Prezentace našeho města na Otevírání turistické sezóny
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INFORMACE Z ÚŘADU OBČANŮM

Slovo starosty
Co se událo a co nás čeká
První dva měsíce v nových funkcích mně i Pavlu Jílkovi utekly jako voda a byly docela hektické. Jarní měsíce bývají vždy
takové, jarní únava musí rychle pryč a je potřeba řešit resty ze
zimy a plánovat opravy, údržbu a investice na nadcházející měsíce. Ze začátku nás postihlo několik ne zrovna povzbudivých
zpráv, ale jako věčný optimista věřím, že špatný začátek bude
znamenat dobrý konec. Na konci roku jsme na Ministerstvu
pro místní rozvoj podávali dvě žádosti o dotace. Na pořízení
územního plánu jsme vybráni až jako náhradníci, projekt na
rekonstrukci komunikace na Dukelské ulici nebyl podpořen.
Zde však byl velký převis žádostí a bodově byly zvýhodňovány malé obce s vysokou mírou nezaměstnanosti. Příkladem je
sousední obec Čermná, která uspěla.
Jako blesk z čistého nebe ovšem zapůsobila zpráva, že na výstavbu Sportovní haly jsme obdrželi dotaci pouze 13,2 mil.
korun. Jistě si pamatujete první stranu lednového zpravodaje,
kde bylo napsáno tučně a velkým písmem, že máme schválenu dotaci z ROP Moravskoslezsko ve výši 21,2 mil. Kč. Což
s odstupem času asi nebylo moc šťastné, ale stalo se. Nikdo
netušil, že nás ROP tak ﬁnančně „krouhne“. Bývalý starosta
jezdil po tiskových konferencích, které pořádal Kraj, kde byla
zmiňována neustále 100% dotace. Od počátku stavby haly
jsme poctivě zapisovali do stavebního deníku každou drobnou
změnu, protože jsme počítali s tím, že budeme zpětně žádat
na ROPce o dotaci z tzv. dočerpávacích projektů. Během stavby se vyskytly některé nepředvídané okolnosti: během stavby
se podařilo převést do majetku pozemek na sídlišti, tak jsme
změnili kanalizaci do jímky na kanalizační přípojku; vzhledem
ke stavu podloží jsme museli zrušit vsakovací zařízení a přebytečnou dešťovou z akumulačních nádrží svést kanalizací za
hřištěm do potoka u garáží; po sbírání zkušeností v různých
halách jsme vyměnili typ povrchu v hale, který vyšel ﬁnančně
stejně. A tak by se dalo pokračovat dále. ROPka zveřejnila metodiku hodnocení těchto projektů až v lednu 2016, kdy již hala
dávno stála a sloužila sportovcům. Z ní vyplynulo, že nebudou
mezi uznatelnými náklady vícepráce ani s tím související méně
práce. Díky vynuceným či chtěným změnám jsme na stavbě
měli cca 6 mil. méněprací oproti 8 mil. vícepracím. Tzn. přišli
jsme o 6 milionů, což nikdo netušil. Dále nám byla udělena
10% sankce za pochybení u veřejné zakázky, čímž je výsledná
částka dotace na halu. 13,2 mil. Když to však porovnám s výší
úvěru, který činil 20 milionů, tak to je dotace 65 %, za kterou
bychom byli v době otevírání haly rádi. Metodika byla striktní,
nešlo s tím nic dělat. Paní Kateřina Dostálová, ředitelka ROP
Moravskoslezsko, mi řekla, že je to moc mrzí, doplatili jsme
na naši poctivost a že se s tím ještě nesetkali. Při klasických
projektech by nám byla zkontrolována zadávací dokumentace
veřejné zakázky předem a každá změna by prošla schvalovacím procesem. Je to zkušenost do budoucna.
Když si však vzpomenu, že jsme si na stavbu haly vzali 20milionový úvěr předem a netušili, jestli dostaneme dotaci, tak jedním dechem dodám: zastupitelům patří veliký dík a pochvala
za odvahu jít do toho. Tuto jobovku o krácení dotace jsem musel zastupitelům přednést hned na svém prvním zastupitelstvu
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ve funkci starosty a jsem rád, že kolegové měli pochopení
a podrželi nás. Nikdo nic nezpůsobil úmyslně a ani nejde označit prstem viníka. Hlavně, že hala slouží občanům a po x letech má Budišov odpovídající tělocvičnu se zázemím, kterou
nám v okolí závidí.
Pozitivní zprávou bylo přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 280 tisíc z celkových nákladů ve výši
720 tisíc korun. Dotaci jsme obdrželi na rekonstrukci místních
komunikací ve středu města. Konkrétně je to prostor mezi farou a Kulturním domem, dále na Partyzánské ulici z náměstí
po kamenný most u Muzea břidlice a poslední úsek bude od
Muzea po vjezd do školní jídelny.
Pokud jste jeli do Starých Oldřůvek, tak jste si jistě všimli, že
ﬁrma KARETA Bruntál již zahájila stavební práce na opravě
komunikace. Je to úzké místo, kde stavební práce probíhají za
provozu, což přináší mnohdy čekání, než vám uhne stavební
technika nebo kličkování mezi hromadami kamenů. Dle zástupce stavebníka by vše mělo být hotové do konce srpna. Prozatím se stavba obejde bez semaforů, ty by měly být použity až
při stavbě nového propustku za Lagunou. Rádi bychom využili
přítomnost ﬁrmy Kareta v Budišově a opravili nějakou místní
komunikaci. Vše bude záležet na nabídkové ceně za 1 m² 5 cm
asfaltového koberce a také na ﬁnančních možnostech města.
Oprášili jsme také projekt opravy autobusové čekárny, nechali
předělat typ vytápění na zemní plyn. Pokud se nám konečně
vrátí milióny z předﬁnancování slovenských projektů, chceme
zkusit obeslat stavební ﬁrmy na podání cenové nabídky. Jestli
by byla cena přijatelná pro rozpočet, mohli bychom se do toho
pustit. Nechceme již čekat na vhodný dotační titul, když to již
2x nevyšlo. Toto je však prozatím s otazníkem. Studie revitalizace sídlišť se již také začala zpracovávat, na stole máme první
návrh a budou zorganizovány komunitní schůzky se zástupci
jednotlivých SVJ. Na přelomu roku 2016/17 bychom chtěli podat žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, dotace je
70 % v max. výši 4 mil. korun na obě sídliště. Konečně jsme
se také posunuli s projektem „Rekonstrukce ploch Halaškova
nám. a náměstí Republiky“, kde budeme na MěÚ ve Vítkově žádat o stavební povolení. Opět na přelomu roku 2016/17
podáme žádost o dotaci na SFDI s cílem zvýšení bezpečnosti
dopravy. Vypadá to jako, že se nic neděje, ale letošní rok věnujeme přípravě kvalitních projektů a záměrů.
Naplno se také rozběhla spolupráce s Agenturou pro sociální
začleňování a programem ROMACT. Pracovní skupiny v oblastech Zaměstnanost, Děti a mládež, Sociální služby a Bydlení se již dvakrát sešly. Společně připravujeme ve skupinách
podklady pro Strategický plán sociálního začleňování, kde se
snažíme hlavně prosadit si potřeby a plány Budišova. Jednou
tady již sociálně vyloučené lokality máme, na hraně sociálního
vyloučení se pohybuje mnoho obyvatel, tak pokud nám někdo
nabízí peníze, byla by škoda je nevyužít ku prospěchu města.
S místostarostou Pavlem Jílkem se snažíme, aby byl vždy alespoň jeden z nás přítomen na jednání pracovní skupiny, dále se
jednání účastní zaměstnanci úřadu, ředitelé i zaměstnanci všech
školských zařízení ve městě, radu města ve skupině Bydlení
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a Děti mládež reprezentuje Roman Pecník, ve skupině Zaměstnanost je Rostislav Kyncl. Také zastupitelky města paní Jaššová
a Molková nezůstávají pozadu. Všem bych tedy chtěl poděkovat, mnohdy je to na úkor volného času nebo pracovních povinností, které si stejně musejí dodělat. V rámci programu ROMACT pracuje slečna Červeňáková z Ostravy s komunitou na
Berounské ulici. Prvním dílčím úspěchem je společná domluva,
že si obyvatelé bytovek na Berounské ulici sami vymalují společné prostory. Sám jsem zvědav, jak to dopadne. Nabízí se zde
možnost využití ﬁnančních prostředků na domovníka, který by
udržoval pořádek apod. Jsme však opravdu na začátku…
Stále řešíme výběr lokality pro rozhlednu, zastupitelům města představil pan Moučka vizualizaci svého návrhu. Tvar rozhledny by měl být netradiční, konstrukce kovová, což je trvanlivější materiál než dřevo. Když jsme zhodnotili všechna pro
a proti, tak nám ve výběru zůstaly dvě lokality a to vrchol Kopřivné a nejvyšší kopec za Černou loukou. Kopřivná je ideální,
tím že je to u lesa, zde se však „střetáváme“ s myslivci. Vede
tam městská cesta, je tam turistická trasa k Hubertku a Vildštejnu, máme tam náš pozemek. U Černé louky je to komplikovanější vlastnicky, vrchol je o 40 metrů nižší oproti Kopřivné,
dostupnost pro turisty by zde byla asi lepší. Do konce června
vybereme lokalitu, protože již musíme začít projektovou vše
přípravu. Naštěstí mají česko-polské dotace skluz s vyhlašováním výzev, i tak musíme stihnout do konce roku připravit. Sám
jsem několikrát psal, že systém dotací není správný, lépe peníze rozdělit přímo. Ale pokud nám někdo něco nabízí, je škoda
po tom nesáhnout a nevyužít evropské prostředky ke zvýšení
atraktivity a přitažlivosti Budišova a jeho okolí.
Od plánů se vrátím k realitě a krátce zmíním, co se důležitého
událo a co nás čeká. Na konci března navštívil Budišov Avery
Jenkins, bývalý mistr světa z USA v discgolfu a rekordman
v hodu do dálky diskem. Česko navštívil v rámci svého turné,
nyní se již hlavně věnuje trénování, propagaci a výuce této hry.
Jeho zastávka v Budišově byla hlavně směřována na setkání
s médii, využili jsme prostoru a pozvali také starosty okolních
měst společně s řediteli základních škol. Přes špatné počasí se
akce vyvedla, Avery učil házet děti naší školy. V médiích se
o Budišově psalo, takže spokojenost.
V sobotu 7. května jsme naopak vyjeli na Otevírání turistické
sezóny turistické oblasti Opavského Slezska na zámek v Hradci nad Moravicí. Náš stánek měl název Budišovsko – Krajina
břidlice. OTS se zúčastnili také zástupci Vítkova, Otic, Opavy, celé Hlučínsko, Hradec nad Moravicí. Každá lokalita měla
určený prostor před Bílým zámkem ke své prezentaci. Dále
probíhal jarmark místních prodejců certiﬁkovaných regionál-

ních produktů, pohádkový les, byla zde historické atrakce pro
děti atd. Na následném setkání partnerům, kde byla akce hodnocena, mě mile překvapila účast cca 6 000 lidí a také to, že
návštěvníci nejlépe hodnotili naši prezentaci. A čím jsme se
prezentovali? Samozřejmě hlavně břidlicí, štípači pan Antonín
Novák a Miloš Pírek neúnavně po celý den štípali srdíčka, na
tato srdíčka a brousky si následně mohly děti ve stánku u FOSILEK malovat. Děvčata J. Lenártová, A. Týnová, Z. Sventková a J. Pecníková připravovaly své vynikající bramboráky.
Volný prostor na Beethovenově vyhlídce jsme využili k propagaci našeho discgolfparku. Hody na koš si vyzkoušely mraky dětí, tuto aktivitu zajistila G. Roháčová s rodinou společně
s jedním nadějným juniorem z Kopřivnice. Samotnou propagaci Budišovska zajišťoval stánek SVČ a přítomní J. Poljak,
K. Kohoutková, P. Zahnaš, R. Pecník a má maličkost. Obzvláště Roman vzal propagaci zodpovědně, každý kdo čekal ve
frontě na bramborák, si musel vzít letáček a vyslechnout jeho
monolog o krásách Budišova. Letáčky nám vyšly taktak, jeho
hlasivky vydržely. Dopoledne jsme ještě nabízeli hornickou
svačinku: chléb se škvarkovou pomazánkou a bílou kávu. Jako
starostu mě velice potěšilo u srdíčka, když jsme byli přede všemi z Opavska a Hlučínska pochváleni. Přátelé, děkuji vám za
účast na Hradci, byli jste super! Příští rok bude Otevírání na
hlučínské štěrkovně, takže na viděnou.
V úterý 19. 7. čekáme vzácnou návštěvu. V našem městě se
uskuteční výjezdní zasedání Rady Moravskoslezského kraje
v čele s hejtmanem Miroslavem Novákem. Dopoledne bude
jednat rada kraje společně s naší radou a bude nás čekat společný oběd. Je to jedinečná příležitost sdělit, co nás trápí. Na
své si jistě přijde náměstek pro dopravu pan Havlík, protože
stav komunikací je bídný a určitě na to budeme apelovat. Není
potřeba zmiňovat stav vozovek do Podlesí, Oldřůvek a z Guntramovic do Dvorců. Sice se blíží konec volebního období
krajského zastupitelstva, ale nikdy není pozdě. Po obědě bude
následovat návštěva našeho největšího zaměstnavatele LINASETU a cca od 15:30 hod. se v Šatlavě uskuteční setkání
hejtmana se zástupci spolků. Předal jsem kontakty na všechny
spolky, na Kraji si vyberou, koho pozvou. S koncem června
nás jako vždy čeká stěžejní akce – Budišovské Letnice. Všechny vás společně s týmem pořadatelů zveme, přijďte si užít
2 dny pohody na nejstarším open air festivalu v republice.
Přiblížil se konec školního roku, všem dětem přeji krásné
prázdniny, vycházejícím deváťákům hodně štěstí v nadcházejícím studiu. Nás dospělé by měla v létě čekat dovolená, takže
popřeji její příjemné prožití všem.
Ing. Patrik Schramm, starosta města

