč Charitě Odry na zřízení dluhové poradny,
doporučuje zastupitelstvu města odprodej nemovitosti –
pozemku parcela č. ppč. 620/17 TTP o výměře 368 m2 žadateli s nejvyšší nabídkou, tj. paní M. D.,
přijala pozvání Rady Evropy a Evropské komise v ČR
k účasti na programu ROMACT zaměřeného na podporu
inkluze Romů na místní úrovni,
schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2015 č. 56 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši 20 000 Kč
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 1112 – Daň z příjmů FO ze záv. činnosti +20 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6112 – 5031 – Povinné poj. na soc. zabezpečení +15 000 Kč
6112 – 5032 – Povinné poj. na veřejné ZP
+ 5 000 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2015 č. 57 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši 25 000 Kč
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 1112 – Daň z příjmů FO ze záv. činnosti +25 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6171 – 5021 – Ostatní osobní výdaje
+25 000 Kč
schvaluje úpravu +rozpočtu města pro rok 2015 č. 58 ve
výdajové části rozpočtu ve výši 55 000 Kč ve výdajové části
rozpočtu
3612 – 5151 – Studená voda
-55 000 Kč
3722 – 5139 – Nákup materiálu j. n.
+55 000 Kč
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dne 21. prosince
(Přítomno všech 5 členů rady města
další přítomní: MěÚ - Ing. H. Dlouhá,
jednání řídil Ing. Rostislav Kyncl, starosta města)
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2015 č. 59 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši 68 900 Kč
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4122 – Neinv. přijaté transfery od krajů +68 900 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
5512 – 5137 – Drobný dlouh. hmotný majetek
+37 921,40 Kč
5512 – 5139 – Nákup materiálu j. n.
+30 978,60 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2015 č. 60 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši 622 000 Kč
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 1113 – Daň z příjmů FO z kap. výnosů +39 000 Kč
0000 – 1211 - Daň z přidané hodnoty
+374 000 Kč
0000 – 1511 – Daň z nemovitých věcí
+209 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
3412 - 5213 – Neinv. transfery nefin. podnikajícím subj. PO
+622 000 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2015 č. 61 ve výdajové části rozpočtu ve -4výši 20 014 Kč
o v příjmové části rozpočtu
6171 – 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
+20 014 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
3612 - 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru
+4 600 Kč
3612 – 5031 – Povinné pojištění na SZ
+1 400 Kč
3612 – 5032 – Povinné pojištění na veřejné ZP +1 200 Kč
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
+12 814 Kč
 schvaluje darovací smlouvu mezi Farním úřadem Budišov
nad Budišovkou a Městem Budišov nad Budišovkou, jejímž
předmětem je finanční dar dle přiloženého materiálu a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy,
dne 4. ledna
(Přítomno všech 5 členů rady města,
další přítomní: MěÚ - Ing. H. Dlouhá,
jednání řídil Ing. Rostislav Kyncl, starosta města)
 schvaluje rozpis schváleného rozpočtu zastupitelstvem města dne 16. 12. 2015 dle přiloženého materiálu,
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2015 č. 62 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši 602 596,01 Kč
o v příjmové části rozpočtu
6171 – 2329 – Ostatní nedaň. příjmy j. n. +602 596,01 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
+602 596,01 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2015 č. 63 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši 1 658 192 Kč
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 1111 – Daň z příjmů ze závislé činnosti +420 000 Kč
0000 – 1112 – Daň z příjmů FO ze SVČ
+114 000 Kč
0000 – 1121 - Daň z příjmů PO
+ 949 000 Kč
0000 – 1361 – Správní poplatky
+30 502 Kč
2321 – 2133 – Příjmy z pronájmu movitých věcí +9 000 Kč
3399 – 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
+1 000 Kč
3419 – 2111 – Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
+14 000 Kč
3631 – 2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku
+1 000 Kč
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3639 – 3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovit. a jejich
částí
+60 000 Kč
3722 – 2112 – Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup. za účelem
prodeje)
+12 000 Kč
3723 – 2112 - Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup. za účelem
prodeje)
+26 000 Kč
3729 – 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů
+3 000 Kč
3762 – 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů
+8 000 Kč
6171 – 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů
+2 000 Kč
6171 – 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
+1 000 Kč
6310 – 2142 – Příjmy z podílů na zisku a dividend
+10 000 Kč
6409 – 2329 – Ostatní nedaňové příjmy j. n.
-2 310 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6171 – 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
+53 502 Kč
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
+1 607 000 Kč
6409 – 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j. n. -2 310 Kč
 bere na vědomíí výsledek poptávkového řízení na zpracovatele nového územního plánu pro město Budišov nad Budišovkou a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo
s vybraným uchazečem Urbanistické středisko Ostrava,
s.r.o., Spartakovců 3, Ostrava-Poruba, 708 00, IČ: 00562963,
dne 18. ledna
(Přítomno všech 5 členů rady města,
další přítomní: MěÚ - Ing. H. Dlouhá,
jednání řídil Ing. Rostislav Kyncl, starosta města)
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2016 č. 1 ve třídě 8 – financování a ve výdajové části rozpočtu o částku
1 720 739,27 Kč
o ve třídě 8 – financování
0000 – 8115 – Změna stavu krátkodobých fin. prostř. na
účtech
+1 720 739,27 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva +1 720 739,27 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2016 č. 2 ve výdajové části rozpočtu a ve třídě 8 – financování o částku
8 985 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
-8 985 Kč
o ve třídě 8 – financování
0000 - 8124 – Uhrazení splátky dlouhod. přijatých půjč. prostř. +8 985 Kč
 schvaluje v souladu s vnitřním předpisem č. 10, Směrnice
k používání fondu zaměstnavatele (sociální fond) rozpočet
sociálního fondu na rok 2016 dle přiloženého materiálu,
 schvaluje dodatek č. 2 Nájemní smlouvy objektu občanské
vybavenosti ul. Nábřeží 688, Budišov nad Budišovkou dle
přiloženého materiálu a pověřuje ředitele příspěvkové organizace TS podpisem nájemní smlouvy,
 schvaluje zveřejnění záměru města na pronájem pozemků
v k. ú. Staré Oldřůvky:
parcela č. 2305 orná půda o výměře 205 605 m2,
parcela č. 2365 ostatní plocha o výměře 10 135 m2,
parcela č. 2519 ostatní plocha o výměře 7 914 m2,
 schvaluje přidělení bytu č. 7, II. kategorie, o velikosti 3+1,
ul. Berounská, č. p. 667 v Budišově nad Budišovkou, panu
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J. B., s nájemní smlouvou uzavřenou od 1. 2. 2016 na dobu
určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku,
schvaluje Smlouvu č: SOR/PL006/2016 Návrh smlouvy
o nájmu zařízení pro měření rychlosti a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy,
schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 9, na ulici Berounská č. p. 666
v Budišově nad Budišovkou, jedná se o byt II. kategorie,
nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 3. 2016 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku.
schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 8, na ulici Generála Svobody č. p.
662 v Budišově nad Budišovkou, jedná se o byt II. kategorie, nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 3. 2016 na dobu
určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku,
schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 2, na ulici Generála Svobody č. p.
662 v Budišově nad Budišovkou, jedná se o byt II. kategorie, nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 3. 2016 na dobu
určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku,
schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 9, na ulici Berounská č. p. 667
v Budišově nad Budišovkou, jedná se o byt II. kategorie,
nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 3. 2016 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku,
schvaluje zápis kroniky města za rok 2014,
rušíí podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku na vybudování studny v místních částech schválené usnesením
rady města 51/11 b a schvaluje podmínky pro poskytnutí dotace na vybudování studny v místních částech k 1. 1.
2016,

 schvaluje dotaci ve výši 15 000 Kč na úhradu výdajů spojených s vybudováním studny v roce 2015 paní E. R., schvaluje dotaci ve výši 7 500 Kč na úhradu výdajů spojených
s vybudováním studny manželům D. a L. K. a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí
dotace,
 schvaluje zapojení města Budišov nad Budišovkou do projektu Obce a města 2016 - varianta B,
 bere na vědomíí vyúčtování dotace Charita Odry za rok
2015 a ukládá starostovi města přizvat na jednání rady
města pracovníka Charity Odry,
 vyhlašuje výběrové řízení na pozici Sociální pracovník manažer/ka projektů a ustanovuje výběrovou komisi ve
složení:
předseda: Ing. Rostislav Kyncl, členové: Ing. Patrik Schramm, Ing. Pavel Jílek, Mgr. Ivana Tomandlová, Roman Pecník,
 vyhlašuje výběrové řízení na jednatele obchodní společnosti Lesy Budišov nad Budišovkou s.r.o. a ustanovuje výběrovou komisi ve složení:
předseda: Ing. Pavel Brodský, členové: Ing. Patrik Schramm, Gabriela Roháčová, DiS., Ing. Miroslav Dušek, Ing.
Rostislav Kyncl,
 schvaluje mimořádnou odměnu řediteli ZŠ dle přiloženého
materiálu,
 schvaluje finanční spoluúčast města Budišova nad Budišovkou na rekonstrukci povrchu silnice III/44325 Budišov
nad Budišovkou - Staré Oldřůvky v roce 2016, schvaluje
výši finanční spoluúčasti, která bude vycházet z celkové
ceny stanovené výběrovým řízením dodavatele stavby (maximálně 490 818 Kč bez DPH) a schvaluje stanovení svého
zástupce do výběrové komise, a to Ing. Patrika Schramma.

P dl čínského
Podle
čí kéh roku
k nás
á ččeká
ká rokk dynamický,
d
i ký rokk nových
ý h nápadů,
á dů příležitostí
říl žit tí a šancí,
š í proto
t věříme,
ěří
že
ž se nám
á i v letošním
l t š í roce
společně s Vámi podaří posunou život v naší obci a jejich přilehlých částech zase o kus dál dopředu. Přejeme Vám, aby byl rok
2016 takový, jaký byste si jej přáli mít. Takže hodně zdraví a energie, abyste mohli využít příležitostí a splnili si vše, o čem zatím
jen sníte!
Rada města
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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 16. prosince
(Přítomno 15 členů zastupitelstva města,
další přítomní: MěÚ - Ing. H. Dlouhá, M. Zatloukalová, G. Roháčová, DiS., Ing. K. Bečicová, M. Stránská, DiS.; MŠ - Mgr.
S. Novotná, ZŠ - J. Vondrouš, SVČ - Bc. J. Poljak,
jednání řídil Ing. Rostislav Kyncl, starosta města)
 schválení programu, hlasování o každém bodu programu
zvlášť, veřejně, zdvižením ruky
(14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 komise pro přípravu usnesení – R. Němeček, Mgr. I. Tomandlová, R. Pecník (předseda komise)
(14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 určení ověřovatelé zápisu – J. Rak, Mgr. N. Jaššová
 Ing. F. Vrchovecký se omlouvá za pozdější příchod
 zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2016 jako přebytkový s tím, že přebytek ve výši 3 777 tis. Kč bude použit ke
splácení úvěrů z předchozích let; výše rozpočtu v příjmové
části činí 46 020 tis. Kč, ve výdajové části 42 243 tis. Kč;
schvaluje závazné ukazatele pro příspěvkové organizace
na rok 2016 v celkové výši 13 726 tis. Kč, dle přiloženého
materiálu,
(15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 schvaluje pověření rady města prováděním rozpočtových
opatření ve schváleném rozpočtu města na rok 2016, a to
v plném rozsahu,
(15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 schvaluje OZV č. 4/2015, kterou se zrušuje obecně závazná
vyhláška č. 3/2011 dle přílohy a pověřuje starostu a místostarostu města podpisem OZV,
(15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 schvaluje úpravu závazných ukazatelů u příspěvkové organizace Technické služby města Budišov nad Budišovkou - příspěvek na provoz, opravy a údržbu v celkové výši
7 630 000 Kč,
(15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 schvaluje úpravu závazných ukazatelů u příspěvkové organizace Středisko volného času na rok 2015 - příspěvek na
provoz, opravy a údržbu v celkové výši 2 809 349,02 Kč,
(15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 schvaluje smlouvu 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 smlouvy,
(14 pro, 0 proti, 1 se zdržel – Ing. F. Vrchovecký)
 schvaluje OZV č. 3/2015 Města Budišov nad Budišovkou
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
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(15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 schvaluje dle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
a v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 stavebního zákona,
Zadání Územního plánu Budišova nad Budišovkou, které je
obsahem přílohy č. 1 předloženého materiálu,
(15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 schvaluje Zprávu o hospodaření s bytovým a nebytovým
fondem v majetku města Budišov nad Budišovkou za rok
2015,
(15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 schvaluje Zprávu o činnosti Základní školy za školní rok
2014/2015,
(15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 schvaluje Zprávu o činnosti Mateřské školy za školní rok
2014/2015
(15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
pro oprávněného - město Budišov nad Budišovkou, kdy
povinná - paní M. B. - se zavazuje trpět stavbu Dešťová
kanalizace Sportovní haly (vlastník Město Budišov nad
Budišovkou) umístěnou pod povrchem pozemku parcela č.
472/4 TTP a umožnit oprávněnému přístup a příjezd přes
předmětný pozemek v případě údržby a opravy stavby; rozsah věcného břemene je vymezen geometrickým plánem,
který bude nedílnou součástí smlouvy; věcné břemeno se
zřizuje na dobu životnosti stavby; schvaluje jednorázovou
náhradu ve výši 1 500 Kč (veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene bude hradit povinný) a pověřuje
podpisem smlouvy starostu města,
(15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 neschvaluje vykoupení nemovitostí do majetku města
v k. ú. Budišov nad Budišovkou ppč. 4679 ost. plocha – komunikace o výměře 1 m2
(15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 schvaluje úplatný převod vlastnického práva k nemovité věci - pozemek parcela č. st. 1051 o výměře 80 m2
v k. ú. Budišov nad Budišovkou; převodce: ČR - příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, nabyvatel - město Budišov nad Budišovkou, schvaluje kupní cenu ve výši 15 620Kč a pověřuje podpisem smlouvy starostu města,
(15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 schvaluje převod nemovitostí z majetku města v k. ú. Budišov nad Budišovkou:
ppč. st. 23 zast. plocha – zbořeniště o výměře 400 m2 manželům R. a Y. P. za kupní cenu 42 Kč/m2
ppč. 1652/7 ost. plocha – část parcely o výměře cca 25 m2
paní G. R. za kupní cenu 24 Kč/m2
ppč. 1652/12 trvalý travní porost o výměře 59 m2 MSK –
právo hospodařit Dětský domov a školní jídelna Budišov
nad Budišovkou, za kupní cenu 24 Kč/m2
ppč. st. 407/3 zast. plocha o výměře 29 m2 panu Z. K. za
kupní cenu 82 Kč/m2
ppč. 620/17 trvalý travní porost o výměře 368 m2 paní M. D.
za kupní cenu 24 000 Kč
(15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 neschvaluje převod pozemků z majetku města:
k. ú. Budišov nad Budišovkou - ppč. st. 225 zbořeniště, ppč.
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226 zahrada, ppč. 225 zahrada
k. ú. Guntramovice ppč. 90 vodní plocha – rybník o výměře
1 901 m2
(15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
R. Němeček se omlouvá za dřívější odchod

 schvaluje Strategický rozvojový dokument města pro období 2015 – 2020,
(14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 bere na vědomí čerpání kontokorentního úvěru se stavem
k 16. 12. 2015 ve výši 0 Kč.

Příspěvek města na kastraci koček a kocourů
Od 1. 1. 2016 vstoupilo v platnost Opatření města Budišov nad
Budišovkou pro regulaci populace toulavých a opuštěných zvířat, schválené radou města dne 26. 10. 2015.
Toto opatření bylo přijato na základě zvýšeného výskytu toulavých koček v některých lokalitách města a jejich nekontrolovaného množení. Bylo přijato v souladu se zákonem č. 246/1992
Sb., na ochranu zvířat proti týrání (dále jen „zákon“). Na základě tohoto opatření bude město Budišov n. B. poskytovat svým
občanům příspěvek na kastraci jejich vlastních koček a kocourů, dále bude ve spolupráci s Městskou policií aktivně odchytávat toulavé a opuštěné kočky, které po kastraci veterinárním
lékařem vypustí zpět do lokality odchytu. Tímto postupem by
mělo být v dohledné době sníženo množství toulavých koček
v ulicích města a zastaveno další nekontrolovatelné množení.
V souvislosti s nárůstem toulavých zvířat docházelo ve zvýšené míře také k případům jejich týrání. Je potřeba občany upozornit, že i usmrcování nechtěných koťat je dle zákona zakázáno (§5 odst. 1), jeho porušení se šetří jako přestupek a stejně
jako u prokázaného týrání lze uložit pokutu až do výše 200 tis.
Kč (§27 odst. 12 písm. b).
Kočka může mít až tři vrhy koťat za rok, každý po šesti mlá-

ďatech Nejjednodušším postupem, jak předejít starostem s nechtěnými koťaty, je kastrace. Pod pojmem kastrace rozumíme operativní odstranění zárodečných žláz. Jedná se o drobný
a bezpečný chirurgický zákrok, který provádí většina veterinárních lékařů.
Finanční příspěvek bude vyplácen občanům města Budišov
n. Bud. a jeho místních částí, kteří nechají svou kočku nebo
kocoura vykastrovat. Výška příspěvku je 500 Kč při kastraci kočky, 250 Kč při kastraci kocoura. Žádost o příspěvek je
k dispozici na Městském úřadě Budišov n. Bud., odboru bytového hospodářství, služeb, životního prostředí, výstavby
a územního plánování (Partyzánská ul. 229) nebo v elektronické formě na webových stránkách města: www.budisov.
eu, v záložce Městský úřad, Dokumenty MěÚ, Formuláře
z odborů, sekce Životní prostředí. Vyplněnou žádost společně
s dokladem od veterinárního lékaře lze předložit ke schválení
příspěvku u paní Gabriely Roháčové, MěÚ Partyzánská 229,
kancelář č. 5. Po schválení bude částka vyplacena hotově na
pokladně MěÚ na Halaškově náměstí nebo zaslána bezhotovostně na účet.
Gabriela Roháčová, DiS.,
vedoucí odboru BHSŽPVÚP

Náhradní výsadba zeleně uložená v rozhodnutí
o povolení kácení dřevin
Městský úřad Budišov nad Budišovkou jako orgán ochrany
přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin
uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně
s náhradní výsadbou se ukládá povinnost o následnou péči
o dřeviny po nezbytně nutnou dobu (obvykle 3 roky). Tato
náhradní výsadba a následná péče může být kontrolována a je
vymahatelná - ať už orgánem ochrany přírody nebo Českou
inspekcí životního prostředí. V roce 2015 nebyla v Moravskoslezském kraji povinnost náhradní výsadby splněna v takřka 30% případů kontrolovaných Oblastním inspektorátem

ČIŽP Ostrava. Z tohoto důvodu jsou v letošním roce opět do
plánované kontrolní činnosti ČIŽP Ostrava zařazeny kontroly dodržování zákona č. 114/1992 Sb., ve vztahu k ochraně
dřevin. Tato kontrola se týká i našeho města Budišov nad Budišovkou a jeho místních částí. Proto apelujeme na všechny
fyzické i právnické osoby, kterým tato povinnost dle §9 odst.
1 zákona č. 114/1992 Sb., byla v rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les uložena, aby náhradní výsadbu
dle rozhodnutí skutečně realizovali a tím se vyvarovali případným sankcím.
Marie Stránská, DiS., referentka odboru BHSŽPVÚP

Odpadové hospodářství - upozornění pro všechny občany
Bohužel se v poslední době rozšířilo vykrádání kontejnerů
na separovaný odpad. Upozorňujeme, že kontejnery na separovaný odpad, komunální odpad a bio odpad, které jsou rozmístěné po městě Budišov nad Budišovkou a v jeho místních
částech, jsou v majetku města, a tudíž je majetkem města i jeho

obsah (dle ust. §3 odst. 1 v návaznosti na ust. §20 d) zákona
č. 185/2001 Sb.). Pokud se občan rozhodne si tento odpad přivlastnit, jedná se o krádež a dopouští se přestupku proti majetku podle § 50/1a zákona č. 200/1990 Sb.
Marie Stránská, Dis., referentka odboru BHSŽPVÚP