Střípky z radnice
 S příchodem hezkého počasí se město pustilo do oprav komunikací, chodníků a odstavných ploch. Jednou z prvních
jarních akcí byla výstavba nového chodníku k sídlišti směrem od prodejny ovoce a zeleniny, kterou realizovaly naše
Technické služby.
 Od poloviny května byly také započaty práce na rekonstrukci místních komunikací a to konkrétně na ul. Dukelská – odvodnění a nový asfaltový povrch příjezdové
cesty k zahrádkářské kolonii, Na Sídlišti – nový asfaltový
povrch odstavné plochy na spodní části sídliště včetně odvodnění a nového povrchu příjezdové komunikace, ul. Pivovarská u DPS – nový asfaltový povrch části komunikace
včetně položení nového chodníku a na ul. Na Úbočí, kde

bude taktéž položen nový asfaltový povrch po celé délce.
 Protože myslíme i na naše přilehlé obce, tak i zde jsme
začali s rekonstrukcemi příjezdových cest a to pokládkou tzv. nízkozátěžové cesty. Ve Starých Oldřůvkách byl
touto metodou opraven příjezd k bytovkám a přilehlým
garážím, v Podlesí a Guntramovicích pak byla opravena část příjezdových komunikací k jednotlivým domům
s ohledem na jejich kritický stav či lepší obslužnost osob
s tělesným postižením. Metoda nízkozátěžové cesty spočívá v pokládce asfaltového recyklátu za pomocí ﬁnišéru,
zhutnění, následné dvojité zastříkání asfaltovou emulzí
a zasypáním drobným kamenivem, které je nakonec zaválcováno. Vzniklá cesta sice není tak hladká jako kla-
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sický asfaltový povrch, ale výhodou je podstatně nižší
cena. Rádi bychom do budoucna touto metodou opravili
postupně většinu těchto příjezdových komunikací v přilehlých obcích.
 Na žádost občanů jsme se rozhodli, ve spolupráci s ﬁrmou
ELTOM s. r. o., doplnit také veřejné osvětlení. Celkem
bude dle žádostí přidáno 10 ks LED svítidel a to jak ve
městě, tak i v přilehlých obcích. Předpokládaný termín realizace je v průběhu měsíce června a července. Rovněž dojde k natočení či úpravě pozic některých svítidel, abychom
lépe vyhověli potřebám občanů. V případě, že by měl někdo
zájem o instalaci nového svítidla z důvodu nedostatečného
osvětlení či úpravu stávajícího osvětlení, obraťte se prosím
s žádostí na místostarostu města.
 Koncem května jsme se společně s Technickými službami
pustili do menší revitalizace prostranství u městských
bytových domů na ul. Křivé, nám. Republiky a ul. Gen.
Svobody. Postupně byly odstraněny zastaralé sušáky na
prádlo a také všechny nevyhovující dětské hrací prvky,
následně dojde ke srovnání terénu, opravě stávajícího posezení a dále budou instalovány nové sušáky na prádlo,
bude přidáno nové posezení a ani děti nezůstanou zkrátka
– z rozpočtu města byly zakoupeny dětské herní prvky
jako pískoviště, dvojitá houpačka se skluzavkou a také šestihranná prolézačka s hrazdou, provazovým žebříkem, špl-









hacími prvky a malou lezeckou stěnou. Pevně doufáme, že
nejen děti, ale i jejich rodiče uvítají tyto změny s nadšením.
Jak si mnozí jistě všimli, před pár dny došlo k upuštění rybníku z důvodu opravy části břehu. Vzhledem k tomu, že
dochází k podemílání břehu, prosakování a tlaku na okolní
zeminu, je nutné provést vybagrování stávající zeminy, která bude nahrazena zhutněným jílem a břeh bude následně
zpevněn kamennou opěrnou zdí.
Během těchto dnů bude také dokončena oprava střechy
mateřské školy, která spočívala v kompletní výměně střešní krytiny, součástí rekonstrukce byla také oprava komínu
včetně oplechování. Opravu bylo nutné provést urgentně
z důvodu havarijního stavu, neboť docházelo k zatékání na
půdu mateřské školy.
Během dubna a května jsme společně s radním Romanem
Pecníkem a pracovníky Městského úřadu obešli všechny
městské bytové domy, abychom prověřili jejich skutečný
stav a mohli začít pracovat na bytové koncepci města. Cílem koncepce je určit, jakým směrem se do budoucna má
město v bytovém hospodářství ubírat, a navrhnout kroky ke
zlepšení současné bytové situace občanů.
V nejbližších dnech by měla také začít oprava přístupové
cesty a schodů ke kostelu sv. Jakuba v Guntramovicích,
kterou budou realizovat naše Technické služby.
Ing. Pavel Jílek, 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 27. dubna
(Přítomno všech pět členů rady,
další přítomní: MěÚ - Ing. H. Dlouhá, M. Zatloukalová, JUDr.
Pustějovský, jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
 schvaluje zveřejnění záměru města na pronájem pozemků –
vodních ploch v majetku města:
 Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
ppč. 3779 o výměře 5 542 m2
ppč. 4422 o výměře 16 761m2
 Katastrální území Staré Oldřůvky:
ppč. 2327 o výměře 4 527 m2
 schvaluje pronájem pozemků v majetku města:
 Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
ppč. 3932 TTP o výměře cca 652 m2, ppč. 3933 TTP o výměře cca 1 271 m2,
ppč. 3945 TTP, část o výměře 100 m2 manželům V. a Z. L.
za nájemné 230 Kč/rok
ppč 2470/1 orná půda o výměře 547 m2 paní Z. Š. a panu
Z. K., každému k ½ za nájemné ve výši 0,50 Kč/m2
 schvaluje zveřejnění záměru města na pronájem pozemků
v majetku města:
 Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
ppč. 4146 o výměře 16 678 m2

4

ppč. 4141 o výměře 1 203 m2
ppč. 4110 o výměře 4 258 m2
ppč. 4088 o výměře 8 240 m2
ppč. 4124 o výměře 1 560 m2
ppč. 4119 o výměře 2 894 m2
ppč. 4170 o výměře 3 122 m2
 Katastrální území Staré Oldřůvky:
ppč. 2317 ostatní plocha o výměře 235 m2
ppč. 2336 TTP o výměře 2 693 m2
ppč. 2338 TTP o výměře 564 m2
ppč. 2342 ostatní plocha o výměře 678 m2
ppč. st. 239 zbořeniště o výměře 463 m2
ppč. 2339 ostatní plocha o výměře 564 m2
 schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků
v majetku města:
 Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
ppč. 4468 ostatní plocha o výměře cca 2 419 m2
ppč. 2270/3 ost. plocha – část o výměře cca 2 000 m2
 Katastrální území Staré Oldřůvky:
ppč. 2215 ostatní plocha část o výměře cca 350 m2
ppč. 2355 ostatní plocha část o výměře 126 m2
ppč. 2218/1 ostatní plocha část o výměře 139 m2
ppč. 2345 zahrada o výměře cca 301 m2
 doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemků
z majetku města:
 Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
ppč. 4678 ost. plocha o výměře 97 m2, ppč. 236/1 zahrada
– část o výměře cca 100 m2, manželům J. a R. K. za kupní
cenu 42 Kč/m2
236/1 zahrada – část o výměře cca 58 m2, ppč. 236/2 zahrada o výměře 387 m2 - paní M. B. a panu K. T., každému
k ½ za kupní cenu 42 Kč/m2
 Katastrální území Staré Oldřůvky:
ppč. 2388 TTP – část o výměře cca 80 m2, ppč. 2387
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TTP o výměře 3 090 m2, ppč. st. 238 zbořeniště o výměře
256 m2, ppč. 2160 ost. plocha – část o výměře cca 50 m2
panu Ing. M. B. za kupní cenu 5 Kč/m2
ppč. 2388 TTP – část o výměře cca 730 m2 panu Ing. M. V.
za kupní cenu 5 Kč/m2
schvaluje zveřejnění záměru města na převod nemovitosti – pozemku parcela č. st. 253 zast. plocha o výměře
104 m2, součástí je stavba s č. p. 185, bydlení, k.ú. Budišov
nad Budišovkou, z majetku města,
schvaluje Nájemní smlouvu o nájmu pozemku v katastrálním území Guntramovice:
ppč. 38 ostatní plocha o výměře 761 m2, pronajímatel
- Římskokatolická farnost Guntramovice, nájemce - Město
Budišov nad Budišovkou, výše nájemného – 1 522 Kč/rok,
schvaluje přidělení bytu č. 9, II. kategorie, o velikosti 3+1,
ul. Berounská, č. p. 665 paní M. Z., s nájemní smlouvou
uzavřenou od 1. 6. 2016 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku,
schvaluje přidělení bytu č. 3, II. kategorie, o velikosti 1+1,
ul. Partyzánská, č. p. 160 J. M. ml. s nájemní smlouvou uzavřenou od 1. 6. 2016 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku,
schvaluje přidělení bytu č. 5, II. kategorie, o velikosti 1+1,
ul. Partyzánská, č. p. 160 panu S. Ž. s nájemní smlouvou
uzavřenou od 1. 6. 2016 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku,
doporučuje zastupitelstvu města zrušit jednotku SDH Budišov nad Budišovkou – Guntramovice JPO V,
schvaluje změnu v zápisu v rejstříku škol – zrušení budovy
na ul. Berounská 379 jako školské zařízení Základní školy
Budišov nad Budišovkou okres Opava, příspěvková organizace s účinností od 1. 9. 2016. a schvaluje změnu v zápisu
v rejstříku škol – snížení kapacity Základní školy Budišov
nad Budišovkou okres Opava, příspěvková organizace
z 600 žáků na 400 žáků s účinností od 1. 9. 2016,
schvaluje účetní závěrku příspěvkových organizací
k 31. 12. 2015 (MŠ, ZŠ, SVČ, TS) dle přiložených dokumentů, ukládá řediteli SVČ předložit řešení ke krytí investičního fondu do 31. 12. 2016 a ukládá starostovi města
přizvat na další jednání RM ředitele SVČ,
schvaluje Závěrečnou inventarizační zprávu o provedení
řádné inventarizace majetku a závazků Města Budišov nad
Budišovkou za rok 2015, schvaluje vyřazení majetku dle
přiložených návrhů Ústřední inventarizační komise Města
Budišov nad Budišovkou; jmenuje likvidační komisi k provedení vyřazení majetku ve složení: předseda: Ing. Pavel
Jílek, členové: Milan Baroň, Alena Čelková, Jana Skalková, Ivana Jurošová a ukládá předsedovi likvidační komise
předložit radě města zprávu o provedené likvidaci majetku,
vč. likvidačních protokolů dle předchozího bodu v termínu
do 31. 5. 2016,
schvaluje Závěrečnou inventarizační zprávu o provedení
řádné inventarizace majetku a závazků zřízených příspěvkových organizací Města Budišov nad Budišovkou za rok
2015 (MŠ, ZŠ, SVČ a TS), schvaluje vyřazení majetku
dle přiložených návrhů Ústředních inventarizačních komisí
jednotlivých příspěvkových organizací a ukládá ředitelům
jednotlivých příspěvkových organizací předložit radě města
zprávu o provedené likvidaci majetku likvidační komisí, vč.
likvidačních protokolů dle předchozího bodu, v termínu do
30. 6. 2016,
doporučuje zastupitelstvu města Budišov nad Budišovkou


















schválit výši dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Budišov nad Budišovkou
pro rok 2016 dle přiloženého materiálu,
bere na vědomí výsledek poptávkového řízení na zhotovitele opravy střechy mateřské školy,
bere na vědomí informaci o organizaci a účasti města na
Otevírání turistické sezóny Opavského Slezska v Hradci
nad Moravicí,
pověřuje člena rady města Ing. Rostislava Kyncla a členku
zastupitelstva města Mgr Kamilu Molkovou funkcí oddávajícího při občanských svatebních obřadech, s právem užívat
při těchto příležitostech závěsný odznak se státním znakem,
schvaluje doﬁnancování projektu „Spolu to zvládneme“ ve
výši 40 000 Kč,
schvaluje Provozní řád útulku pro psy města Budišov nad
Budišovkou,
schvaluje zakoupení a instalaci kotle UT zn. ATMOS
DC70S v ceně do 135 000 Kč vč. DPH, na vytápění budovy
Technických služeb města Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace, schvaluje použití investičního fondu
organizace k ﬁnancování kotle
schvaluje zakoupení komunálního vysavače OTÍK v ceně
do 45 000 Kč bez DPH komunálního vysavače OTÍK pro
TS města Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace
a schvaluje použití investičního fondu organizace k ﬁnancování vysavače,
schvaluje vyhodnocení plnění závazných ukazatelů a hmotné zainteresovanosti příspěvkových organizací města – MŠ,
ZŠ, SVČ a TS za rok 2015,
schvaluje odpisové plány Města Budišov nad Budišovkou
a příspěvkových organizací města – ZŠ, SVČ a TS na rok
2016 dle přiložených soupisů,
stanoví závazné ukazatele, schválené zastupitelstvem města
dne 16. 12. 2015, příspěvkovým organizacím města – MŠ,
ZŠ, SVČ a TS na rok 2016,
schvaluje prodej nepotřebného majetku – movitého majetku umístěného v nebytovém prostoru objektu Halaškovo
náměstí čp. 660 v Budišově nad Budišovkou dle přiložené
kupní smlouvy, vč. splátkového kalendáře na platbu a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy na prodej
movitého majetku,
schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2016 v příjmové
a ve výdajové části rozpočtu ve výši 1 720 325,91 Kč
 v příjmové části rozpočtu
0000 – 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR
+19 065,08 Kč
0000 – 4216 – Ostatní investiční transfery ze SR
+117 268,10 Kč
0000 – 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR
+2 865,72 Kč
0000 – 4216 – Ostatní investiční transfery ze SR
+56 878,69 Kč
0000 – 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR
+120 000 Kč
0000 – 4221 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí
+18000 Kč
6310 – 2142 – Příjmy z podílů na zisku a dividend
+107 248,32 Kč
3639 – 3112 – Příjmy z prodeje ost. nemovit. a jejich částí
+344 000 Kč
3639 – 2131 – Příjmy z pronájmů pozemků +935 000 Kč
celkem 1 720 325,91 Kč
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 ve výdajové části rozpočtu
6112 – 5023 – Odměny členům zastupitelstva obcí a krajů
+178 152 Kč
6112 – 5031 – Povinné poj. na SZ a přísp. na st. pol. zaměstn.
+44 538 Kč
6112 – 5032 – Povinné poj. na veř. zdravot. pojištění
+16 034 Kč
6310 – 5362 – Platby daní a poplatků SR
+200 000 Kč
5512 – 5021 – Ostatní osobní výdaje
+120 000 Kč
2169 – 6130 – Pozemky
+80 000 Kč
6409 – 6349 – Ostatní investiční transfery rozp. úz. úrovně
+250 000 Kč
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva +831 601,91 Kč
celkem 1 720 325,91 Kč
 schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a Městem
Budišov nad Budišovkou, Halaškovo náměstí 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou a pověřuje starostu města podpisem
této smlouvy,
 bere na vědomíí informace o konání moto-srazu „MOTO
– HADINKA 2016“ pořádaném v termínu 20. 5. - 22. 5. 2016
v rekreačním středisku Zálesí, Budišov nad Budišovkou,
 bere na vědomí informaci ve věci soudního sporu s fa BKN
včetně znaleckého posudku vypracovaného k projektové
dokumentaci – výstavba sportovní haly v Budišově nad Budišovkou,
 bere na vědomí informaci o plánované realizaci rozhledny
v Budišově nad Budišovkou,
 schvaluje uzavření MŠ Budišov nad Budišovkou, p. o. ve
dnech 18. 7. 2016 – 12. 8. 2016 v době prázdnin s tím, že
budova MŠ bude zajištěna tak, aby nedošlo k závadám,
dne 16. května
(Přítomno všech pět členů rady,
další přítomní: MěÚ - Ing. H. Dlouhá, M. Zatloukalová, TeSport
– A. Horák, jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
 schvaluje výši dotací na úhradu výdajů na činnost neziskovým organizacím od 1. 1. 2016 do 30. 11. 2016 ve smyslu zákona o obcích dle přiloženého materiálu, schvaluje
přiloženou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na
úhradu výdajů na činnost pro jednotlivé neziskové organizace uvedené v bodu a) tohoto usnesení a pověřuje starostu
města podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace
na úhradu výdajů na činnost z rozpočtu města s jednotlivými neziskovými organizacemi,
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2016 č. 9 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši 10 000 Kč
 v příjmové části rozpočtu
5512 – 3113 – Příjmy z prodej ostat. hmotného DM
+10 000 Kč
 ve výdajové části rozpočtu
1014 – 5139 – Nákup materiálu j.n.
+10 000 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2016 č. 10 ve výdajové části rozpočtu ve výši 800 500 Kč
 ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
-800 500 Kč
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby
+600 000 Kč
3631 – 6121 – Budovy, haly a stavby
+ 90 000 Kč
6409 – 5329 – Ostatní neinv. transfery rozpočtů územní
úrovně
+18 500 Kč
3299 – 5321 – Neinvestiční transfery obcím + 80 000 Kč
6409 – 5229 – Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podob. org.
+12 000 Kč
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 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2016 č. 11 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši 13 197 253,50 Kč
 v příjmové části rozpočtu
0000 – 4223 – Investiční přijaté transfery od RR
+13 197 253,50 Kč
 ve výdajové části r,ozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva +13 197 253,50 Kč
 doporučuje zastupitelstvu města schválit převod nemovitosti – pozemku parcela č. st. 253 zast. plocha o výměře
104 m2, součástí je stavba s č. p. 185, bydlení, k.ú. Budišov
nad Budišovkou, panu Mgr. J. K., za kupní cenu ve výši
180 000 Kč
 doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení ZM ze dne
16. 12. 2015 v bodě č. 5 a) ve znění: Schvaluje převod nemovitostí z majetku města, katastrální území Budišov nad
Budišovkou, ppč. 1652/12 TTP o výměře 59 m2 pro MSK
– právo hospodařit Dětský domov a školní jídelna Budišov
nad Budišovkou za kupní cenu 24 Kč/m2,
 schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků
z majetku města:
 Katastrální území Podlesí nad Odrou:
ppč. 2268/29 ost. plocha – část o výměře cca 200 m2
 doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-8007639/1, Budišov nad
Budišovkou, Nábřeží, posílení vNN, pro oprávněného
ČEZ Distribuce, a. s..; věcným břemenem bude zatížen
pozemek ppč. st. 255 zast. plocha, ppč. 163/2 ost. plocha,
ppč. 3563/2 ost. plocha, ppč. 3567/1 ost. plocha, 3568/5
ost. plocha, k.ú. Budišov nB., věcné břemeno se zřizuje za
jednorázovou náhradu ve výši 1 700 Kč + DPH (2 057 Kč);
věcné břemeno je vymezeno geom. plánem, který je nedílnou součástí smlouvy; doporučuje pověřit starostu města
podpisem smlouvy.
 doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu
o právu provést stavbu č. IV-12-8011564.1, Budišov nad Budišovkou, zahrádky, p. O., přípojka kabelu NN pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s.; věcným břemenem bude zatížen
pozemek ppč. 619/2 zahrada, k.ú. Budišov n/B.; věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 3 000 Kč
+ DPH (3 630 Kč); doporučuje pověřit starostu města podpisem smlouvy,
 doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemků
z majetku města:
 Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
ppč. 4468 ostatní plocha o výměře cca 2 419 m2, panu J. H.
za kupní cenu 20 Kč/m2
 Katastrální území Staré ,Oldřůvky:
ppč. 2215 ostatní plocha část o výměře cca 350 m2 manželům R. a D. K. za kupní cenu 10 Kč/m2
ppč. 2355 ostatní plocha část o výměře 126 m2 a ppč. 2218/1
ostatní plocha část o výměře 139 m2 panu L. Sch. za kupní
cenu 10 Kč/m2
ppč. 2345 zahrada o výměře cca 301 m2 manželům
T. a M. H. za kupní cenu 10 Kč/m2
 Katastrální území Guntramovice:
ppč. 646/1 ost. plocha – část o výměře cca 250 m2 paní H. Š.
za kupní cenu 10 Kč/m2
 schvaluje na základě doporučení DR účetní uzávěrku společnosti Lesy Budišov nad Budišovkou s.r.o. za rok 2015,
schvaluje rozdělení zisku společnosti Lesy Budišov nad
Budišovkou s.r.o. ve výši 82 826 Kč takto:
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na tvorbu rezervního fondu ve výši 10 000 Kč tj.
10% z čistého zisku ne víc než 5% z hodnoty základního kapitálu, dle zakladatelské listiny,
převedením na účet 428 – nerozdělený zisk ve
výši 72 826 Kč
schvaluje s platností od 1. 6. 2016 toto složení DR ﬁrmy
Lesy Budišov nad Budišovkou s.r.o.:
Předseda:
Ing. Patrik Schramm
Členové:
Ing. Pavel Brodský
Ing. František Vrchovecký
Jiří Jakel
Ing. Miroslav Dušek
ukládá starostovi města přizvat jednatele společnosti Lesy
Budišov nad Budišovkou s.r.o. Ing. Miroslava Duška na
jednání zastupitelstva města v měsíci červnu, schvaluje jednateli společnosti Lesy Budišov nad Budišovkou s.r.o. Ing.
Miroslavu Duškovi odměnu za výsledek hospodaření v roce
2015 dle předloženého materiálu,
doporučuje zastupitelstvu města přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok
2016 na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II. města Budišov nad Budišovkou v celkové výši 50 000Kč,
schvaluje příspěvek 18 500 Kč jako spoluúčast na akci Projektový manažer Mikroregion Moravice 2015/2016,
schvaluje Ing. Kyncla Rostislava, člena rady města, jako
zástupce města Budišov nad Budišovkou v jednání výboru
MAS Opavsko,
doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí dotace












z rozpočtu Moravskoslezského kraje na akci „Rekonstrukce
místních komunikací ve středu města Budišov nad Budišovkou“ ve výši 280 000 Kč,
schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 3, na ulici náměstí Republiky č. p.
158 v Budišově nad Budišovkou, jedná se o byt II. kategorie, nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 7. 2016 na dobu
určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku,
schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 3, na ulici Berounská č. p. 666
v Budišově nad Budišovkou, jedná se o byt II. kategorie,
nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 7. 2016 na dobu
určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku,
schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 5, na ulici Generála Svobody
č. p. 662 v Budišově nad Budišovkou, jedná se o byt II. kategorie, nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 7. 2016 na
dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku,
schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 7, na ulici náměstí Republiky č. p.
158 v Budišově nad Budišovkou, jedná se o byt II. kategorie, nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 7.2016 na dobu
určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku,
bere na vědomí informace o kalkulaci nákladů společnosti
TeSport Budišov nad Budišovkou s.r.o.,
schvaluje odvolání Ing. Miroslava Duška z funkce jednatele společnosti Lesy Budišov nad Budišovkou s.r.o. ke dni
31. 5. 2016.

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 25. května
(Přítomno 11 členů zastupitelstva města,
omluveni: Mgr. I. Tomandlová, Ing. F. Vrchovecký, R. Němec,
D. Sekerková,
další přítomní: MěÚ – M. Zatloukalová, J. Skalková, G. Roháčová, DiS.; L. Moučka
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
 schvaluje převod pozemků z majetku města:
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
ppč. 4678 ost. plocha o výměře 97 m2,
ppč. 236/1 zahrada – část o výměře cca 100 m2, manželům
J. a R. K. za kupní cenu 42 Kč/m2
ppč. 236/2 zahrada o výměře 387 m2
ppč. 236/1 zahrada – část o výměře cca 58 m2, paní M. B.
a panu K. T. – každému k ½ za kupní cenu 42 Kč/m2
ppč. 4468 ostatní plocha o výměře cca 2 419 m2, panu J. H.
za kupní cenu 20 Kč/m2
ppč. st. 156/3 zast. plocha o výměře 111 m2 paní K. M. za
kupní cenu 42 Kč/m2

ppč. 3566/2 ost. plocha:
část o výměře cca 40 m2 manželům P. a I. O. za kupní cenu
42 Kč/m2
část o výměře cca 80 m2 panu P. H. za kupní cenu
42 Kč/m2
ppč. 1533/1 ost. plocha o výměře cca 120 m2 panu P. H. za
kupní cenu 24 Kč/m2
ppč. 2304/1 ost. plocha o výměře 289 m2 a části o výměře
cca 600 m2
ppč. 2306/1 ost. plocha a ppč. 3564/1 ost. plocha ﬁrmě
CERNIN s.r.o. za kupní cenu 50 Kč/m2
o Katastrální území Staré Oldřůvky:
ppč. 2388 TTP – část o výměře cca 80 m2, ppč. 2387 TTP
o výměře 3 090 m2, ppč. st. 238 zbořeniště o výměře 256
m2, ppč. 2160 ost. plocha – část o výměře cca 50 m2 panu
Ing. M. B. za kupní cenu 10 Kč/m2
ppč. 2388 TTP – část o výměře cca 730 m2 panu Ing. M. V.
za kupní cenu 10 Kč/m2
ppč. 2215 ostatní plocha část o výměře cca 350 m2 manželům R. a D. K. za kupní cenu 10 Kč/m2
ppč. 2355 ostatní plocha část o výměře 126 m2 a ppč. 2218/1
ostatní plocha část o výměře 139 m2 panu L. Sch. za kupní
cenu 10 Kč/m2
ppč. 2345 zahrada o výměře cca 301 m2 manželům T. a M.
H. za kupní cenu 10 Kč/m2
ppč. 2159/1 ost. plocha o výměře 533 m2 manželům K. a V.
K. za kupní cenu 10 Kč/m2
o Katastrální území Guntramovice:
ppč. 646/1 ost. plocha – část o výměře cca 250 m2 paní H. Š.
za kupní cenu 10 Kč/m2
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 neschvaluje převod nemovitostí z majetku města v Katastrálním území Guntramovice:
ppč. 122/1 ost. plocha o výměře cca 100 m2
 schvaluje převod nemovitosti – pozemku parcela č. st. 253
zast. plocha o výměře 104 m2, součástí je stavba s č. p. 185,
bydlení, k.ú. Budišov nad Budišovkou, panu Mgr. J. K.,
za kupní cenu ve výši 180 000 Kč a pověřuje podpisem
smlouvy starostu města,
 schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-128007639/1, Budišov nad Budišovkou, Nábřeží, posílení
vNN, pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. Věcným břemenem bude zatížen pozemek ppč. st. 255 zast. plocha, ppč.
163/2 ost. plocha, ppč. 3563/2 ost. plocha, ppč. 3567/1 ost.
plocha, 3568/5 ost. plocha, k.ú. Budišov nB. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 1 700 Kč
+ DPH (2 057 Kč). Věcné břemeno je vymezeno geom. plánem, který je nedílnou součástí smlouvy; pověřuje podpisem smlouvy starostu města,
 schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV12-8011564.1, Budišov nad Budišovkou, zahrádky, p. O.,
přípojka kabelu NN pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s.
Věcným břemenem bude zatížen pozemek ppč. 619/2 zahrada, k. ú. Budišov n/B. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 3 000 Kč + DPH (3 630 Kč);
pověřuje podpisem smlouvy starostu města,
 rušíí své usnesení ze dne 16. 12. 2015 v bodě č. 5 a) ve znění:
Schvaluje převod nemovitostí z majetku města, katastrální