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.
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ZPRÁVY MĚSTSKÉ POLICIE
1. 12. 2015, 15.00 hod.
Obsluha čerpací stanice oznámila, že jeden ze zákazníků nezaplatil část zboží, které zde zakoupil,
a z čerpací stanice odjel. Kontrolou
kamerového záznamu z uvedené
provozovny byla zjištěna totožnost
osoby. Muž při jednání s hlídkou nepopřel, že na čerpací stanici nakupoval. Uvedl pouze, že
si nevšiml celkové částky na účtence. Částku pak obratem
vyrovnal.
2. 12. 2015, 10.00 hod.
Řešeno opakované volné pobíhání psa. Jelikož se jednalo
o opakovanou stížnost sousedů a majitelka si nebyla schopna dlouhodobě psa zajistit, byla jí na místě uložena bloková
pokuta.
3. 12. 2015, 13.30 hod.
Řešeno opakované volné pobíhání psa po ulici ČSA. Majiteli hlídka MP uložila blokovou pokutu, jelikož jeho pes
neustále obtěžuje sousedy. Navíc byl pes v minulosti opakovaně odchycen a umístěn do záchytných kotců.
5. 12. 2015, 15.30 hod.
Oznámeno narušování občanského soužití v chodbě domu
č. p. 159 na náměstí Republiky. Na místě bylo zjištěno, že se
na chodbě nachází skupina osob, která zde pokřikuje, kouří
a popíjí alkohol a místo znečišťuje. Zjištění totožnosti osob,
vykázání z místa.
6. 12. 2015, 18.00 hod.
Hlášení IZS - spadlý strom přes silnici ve směru na Staré Oldřůvky. Výjezd na místo události. Zajištění dopravy
v době odstraňování stromu a úklidu komunikace.
7. 12. 2015, 8.00 hod.
Oznámen nález podezřelého předmětu při stavebních pracích
v prostoru nádraží ČD. Výjezd na místo. Zajištění prostoru
do doby odstranění předmětu pyrotechnikem Policie ČR.
12.00 hod.
Oznámeno vloupání do bytu v jednom z bytových domů
v majetku města. Zde bylo zjištěno, že uživatel byt dlouhodobě neužívá. Do bytu se patrně dostali nezletilí, kteří zde
poškodili vybavení a odnesli si i část věcí majitele, včetně hraček. Na místo byla přivolána hlídka PČR OO Vítkov
a dále byl vyrozuměn vlastník bytu – Město Budišov nad
Budišovkou.
10. 12. 2015, 12.00 hod.
Řešení oznámení občana, kdy si tento stěžoval na štiplavý
kouř vycházející z komína u sousedů. Přes urychlený příjezd hlídky MP na místo tato již uvedené jednání nezaznamenala. Oznamovatel byl poučen, že se jedná o důkazní
nouzi a není možné věc řešit na místě.
12. 12. 2015, 14.20 hod.

Řešeno oznámení o otevřených vstupních dveřích rodinného domu majitele, který nedávno zemřel.
Prověření informace, informování současné majitelky, která nebydlí v Budišově. Další poškození včetně vniknutí do
vnitřních prostor domu se nepotvrdilo.
13. 12. 2015, 17.20 hod.
Hlídka MP při kontrolní obchůzce městem zjistila úmyslné
poškozování zastávky na AN v Budišově.
Skupina nezletilých kopala fotbalovým míčem o stěny
autobusové zastávky. Odebrání věci užité k přestupku.
Tato bude předána zákonným zástupcům po projednání
události.
15. 12. 2015, 7.00 hod.
Přijato oznámení muže, který uváděl, že mu předešlého dne
vstoupili do bytu bez jeho svolení 2 muži, kteří mu vyhrožovali a posléze odešli s poštovní poukázkou na větší obnos
peněz. Pro podezření z trestného činu byla věc neprodleně
postoupena PČR OO Vítkov.
18. 12. 2015, 12.30 hod.
Linka 158 – žádost o součinnost. Spor mezi příbuznými
v bytě na sídlišti. Na místě bylo zjištěno, že silně podnapilý syn vyhrožuje svému otci újmou na zdraví. Zabránění
v dalším protiprávním jednání, převoz osoby na PZS Opava
k vystřízlivění.
20. 12. 2015, 20.50 hod.
Oznámeno fyzické napadení osoby neznámým pachatelem. Na místě bylo zjištěno, že napadený vyžaduje lékařské
ošetření, neboť byl zraněn na hlavě. Přivolání RZS na místo události. Předání věci hlídce PČR OO Vítkov k dalšímu
opatření.
26. 12. 2015, 17.30 hod.
Žádost o pomoc. Ztráta psa ve Svatoňovicích v souvislosti
s používáním zábavné pyrotechniky. Pes byl později nalezen ve spolupráci s MP Vítkov. Byl sražen vozidlem na jedné z ulic ve Vítkově.
27. 12. 2015, 16.00 – 18.00 hod.
Řešení neoprávněného používání zábavné pyrotechniky ve
městě – porušování obecně závazné vyhlášky města. Zjištění pachatelů – jednání se zákonnými zástupci nezletilých.
1. 1. 2016, 00.10 hod.
Hlášení IZS - požár v Klokočově. Zajištění bezpečného průjezdu vozidel hasičů městem směrem na Svatoňovice.
00.30 hod.
Zjištěno úmyslné poškození odpadkových košů ve středu
města vhazováním zábavné pyrotechniky a následnou explozí. Pátrání po pachatelích.
01.00 hod.
Zjištěn silně podnapilý muž ležící na chodníku u pošty. Odvoz osoby do místa bydliště.
Baroň Milan, vedoucí strážník MP

ŠKOLSTVÍ

Žijeme kulturně
Každý z nás by si měl občas připomenout, že nejen jídlem
a pitím živ je člověk. K plnohodnotnému životu patří kromě
práce nebo školy také pohyb, aktivní trávení volného času
a také kultura. Snažíme se takto vést i děti v naší škole, a proto je každoroční součástí našeho kulturního života (kromě
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mnoha různých hudebních nebo divadelních představení
v budišovském kulturním domě) také návštěva divadelního
představení ve Slezském divadle v Opavě. Snažíme se, aby se
jedenkrát za školní rok dostalo do opravdového divadla každé dítě od 1. až po 9. Třídu, a docela se nám to daří. Jezdíme

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

dopoledne místo vyučování, snažíme se dětem vybírat opravdu zajímavá představení a většinou se do vkusu dětí trefíme.
Děti se na tento den těší, většina z nich se dokonce pěkně
a svátečně oblékne a jedeme.
12. října 2015 se do Slezského divadla vypravily děti
z 1., 2. a 3. třídy a zhlédly novou divadelní adaptaci příběhů Jana Karafiáta o svatojánských broučcích. S broučky se
seznámily na stráni pod jalovcem, kde stály jejich tři chaloupky z třísek a špendličí. Žili v nich Brouček s Maminkou a Tatínkem, vedle Beruška s Kmotřičkou a Kmotříčkem
a také moudrá Janinka. Protože hlavním posláním broučků je
lidem v noci svítit, těšil se malý Brouček nejvíc na svatojánskou noc, kdy dostane svou lucerničku a vydá se s Tatínkem
a Kmotříčkem na svůj první let. Pokud se tedy do té doby
naučí pořádně létat. Brouček se musel učit, jak se vyhnout
nebezpečí, jak má dobře vykonávat svou službu a taky musel poslouchat Maminku a Tatínka. Děti nahlédly do malého
broučičího světa a viděly, jak se Brouček narodil, jak se učil
létat, jak byl nemocný, jak přečkal zimu, jak si namlouval
Berušku a jak si ji vzal za ženu. Pohádka to byla něžná, pro

děti poučná i zábavná, doplněná krásnými písničkami. Děti si
domů odvezly opravdu pěkný zážitek.
12. ledna 2016 pak jely do divadla také děti z 5. a 6. třídy,
a to na muzikálové představení Limonádový Joe. Ani tentokrát nebyly zklamané, ba právě naopak. Výpravné představení s mnoha písničkami, s krásnými kulisami, se spoustou
hereckých postav bylo vtipné, zábavné, dokonce místy trošku „lechtivé“, až musely paní učitelky vysvětlovat…. „Je to
přeci divadlo, děti, zábava, legrace, nadsázka, a to k divadlu
patří.“
15. ledna se do divadla vydaly ty nejstarší děti – tentokrát na
hororovou komedii Náš dům, náš hrad. Opět myslím se jim
představení líbilo. Hororový a vtipný příběh o „povedené“
rodince, která vraždí nápadníky své dcery, aby získala jejich
majetky, byla opravdu místy strašidelná, velmi zábavná a přinesla všem příjemně strávené dopoledne.
A tak už se těšíme na divadelní plán na příští rok. Znovu budeme vybírat co možná nejzábavnější představení, protože
jak jsem napsala na začátku – nejen jídlem a pitím živ je člověk.
Hana Hladišová

Tříkrálová sbírka
Počátkem ledna jste mohli v našem městě a okolních vesnicích
opět potkat malé koledníky - Kašpara, Melichara a Baltazara kteří v doprovodu svých vyučujících přáli lidem zdraví, štěstí
a spokojenost v roce 2016. Zároveň vždy zazpívali známou
tříkrálovou koledu. Na dveře pak křídou napsali K + M + B
a nastavili kasičku. Děti svým zpěvem potěšily mnoho lidí. Ti
je za to obdarovávali penízky do kasičky, ale také sladkostmi,
cukrovím a ovocem. Velmi nás potěšilo milé a vřelé přijetí,
někteří lidé nás již vyhlíželi, děti chválili a děkovali jim. Do
kasičky se celkem v Budišově a v okolí nasbíralo 40 508,- Kč.
Poděkování patří všem dětem i jejich doprovodu, paní J. Holleschové, I. Karáskové, M. Ščurkové, V. Procházkové, J. Pecníkové a J. Halamíčkovi.