území Budišov nad Budišovkou, ppč. 1652/12 TTP o výměře
59 m2 pro MSK – právo hospodařit Dětský domov a školní
jídelna Budišov nad Budišovkou za kupní cenu 24 Kč/m2
schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na akci „Rekonstrukce místních komunikací ve středu
města Budišov nad Budišovkou“ ve výši 280 000 Kč,
schvaluje výši dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Budišov nad Budišovkou
pro rok 2016 dle přiloženého materiálu,
schvaluje přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje pro rok 2016 na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II. města Budišov nad Budišovkou v celkové výši
50 000 Kč,
schvaluje k 31. 5. 2016 zrušení jednotky SDH Budišov –
Guntramovice JPO V,
bere na vědomíí snížení dotace z ROP Moravskoslezsko
na akci „Výstavba sportovní haly v Budišově nad Budišovkou“,
bere na vědomí informaci o záměru výstavby rozhledny,
schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP12-8017735/1, Budišov nad Budišovkou, zahrádky, p. Saidl, pozemek parc. č. 602/19, přípojka NN pro oprávněného
ČEZ Distribuce, a. s. Věcným břemenem bude zatížen pozemek ppč. 602/6 TTP, k.ú. Budišov n/B. Věcné břemeno
se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 2 000 Kč + DPH
(2 420 Kč); pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Události z discgolfového hřiště v lesoparku
Jistě již většina obyvatel našeho města zaregistrovala, že od loňského léta máme v budišovském lesoparku krásné discgolfové
hřiště. Patří k největším a nejkrásnějším hřištím tohoto druhu
nejen na severní Moravě, ale i v rámci celé České republiky.
Pro ty, kdo si ještě tuto hru nebyli osobně vyzkoušet a ani ji neviděli nikoho hrát – discgolf je hra (chcete-li sport) s létajícím talířem, vycházející z pravidel klasického golfu. Místo jamek jsou
na hřišti speciální koše a místo holí a míčku se hází disk. Cílem
hry je dostat disk z místa výhoziště do koše na co nejmenší počet
hodů. Tento poměrně mladý sport zažívá v posledních letech velký rozmach, především ve skandinávských zemích, ale na vzestupu je i v České republice. Lze jej pojmout jako volnočasovou
aktivitu pro celou rodinu, nebo jako v případě velkých nadšenců
lze jezdit na turnaje, které se konají v rámci celé České republiky.
Hřiště máme u nás
osmnáctijamkové, vhodné jak
pro amatéry, tak
pro špičkové závodníky. Prostředí lesoparku díky
tomuto hřišti zase
ožilo, areál je nyní
pěkně udržovaný
a po dlouhé době
zase slouží svému
účelu – rekreaci
a volnočasovým
aktivitám (nejen)
občanům našeho
města. Vzhledem
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k atraktivnosti a velikosti našeho hřiště k nám jezdí hrát nadšenci nejen z širokého okolí, ale třeba i z Polska či Slovenska.
Hřiště taktéž využívá místní základní škola v rámci výuky tělesné výchovy, konal se zde přátelský turnaj dětí z dětských
domovů a během roku se zde pořádá několik oﬁciálních turnajů discgolfové ligy.
Největší událostí letošního jara ovšem byla návštěva profesionálního discgolﬁsty, mistra světa z roku 2009 – Averyho Jenkinse. Přiletěl z Ameriky do České republiky tento nový sport
propagovat prostřednictvím Discgolfové akademie, kde se zájemci mohli naučit správné technice hry a mnohému dalšímu.
Na konci dubna zavítal Avery Jenkins na pozvání pana starosty Ing. Schramma i do Budišova a na místním hřišti předával
své zkušenosti pozvaným hostům z řad starostů okolních obcí,
zástupcům základních škol, dětem i novinářům. Pod vedením
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jednoho z nejlepších discgolﬁstů světa si tento sport vyzkoušela dvacítka dětí z místní základní školy, učitelé i ředitelé škol
z Budišova, Melče i Vítkova, paní ředitelka místního dětského
domova, odvahu našli i někteří starostové. I přes velmi drsné
aprílové počasí si hru všichni užili. Věřím, že záměr osvěty
tohoto mladého sportu se podařil a brzy bude naše hřiště využívat ještě více zájemců než doposud.
Na závěr bych chtěla připomenout, že hřiště je veřejně přístupné po celý rok, disky si lze půjčit v místním Autokempu nebo
ve Středisku volného času. Záloha za disky je vratná, tudíž je
tento sport opravdu vhodný pro všechny – nestojí žádné peníze. Jde jen o to najít chuť zkusit něco nového, odhodlání trávit
svůj volný čas aktivně a v pěkné přírodě.
Gabriela Roháčová, DiS., vedoucí odboru BHSŽPVÚP

Představujeme Snížení energetické náročnosti
v sektoru bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj Č
ČR koncem minulého roku
vyhlásilo výzvu pro předkládání žádostí o podporu v Integrovaném operačním programu ve speciﬁckém cíli 2.5 Snížení
energetické náročnosti v sektoru bydlení, který je spoluﬁnancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního
rozpočtu ČR. Financovat lze opatření na energetické úspory
v bytových domech. Veškeré informace k výzvě jsou dostupné na webových stránkách www.dotaceEU.cz/IROP v sekci
„Výzvy v IROP“ (jedná se o výzvu č. 16).
Celková výše ﬁnančních prostředků ve speciﬁckém cíli
2.5 IROP: téměř 17 miliard Kč
Celková výše ﬁnančních prostředků v aktuální výzvě
č. 16: 4,5 miliardy Kč
z toho podíl Evropského fondu pro regionální rozvoj:
1,35 mld. Kč
a podíl státního rozpočtu ČR až 3,15 mld. Kč.
Ve které lokalitě je možné žádat o podporu?
Na území celé ČR mimo území hl. m. Prahy.
Kdo může žádat o podporu?
Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek,
kromě fyzických osob nepodnikajících. Konkrétně se jedná
o tyto oprávněné žadatele:
 společenství vlastníků jednotek,
 bytová družstva,
 soukromí vlastníci bytových domů,
 obce a jimi zřizované organizace,
 kraje a jimi zřizované organizace,
 organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace.
Bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, která obsahuje čtyři nebo více bytů a ve které více než polovina podlahové
plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomu
účelu určena.
Na co je možné žádat o podporu?
 Zateplení obvodových stěn na obálce budovy, stropů
sklepení, výměna oken a dveří
 Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu
 Výměna zdroje tepla pro vytápění
 Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody

 Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů
 Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn
a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny
Další informace, které byste měli vědět:
Soukromí vlastníci bytových domů, společenství vlastníků
jednotek nebo bytová družstva, kteří předloží žádost o podporu
se všemi povinnými přílohami a splní všechna kritéria hodnocení včetně následujících požadavků, obdrží podporu ve výši
25,5%:
1. úspora celkové dodané energie minimálně 30 %,
2. dosažení klasiﬁkační třídy celkové dodané energie C nebo
lepší,
3. splnění kritéria pro nákladově optimální úroveň podle písm.
a) nebo b), odst. 2, §6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.
nebo
1. úspora celkové dodané energie minimálně 20 %,
2. u jednotlivých zateplovaných konstrukcí nebo měněných
výplní otvorů dosažení hodnoty 0,95 násobku doporučené
hodnoty součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2
nebo lepší hodnoty.
Soukromí vlastníci bytových domů, společenství vlastníků
jednotek nebo bytová družstva, kteří předloží žádost o podporu se všemi povinnými přílohami a splní všechna kritéria hodnocení včetně následujících požadavků, obdrží podporu ve
výši: 32,3 %.
1. úspora celkové dodané energie minimálně 40%,
2. klasiﬁkační třída celkové dodané energie B nebo lepší,
3. kritéria pro nákladově optimální úroveň podle písm. a) nebo
b), odst. 2, §6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.
Kde získat další podporu na zateplování bytových domů?
Nová zelená úsporám - od března 2016 bude možné na území
Prahy žádat o podporu v podprogramu Bytové domy. Více informací na: www.novazelenausporam.cz.
Panel 2013+ - nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace
bytových domů, který je určen pro všechny vlastníky bytových
domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové).
Více informací na: www.sfrb.cz v sekci programy – úvěry na
opravy a modernizace domů.
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Další informace o možnostech získání podpory na renovace bytových domů naleznete také na portálu: www.renovujdum.cz.
Jak správně postupovat při podání žádosti o podporu v IROP:
1. Najděte si projektanta a energetického specialistu, kteří Vám zpracují projektovou dokumentaci a energetické
hodnocení
K žádosti o podporu musíte doložit mimo jiné:
• projektovou dokumentaci
• energetické hodnocení
Požadovaný minimální rozsah projektové dokumentace
a energetického hodnocení budovy pro danou oblast (podoblast) podpory je uveden v kapitole 2.3 Speciﬁckých pravidel
pro žadatele a příjemce, která naleznete na webových stránkách www.dotaceEU.cz/IROP v sekci „Výzvy v IROP“ (jedná
se o výzvu č. 16).
Ke zpracování projektové dokumentace je nutná autorizace
podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě. Seznamy autorizovaných osob

jsou na internetových stránkách: www.ckait.cz a www.cka.cc.
Energetické hodnocení může zpracovat energetický specialista, který je držitelem oprávnění podle zákona č. 406/2000
Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů,
§ 10 odst. 1.Seznam energetických specialistů je na stránkách www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx.
2. Projednejte svůj stavební záměr s příslušným stavebním
úřadem
3. Vyplňte elektronickou žádost o podporu v informačním
systému na https://mseu.mssf.cz/
Postup pro podání žádosti o podporu v informačním systému
MS 2014+ je uveden v Příloze č. 1 Speciﬁckých pravidel pro
žadatele a příjemce pro výzvu č. 16 – Energetické úspory v bytových domech.
4. Projektové záměry a žádosti konzultujte s pracovníky
Centra pro regionální rozvoj České republiky v jednotlivých krajích, kontakty jsou k dispozici na www.crr.cz
v sekci „Kontakty IROP“.

Měření kvality ovzduší v našem městě - vyhodnocení
Jak jsme již psali v posledním čísle loňského Budišovského
zpravodaje, od 8. 1. 2015 do 31. 12. 2015 probíhalo v Budišově nad Budišovkou měření kvality ovzduší a to manuálním
vzorkovačem suspendovaných částic. Měření probíhalo pod
záštitou Českého hydrometeorologického ústavu a bylo hrazeno z dotace Moravskoslezského kraje. Lokalita Budišova
byla zvolena v koordinaci se Zdravotním ústavem v Ostravě a cílem měření kvality ovzduší bylo zjistit vliv lokálních
topenišť v menším sídelním městě na jižní hranici Moravskoslezského kraje. Souběžně probíhalo měření obdobným
způsobem také v Mostech u Jablunkova.
Měřící zařízení Leckel MVS 6 bylo umístěno v areálu mateřské školy na ulici ČSA, lokalita je klasiﬁkována jako pozaďová, typ zóny předměstská, s charakteristikou obytná a zemědělská. Měření probíhalo v souladu s pravidly Imisního
monitoringu ČHMÚ 24 hodin denně, s každodenní osobní
obsluhou. Výstupem jsou denní průměrné koncentrace měřených škodlivin, dostupné na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu:
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/OS/OCO/
prehledy/budisov_mosty/prhl_kraj7.htm. Sledovány byly
suspendované částice PM10, polyaromatické uhlovodíky
v PM10 a těžké kovy v PM10.
A nyní již podrobnější zhodnocení. Na kvalitu ovzduší má
samozřejmě velký vliv i aktuální počasí, povětrnostní a rozptylové podmínky. Meziročně došlo v Moravskoslezském
kraji v roce 2015 k poklesu koncentrací škodlivin ve vnějším
ovzduší. Rok 2015 byl hodnocen jako mimořádně teplý (teplotně mimořádně nadnormální). Průměrná roční teplota vzduchu v kraji byla o 2,2 °C vyšší než krajový teplotní normál.
Roční úhrn srážek byl v kraji průměrně 533 mm, což je 65 %
ročního krajového srážkového normálu. Podle hodnocení byl
rok 2015 charakterizován jako srážkově silně podnormální.
U suspendovaných částic PM10 limitní průměrná roční koncentrace 40 μg.m-3 nebyla v Budišově překročena.
Počet dnů s překročením hodnoty denního imisního limitu
50 μg.m-3 (přičemž přípustný počet překročení je 35 dní v kalendářním roce) byl v Budišově nad Budišovkou 28 dní, tudíž k překročení limitu také nedošlo. V porovnání s jednotli-
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vými lokalitami Státní sítě imisního monitoringu ČHMÚ na
území severní Moravy a Slezska a v přilehlé části polského
příhraničí patřila v roce 2015 hodnocená lokalita mezi méně
imisně zatížené. Průměrná roční koncentrace PM10 v Budišově nad Budišovkou byla na srovnatelné úrovni jako v Bělotíně a dalších lokalitách v Olomouckém kraji, nižší než
v oblasti Ostravsko-Karvinska, ale vzhledem k údolní poloze v intravilánu města mírně vyšší než na relativně blízké
(6 km) vrcholové horské lokalitě Červená hora (749 m n. m.).
U polyaromatických uhlovodíků v PM10 se projevuje velký rozdíl mezi koncentracemi měřenými v teplé a chladné
polovině roku. Roční imisní limit pro celkový obsah benzo[a]pyrenu (jako indikátoru kontaminace prostředí karcinogenní organickou látkou) v částicích PM10 pro ochranu lidského zdraví (1 ng.m-3) byl v Budišově bohužel překročen
(2,0 ng.m-3). K překračování tohoto limitu dochází i na
všech ostatních stacionárních lokalitách Státní sítě imisního monitoringu v Moravskoslezském kraji. Průměrné roční
koncentrace benzo[a]pyrenu byly na mírně nižší než na předměstské lokalitě Ostrava-Poruba a nižší než na průmyslové
lokalitě Ostrava-Přívoz, ale mírně vyšší než v Olomouckém
kraji v městské lokalitě.
Naměřené průměrné roční koncentrace toxických těžkých
kovů (vanad, chrom, mangan, železo, kobalt, nikl a další)
se stanoveným imisním limitem byly na lokalitě v Budišově
výrazně podlimitní. Průměrné roční koncentrace všech měřených kovů byly nižší než na většině stacionárních lokalit
imisní sítě v Moravskoslezském kraji, s výjimkou vrcholových horských lokalit.
Závěrem lze konstatovat, že sice v Budišově máme o něco
lepší kvalitu ovzduší než třeba v průmyslových částech
Ostravska a Karvinska, ale nijak výrazně lepší ve srovnání
s podobnými menšími městy mimo hlavní průmyslové zóny.
Hlavním znečišťujícím zdrojem ovzduší u nás zůstávají lokální topeniště. Je to podnět k zamyšlení a dalším krokům,
spočívajícím především v postupné náhradě zastaralého neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje vytápění, šetrnější nejen k přírodě, ale především k nám všem.
Gabriela Roháčová, DiS., vedoucí odboru BHSŽPVÚP
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Jak správně napouštět bazén?
Zdlouhavě z vodovodu nebo pohodlně z cisterny?
Co je nutné dodržovat, aby byl
zaručen odpovídající výsledek
při napouštění domácího bazénu
a neomezili jste sousedy při odběru pitné vody
vody.
dyy
Ostrava, 25. 5.2016 – Místo napouštění domácího bazénu
z vodovodní sítě si můžou lidé nechat dovézt vodu autocisternou společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava až domů. Celý proces pak bude výrazně rychlejší
a nijak se nedotkne okolních odběratelů. Opatrnost je na
místě také v případě napouštění bazénu ze studny. Je vhodné si nechat provést rozbor v laboratoři, zda je voda ke koupání vhodná.
Léto je za dveřmi a nejen děti se těší na koupání v domácích
bazénech. V jejich množství na počet obyvatel je Česká republika evropským lídrem a bazénů u domů v našich městech
a vesnicích dále přibývá. Jak správně postupovat a které zásady
dodržovat, aby se lidé vyhnuli zklamání v podobě zakalené vody
nebo předešli problémům ve vodovodní síti?
„Rizika vznikají především tehdy, když se rozhodne větší množství odběratelů v dané lokalitě napouštět prostřednictvím své
přípojky bazén ve stejný čas a lidé chtějí mít svůj bazén napuštěný co nejrychleji. Při náhlém zvýšení odběru ze sítě může totiž
dojít k nárazovým změnám hydraulických poměrů vyvolaným
vysokou rychlostí proudění vody v potrubí. To má za následek
uvolňování usazenin a zákal vody, který se může dostat do poměrně širokého okolí. Zároveň mohou tyto nárazové odběry
způsobit pokles tlaku vody. To se negativně projeví na vodovodních přípojkách ostatních odběratelů, které tím de facto můžete
omezit v jejich požadovaném odběru ze sítě,“
“ říká ředitel vodovodů společnosti SmVaK Milan Koníř. Nepříjemným situacím
lze předejít dodržováním několika základních pravidel. Bazén je
vhodné napouštět pozvolna, klidně několik dnů a ideálně mezi
odběrové špičky. Nejlépe přes noc ve všední den. „Existuje ale
elegantnější, rychlejší a pohodlnější řešení, než bazén napouštět
z vodovodní sítě. Tím je objednávka dovozu vody autocisternou
společnosti SmVaK. Lidé se vyhnou všem nepříjemnostem, které
by mohly nastat a budou mít jistotu, že nebudou nijak omezovat
své sousedy v odběrech pitné vody ze sítě,“ vysvětluje Koníř.
Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny
se mohou obrátit na zákaznická centra společnosti SmVaK Os-