Tříkrálovou sbírku v našem městě pořádá Charita Odry a naše
škola jí už několik let pomáhá. Po několik let za sebou vždy
určitá část vybraných peněz putovala do školy a my jsme z ní nakupovali vybavení pro volnočasové aktivity dětí. Třeba z loňské
sbírky jsme nakoupili basebalové vybavení – rukavice i míčky,
míč na futsal, vybavení na stolní tenis a také spoustu materiálu
do kroužku aranžování. Z letošní sbírky již škola žádné peníze
nezíská, změnila se totiž pravidla Tříkrálové sbírky. Přesto malí
koledníci s dospělými do ulic vyšli. Děti chodí rády a my dospělí
jsme se nechtěli nechat zahanbit. Bylo by ale dobré, kdyby se do
Tříkrálové sbírky zapojili příští rok i ostatní občané našeho města. Charita je potřebná vždy. Naštěstí je v našem městě spousta
dobrých lidí, kteří to vědí.
M. Ščurková, H. Hladišová

Mikulášské nadílení v MŠ
Rok uběhl jako voda a již začátkem prosince bylo hlavním tématem dětí to, kdy zase přijde Mikuláš s čerty a kdo by se měl
bát, že bude potrestán za své zlobení.
Dočkaly se a 4. prosince se všechny sešly i se svými učitelka-

mi v herně a očekávaly napjatě příchod Mikuláše. Zvoněním
vyvrcholilo napětí, děti se tiskly k učitelkám, mnohé ronily
slzičky, protože pocit následného dění v nich vyvolával silné
emoce. Nejdříve je přišel pozdravit Mikuláš, přečetl ze své
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„Mikulášské knihy“, kdo byl hodný a také kdo by se měl polepšit a proč. Děti zpívaly zimní písničky, přednášely básničky,
ale byly stále napjaté v očekávání příchodu čertů. Ty starší si
z loňska pamatovaly i jejich jména a také tušily, co asi přijde.
S příchodem čertů vyvrcholily emoce – pláč, sliby i zvědavost,
jestli jsou čerti skuteční. Po zklidnění Mikulášem, neboť i čerti
musejí poslouchat, rozdáním sladkostí a následným rozloučením se všemi hlavními aktéry následovala minidiskotéka a potom odchod do tříd, kde na děti čekaly dárky v podobě hraček.
Tím se završilo letošní Mikulášské nadílení, děti se i přes trochu
strachu rychle vzpamatovaly a už se měly zase na co těšit, protože
zanedlouho budou Vánoce…
Věra Kovaříková – učitelka MŠ

Koleda, koleda, Štěpáne...
V prosinci proběhl v mateřské škole projektový den „Koleda,
koleda, Štěpáne“. V každé třídě panovala vánoční atmosféra.
Děti poslouchaly koledy, zpívaly vánoční písně, vybarvovaly
obrázky s vánočním motivem a vyráběly krásné papírové zvonečky, které s nadšením zdobily.
Děti prožívaly blížící se Vánoce také při pobytu venku. U vzdělávacích tabulí na školní zahradě si povídaly, co dělají zvířátka
v zimě, kdo se o ně stará. Na větve stromů zavěsily krmítka pro
ptáčky, do kterých nasypaly krmení.
Do tohoto projektu se zapojili také rodiče. Společně s dětmi
doma vyrobili krásné vánoční ozdoby z pomerančové kůry
a jablíček, kterými jsme nazdobili stromečky na školní zahradě.
Na závěr jsme si zazpívali koledy a děti si pochutnaly na vánočním cukroví.
Alena Siažíková, učitelka MŠ

Papoušci
– létající barevné klenoty
Dne 14. ledna 2016 naši mateřskou školu navštívili manželé
Podolští, kteří si sebou přinesli papoušky - ara, kakadu, amazoňan, žako aj. Děti se dozvěděly mnoho zajímavých věcí o životě papoušků jak ve volné přírodě, tak i v domácím chovu.
Jsou to ptáci velice aktivní a zvědaví, všechno neznámé musí
prozkoumat. Největším zážitkem pro děti byla ukázka jednotlivých papoušků a volný let v prostoru herny. Děti si je prohlédly zblízka a papoušci v nich zanechali silný zážitek.
Marie Kadrnožková, učitelka MŠ

Vánoční čas v mateřské škole
V posledním listopadovém týdnu zavládla v naší mateřské
škole jako již tradičně krásná vánoční atmosféra spojená s tvo-
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řením vánočních ozdob a dekorací. Možná by se to někomu
mohlo zdát příliš brzy, ale na rodičích a především na dětech
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bylo vidět velké nadšení. Všichni byli moc šikovní a vytvořili
řadu velmi krásných a nápaditých dekorací, které se všechny
prodaly na vánočním jarmarku, jenž následně v naší školce
proběhl.
Děkujeme tímto za účast nejen rodičům, kteří se dostavili, ale
i všem, kteří se nemohli tvoření zúčastnit a přinesli již hotové výrobky, které vyrobili se svými dětmi doma. Ceníme si
toho, že si i v čase předvánočního shonu udělali čas na své děti,
které již s velkou netrpělivostí očekávaly Ježíška. A abychom
podtrhli pohodovou vánoční atmosféru ve třídách, nemohl
v průběhu samotného tvoření ale i celého adventního období

samozřejmě chybět ani poslech vánočních koled, které se tak
jistě vryly dětem do paměti a mohly si je pak v době Vánoc
společně s rodiči zazpívat i doma.
Těsně před vánočními svátky proběhly ve třídách také „Vánoční besídky“, na kterých děti předvedly svým rodičům, co vše
se v mateřské škole naučily. Mohly tak ukázat, jak umí zpívat,
přednášet nebo dramatizovat známé pohádky. I zde nás překvapila velká účast rodičů, ale i prarodičů a široké veřejnosti,
kteří jistě ocenili šikovnost našich malých dětí. Navzájem jsme
si tak mohli popřát hezké vánoční svátky a i nadále tak dobrou
spolupráci s naší školkou.
Evženie Kostecká, učitelka MŠ

Projektový den v MŠ – O tajemných stopách ve sněhu
Ve čtvrtek 21. ledna 2016 se v naší mateřské škole uskutečnil
zimní projektový den s názvem „Stopy ve sněhu“. V ten den
přišly děti do školky v bílém oblečení a donesly si krásné vločky
vystřižené z papíru.
Již během celého týdne si ve třídách povídaly o zimě, zimních
sportech a přezimování ptáčků a jiných zvířátek. Kreslily si obrázky se zimní tématikou a hádaly různé hádanky. Teoretickými
i praktickými aktivitami si poté rozvíjely a upevňovaly způsoby
péče o zvířátka v zimním období.
Projektový den vyvrcholil soutěžemi na naši EKO zahradě, kde
si děti podle daných úkolů vyzkoušely hod sněhovou koulí na
sněhuláka, střílení s hokejovou výstrojí do branky, kreslení sněhuláků ve sněhu či chůzi po stopách k pelíšku spících zvířátek.
Každá třída si také namalovala své lesní zvířátko s jeho stopami
ve sněhu, a tak se nám na závěrečné výstavce pro rodiče a veřejnost objevil např. krásný zajíček, ptáček nebo divoké prasátko.
Projektový den se nám velice vydařil a dětem se moc líbil, protože se jim konečně vyplnilo přání a začalo krásně sněžit.
Evženie Kostecká, učitelka MŠ

Zápis do 1. třídy
V pátek 22. ledna 2016 proběhl v budově školy na náměstí Republiky zápis budoucích prvňáčků pro školní rok 2016/2017.
Už stavy dětí v mateřské školce signalizovaly, že dětí bude
letos více než v loňském roce, a zápis to opravdu potvrdil.
Celkem se dostavilo 40 dětí (i s odklady z loňského školního roku). U některých z nich budou rodiče opět požadovat
odložení školní docházky. U zápisu to paní učitelky s rodiči
probraly a odklad přímo doporučily. U některých dětí je ale
odklad zbytečný a rodiče by měli tento krok ještě zvážit.
V letošním roce jsme zápis organizovali jinak, než byli rodiče
a děti zvyklí z předchozích let. Zaměřili jsme se na zjištění

školní zralosti dítěte, která ovšem není dána tím, jestli dítě čte
a počítá. Spíš nás zajímala samoobslužnost dítěte, samostatnost, fyzická zralost, schopnost komunikace a úroveň vyjadřování. Rodiče byli s dítětem po celou dobu zápisu a s paní
učitelkou pak mohli vše přímo probrat a také se poradit.
Většina dětí byla šikovná a s těmi se po prázdninách sejdeme v 1. třídě. Pokud půjde vše tak, jak máme v plánu, měli
bychom ve školním roce 2016/2017 otevřít dvě 1. třídy a po
několika letech úbytku dětí ve škole se jejich počet naopak
zase zvýší. A to jsme samozřejmě rádi.
Hana Hladišová
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Návštěva dětí mateřské školy v první třídě základní školy
Začínající měsíc leden 2016 připomněl učitelkám mateřské
školy, ale i dětem, které v září nastoupí do základní školy, že se
blíží jimi i rodiči očekávaný zápis do prvních tříd ZŠ.
Aby na něj byly děti připraveny a nemusely se bát, přestože
si získané znalosti a dovednosti průběžně procvičovaly, domluvily jsme si s paní učitelkou z první třídy návštěvu našich
starších kamarádů.
V úterý 19. 1. vyrazily společně děti z třídy „Čertíků“ a „Broučků“ se svými učitelkami podívat se, jak to ve škole vlastně vypadá. Čekalo nás milé přivítání od paní učitelky a také od dětí.
Předvedly nám, co už se všechno naučily, jak už umí číst, psát,
počítat a my jsme jim na oplátku přednesly básničky, zazpívaly

písničky. Třídu si již prohlížely beze strachu a trémy, mohly
si i krátce se svými staršími kamarády pohrát. Při příjemném
povídání s paní učitelkou jsme si ověřovaly, co je požadováno
u zápisu, co je od dětí očekáváno při nástupu do školy, jak
je připravovat na tento, pro ně i pro rodiče, významný krok.
Chtěli bychom tímto docílit toho, aby byl zápis i nástup do
první třídy pro děti i jejich rodiče radostí a těšením.
Návštěva ZŠ, setkání se staršími kamarády i s paní učitelkou
se nám i dětem velice líbila. A my bychom tímto chtěli za sebe,
za děti, ale i za rodiče poděkovat za milou návštěvu a za příjemnou atmosféru, která po celou dobu panovala, paní učitelce
M. Ščurkové.
Jana Jüstelová, učitelka MŠ

Bubnování s JUMPING DRUMS
V předvánočním čase jsme měli možnost
zúčastnit se malé školičky v bubnování
na africké bubny DJEMBE v dětském
domově v Ostravě Hrabové.
Setkání pro děti připravil profesionální bubeník, lektor a muzikoterapeut Ivo
Batoušek, leader a zakladatel bubenické
skupiny JUMPING DRUMS. Výuky hry
na djembe se zúčastnila skupinka 18 dětí
z obou dětských domovů.

Pomocí příběhu, imaginace a improvizace se děti naučily jednoduchou společnou skladbu, přičemž cílem nebylo profesionální zvládnutí bubenické techniky či rytmu, ale zejména společný prožitek a vnímání hudby. Ostatně mottem Batouškovy
bubenické školy je: Vše již dávno umíte! My vám jen pomůžeme si vzpomenout.
Aktivní muzikoterapie se používá mj. ke zmírnění úzkostí,
emočních poruch, neuróz nebo narušených mezilidských
vztahů.
Daniel Štencel, vychovatel
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Vánoce v Loučné nad Desnou
I letos jsme s dětmi během vánočních svátků vyrazili na hory,
abychom strávili Štědrý den společně s kamarády z dětského
domova v Ostravě Hrabové v penzionu Oáza.
Že nebude sníh, jsme samozřejmě předpokládali, a i tento rok
jsme tak museli oželet lyžovačku, sáňkování, sněhuláky a jiné
zimní radovánky.
Náhradním programem byla návštěva termálních lázní ve Velkých Losinách, kde jinak poklidný lázeňský areál ožil veselou
přítomností našich dětí, nebo procházky po okolí. V místní

školní tělocvičně jsme každý den hráli fotbal, florbal nebo se
pobavili u překážkové dráhy a pohybových her, které pro děti
vymýšlel strejda Janek. Velcí i malí se mohli s radostí vydovádět a zasportovat si na venkovním dětském hřišti s báječným
dřevěným hradem, lodí, lanovkou a dalšími relaxačně-sportovními doplňky.
Po slavnostní večeři 24. 12. děti předvedly několik roztomilých
vystoupení a pak už se jen bavily rozbalováním dárků, které jim
spravedlivě nadělil Ježíšek.
Daniel Štencel, vychovatel

ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ, SPORT

Hasičský zájezd
SDH Guntramovice uspořádalo v sobotu 7. 11. 2015 zájezd.
První zastávka byla v Lošticích v Muzeu tvarůžků. Tady jsme
se seznámili s historií Olomouckých tvarůžků a rodu Wesselsů
a Pivných. Expozice ukazuje průřez historií výroby až do současnosti. Součástí muzea je i retro „Sokolské kino Loštice“,
kde se promítají filmy o výrobě a historii Olomouckých tvarůžků. Prohlídka končila v podnikové prodejně, kde si většina
návštěvníků zakoupila „voňavé výrobky“.
Protože nám nepřálo počasí, vynechali jsme návštěvu Tvarůžkové cukrárny a pokračovali směrem na Boskovice, kde
rodina Mensdorff-Pouilly pořádala na zámku Svatohubertské
slavnosti. Tyto začínala Svatohubertská mše, které se zúčastnil
hrabě s rodinou. Celou akci provázel bohatý kulturní program
- například vystoupení trubačů Mendelovy univerzity v Brně,
dřevorubecká show, výstava loveckých trofejí, laserová střel-

nice a mnohé další. Pro děti i dospělé byly připraveny různé
soutěže. Na konci akce proběhlo slosování vstupenek a i mezi
účastníky zájezdu se našli šťastní výherci. Mnozí
navštívili Muzeum Boskovicka, kde byla k vidění
jedinečná výstava Historie
stavebnice MERKUR soukromého sběratele p. Jiřího
Mládka.
Nezbývá než poděkovat
všem, kteří se stali účastníky hasičského zájezdu,
a řidiči p. Bajgarovi, že nás
v pořádku dopravil domů.
Růžena Košarišťanová
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Posezení u cimbálu
Na tú svatú Katerinu, Katarinko staň hore… Nejen „kateřinské“, ale mnoho známých i méně známých lidových písniček
zaznělo v pátek 20. listopadu 2015 na tradičním Kateřinském
posezení s cimbálovou muzikou Opavští hudci. Toto společné
setkání příznivců hudby a zpěvu se uskutečnilo již desátým

rokem. Jako každý rok se tady sešli hosté, kteří přišli hudbu
nejenom poslouchat, ale známé písničky si také zazpívali.
O tom, že vládla dobrá nálada, svědčí to, že došlo i na tanec.
Děkujeme všem, kteří si našli čas a přišli se s námi pobavit.
Růžena Košarišťanová

AMK - Zimní příprava na novou sezónu 2016
I když zima ukazuje svoje kouzlo a motokrosové tratě jsou
pod sněhem, příprava na novou sezónu je v plném proudu.
Jezdci pravidelně trénují dvakrát týdně v tělocvičně, posilovně
a podle možností jezdí na bazén. Také motorky jsou postupně doladěné a připravené na první jarní tréninky. Sestavují se
kalendáře od těch mezinárodních až po oblastní. Motokrosaře
čeká první závod 2. dubna - Mezinárodní mistrovství České
Republiky juniorů v Mohelnici. Enduráři začínají seriálem AZ
Pneu 2016. AMK Budišov nad Budišovkou připravuje na novou sezónu pořadatelsky několik závodů. Jejich termíny se postupně doplňují podle volných míst v kalendáři. Během ledna
jsou pořádána slavnostní vyhlášení výsledků za rok 2015. Erik
byl pozván na vyhlášení seriálu Meteorit Cup 2015 do Třebíče,
kde získal celkové 2. místo.
Také novou sportovní halu již otestovali motokrosaři. Dva tréninky byly naplánovány do Budišova a i Opaváci byli spokoje-

ni. Určitě ji budeme využívat pro další zimní přípravu.
Za AMK Milan Švidra

Advent a vánoce v Guntramovicích
Advent a vánoce v Guntramovicích - tato akce se stala tradicí. Výjimečná byla jen tím, že byla dvoudenní, a tak budova bývalé školy opět přivítala ve dnech 5. a 6. prosince 2015
návštěvníky výstavy. Vedle adventních kalendářů a věnců,
vánočních stromků, betlémů a výrobků s vánoční tématikou
vzbudila velký zájem maketa naší vesnice před rokem 1945,
kterou vyrobili podle dobové mapy manželé Eva a Josef Halamíčkovi. Děti se zabavili u zdobení perníčků a nechyběla
ukázka výroby vánočních dekorací. V sobotu 5. prosince přišel
Mikuláš se svými kolegy andělem a čertem, aby dětem rozdali
balíčky se sladkostmi a v neděli 6. prosince vystoupili s krátkým programem pod vedením paní učitelky Panáčkové děti ze
základní školy v Budišově nad Budišovkou. Celkovou atmosféru doplnila vůně punče a tóny koled. Na základě připomínek z minulých let byla zajištěna autobusová přeprava, kterou
bohužel využilo minimum návštěvníků. Celá akce se vydařila
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a děkujeme všem, kteří se na ní jakýmkoli způsobem při přípravě a průběhu podíleli. Výtěžek z dobrovolného vstupného
byl věnován Tříkrálové sbírce 2016. Růžena Košarišťanová
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Obnova požární techniky
u jednotky SDH Města Budišov nad Budišovkou
V roce 2015 došlo u Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (dále jen HZS MSK) k obnově techniky,
která se dotkla i naší jednotky. Profesionální jednotky dostaly
17 prvovýjezdových Tater 815 Terrno se speciální IT technikou, 16 velkokapacitních Tater 815–7 pro výrobu a dopravu
pěny. Tato vozidla nahradila dosavadní techniku používanou
jednotkami HZS. V této souvislosti byla vybraným jednotkám
zařazeným v plošném pokrytí převedena stávající technika,
mezi tyto jednotky právě patří i ta naše jednotka.
První a zásadní změnou pro naši jednotku bylo získání cisternové automobilové stříkačky Tatra 815, která nahradila starší
Tatru 148. V rámci této obnovy byla naší jednotce bezúplatně
převedena cisternová automobilová stříkačka CAS 32 – T815
a v rámci smlouvy s HZS MSK jsme zase i my bezúplatně
převedli Tatru 148 na obec Březová.
Cisternová automobilová stříkačka CAS 32 – T815 navazuje na
typ CAS 32-T- 148 a svojí koncepcí se řadí mezi těžké požární
automobily určené k hašení vodou i pěnou. Parametry podvozku a výkon čerpacího zařízení jsou předpokladem rychlé likvidace požáru i při ztížených podmínkách. CAS 32 tvoří podvozek Tatra 815 a požární nástavba, která je rozdělena na kabinu
pro čtyřčlennou posádku, ukládací skříně, nádrže na vodu a pěnidlo a čerpací zařízení. Délka 8670 mm, šířka 2500 mm, výška
3250 mm, celková hmotnost 22 500 kg, výkon čerpadla 3200 l/
min, nádrž na vodu 8200 l, nádrž na pěnidlo 2x400 l.
Další změnou byla výměna osobního vozidlo Nissan Patrol.
Automobil byl v provozu od roku 1990, měl značně zkorodovaný rám a kabinu. Vozidlo opotřebené provozem odpovídající
ujetým kilometrům, nutná oprava podvozku, motoru, převodovky apod. Vozidlo je morálně zastaralé a na opravu by byly
třeba velké finanční náklady. Osobní vozidlo bylo používáno
při přepravě členů jednotky na školení (hasičská škola Jánské
Koupele nebo na stanici ve Vítkově), při odvozu dýchací techniky k naplnění a k revizi na stanici ve Vítkově nebo ke střídání hasičů u zásahu, dále je vozidlo používáno při přepravě dětí
na soutěže (jedná se o družstvo mladých hasičů). Na základě
těchto skutečností jsme se přihlásili do výběrového řízení HZS
MSK o osobní automobil Škoda Fabia. Naší žádosti bylo vyhověno a toto vozidlo bylo bezúplatně převedeno od HZS naší
jednotce. Vozidlo Nissan Patrol byl pro své stáří a opotřebení
převeden firmě Lesy Budišov nad Budišovkou s. r. o., které pro
něj budou mít využití.
Poslední změnou bylo získání zcela nového dopravního automobilu, které Moravskoslezský kraj pořídil v rámci ROP pro
vybrané jednotky sboru dobrovolných hasičů jednotlivých