trava kde jim
trava,
m budou poskytnuty detailní informace o možnosti
dodávky a ceně dle parametrů bazénu. Kontaktní informace jsou
k nalezení na internetových stránkách www.smvak.cz.
Opatrnost je na místě také v případě, že si lidé napouštějí bazén
ze své studny. Je vhodné si nejdříve nechat ve specializované
laboratoři prověřit, zda je voda ke koupání vhodná. Více informací lze nalézt například na internetových stránkách společnosti
Aqualia infraestructuras inženýring (www.ai-inzenyring.cz),
která se rozbory kvality vody zabývá.
„Kromě základních chemických ukazatelů, jako jsou hodnota pH nebo tvrdost vody doporučujeme sledovat i bakteriální
znečištění, které by mohlo být příčinou kožních či zažívacích
problémů. V případě vyšší tvrdosti vody dochází k reakci s chemickými prostředky k dezinfekci vody a mohou se vysrážet některé kovy, které jsou ve vodě přítomné. To má za následek nejen
tvorbu vodního kamene a povlaků na stěnách bazénů, ale třeba
i nevzhlednou barvu vody,“
“ říká vedoucí laboratoří společnosti
Aqualia infraestacturas inženýring Lucie Chlebková.
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.
tel. 725 500 509
e-mail: marek.sibrt@smvak.cz, www.smvak.cz

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

ZPRÁVY MĚSTSKÉ POLICIE
2. 4. 2016, 10.00 hod.
Na základě oznámení majitelky části rodinného domu hlídka MP vykázala muže, který v domě pobýval bez jejího souhlasu. Dle jejího vyjádření nesouhlasí s jeho pobytem ani

ostatní spoluvlastníci. Muž z domu po jednání se strážníky
dobrovolně odešel.
7. 4. 2016, 22.30 hod.
Prověření oznámení o odstaveném osobním vozidle v pro-
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storu před prodejnou stavebnin na ul.
Berounské. Spolupráce s PČR – pátrání
po majiteli vozidla, prověření možnosti, zda není vozidlo užito k trestné činnosti (v minulosti došlo k opakovanému vykradení provozovny). Podezření
se nepotvrdilo.
12. 4. 2016, 14.00 hod.
Přijetí oznámení majitele rodinného domu. Tento oznámil,
že mu neznámý pachatel poškodil oplocení jeho domu. Jelikož je okolí domu monitorováno městským kamerovým
systémem, byla provedena kontrola záznamů z uvedeného
místa. Zde nebylo nic podezřelého zjištěno.
16.10 hod.
Řidič motorového vozidla při cestě ze Starých Oldřůvek
spatřil skupinu osob, která nakládala dříví do osobního vozidla bílé barvy. Strážníkům se podařilo řidiče dostihnout
bezprostředně při jeho příjezdu do Budišova. Řidič se kontrole vozidla nebránil a uváděl, že veze pouze tenké větve.
Přesto byl hlídkou upozorněn, že by měl mít odvoz takového materiálu z lesa dohodnut s majitelem.
18.55 hod.
Nahlásil majitel osobního vozidla poškození pneumatik, patrně propíchnutím nožem.
Vozidlo se v uvedené době nacházelo odstavené na náměstí
Republiky. Kontrolou kamerového záznamu identiﬁkovala
hlídka MP pachatele. Jelikož se jednalo o příbuzného oznamovatele, ponechala další řešení události na jeho rozhodnutí.
13. 4. 2016, 9.00 hod.
Oznámeno nepovolené pálení plastů u jednoho z domů
v Guntramovicích.
Po příjezdu na místo hlídka MP zjistila, že při úklidu zahrady žena vhodila na otevřené ohniště papírové krabice,
které vlivem špatného spalování produkovaly štiplavý kouř.
Žena byla vyzvána, aby od jednání upustila a neobtěžovala
sousedy zápachem z ohniště.
17. 4. 2016, 15.30 hod.
Oznámeno úmyslné poškozování pozemků v Guntramovicích hloubením jam a jejich následným nezasypáním tzv.
hledači kovů. Oznamovatel dále uváděl, že osoby se po jeho
pozemku pohybují s detektory kovů bez jeho souhlasu a odmítají místo opustit. Po příjezdu již hlídka MP uvedené osoby nezastihla. MP již v minulosti podobná oznámení řešila.

Sídlo Městské
Sídl
Mě ké Policie
P li i Budišov
B diš nadd Budišovkou
B diš k

12

Osobám bylo vždy sděleno, že pokud nemají k takové činnosti svolení majitele, jedná se vždy o protiprávní jednání.
18. 4. 2016, 16.40 hod.
Řešení oznámení – obtěžování klienta Chráněného bydlení
nezletilými v prostoru Halaškova náměstí. Jednání nezletilých bylo nejprve zdokumentováno kamerovým systémem
a posléze byli tito dostiženi v blízkosti místa, kde k incidentu došlo. Ověření totožnosti dětí, jednání se zákonnými
zástupci
21. 4. 2016, 20.20 hod.
Při kontrole města zjištěna bezvládně ležící osoba na ul.
Berounské. Hlídka muže bezpečně poznala a v době, kdy
tohoto chtěla odvézt do místa bydliště, dorazila na místo
rovněž jeho manželka.
Ta hlídku MP požádala o pomoc a společně s ní manžela
odvezla domů.
23. 4. 2016, 18. 00 hod.
Bezvládně ležící podnapilá žena na ul. Berounské.
Po ověření, že si ženu převezmou její příbuzní, byla tato
odvezena do místa bydliště.
21.00 hod.
Oznámeno fyzické napadení v jedné z restaurací v Budišově. Zákrok na místě, obnovení veřejného pořádku, zadržení
pachatele. Přivolání RZS. Spolupráce s hlídkou PČR OO
Vítkov. Umístění útočníka na PZS Opava k vystřízlivění.
24. 4. 2016, 18.40 hod.
Nalezen bezvládně, silně podnapilý ležící muž před budovou ZŠ na Halaškově náměstí. Jelikož se jedná o osobu bez
domova a mohlo by dojít k ohrožení jejího zdraví, případně
života, byla tato převezena na PZS do Opavy k vystřízlivění.
28. 4. 2016, 11.30 hod.
Oznámil jednatel sportovního klubu krádež dřevěné lavice
na motokrosové závodní trati v Budišově.
Rovněž požádal o zvýšenou kontrolu těchto prostor.
29. 4. 2016, 16.45 hod.
Řešení fyzického napadení mezi dvěma muži, ke kterému
došlo na veřejném prostranství. Zadokumentování případu,
předání do KPPP k projednání.
30. 4. 2016, 20.30 hod.
Řešení opakovaných sporů mezi manželi.
1. 5. 2016, 19.00 hod.
Přijato oznámení o pohybu podezřelého muže, který se
v minulých dnech pokoušel dostat do více bytů pod záminkou kontroly a úpravy vodovodních rozvodů. K tomuto
mělo docházet dle zjištění MP v průběhu celého předešlého
týdne na více místech v Budišově. Hlídka MP se uvedenou
osobu pokoušela najít, ale muž se ve městě již neobjevil.
6. 5. 2016, 22.00 hod.
Zajištění události – porucha vodovodního řadu – ul. Bezručova. Vyrozumění havarijní služby.
9. 5. 2016, 17.00 hod.
Bezvládně ležící podnapilý muž v prostoru AN v Budišově.
Muž žije v domácnosti sám, proto není možno jeho předání
rodině. Odvoz a umístění osoby na PZS v Opavě.
12. 5. 2016, 21.30 hod.
Zjištěn pohyb podezřelého vozidla po městě. Řidič nedodržoval dopravní předpisy, jel po vozovce v protisměru apod.
Hlídka vozidlo zastavila na ul. Gen. Svobody. Řidič odmítl
dechovou zkoušku na alkohol a nepředložil potřebné doklady. Strážníci proto řidiči zabránili v další jízdě.
Na místo byla přivolána hlídka PČR OO Vítkov, která si
případ převzala.
Baroň Milan, vedoucí strážník MP
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ŠKOLSTVÍ

Byli jsme na návštěvě
V pátek 22. dubna 2016 žáci 6. třídy navštívili vítkovské záchranné složky. Předcházela tomu beseda s hasiči, která se
konala ve třídě, ale i kdyby třída byla nafukovací, veškerou
techniku děti vidět nemohly. Tak tedy hurá do Vítkova!
Hasiči už na nás čekali, zrovna jsme se časově treﬁli, všechny
vozy stály před garáží a po ranním mytí vypadaly na sluníčku
úžasně. A hasiči pak už jen vysvětlovali, předváděli, otvírali
a velmi ochotně a trpělivě zvědavcům zodpovídali každý dotaz. Očička šesťákům jen zářila, když si mohli navléct ochranný oděv, potěžkat výstroj vozu a pak ho celý prolézt. Za volantem hasičského kolosu to slušelo i holkám.
Návštěva pak pokračovala u zdravotnické záchranné služby
a to bylo taky něco! Se stejnou ochotou a trpělivostí záchra-

náři „rozložili“ skoro celou sanitku a nechali děti nahlédnout
do každého kufříku. Předvedli používání některých přístrojů,
měřili tlak, srdeční tep nebo obsah kyslíku v těle. Odvážlivci se nechali zaﬁxovat do nosítek, ale když pak byli obráceni
vzhůru nohama, tak se i přestali usmívat. A stejně jako hasiči
i záchranáři vysvětlovali žákům, jak se mají chovat v mezních
situacích.
Co říct na závěr, i pro mě byly obě návštěvy zážitkem, protože
jsem dost věcí viděla poprvé. Myslím, že si i žáci připomněli důležitost hasičů i zdravotníků a hlavně to, že své chování
musí přizpůsobit situaci a neriskovat zbytečně zdraví své ani
svého okolí.
Mgr. Lenka Galová

Zpěv, hudba a tanec pro potěšení lidských srdcí
– pěvecký soubor základní školy Fěrtúšek
Hudba odjakživa patřila a patří k základům vzdělanosti našeho národa. Je součástí školní i mimoškolní výuky také na naší
škole a stala se krásnou tradicí. Kdo si zpívá a tančí, nezlobí.
Zpěv je projevem člověka, pohladí na duši, zažene chmury,
vyloudí úsměv na tváři, rozjitří vzpomínky na něco milého
či dávno zapomenutého. Tanec rozpohybuje všechny smysly
a tělo do nádherných vibrací a pohled na tančící děti v krásných krojích nenechá chladným nikoho z nás.
S radostí a láskou zpívají naše děti pro všechny věkové katego-

rie při různých příležitostech pořádaných školou nebo organizacemi našeho města. Vystupujeme na vánočních jarmarcích,
při rozsvícení vánočních stromků, zpívali jsme v Guntramovicích na výstavě betlémů a také v mateřské škole s pásmem
koled. Toto vystoupení bylo obzvlášť povedené, protože malé
děti viděly vystupovat své kamarády nebo dokonce sourozence
a s nadšením se k nám přidávaly. Velký úspěch mělo také masopustní vystoupení při vítání jara v Domově Letokruhy. I tady
si s námi babičky a dědečkové s chutí zazpívali.
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V loňském roce jsme náš pěvecký sbor pojmenovali „FĚRTÚŠEK“ a sladili tak zpěv s tancem. Kroje nám ušila paní Helena
Malušová a název tedy vznikl podle zástěrky, kterou si holky vážou na sukni. Všechny nacvičované písničky pocházejí z různých

národních krajových oblastí, např. z Hané, Valašska nebo Lašska.
V současné době nacvičujeme pásmo na školní akademii a už
se nemůžeme dočkat, až zase vystoupíme na pódium. Přijďte
se na nás podívat.
Iveta Panáčková

Den Země pro 1. stupeň
Ani letos jsme samozřejmě nenechali Den Země bez povšimnutí a pátek 29. dubna 2016 měly děti z prvního stupně opět
možnost prožít v soutěžním duchu, podobně jako tomu bylo
loni. I tentokrát si pro ně starší žáci z 8. a 9. tříd nachystali
spoustu aktivit zaměřených na environmentální výchovu, a jelikož nám přálo počasí, nic nám nebránilo prožít celé dopoledne v Domově Letokruhy, kde celá akce probíhala.
Děti si v rámci jednotlivých družstev prošly celkem 11 stanovišť, na kterých si mohly zopakovat své vědomosti z oblasti
přírody, procvičily si svou pozornost nebo si také protáhly svá
těla. Musely splnit disciplíny jako např. Poznávání rostlin, Co
jedí zvířátka, Obrázky z vršků, Petball aj. Dále také předvedly,
jak umí třídit odpad, jak poznají přírodniny pouhým pohmatem
nebo jak mají zručné ruce. Na závěr byla vyhlášena nejlepší
družstva za jednotlivé třídy a vítězové obdrželi sladkou odměnu.
Chtěla bych touto cestou poděkovat nejen Domovu Letokruhy za možnost strávit tento den v prostorách jejich krásné zahrady, ale především již zmíněným osmákům a deváťákům za

jejich nápady, snahu a možná také trpělivost :-) Bylo to moc
hezky strávené dopoledne a příští rok si to jistě všichni rádi
zopakujeme.
Jana Schilderová

70 let – výročí otevření mateřské školy
MŠ Budišov nad Budišovkou v tomto školním roce slaví své
jubileum – 70 let od svého otevření. Oslava tohoto výročí proběhne 16. 6. 2016 od 15.00 hod. v místní mateřské škole. Tímto vás srdečně zveme na společné odpoledne plné her, smíchu,
ale také vzpomínek.
něco z historie …
Mateřská škola Budišov nad Budišovkou byla postavena českým farářem panem Horákem a byla majetkem farní obce katolické. Veškerou činnost za první republiky vedly řádové sestry. Za okupace byly vyměněny za učitelky a civilní personál.
Též budova byla zabrána a stala se městským majetkem.
Ve zdejší mateřské škole se začalo vyučovat ve školním roce
1945/1946. Při jejím otevření bylo zapsáno 40 dětí a mezi nimi
i děti německé národnosti. V roce 1946 byla škola po dobu jednoho měsíce uzavřena pro malou docházku. Koncem školního

Děti na školní
šk l í zahradě
h dě
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roku bylo dětí dostatek, a tak bylo otevřeno druhé oddělení.
Dětí neustále přibývalo, a proto se v roce 1956 otevřelo třetí
oddělení.
Ve funkci ředitelky byla od počátku paní Filoména Pavličíková. V roce 1972, po odchodu do důchodu, ji vystřídala paní
Zdeňka Raabová, následně paní Soňa Jiříčková. V současné
době je ředitelkou mateřské školy Mgr. Simona Novotná.
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Návštěva dětí MŠ na dopravním hřišti v Odrách
Všichni lidé a děti především se denně zúčastňují dopravního
provozu, ve kterém na nás číhá spousta nebezpečí. Abychom
děti zdárně připravovali účastnit se bezpečně dopravního
provozu, rozhodli jsme se v naší MŠ zdokonalit a obohatit
jejich teoretické znalosti a vědomosti o praktické. A proto
jsme ve čtvrtek 5. 5. 2016 vyrazili na dopravní hřiště v Odrách.
Na zádech batůžky se svačinkou, teple oděni, správně obuti,
někteří vyzbrojeni též vlastní cyklistickou přilbou a hurá na
autobus. Cesta se dětem líbila a na dopravním hřišti už na nás
čekal pan vedoucí, který děti přivítal a po krátkém odpočinku a posilnění jim sdělil, jak se na dopravním hřišti správně

chovat. Některé děti zkoušely správně jezdit na kolech v doprovodu učitelek, které jim oživovaly znalost dopravních
značek a také semaforů. Část dětí absolvovala jízdu elektromobily, správně upoutána bezpečnostními pásy. No a zbylé
děti plnily funkci chodců. Během pobytu na dopravním hřišti
se skupiny několikrát vystřídaly. Bylo to pro všechny náročné, a když přišla únava, děti odpočívaly a občerstvovaly se
dobrotami z domova. Potom unaveni, ale spokojeni zase na
autobus a domů, kde již čekali rodiče dětí.
Byl to pro všechny pěkně strávený den a děti si prakticky
vyzkoušely, jak být připraveni stát se účastníky dopravního
provozu.
Jana Jüstelová, učitelka MŠ

Jarní vystoupení dětí MŠ
Jarní vystoupení dětí z naší MŠ má již dlouholetou tradici,
a tak se i letos 20. května mohli přijít všichni podívat na své
nejmenší do Kulturního domu.
Paní učitelky s dětmi připravily pestrý program. Zazněly
krásné písničky, básničky, děti nám zatančily a také předvedly své pohybové umění. Na závěr vystoupily naše malé
mažoretky. Ačkoliv byla u některých dětí patrna prvotní nervozita, příchodem na jeviště veškeré obavy rychle zmizely
a všechny si své vystoupení patřičně užily.
Na jevišti se vystřídaly děti všech našich tříd, od těch nejmenších až po předškoláky. Předvedly, co všechno se svými
učitelkami nacvičily, a také ukázaly, jak jsou schopné překo-
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nat trému, která přece jen takové akce provází.
Všechny děti byly moc šikovné a jejich snaha byla na závěr
odměněna nejen drobnou sladkou odměnou, ale především
potleskem všech lidí v sále.
Chtěli bychom tímto velice poděkovat nejen všem rodičům
i přátelům školy za hojnou účast, ale především paním učitelkám za jejich píli a trpělivost. Poděkování za krásné páteční
odpoledne patří i paní Jaššové za doprovod na klavír, panu
Dvořákovi za ozvučení a hudbu a také paní Schilderové za
natáčení videa a fotodokumentaci. Těšíme se opět na příští
rok.
Evženie Kostecká,, učitelka MŠ

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

Den Země v mateřské škole
Již v mateřské škole si děti rozšiřují znalosti z oblasti přírody
a ekologie.
Poslední dubnový týden se tomuto tématu věnovaly důkladněji. Prohlížely si encyklopedie a knihy o naší Zemi. Vystřihovaly obrázky a tvořily les, město, rybník a moře. Se svými
učitelkami si povídaly o květinách, zvířatech, lidech a hlavně
o tom, co patří a nepatří do přírody. Zdůrazňovaly si také nutnost třídění odpadu do barevných kontejnerů.

Jeden den jsme se všichni sešli na školní zahradě, na které se
plnily různé úkoly, týkající se přírody a péče o ni. Do této akce
se zapojili také rodiče, a to tím, že doma s dětmi kreslili obrázky s úkolem.
Doufáme, že se nám podařilo prohloubit v dětech vztah k přírodě a všemu živému, a že budou přiměřeně svému věku pečovat o čistotu ve svém okolí.
Alena Siažíková, učitelka MŠ

Cvičení se zvířátky
Mateřskou školu navštěvují různá divadelní představení s pohádkami, loutkovým divadlem. Tentokrát děti měly možnost
zhlédnout živé představení se zvířátky. Pejsci dětem předvedli,
co všechno umí a dokážou. Běh kolem překážek, kotouly, chůze na balónu, skoky přes překážky, výskoky na různé předmě-

ty. Velkým překvapením byl medvídek mýval, kterého si mohly
děti pohladit a zblízka prohlédnout jeho měkkou a hustou srst.
Je velmi hravý a čistotný. Těšíme se na další návštěvu s opičkou
Žoﬁnkou.
M. Kadrnožková, učitelka
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Ukliďme svět, ukliďme Česko

Vyjdete si zjara okolní přírodou, lesem, kolem řeky, proběhnete se v parku po trávníku, ale pozor, všude jsou střepy, obaly
od všeho možného, pneumatiky… Černé skládky a pohozené
odpadky hyzdí naše okolí a představují nebezpečí nejen pro
člověka.
Některé odpadky v přírodě čekají na své uklizení i mnoho let
nebo zarostou zelení a tím je problém tzv. „vyřešen“.
Jiným řešením je dát dohromady dostatečný počet nadšenců,
kteří jsou ochotní s nepořádkem kolem nás společnými silami „zatočit“. Toto je snahou organizátorů z Českého svazu
ochránců přírody, spolku Ekosmák a dalších zúčastněných organizací a ti na sobotu 16. 4. 2016 vyhlásili akci „Ukliďme
svět, ukliďme Česko“.
Protože je nám myšlenka dobrovolnické úklidové akce blízká,
k akci jsme se připojili. V rámci environmentální výchovy se
snažíme v našich dětech podpořit energii udělat něco užitečné-

ho pro zdraví svého okolí, zapojit vlastní ruce, ukázat, že to jde
a společně se těšit z čistého a bezpečného prostředí. Zároveň
se zamyslet i nad tím, zda sebraný nepořádek v přírodě vůbec
musel vzniknout.
Cílem našeho snažení byla část naučné břidlicové stezky, údolím řeky Budišovky k důlnímu dílu, po jejich obou březích.
Sešlo se nás kolem čtyřiceti, povětrnostní podmínky na dubnové období ideální, vybaveni ochrannými rukavicemi a pytli
na smíšený a plastový odpad, které nám ochotně poskytl Městský úřad. Sbírali malí i velcí, někteří jedinci až s nečekaným
elánem . Zázemí pro „občerstvovací“ přestávku s opékáním
buřtů nám poskytl na své chatičce strejda Dan a odvoz sesbíraných pytlů zajistily Technické služby města.
Hlavním cílem kampaně „Ukliďme svět, ukliďme Česko“
není uklidit všechny černé skládky, ale především motivovat
dobrým duchem akce širokou veřejnost k nevytváření skládek
nových. Ze sobotního odpoledne máme dobrý pocit a pro další
rok přislíbenou spolupráci s odpadovým hospodářstvím města
při propagaci i realizaci této akce.
za všechny zúčastněné z DD Štefková Ivana

OUT OF HOME 2016 – zážitkový festival v Praze
20. - 22. května jsme s dětmi opět po několika letech vyrazili
do Prahy na báječný festival spojený se soutěží.
OUT OF HOME organizuje o. s. Mimo Domov, tento rok již
podesáté. Akce se zúčastnilo 19 dětských domovů z celé ČR.
Out of Home je ojedinělým sportovním festivalem s moderními principy pro děti z dětských domovů. Jeden ze dní v roce,
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který těmto dětem přinese spoustu emotivních
zážitků – týmové soutěžení, setkání s osobnostmi uměleckého a sportovního světa, exhibice,
atrakce a živé koncerty, motivace, vítězství, ale
i prohry a příležitost naučit se s nimi vypořádat.
Náš devítičlenný tým si mohl v sobotu na třech vylosovaných
stanovištích vyzkoušet své znalosti a dovednosti. Na VŠ uměleckoprůmyslové v Praze si pod dohledem studentů a designerů ušili dle své fantazie panenku pro UNICEF (již dlouho fungující projekt, kdy se pomocí prodeje panenek přispívá na léky
pro děti v některé z afrických zemí). V Muzeu Policie ČR se
na dvě hodiny stali kriminalisty – ocitli se na místě zločinu
a vyzkoušeli si některé postupy vedoucí k odhalení pachatele,
včetně porovnávání otisků prstů a střelbu na terč. Na malé scéně nezávislého divadla D21 se seznámili s projektem Život Nanečisto a mohli předvést, jak jsou schopni fungovat jako tým,
vyzkoušet si zábavnou formou pracovní rozhovor a ukázat, jak
se umí vypořádat s různými nástrahami samostatného života.
Během celého dne měli také za úkol zorientovat se v Praze
a v dopravním systému, najít jednotlivá stanoviště a prokázat
týmového ducha.

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

Vyhlášení soutěží se letos odehrálo večer v Paláci Akropolis,
kde se o hudbu postaral DJ Friky a vystoupilo například akrobatické Duo Dae Men z Brna, vítěz soutěže Českosloven-

sko má talent 2010.
Více o festivalu si můžete přečíst na www.2016.mimodomov.
cz.
Daniel Štencel, vychovatel

Discgolf CUP DD 2016 – I. ročník
V neděli 15. 5. 2016 naše zařízení uspořádalo v místním DiscGolf parku první ročník turnaje v DISCGOLFU pro děti
z dětských domovů Moravskoslezského kraje. S přípravou
v podstatě testovacího ročníku nám aktivně pomohl pan Jarmil Svitalský, který soutěžícím vysvětlil základní pravidla hry
(pro naprosté začátečníky) a dohlédl na celý průběh soutěže.
Tuto zábavnou populární outdoorovou aktivitu si přišlo zahrát
44 dětí ze sedmi dětských domovů. Většina z nich úplně poprvé, tudíž byli všichni napjatí a plni očekávání. Výhodou hry
je, že nejsou potřeba žádné speciální dovednosti, stačí umět
házet frisbee-létajícím talířem. Počasí bylo ideální, hráči nadšení a ukáznění, průběh soutěže byl překvapivě rychlý a hladký. Všichni zúčastnění byli okouzleni naší přírodou a úžasným
místem pro tuto hru.
Zvítězilo družstvo z Dětského domova Lichnov, reprezentanti
z našeho zařízení se umístili na druhém místě. Ceny do soutěže věnovala ﬁrma PETRON servis, s.r.o., jejichž zástupci
vypomohli během soutěže i aktivně a Město Budišov nad Budišovkou. Ideální zázemí poskytl AUTOKEMP Budišov nad
Budišovkou, který soutěžící i jejich doprovod velmi dobře nasytil. Děkujeme všem, kteří se na přípravě této akce podíleli.
Za DD Monika Schrammová

Nejmilejší koncert dětských domovů 2016
Letos se opět konala již tradiční soutěžní přehlídka dětských
domovů „Nejmilejší koncert“, tentokrát ve Fulneku. Dětský
domov Budišov n. B. reprezentovali svým pěveckým vystoupením sourozenci Mariánka a Kristián Tokárovi. Na jejich
vystoupení byla patrná velká snaha o co nejlepší výkon a pochopitelně touha postoupit do dalšího kola. Bohužel, tréma
a konkurence byla příliš velká a toto přání se jim nesplnilo.
Ale i tak si odnášíme hezký pocit z příjemně stráveného dne
naplněného pohodou, setkáním s kamarády, tetami i strejdy
jiných domovů. Atmosféra byla úžasná. Každý soutěžící měl
v publiku halasnou podporu, mnohá vystoupení nás mile překvapila. Už teď se těšíme na příští setkání, kdy si děti opět
zasoutěží s touhou něco dokázat…
Hanka Bučková, vychovatelka
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

Klub ŠATLAVA
20. května se uzavřela další sezóna v klubu ŠATLAVA. I tentokrát bylo v dubnových a květnových pátcích co poslouchat
a na co se dívat.
Kdo neváhal a ŠATLAVU navštívil, mohl si užít nestárnoucí
melodie v podání ZDEŇKA KRÁSNÉHO, pohodový koncert
LUBOŠE POSPÍŠILA a ONDŘEJE FENCLA, RICHARD
JARONĚK nás
svým poutavým
vyprávěním
a úžasnými snímky provedl „Nástrahami Afriky“,
příval neskutečné energie předvedl HONZA PONOCNÝ (CIRCUS PONORKA) a sezónu excelentně zakončila ostravská skupina MAROW.
ŠATLAVU opět
otevřeme na podzim a určitě si
každý najde něco
pro své „oči, uši,
srdce a duši“ 
Kamila
Kohoutková,
SVČ