obcí. Slavnostní předání dopravního automobilu proběhlo dne
21. 1. 2016 v 11.00 hod. v Trojhalí Karolina za účasti vedení
Moravskoslezského kraje.
Dopravní automobil je postaven na podvozku Mercedes Benz
Sprinter 4x4 označení DA 15 L2T. Vozidlo je vybaveno požárním čerpadlem o výkonu 1500l/min, kalovým čerpadlem,
plovoucím čerpadlem, motorovou pilou, lanovým navijákem
na vozidle o délce 25 m a tažné síle 3,5 tuny, elektrocentrálou
a osvětlovacím zařízením. Dále je vybaveno technickými prostředky pro zdolávání požárů: hadice, proudnice, dýchací přístroje. Ve vozidle je možno přepravovat 9 osob. Délka vozidla
7290 mm, šířka 1993 mm, výška 3200 mm, hmotnost 3630 kg.
Ve vozidle je i nádrž na vodu o objemu 300 litrů.
Zásahová jednotka a rok 2015
JSDHO Budišova nad Budišovkou je zařazena do kategorie
JPO II/1. To znamená, že 12 členů slouží ve třísměnném provozu nepřetržitě. Výjezdové vozidlo s družstvem 1+3 musí vyjet v jakoukoliv denní dobu do 5 minut. V jednotce dále slouží
další 4 členové, kteří nejsou ve směnném provozu. Jednotka
měla v loňském roce 35 výjezdů.
Požáry: 19x
Březen: 8. 3. požár trávy Svatoňovice, 9. 3. požár chaty v Kružberku, 10. 3. požár chaty v Kružberku, 10. 3. požár kontejneru
Budišov.
Duben: 23. 4. požár louky za autokempem v Budišově, 29. 4.
požár pekárny ve Vítkově.
Květen: 2. 5. požár trávy Čermná ve Slezsku – vojenský prostor Libavá, 6. 5. požár skládky odpadů Rejchartice.
Červen: 6. 6. požár stohu Budišov, 7. 6. požár stohu Budišov.
Červenec: 4. 7. požár stohu Klokočov, 13. 7. požár nízké budovy Jánské Koupele, 20. 7. požár lesa Mikolajice, 21. 7. požár
včelína Vítkov Balaton.
Srpen: 13. 8. požár strniště Radkov, 14. 8. požár lesa Spálov.
Září: 6. 9. požár sazí v komíně Podlesí.
Říjen: 24. 10. požár sazí v komíně Svatoňovice.
Listopad: 21. 11. požár silážní jámy Klokočov.
Technická pomoc: 12x
Únor: 20. 2. snesení pacienta Budišov.
Březen: 30. 3. spadlý strom Staré Oldřůvky, 31. 3. spadlý strom
Staré Oldřůvky, 31. 3. spadlý strom Guntramovice.
Duben: 1. 4. spadlý strom Podlesí, 1. 4. spadlý strom Hadinka.
Květen: 16. 5. snesení pacienta Budišov, 20. 5. snesení pacienta Budišov.
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Červen: 14. 6. spadlý strom Staré Oldřůvky.
Červenec: 2. 7. odstraněni NL Guntramovice, 4. 7. snesení
pacienta Budišov.
Prosinec: 6. 12. spadlý strom Staré Oldřůvky.
Taktické cvičení: 1x
24. 11. - únik chloru v čistírně vod Vítkov Podhradí.
Planý poplach: 2x
30. 8. - požár lesa Vítkov, 7. 11. - požár uhelné sklady Čermná
ve Slezsku.
Pohotovost na stanici: 1x – 14. 1.
Celkem naši hasiči v uplynulém roce strávili u zásahu celkem

138,5 hodiny. Činnost v jednotce ale není jen o výjezdech
k událostem, ale i o odborné přípravě, která vede ke zdokonalování hasičů. V minulém roce se naši hasiči účastnili řady
těchto školení jak v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích, tak i na stanici Hasičského záchranného sboru ve Vítkově. Celkově je naše jednotka hodnocena jako velmi dobře
fungující jednotka a je řazena mezi nejlepší jednotky v rámci
okresu Opava. Důkazem toho je i poděkování krajského ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
za příkladnou pomoc při hašení lesa dne 20. 7. 2015 v Mikolajicích.
Tomáš Indrák, starosta SDH

Osmý ples pro Jakuba
V budišovském kulturním domě se v pátek 22. ledna uskutečnil již osmý charitativní ples pro Jakuba Bačkovského a sdružení Parent Projekt. Po zahájení plesu zazpívala dvanáctiletá Alexandra Volkmerová z Opavy písničky z muzikálů. Po
vystoupení Alexandry bavila zaplněný sál po celý večer až
do ranních hodin skupina BTJ NOVA z Krnova. Návštěvníci
plesu si mohli během večera zakoupit losy do velmi bohaté
tomboly, hlavní ceny se pak losovaly o půlnoci. Během plesu
byl předán zástupcům Parent Projektu, kteří byli na plese osobně přítomni, darovací šek v hodnotě 10 000 korun na výzkum
a budoucí léčbu svalové dystrofie. Před půlnocí byly předány
vydražené dresy svým majitelům.
Poděkování patří všem sponzorům a návštěvníkům plesu, kteří
tuto charitativní akci podpořili. Poděkování patří také mysliveckému sdružení Svatý Hubert za uvaření vynikajícího kančího guláše. Tento gurmánský zážitek připravili pro hosty pánové Drahoš Kutálek, Bohouš Trnka, Igor Sedláček a Svatopluk
Kolmáš. Velké díky patří kuchařkám Janě Lenártové, Martině
Kachtíkové a Jaroslavu Lenártovi za menu pro návštěvníky.

Poděkování patří také řeznictví Lukáše Gebauera z Otic za dodání surovin. Všichni se už nyní těší na devátý charitativní ples
v příštím roce.
Pavel Bačkovský

Naše aktivity na začátku roku 2016
Zdravím všechny zájemce o střelecký sport v roce 2016. Co
chystáme pro veřejnost v tomto roce?
Než začne střelecká sezóna naplno, mohou se zájemci zúčastnit
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.
V měsíci lednu se naši dva střelci zúčastnili mezinárodního závodu v polském Jaworznu.
V soutěži Perkusní puška Sharps obsadil Petr Bartošek první místo nástřelem 84 bodů a v disciplíně vojenská puška třetí
místo nástřelem 89 bodů. V disciplíně Perkusní pistole civilní
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pan Miroslav Halabrín obsadil první místo nástřelem 90 bodů
a v disciplíně Perkusní puška civilní nástřelem 92 bodů třetí místo.
24. ledna začla první ligová soutěž pod názvem 3Z. V této soutěži se uplatní všestrannost každého střelce. Střílí se jak z krátké,
tak i z dlouhé zbraně.
Na měsíc únor je připravena střelecká soutěž pro veřejnost 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 www.avzo-budisov.cz. Za AVZO Budišov nad Budišovkou Petr Bartošek
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TJ Spartak
V pátek 15. ledna se uskutečnil tradiční „Sportovní ples“. K tanci hrála hudební skupina „FUNNY“ z Olomouce, k občerstvení měli hosté na výběr vynikající zvěřinový gulášek, který nám
uvařil pan Schramm, zač bychom mu ještě touto cestou rádi
poděkovali, ale i chlebíčky či jednohubky. Součástí programu
plesu bylo i tradiční kulturní vystoupení našich fotbalistů pod
vedením slečny Bučkové a Černochové, tentokráte na motiv
kabaretního představení. Během programu byla vyhlášena cena
pro 3 nejlepší fotbalisty roku 2015, které určila odborná komise z řad trenérů, vedoucích a funkcionářů fotbalu. Na 3. místě
se umístil Tomáš Skácel, na 2. Jan Vondrouš a vítězem se stal
Jan Němeček. Tradičně se losovala i bohatá tombola, za kterou
bychom rádi poděkovali všem našim sponzorům: firmě VVM-IPSO Fulnek, firmě Labor Tech, inSPORTline, pánům Dobešo-

vi, Skácelovi, Hanákovi, Ondrovi, restauraci „Na statku“, firmě
TIG TECH, zemědělské farmě Kynclových, firmě Linaset, SVČ
Budišov n. B., Lesům Budišov n. B., firmě Zempol, manželům Schrammovým, řeznictví pana Grygara, pálenici Budišov
n. B., manželům Balajovým, firmě Černin, panu Drozdovi, paní
Rotreklové, salónu „Sandy“ z Vítkova, pekárně z Bílčic, salónu
„Mix“ z Budišova n. B., paní Holeschové, společnosti TeSport
Budišov n. B., firmě Amaro autodíly, Včelařství Vraník Staré
Oldřůvky, stavebninám Lhotský Vítkov, společnosti LH trans.
Na závěr bychom chtěli mnohokrát poděkovat všem příznivcům, kteří nás podpořili svou účastí na našem plese, a rovněž
všem dobrovolníkům, kteří se podíleli ať už na samotné přípravě
plesu, občerstvení, tak i na jeho bezproblémovém průběhu.
Bc. Libor Fluss, předseda TJ Spartak

Budišov OPEN
V neděli 27. 12. 2015 ve sportovní hale v Budišově nad Budišovkou uspořádala skupina
příznivců basketbalu 3x3 Vánoční turnaj.
Akce se zúčastnilo šest amatérských družstev
z Budišova nad Budišovkou a dvě družstva
z Vítkova. Turnaj se hrál ve dvou skupinách po
čtyřech. První dva týmy postoupily do semifinále a třetí a čtvrté družstvo ze skupiny hrálo
o umístnění.
Do finále postoupilo družstvo z Vítkova ve
složení Tomáš Kaluža,Tomáš Karlík, Roman
Baroš, Karel Skarka. Druhým finalistou bylo dr
družstvo
žst o z B
Budišova: Dušan Anděl, Jan Anděl, Roman Stříž a Kamil Stříž.

Vítězství v turnaji si odvezl hostující Vítkov.
Na třetím místě se umístilo domácí družstvo
ve složení Michal Vančura, Martin Vančura,
Alois Bečica a Aleš Nečas. Všem hráčům
patří velké díky za fair play hru, hlavně za
bojovnost a předvedené basketbalové umění.
Každé mužstvo obdrželo cenu za umístnění.
U hráčů i diváků měl turnaj velký ohlas a vše
se neslo ve sportovní sváteční atmosféře. Již
teď se těšíme na další ročník.
Pořadatelé připravují také turnaj, tentokrát
pro žák
žáky a žák
žákyně,
n kteří předvedou své basketbalové umění.
Termín turnaje bude včas upřesněn.
Pavel Bačkovský st.