Otevírání turistické sezóny
V sobotu 7. května se tisíce lidí z Opavska vydaly do Hradce
nad Moravicí, kde se v areálu zámku otevírala turistická sezóna
regionu Opavské Slezsko. Opravdu veliké akci, kde prezentovaly
jednotlivé části regionu své nejen turistické, ale i kulinářské
a umělecké zajímavosti, nahrálo do karet počasí, které bylo na
počátku května úžasně letní a vylákalo všechny ven.
I město Budišov n. B. se otevírání turistické sezóny účastnilo,
aby ukázalo, že i u nás mohou výletníci strávit příjemně svůj
volný čas - například na kole na BŘIDLICOVÉ STEZCE,
zahrát si DISCGOLF na největším hřišti na Moravě, případně se
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dozvědět zajímavosti o těžbě břidlice v MUZEU BŘIDLICE.
Poděkování za různorodou prezentaci našeho města, včetně
„hornické svačinky - srdíčkový chléb se škvarkovou
pomazánkou a bílou kávou“, patří štípačům břidlice p. Pírkovi
a p. Novákovi, Fosilkám za dílničky pro děti i dospělé, kde si
mohli všichni vyzkoušet malování nebo ubrouskovou techniku
na břidlici, členům KRPŠ, kteří zajistili svými výbornými
bramborovými plackami a spirálkami občerstvení pro hladové
návštěvníky, a v neposlední řadě zaměstnancům MěÚ a SVČ
Budišov n. B.
Kamila Kohoutková, SVČ
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Budišovský Kapřík 2016
Desítky zájemců o rybaření zamířily v neděli 8. 5. 2016 k rybníku v Budišově nad Budišovkou. Celkem 25 účastníků si vylosovalo své soutěžní stanoviště a na povel zahájili dvouhodinový
lov. Mezi soutěžícími byly zastoupeny Dvorce, Bílčice, Vítkov,
Fulnek, Strahovice, Svatoňovice, Křišťanovice, Kunčice pod
Ondřejníkem, Staré Oldřůvky a Budišov. Zprvu rybám trochu
trvalo, než se probraly ze spaní, ale pak už lov nabral obrátky.
Nejvíce ulovených ryb, celkem 15 kusů, a 1. místo v počtu
ulovených ryb získal Bureš Adam z Dvorců. Další pořadí:
Vendula Hitczová 12 ks (Křišťanovice), Vesna Tryščuková
10 ks (Kunčice p/O.), Václav Demel 9 ks (Budišov n/B.),
Dervan Tryščuk 8 ks (Kunčice p/O.), Vilém Vymětalík 4 ks

(Vítkov) a Jakub Polášek 4 ks (Svatoňovice).
Největší ušlechtilou rybu a 1. místo získal Jakub Polášek ze
Svatoňovic za kapra 42 cm. Druhou největší rybu, cejna 17 cm,
ulovil Vilém Vymětalík (Vítkov).
Soutěž navštívili členové rybářského svazu p. Matěj, p. Müller,
p. Bořek. Akvária s vodními živočichy a rybami přilákala i další
veřejnost. Počasí přálo, na závěr si odnesl každý odměnu a medaili.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci soutěže.
Děkujeme SVČ a ČRS za podporu a ﬁnanční příspěvky.
Těšíme se na další ročník. Petrův zdar!!!
Marie Tošovská, SVČ
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A už jsou zase LETNICE!
Ve dnech 24. a 25. června se opět do Budišova
vrací (už 37. ročníkem) nejstarší open air festival
u nás – Budišovské Letnice. A i letos bude program skutečně nabitý! Hlavními hvězdami budou
bezesporu kapela Olympic a Michal Prokop, ale
ani ostatní hudební vystoupení určitě nezůstanou
pozadu. Přivítáme opavské Kofe-In, Rangers,
Miro Šmajdu s kapelou Terrapie, TH!S s Vojtou
Kotkem, folkové Pocity, Donaha, úžasné Bandjeez s Da
Davii
dem Stypkou, a mnoho dalších. Těšit se můžou návštěvníci na
ukázky řemesel, atrakce a dílničky pro děti, přehlídku histo-

rických motorek a také pestré stánky s občerstvením. Samozřejmě nebude chybět řezbářská soutěž
„O Zlatou lípu“, která se letos ponese v pohádkových tématech. Tradiční výtěžek z klání řezbářů se
letos Letnice rozhodly věnovat Kubíkovi Bačkovskému a alespoň částečně mu tak pomoct v boji se
svalovou dystroﬁí.
Hlavně už jsou ale Letnice především o setkávání,
dobré náladě
náladě, relaxu a pohodě. Pokud tedy stále tápete, co s těmito dvěma dny, jste srdečně zváni na 37. Budišovské Letnice
– DVA DNY POHODY!
Bc. Josef Poljak, SVČ

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY V ČERVENCI A V SRPNU:
PONDĚLÍ:
PÁTEK:

8.30 – 11.30 12.00 – 17.00
zavřeno

V pondělí 4. a 11. července 2016 je knihovna UZAVŘENA !!!

ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ A SPORT

Plamínci
Chtěli bychom Vás seznámit a informovat, jak pokračuje Budišovský kroužek Mladých hasičů.
Na podzim loňského roku se nám malí hasiči přehoupli z kategorie „mladší žáci“ a začali soutěžit v kategorii „starší žáci“.
Jistě nemusíme připomínat jejich velké úspěchy v kategorii
„mladší žáci“, kde se téměř vždy umísťovali na předních místech.
V kategorii „starší žáci“ mají ovšem velikou konkurenci hasičů, kteří už v téhle kategorii soutěží nějakou dobu a jsou třeba
i o tři roky starší. V soutěžích jsou vítězné výsledné časy velice těsné a laťky jsou nastaveny velmi vysoko. Teď musí naši
svěřenci na sobě pořádně zapracovat, aby se v této kategorii
prosadili. Po první zkušenosti na soutěži „Hry Plamen“, která
se skládá z podzimního kola (požární všestrannost) a jarního
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kola (štafety a požárního útoku), se umístili na pěkném 7. místě, vědí, že mají před sebou těžký úkol.
Naštěstí jsou naši malí hasiči houževnatí, soutěživí a moc šikovní, a proto se do tréninku ponořili tak, že další týden již
vyhráli a obsadili 1. místo v požárním útoku soutěže „Soptík“
ve Vítkově.
Nesmíme samozřejmě zapomenout pochválit i naše družstvo
mladších hasičů, kteří na sobě taktéž pracují, aby se uměli probojovat na přední příčky.
Chtěli bychom jim touto cestou všem poděkovat a popřát, aby
byli stále tak šikovní a nadšení, aby na sobě pracovali jako doposud. A hlavně, aby je to bavilo a byli stále lepší a lepší. Jsme
na ně pyšní!
vedoucí Vojta Mitický, Miroslav Uher, Tomáš Indrák
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Pohádková cesta k čarodějnicím
Další z akcí, kterou pro děti tentokrát Klub rodičů připravil,
byla Pohádková cesta ukončená upálením čarodějnice. Akci
jsme stejně jako loni uspořádali ve spolupráci se SVČ a Klubem střelců (AVZO). Pohádková cesta vedla po staré Dvorecké
a dále lesem, kde již druhým rokem v tuto dobu ožívají pohádkové bytosti. Na startu rozdaly dětem Včelka Mája a Beruška
lístečky pro zaznamenání účasti v soutěžích a mohlo se vyrazit.
Na prvním stanovišti byli duchové velmi hodní, ale i tak menší děti poplakávaly. Dále na děti čekala ovčí babička s ovečkou, princezna se Sněhurkou, Červená Karkulka s nádherným
vlkem, divocí indiáni, nebezpeční piráti, Shrek s Fionou, babice v Perníkové chaloupce a v cíli oblíbená věštírna. Během
cesty si děti vyzkoušely střelbu z luku, chůzi na chůdách, lezení na laně a mnoho dalších více či méně náročných soutěží. Cíl
trasy byl i tentokrát v prvním lomu. Po zdolání cesty a splnění
úkolů si děti opekly párky. Mohly se také povozit v krásném
kočáře s koňským spřežením, nechat si věštit skvělou budoucnost od čarodějnice, a kdo chtěl, mohl si i zazpívat karaoke.
A jako obvykle bylo pro všechny připraveno vynikající občerstvení. Po příchodu všech účastníků už se nedočkavě čekalo na
zlatý hřeb celého odpoledne, tradičního upálení čarodějnice.
Počasí nám opravdu přálo a tak jsme krásný a slunečný den
ukončili společným focením. A následovalo focení dětí s vlkem,
který byl u dětí velmi populární.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří neseděli doma a užili si

tento krásný den s námi
námi, protože pro ně jsme akci připravili
připravili,
dále velké díky patří našim sponzorům, samozřejmě i všem
dobrovolníkům v pohádkových kostýmech, taky našim střelcům, Pepovi Poljakovi, panu Stuchlíkovi, klukům hasičským,
naší skvělé Janičce Lenartové a v neposlední řadě všem členům KRPŠ za organizaci a přípravu celé akce. Tak zase někdy
na shledanou na další naší akci!
za KRPŠ Ivana Tomandlová a Alena Týnová

Střelecké soutěže již běží naplno
Střelecké soutěže z krátkých i dlouhých zbraní již běží v plném tempu. Mimo soutěže, které pořádáme na naší střelnici, se
naši střelci zúčastnili i několika dalších soutěží.

Na velikonoční svátky proběhl dvoudenní závod z perkusních
zbraní na jižní Moravě a to ve Veselí a Uherském Ostrohu. Zúčastnili se jich Miroslav Halabrín a Petr Bartošek. Tentokrát
dosáhli na lepší výsledky jen v Uherském Ostrohu. Miroslav
Halabrín 1. místo perkusní pistole civilní, nástřel 98 bodů, a Petr
Bartošek 5. místo perkusní puška civilní, nástřel 95 bodů.
7. května jsme se zúčastnili závodů v Polsku. Tentokrát nástřelem 98 bodů ovládl střeleckou soutěž perkusní puška civilní Petr Bartošek a k tomu ještě přidal druhé místo ve střelbě
z perkusní Sharpsky výkonem 84 bodů. Miroslav Halabrín zas
ovládl střelbu z křesadlové pistole výkonem 87 bodů.
Náš malorážkový střelec Stanislav Stuchlík se 23. dubna zúčastnil soutěže v Odrách v disciplíně Sniper 22LR a obsadil
4. místo nástřelem 829 bodů
1. května Memoriál Bruno Junga v Píšti obsadil ve střelbě
standardní malorážkou 2x15 ran Petr Bartošek deváté místo
nástřelem 279 bodů.
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14. května proběhla malorážka 2x15 ran tentokrát v Sudicích
a Petr Bartošek se ziskem 267 bodů obsadil 12. místo a Stanislav Ryšánek s 266 body 13. místo.
15. května bylo zahájeno první kolo oblastní soutěže ve
střelbě z perkusních zbraní na střelnici v Budišově nad Budišovkou. Z našich členů se ve střelbě z perkusní pušky civilní
umístil na prvním místě pan Miroslav Halabrín nástřelem 93
bodů a v perkusní pušce vojenské nástřelem 87 bodů obsadil

druhé místo Petr Bartošek.
Mimo tyto soutěže běží i spousta dalších střeleckých disciplín, jejichž výsledky mohou zájemci zhlédnout na klubových
stránkách www.avzo-budisov.cz.
Koncem měsíce se naši perkusní střelci zúčastní mezinárodního závodu GP Kraków.
za AVZO Budišov nad Budišovkou Petr Bartošek

MORAVSKÁ TROJKA
S odstupem několika dnů můžeme uzavřít hodnocení letošního
ročníku. Dá se říci, že letos vše vyšlo. Počasí bylo pěkné,
účast byla vyšší, nežli jsme očekávali. Tento již šestý ročník
sportovně střelecké soutěže má již svou tradici a určitě v ní
hodláme pokračovat.
Název této sportovní soutěže vychází z propozic. Propozice
stanovují technickou speciﬁkaci zbraní a střeliva, způsobu průběhu soutěže, hodnocení a další. V našem případě u této soutěže se jedná o střelbu ze tří kategorií zbraní, a to ještě třikrát.
Základem našich soutěží je jednoznačnost respektování všech
pravidel a tomu je podřízen celý průběh. Můžeme však konstatovat, že všichni účastníci ve vlastním zájmu jsou již naučeni
reagovat dle pokynů řídících střelby.
Ráno po prezentaci bylo pro všechny účastníky na postavené
soutěžní trati provedeno seznámení s možností dotazů a upřesnění, jak například při závadě, možnost opakování i způsob

zápisu. Postup střelby na papírové a sklopné terče. Na každý
terč musí být vystřelena jedna mířená rána, tedy pět výstřelů
z malorážní pistole, pak pět z malorážní pušky a posledních pět
z velkorážní krátké. Start úlohy a povel ke střelbě po pípnutí timeru. Ukončení poslední ránou, pak kontrola vybití, k terčům,
kontrola a zápis výsledků, zalepení a postavení terčů. Příprava
na další kolo. Průběžné počítání výsledků tj. koeﬁcientu, kdy
počet nastřílených bodů se dělí časem. Soutěžícím se započítávají dva lepší a ty se sečtou. Nejlepší výsledek v jednom kole
139 bodů děleno časem 26.77 koef. 5.192. K tomu ještě ve třetím kole přidal 132 bodů v čase 26.01 koef. 5.074 celkem koef.
10.266. Tento výsledek vítěze je 100 % a výsledky dalších se
tímto dělí a zaokrouhluje na celá procenta dolů.
Vítězem se stal již čtvrtým rokem za sebou Jaromír Vojkůvka,
druhý Antonín Kopečný, oba AVZO Odry, třetí Tomáš Růžička, další Pavel Opletal st., Josef Růžička, Stanislav Stuchlík,
Pavel Opletal ml., všichni AVZO Budišov n. B., dále Milan
Hanák, Antonín Humplík, Václav Bičan, Odry. Walter Müller,
Radek Čeněk Sedlák, Gabriel Havelka za Budišov a Jaroslav
Hikl a Tomáš Hikl z Čeladné. Karel Brendl, Karel Sedlák
a Táňa Valová za Budišov n. B.
Ukončení soutěže při slavnostním nastoupení bylo také poděkováním všem účastníkům za aktivní účast, tzn. za spolupráci
při všech činnostech v průběhu soutěže, za spolupráci v dobré
náladě a také za striktní dodržování kontrol a celého pohybu
při akci. Všichni zúčastnění obdrželi diplom, věcnou cenu
a první tři poháry se štítkem.
Díky sponzorům Linaset Budišov n. B., SVČ Budišov n. B.,
KB Vítkov, CZ Uherský Brod, BOIS Opava.
Pavel Opletal st., AVZO Budišov n. B.