Pozvánka na 8. ples místního sdružení ODS
Dovolte mi, abych vás jménem místního sdružení pozval na
již 8. ročník plesu ODS v Budišově nad Budišovkou. Po roční
pauze jsme se vrátili k pořádání plesu. Jako vždy bude výtěžek
věnován na pořádání dětského dne v červnu. K tanci a poslechu vám bude hrát ostravská kapela PROXIMA ORCHESTRA. V Šatlavě bude do pozdní noci vyhrávat cimbálová mu-

zika GIZDI z Opavy. K jídlu bude připraven zvěřinový guláš
a řízek s chlebem. Na stolech budete mít drobné občerstvení.
Kvalitní vínečko již bývá samozřejmostí na našem plese. Po
půlnoci vylosujeme bohatou tombolu.
Těšíme se na setkání s vámi, pojďme spolu strávit příjemný
večer.
Patrik Schramm, předseda místního sdružení ODS
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Volejbalový turnaj smíšených družstev
O starostův putovní pohár
Konečně jsme se dočkali. To, co se nám ještě v nedávné době
zdálo zcela nemožné, se stalo skutečností. Konečně jsme
mohli uspořádat u nás v Budišově nad Budišovkou turnaj
ve volejbale a pozvat družstva do naší NOVÉ SPORTOVNÍ
HALY, ze které byli naši kamarádi a hráči velice mile překvapeni.
1. ročník turnaje, který se konal 9. 1. 2016, jsme zorganizovali díky velké podpory a nadšení pana starosty Ing. R. Kyncla,
pro kterého je volejbal jeden ze sportů, kterému se věnuje už
přes 20 let. My doufáme, že ho jen tak neomrzí a bude se mu
věnovat i nadále.
Za Budišov se, mimo jiných, přihlásilo i družstvo „Mlaďoši“, které bylo složeno z mladých nadšených volejbalistů,
se kterými se i zkušení volejbalisté pěkně potrápili. Jsou to
kluci a holky, kteří nechtějí svůj volný čas trávit doma u PC,
ale chtějí využívat čas sportem, když už se dočkali pořádné
sportovní haly. Jejich přístup a nadšení ocenil i pan Z. Balaj
a věnoval mladým volejbalistům jako sponzorský dar nový
volejbalový míč, aby podpořil jejich zájem o volejbal. Moc
děkujeme.
1. ročníku se zúčastnilo celkem 8 týmů, z toho 4 byly domácí.

Hrálo se ve dvou skupinách. První dvě družstva ve skupině
postupovala do finálové skupiny. Bohužel jediný zástupce
z Budišova – Úterňáci - ve finálové skupině skončil až na
čtvrtém místě. Putovní pohár si odvezlo družstvo z Opavy,
které zde mělo i nejhlasitější fanoušky.
Tímto bych ráda poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravách a organizaci turnaje, a také divákům, kteří nás přišli
podpořit a užít si sportovní sobotu společně s námi.
Výsledková tabulka
Troppau Team (Opava)
Šklebejščata (Břidličná)
Peos (Bohuslavice)
Úterňáci (Vlkovi, Mikešovi, J. Bartoš, M. Vančura)
KKT (R. Kyncl, V. Dušek, M. Vrbová, J. Vlček,
Řezníčkovi, L. Baroňová, J. Kostecki)
6. Pajdák (4x Hasalovi, J. Vondrouš, H. Bučková)
7. Kundrátovci (Vítkov)
8. Mlaďoši (I. Bačkovská, M. Balajová, V. Wojnarová,
J. Vrba, J. Mikeš, O. Blažek, D. Kadlec, L. Pravda)
SPORTU ZDAR za Budišovské volejbalisty Martina Vrbová
1.
2.
3.
4.
5.

Zima...
Zima v současné podobě se určitě nelíbí milovníkům zimních
sportů, ale nám docela vyhovuje. Nepamatuju si, že bychom
ještě v prosinci a lednu stopovali. I psíci bez kožichu se při
výcviku dají přesvědčit k tomu, aby si lehli. A cvičit je nutné
i v zimě, protože termín dubnových zkoušek se možná pomalu
ale jistě blíží. Kynologický rok začneme koncem února v Uničově na závodu družstev, kdy jsou disciplíny rozděleny mezi
dva psy. Máme teď docela dost mladých (dvou a tříletých)
a už připravených psů, tak si můžeme dovolit postavit družstva dokonce dvě. Plánujeme i oblíbené meziklubové závody,
které jsme loni vyhráli, ale letos nám vypadly Albrechtice. Tak
k Oticím a Budišovu hledáme třetí partu, která by se s námi
utkala na jaře, v létě a na podzim.
Cvičák je docela dobře zaběhlý, a i když ne každý vydrží, stále
k nám chodí noví zájemci se záměrem udělat ze svého miláčka
kultivované zvířátko. Většinou lidičky, co přijdou, chtějí pej-
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ska jen vychovat, ale poté, co se jim něco podaří, začnou pošilhávat i po vyšších cílech (zkoušky, závody) a to je fajn. V sou-

časnosti se psí partička rozrostla o flanderské bouviery, briarda
a belgické ovčáky malinois. Výběr je pestrý, od nejmenšího
jack rusella přes většího německého pinče ke středním choďákům, odtud na velké německé ovčáky (ve všech barevných variantách), bouviery, briardy a konče středoasiaty, občas nám
je Máša přiveze ukázat. A ještě nesmím zapomenout na „uličníky“, bílá Ariška a černá Niky jsou milé holky. Takže jestli
se chcete něco přiučit, poradit nebo se jen podívat, jste vítáni
(info o výcviku a kontakt na www.msks-budisov.estranky.cz).
Potvrzuje se mi, že pejskaře odrazuje od návštěvy obava, že
bude trapné, když jejich pes nic neumí, ale tak to není. Všichni
jsme na tom ze začátku stejně a cvičák je od toho, aby vám
napověděl. A když budete mít dost trpělivosti, máte vyhráno.
Časté dotazy se týkají i věku psa, štěně po kompletním očkování už může chodit a i se starším psem se dá pracovat. Sice
pomaleji, ale dá. U nás na cvičáku se nic neplatí, můžete chodit
a pak se sami rozhodnout, jestli se chcete stát členem. Potřebujete k tomu jenom psa, řetízkový obojek, vodítko, hračku,
pamlsky, očk. průkaz a odhodlání!
Mgr. Lenka Galová

Šachový koutek
9. místo v tabulce, na kterém jsme se udrželi i po prohře
5,5-2,5 se silným celkem z Hrabyně, neboť všichni naši konkurenti v boji o setrvání v soutěži rovněž prohráli. V dalších
třech kolech budeme postupně hrát s Fulnekem, Orlem Opava
B a Hájem ve Slezsku. Při pohledu na průběžnou tabulku je
zřejmé, že tyto zápasy rozhodnou o osudu celé sezony.

Krajská soutěž „C“ MKŠS
Š – výsledky Pogo Budišov
4. kolo ŠK Orel Opava
p
„A“ – Pogo
g Budišov
6,5-1,5
5. kolo Pogo
g Budišov – SK Kravaře
5-3
6. kolo ŠKTP Hrabyně
y – Pogo
g Budišov
5,5-2,5
Tentokrát se podíváme na jeden diagram z partie, ve které vyhrál náš borec mající bílé figury.
Černý potáhl chybně Vd4 – Ve4 a bílý na tahu dá mat třetím
tahem.
Ale není všechno zlato, co se třpytí. Místo uvedeného chybného tahu má černý zajímavou možnost, kterak dosáhnout vyrovnané pozice.
Přijdete na postup černého, kterým vyrovná hry?
Řešení:
bílý na tahu dá mat takto: 1. Vg7 Vxg7 2. Vxg7 Kh8 3. Jg6 mat
černý vyrovná po Vd4xf4, následuje Jxf4 a černý teď musí zahrát pěšcem na d4 s napadením bílé věže a dostatečnou kompenzací za kvalitu. Do výhry v partii má bílý najednou daleko…

Po polovině soutěže jsme nad pásmem sestupu!
Šachový klub Pogo Budišov má v sezoně 15/16 odehranou již
polovinu soutěžních zápasů v Krajské soutěži „C“ Moravskoslezského šachového svazu. Ve 4. kole jsme zavítali na půdu
největšího favorita soutěže. Navíc jsme byli oslabeni o dvě
naše největší hvězdy, takže nám Áčko Orla Opava nedalo šanci, v zápase jsme uhráli pouhé 3 remízy.
Důležité utkání se odehrálo 10. ledna
2016, kdy jsme v domácí hrací místnosti
v rámci 5. kola hostili Kravaře. V zápase
se nám poprvé v sezoně podařilo zvítězit, a i když se vítězství nerodilo lehce,
3 body do tabulky za výhru 5-3 už nám
nikdo nevezme. O vyrovnanosti a náročnosti utkání svědčí i to, že poslední dvě
partie, které nakonec rozhodly o naší výhře, se dohrávaly až po pětihodinovém
boji ve 14 hodin odpoledne. Tímto vítězstvím jsme unikli z pásma sestupu na

Za ŠK Pogo Budišov Slavomír Jaššo
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Florbalistům se daří!!!
Florbalisté SVČ Budišov začali trénovat na začátku října a už 4. prosince při přátelském utkání
s Vítkovem vyhrávají. To posílilo jejich sebedůvěru a chuť do hry. Hned další pátek 11. prosince
2015 se vydávají do Vítkova na „Vánoční turnaj
florbalu“, jehož pořadatelem bylo SVČ Vítkov.
Soutěž probíhala plynule a rychle, a tak
bylo brzo rozhodnuto. Družstvo Budišova vyhrálo 1. místo. Pohár za 1. místo
rozzářil oči všem hráčům. Blahopřejeme a přejeme jim tak krásné výsledky
ky
i v budoucnu.
Ať jim elán a nadšení vydrží
co nejdéle!
Za SVČ Budišov n. B.
Marie Tošovská

Letní tábory 2016
Někteří z Vás už plánují dovolené a k tomu patří naše prázdninová nabídka. Nabízíme Vám termíny táborů na léto 2016:
 2. 7. – 9. 7. 2016 Zlaté Horyy – rybářský tábor
 17. 7. – 23. 7. 2016 Kamenka – tábor pro menší děti (5-11 let)
 7. 8. – 20. 8. 2016 Krásná – tábor pro děti (8-15 let)

Drobky a útržky z našeho menu 
Vstupujeme do dalšího roku, který, jak pevně doufáme, bude
bohatý i na věci, kterým se říká volnočasové. Každý občas potřebuje „dobít baterky“, odreagovat se, pobavit, nebo si rozšířit
obzory. Všechny tyto potřeby se budeme i v tomto roce pokoušet uspokojovat.
Velkou radost máme ze sportovní haly, kterou hodláme využívat hojně pro činnost našich sportovních kroužků, ale budeme
i pořádat nebo podporovat různá klání či turnaje.
V „Domečku“ na ul. ČSA bychom se rádi letos konečně zaměřili na úpravy technické vybavenosti a podmínek tak, aby se
naše děti, ale i dospělí, cítili v tomto prostředí dobře a mohli se
realizovat ve svých zájmech a dovednostech. Pro letní prázdniny opět chystáme táborové pobyty, letos minimálně čtyři,
o nichž vás budeme včas informovat.
Také v kulturní oblasti se pokusíme udělat tento rok bohatým
a zajímavým, samozřejmě v rámci našich možností. V Klubu
Šatlava uvedeme už v jarních měsících spoustu dobré muziky
(Voxel, Kieslowski, australští Wolf Mail, 5P Luboše Pospíšila,
Cirkus Ponorka, atd.). Rovněž připravujeme divadelní představení, Šatlakřeslo, nebo filmové večery.
I když to tak venku vůbec nevypadá, tak i přípravy 37. Budi-

šovských Letnic jsou v plném proudu. Účinkující se totiž musí
zajistit nejlépe v předchozím kalendářním roce, jinak nejsou
k mání! Musíme si uvědomit, že v naší malé „kotlince“ proběhne v letních měsících více než 1200 festivalů, všichni tedy
někde hrají. Jsme velmi rádi, že se nám pro letošní rok podařilo
„ulovit“ například Michala Prokopa s kapelou Framus 5, nebo
na sobotní večer nesmrtelný Olympic. Ale i další program
bude dozajista neméně kvalitní. Na Letnicích zahrají Rangers,
Miro Šmajda, Vojta Kotek se skupinou TH!S, DoNaha, a velmi
vydařený David Stypka s Bandjeez. Pro velký úspěch přivítáme znovu opavské Kofe-In. K vidění bude opět jediný, ale o to
kvalitnější revival, tentokrát The Rockset (Roxette revival).
A to ještě není zdaleka všechno.
Velmi rádi uvedeme tradičně řezbáře v jejich klání „O Zlatou
lípu“, pokocháme se starými motoveterány, děti necháme vyřádit na atrakcích, ale hlavní devízou Letnic je jejich „vůně“.
Tu tvoří nejen odéry ze stánků, plných dobrot, ale i pohodová
atmosféra, úsměvy přátel a sdílená radost z dobré muziky.
Takže pokud nevíte, co s 24. a 25. červnem, máme pro vás
jistý tip…
Josef Poljak

ZAJÍMAVOSTI ZE SOUČASNOSTI A HISTORIE

Historie místních částí: GUNTRAMOVICE
Vážení čtenáři,
snažím se alespoň částečně naplňovat sliby z minulého čísla BZ stran historie našeho města a jeho místních částí. Dnes tedy
uvádím překlad z knihy Johanna Theimera „Heimatbuch für den Bezirk Bärn“, kde je popsán stav obce a část historie, jak ji
zachytil autor dle dochovaných zdrojů. Děkuji tímto místnímu SVČ za zapůjčení výše uvedené knihy, ze které čerpám.
Natálie Jaššová, překladatel
Obecné informace (1935):
Guntramovice leží v údolí tzv. „Suché Budišovky“. Sestávají
ze dvou částí, protože kopec, který sem zasahuje z jihu, zužuje
ves natolik, že je v úseku asi 1 kilometru přerušena. K území
patří i lom na čedičový štěrk na Červené hoře.
Dle sčítání obyvatelstva z roku 1921 zde bylo 125 domů obý-
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vaných 140 partajemi. Z 505 obyvatel (224 mužů, 281 žen)
bylo 503 Němců a dva Češi. Všichni obyvatelé byli římskokatolického vyznání.
Obec čítá 1642 hektarů, z toho 992 ha polí, 238 ha luk, 25 ha
obecních pastvin, 342 ha lesa, 9 ha zastavěné plochy, 36 ha
nezastavěné plochy.
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Dříve se zde těžila břidlice (střešní tašky), dnes čedičový štěrk
na Červené hoře. Pěstuje se zde žito, oves, ojediněle pšenice,
zato často brambory, řepa, zelí, krmivo pro dobytek (jetelina)
a také místy len. Lidé pracují v zemědělství, některé ženy jsou
taktéž zaměstnány v tabačce v Budišově.
Ve vsi žijí 2 kupci, 6 živnostníků, 52 zemědělců, 31 domkářů.
Pár domů má vodovodní potrubí.
V místě je škola - dvoutřídka (70 dětí), kostel a farní úřad jsou
také v místě. Další úřady a zařízení se nacházejí ve Dvorcích,
Budišově, Berouně. V Guntramovicích fungovala od roku
1899 spořitelna, od roku 1890 zde byli dobrovolní hasiči, od
roku 1925 německý sportovní spolek, místní knihovna čítala
132 svazků, byla zde také dvě pohostinství.
Dopravní spojení: autobus Budišov-Beroun-Ondrášov (4krát
denně od roku 1928), státní autobusová linka Ondrášov (nádraží)-Beroun-Dvorce-Guntramovice-Budišov-Vítkov-Odry-Suchdol (od roku 1931).
Dřevěný kostel zasvěcený sv. Jakubovi Většímu byl roku 1736
vystaven z kamene, nicméně roku 1758 lehl popelem. Brzo se
však podařilo jeho stavbu obnovit.
Historie obce:
Dá se předpokládat, že obec existovala již v roce 1316, protože v listině, která zmiňuje založení Budišova, sice není přímo
jmenována, ale určitě šlo o obce, kde Budišovský fojt vykonával svou soudní pravomoc (spolu se Starými Oldřůvkami,
Milčendorfem a Podlesím).
Guntramovice zprvu spadaly pod Budišov a od roku 1323 získal patronát olomoucký biskup. Roku 1914 získala patronát
olomoucká kapitula koupí statků.
V brněnských zemských deskách ((předchůdce pozemkových
knih, pozn. překladatele) je roku 1371 zmiňován jistý Mikuláš řečený Guntramovický (Nicolaus dicto Gunderzdorfer).
Německy psaná pozemková kniha Guntramovic z roku 1514
se nachází na pozemkovém úřadě Města Libavá. Roku 1577
získala obec právo na odúmrť.
Rok 1758 pak byl pro obec skutečně rokem hrůzy. Jak známo
došlo u Guntramovic koncem června 1758 k rozhodujícímu
přepadení proviantního tažení Bedřicha II., které vedl generál Laudon. Pruský král utrpěl obrovské škody nejen na munici, penězích či proviantu, který se stal kořistí Rakušanů, ale
obrovské ztráty utrpěl i stran počtu vojáků, protože při bitvě
padlo několik tisíc mužů. Obec byla Prušáky zcela vypleněna
a vypálena – včetně kostela. Zachovány byly 3 domy, kde byli
umístěni nemocní a ranění, jinak všechny domy lehly popelem.
Roku 1834 čítala obec 79 domů (506 obyvatel), 18 koní,
89 volů, 195 krav, 675 ovcí, mlýn, stoupu a lis na olej.
Rok 1866 přivedl po bitvě u Hradce Králové do obce pruské vojsko – 1 kompanii – tj. 200 mužů a 4 oficíry. Těmto se

podařilo do města zavléct choleru, na kterou umřelo mnoho
místních. Tentokrát již ale nedošlo k žádnému plenění a plundrování majetku.
Také první světová válka podstatně zasáhla do života mnoha
rodin. Ve válce zahynulo 24 mužů.
Zajímavá je také historie místního školství. O jeho začátcích
nevíme skoro nic, v jedné církevní účetní knize z Podlesí je
však záznam z počátku 18. století, že byla pořádána sbírka
(v kostele) pro učitele. Z toho lze usuzovat, že místní škola
stojící na místě fary je mnohem starší. První budovou školy
byl dům č. p. 30, kde se vyučovalo do roku 1816. Nicméně tato budova byla malá, a tak obec na své náklady ve výši
4500 zl. byla donucena vybudovat novou školu v domě
č. p. 76. Od roku 1790 stát zavedl povinnost pro žáky až do
20. roku navštěvovat školu (tzv. opakovací škola), na venkově
byl ale tento systém od roku 1805 změněn a byla povolena tzv.
půldenní docházka – dopoledne chodily do školy větší děti,
odpoledne zase menší děti. A světe div se, takhle to fungovalo
až do začátku 20. století! Ve školním roce 1902/03 byla vybudována škola v budově č. p. 90 a od následujícího školního
roku byla jednotřídka rozdělena na dvoutřídku.
Místní pověsti:
„Brand“
(dnes pravděpodobně místo zvané „Spálenisko“, pozn. překladatele)
Před mnoha a mnoha lety žily čarodějnice. Zdržovaly se daleko v lesích. A jak pamětníci vyprávěli, chodívaly v noci do
chalup místních obyvatel. V těchto pak čarovaly – u dobrých
lidí způsobily, že kráva dávala mnoho mléka, zlým lidem škodily – jejich krávy dojily mléko s krví. Ale protože jich obyvatelé měli dost, pochytali je, a dovedli na místo do lesa, kde hraničí Guntramovice, Podlesí a Norberčany ((právě místo zvané
tehdy „Brand“ či dnes „Spálenisko“ – viz např. mapa z roku
1930 dohledatelná např. i na serveru www.mapy.cz). Na tomto
místě tedy vystavěli hranici, čarodějnice svázali a upálili je ((je
možné, že název místa vznikl až na základě tohoto upálení).
í Od
té doby pak byl od čarodějnic pokoj.
„Duch čarodějnice“
Říká se, že v domě č. 1 v Guntramovicích kdysi taky bydlela
čarodějnice. O půlnoci se vždycky objevovala v kostele, kde
tloukla na buben. Když byl pohřeb, sedávala na stromě, kolem
kterého šel smuteční průvod, a předla. Protože tímto jednáním
vzbuzovala velké pohoršení, byla upálena. Nicméně z jejích krámů se v domku zachovaly ještě kolovrat a punčocha. Kolovrátek
předl pořád dál, i když byla mrtvá, a občas poskakoval společně
s punčochou, a dělaly tak strašný hluk. Teprve když tyto věci
noví majitelé spálili, dal čarodějnický duch konečně pokoj.
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Řádková inzerce
Autokemp Budišov nad Budišovkou přijme na letní měsíce studenty a studentky na brigádu. Zájemci se mohou hlásit
osobně v autokempu nebo na telefonním čísle: 736 76 75 88.
Marie Schrammová, provozovatel

Ceník inzerce
Cena

a sportovních akcí v rozsahu: název akce,
termín, místo, čas, pořadatel, kontakt na
pořadatele (nevztahuje se na akce konané
v rámci předvolebních kampaní)

Zdarma

Inzerce – reklamní plocha:
řádková inzerce

zdarma

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
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