Stavění máje a pálení čarodějnic v Podlesí
Je to k neuvěření, ale je to již tři roky, kdy jsme naše spoluobčany prostřednictvím Budišovského zpravodaje informovali
o první akci Spolku Za naše Podlesí, kterou bylo stavění máje
a pálení čarodějnic na přelomu dubna a května roku 2014. Od
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té doby se toho v Podlesí hodně změnilo, nezměnil se však
způsob, jakým podlesáci vítají podle starých pohanských zvyků jaro.
Opět jsme se sešli na návsi, kde se v poslední době děje vše dů-
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ležité, abychom po úvodním přivítání přítomných předsedkyní
spolku Lidkou Duškovou a po zazpívání naší podlesácké hymny vztyčili naši krásnou májku. Po tomto mírumilovném aktu
následoval pozvolný přesun všech přihlížejících na hřiště, kde
již byla připravena hranice, aby se uskutečnilo již méně mírumilovné potrestání provinivší se čarodějnice. Čím se vlastně
letos provinila, jsme se nikdo nedověděli. Vzali jsme pouze
na vědomí, že k jejímu upálení musí dojít co nejdříve, protože
děti se už viděly u ohýnku se špekáčky, napíchnutými na připravených opékadlech. Hranice s krásnou slaměnou čarodějnicí, kterou také letos vytvořila Gábinka Valachová, záhy vzplála. Počkali jsme, až shoří veškeré pozůstatky nebohé ženštiny,

a z popravčí hranice jsme vytvořili přátelský ohníček, na kterém si děti, ale také dospěláci, opékali svou večeři. Špekáčky
zapily děti minerálkou, dospělí čepovaným pivečkem, a kdo si
přinesl s sebou, tak také něčím ostřejším. Později se rozezněly
kytary a pěkně jsme si u táboráčku zazpívali.
Noc již dávno nebyla mladá, když se vytratili i poslední vytrvalci, kteří nakonec ohýnek uhasili a také odešli do svých
domečků.
Všichni se již těšíme na volné pokračování této akce, kterou
bude přibližně za měsíc kácení máje spojené s lidovou veselicí.
Za krásně strávený večer patří opět dík všem, kteří se na organizaci této akce podíleli.
Lidka a Mirek Ondrovi

7. 5. 2016 – 24. ročník výšlapu údolím Budišovky a Odry
k poutnímu místu Panny Marie ve Skále
Máme za sebou 24. ročník populárního výšlapu údolím Budišovky a Odry. Byl to opět skvělý zážitek. Počasí bylo letos
nádherné, všichni účastníci si to užili. Velké díky patří všem
účastníkům a sponzorům, kteří se podíleli na této turistické
akci. Byl to krásný jarní den plný radostí a krásného sportovního zážitku s ještě krásnější krajinou.
Výšlapu se zúčastnilo 75 turistů z toho 9 kolařů a 14 krásných usměvavých dětí. Na startu obdržel každý turista lístek
do tomboly, která se tradičně losuje v cíli. Každé dítě dostalo
v cíli balíček sladkostí. Upomínkový dárek si od pořadatelů
odvezl nejvzdálenější účastník pan Petr Volgemut z Adamova. V polovině trati byla malá přestávka na občerstvení, opékání párků a odpočinek pro nejmenší turisty. Do cíle dorazili
všichni účastníci ve zdraví a v dobré náladě.
Všichni se již těší na jubilejní 25. ročník 2017 této tradiční
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nádherné akce. Pořadatelé děkují všem sponzorům, kteří se podílí na této krásné sportovní události pro děti a dospělé. Všichni se navíc mohli kochat krásnou sluneční květnovou přírodou.
První turistická akce „výšlap krásnou krajinou našeho okolí“
se uskutečnila v roce 1992 a vedla z Budišova nad Budišovkou na velkou hráz přehrady Kružberk, „Velké Sedlo“ a zpět.
Prvního ročníku se zúčastnilo 12 nadšených turistů. Zakladatelem této výborné sportovní události je pan Hohn Václav st.,
patří mu velké díky. Pořadatelé MO KDU – ČSL v Budišově

nad Budišovkou děkují všem sponzorům a účastníkům této
akce.
Pavel Bačkovský st.
Omluva Redakční rady BZ:
Tímto se omlouváme pořadatelům výše uvedené akce za neotištění jejich příspěvku – pozvánky na výšlap. Stalo se tak vlivem
lidského faktoru – opomenutím a přehlédnutí příspěvku v seznamu dodaných článků pro minulé číslo. Děkujeme tímto za
pochopení.
Natálie Jaššová za RR BZ

Český zahrádkářský svaz informuje
Úspěšně jsme zahájili zahrádkářskou sezónu dne 24. 3. 2016,
kdy se konala výroční členská schůze naší základní organizace ČZS. Schůze se zúčastnil i starosta města, pan Ing. Patrik
Schramm, který nás v diskuzi seznámil s činnostmi a záměrem
města v letošním roce a dále odpověděl na nejrůznější otázky
našich členů.
Na schůzi jsme si odsouhlasili zájezd, který se uskuteční v sobotu dne 27. 8. 2016 na letní Floru Olomouc a na ZOO Kopeček. Ti zájemci, kteří nebudou chtít na Floru, vystoupí na ZOO

Kopeček a zbytek pojede na Floru a při zpáteční cestě se pro
ně stavíme.
V sobotu 10. září se uskuteční již 5. ročník posezonního posezení našich členů a jejich rodinných příslušníků s výstavou
svých vlastních výpěstků ovoce, zeleniny a květin. Nejlepší
výpěstky budou odměněny. Zároveň je tato akce určená i dětem, pro které budou připravené soutěže, kolo štěstí a spousta
cen. Srdečně tímto zveme i širokou veřejnost z obce na naše
akce a těšíme se na Vás.
Výbor ČZS

Volejbal aneb volnočasová aktivita dětí a mládeže
v Budišově
Otevřením sportovní haly v září 2015 se dětem naskytly nové
možnosti sportovního vyžití v Budišově. Kromě fotbalu mají
dnes možnost navštěvovat i volejbal, basketbal, ﬂorbal a snad
časem k těmto aktivitám přibydou i další jiné sporty. Jsme
rádi, že se nám hned v říjnu podařilo nasbírat hrstku nadšenců,
kteří mají zájem naučit se hrát volejbal. Je jich zatím devět asi
z 200 dětí, které navštěvují Základní školu v Budišově.
Chceme se obrátit hlavně na vás, rodiče, abyste vedli a motivovali své děti ke sportovním aktivitám, a také vás chceme informovat, že zde takové možnosti jsou. Zveme Vás
tímto spolu s dětmi do sportovní haly, kde trénujeme každé p
pondělí od 16.30 do 18.00 do konce června. Těšíme se
na nové spoluhráče, kteří si mohou náš trénink ještě tento
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školní rok vyzkoušet a v případě zájmu začít v září volejbal navštěvovat.
Trénink není nijak náročný, přizpůsobujeme se samozřejmě
možnostem dětí. Nejedná se o fázový likvidující trénink se
striktními pravidly, který v mnoha případech děti odradí. Naším cílem je, aby hra děti bavila. Pomáháme dětem rozvíjet jejich pohybové nadání společně s koordinací, kterou dnes oplývají poskromnu a která je nedílnou součásti této hry. Leckterý
dospělý může potvrdit, že s pohybem na volejbalovém hřišti to
není tak jednoduché.
Nezáleží jen na dětech, ale i na vás, rodičích. Mohou se vás
jednou zeptat PROČ?
Nastartujme zdravý pohyb dětí a vyměňme jim virtuální
vítězství za to opravdové.
Těšíme se na budoucí volejbalisty!
G. a J. Mikešovi
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AMK – Enduro na Liščí kotlině
– Cílová jarní jízda veteránů.
Místní automotoklub uspořádal první dubnovou sobotu ve
svém areálu závod CROSS COUNTRY terénních motocyklů.
Prezentovalo se přes 100 jezdců a za krásného jarního sluníčka
závody sledovalo tisíc nadšených diváků. Perfektně připravená trať, kterou vytyčili Aleš a Víťa Pražákovi, slibovala těžké
a zajímavé souboje. Mnoho nových a zajímavých úseků čekalo na jezdce během dvou hodin. Ti přijeli ze všech krajů ČR,
ale také z Polska a Slovenska. Trať byla opravdu zajímavá, ale
i dost náročná. Takto ji hodnotili jezdci po závodě. Také o diváky bylo dobře postaráno. Členové AMK vybudovali nové
posezení, to ale dlouho nezůstalo bez povšimnutí zlodějů, kteří
demontovali celý velký dřevěný stůl a ten odnesli. Na přípravě
závodu se podílelo několik dalších členů AMK. Díky patří také
Budišovským Lesům a Technickým službám, manželům Foltýnovým, panu Hudečkovi, Juřínkovi a Chrásteckým, dále všem
traťovým mávačům a ostatním pořadatelům. Povedl se opravdu
pěkný sportovní den. Ten korunoval svým vítězstvím mistr Evropy Milan Baroš, který ukázal, že stále patří mezi naši špičku.
Motokrosaři také zahájili sérii závodů. Erik Švidra na mezinárodním mistrovství ČR v Mohelnici obsadil v silné konkurenci juniorů 16. místo. Na SMS Moravy v Dubňanech si odvezl
body za 5. místo. V Horažďovicích na dalším MMČR po pádu
nedojel. V Šumperku na SMS Moravy 13. příčka. Další závody čekají Erika ve Vranově u Brna, Šternberku a pokračování
seriálu MMČR v Jiníně u Strakonic. Také Aleš Pražák odjel
několik závodů. Při posledním v Polsku si nešťastně došlápl
a nedojel, když musel do depa s poraněným kolenem. Přejeme
mu brzké uzdravení. Další Budišovský závodník Tonda Horník
ml. se umísťuje na předních místech a to také potvrdil v Šumperku, kde si odvezl stříbrný věnec. Zdenek Foltýn zatím do
závodů nenastoupil, trénuje a snad se brzy také postaví na start.
Veteráni se konečně dočkali slunné soboty a 7. května odstartoval 1. ročník cílové jízdy Hlubočec-Budišov nad Budišovkou.
Dlouho připravovaná akce větších rozměrů se vydařila. 130 historických vozidel odstartovalo v 10 hodin ze sportovního areálu
v Hlubočci u Opavy. Po 45 km a několika průjezdních kontro-

lách také za doprovodu diváků ukončili svou jízdu na budišovském náměstí. Byly vidět opravdové historické skvosty. Mezi
unikáty patří Ford z roku 1926, se kterým se předvedl známý
veterán pan Lumír Dak z Rybníčku u Opavy. Také Polský klub
veteránů zastupovalo několik vozidel a motocyklů. I slíbený
FARAT se předvedl v plné síle. Všichni účastníci včetně doprovodu si prohlédli Muzeum břidlice, opravený most J. Nepomuckého a kostel. Postupně pak odjížděli do kempu, kde proběhlo
slavnostní vyhlášení, předání pohárů a cen. Přivítání v kempu
bylo příjemné, jezdci měli možnost zaparkovat, tak aby měli
své miláčky pod dohledem. Během oběda se stále diskutovalo
o dopolední jízdě a také se rozhodlo o pořádání dalšího ročníku.
Organizačně velmi náročnou akci se podařilo zvládnout na výbornou. S pomocí AMK, p. Karáskem, ing. Kufou, p. Švidrou,
Pražákem, Šromotou a rodinou Chrásteckých včetně veteránů
okolo pana Lumíra Daka byla vidět profesionální práce. Díky
všem divákům, kteří zaplnili náměstí, a ocenili tak umění zachovat historické unikáty, které byly k vidění v akci. Děkujeme
Všem za účast a těšíme se za rok na startu v Budišově nad Budišovkou.
za AMK Milan Švidra

U příležitosti 25. výročí založení kynologického klubu zveme současné i bývalé členy
2. července 2016 na psí setkání.
Zveme Vás na dopolední výcvik a odpolední posezení.
Protože není v naší moci všechny oslovit, berte toto oznámení jako pozvánku,
posedíme, pokecáme, něco dobrého opečeme. Budeme rádi, když svou účast potvrdíte,
ale klidně přijďte i bez ohlášení.
Kontakt na www.msks-budisov.estranky.cz
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Stoprocentní zkoušky
Před posledním dubnovým dnem mělo sedm z nás dost špatné
spaní, protože se u nás konaly zkoušky z výkonu. A jak už to
bývá, každý si přál něco jiného – stopaři chtěli mokro a bezvětří, chlupatým by sedlo chladno, jenže do vlhka a zimy si zase

nechce lehnout hladkosrstá Mařenka… Počasí si nás ten den
nejspíš zamilovalo, protože se namíchalo tak, že v daném okamžiku vyhovělo všem. Ale nemyslete si, že výkon psů záleží
jen na počasí, to zase ne, na zkoušku by si nikdo z nás nedovolil jít s nepřipraveným psem, i když stát se může vždycky cokoliv. Každopádně jsme neskončili jako sedm statečných, ale
všichni jsme nejen přežili, ale hlavně uspěli, a to dost dobrými
výkony!
Ale žádný odpočinek nebude, brzy nás některé čekají další
zkoušky v jiných klubech a hlavně každoroční meziklubové
závody. A protože jsme loňské vyhráli, nechceme ani letos
zklamat. Trošku se nám pomíchaly kluby, Město Albrechtice
se nezúčastní, tak zkusíme stálice Budišov a Otice doplnit letos Vítkovem. První kolo odstartujeme u nás začátkem července. Mimo sportovní kynologii se někteří členové věnují i jiným
aktivitám a sklízejí vavříny na výstavách (Mařenka, Fiona)
nebo úspěšně předvádějí své kynologické umění při tanci se
psem či dogfriesbee (Drak, Grace).
A co ještě dál? Budišovská tlapka bude letos o chloupek dřív
(srpen/září) a říkám upřímně, že z té loňské mám ještě teď hořkost (příprava a účastníci). Ale vy skalní, co si to pravidelně
přicházíte užít, nebojte se, pořád jsem ještě optimista a závod
určitě bude.
Mgr. Lenka Galová

Dětský den
Poslední květnovou neděli uspořádalo místní sdružení ODS
společně se Střediskem volného času v místním autokempu
Dětský den, který byl jubilejní desátý v pořadí. Po dlouhé době
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nám počasí přálo a účast dětí s rodiči byla hojná. V nadsázce
jsme dětský den nazvali „malými Letnicemi“. Pro děti toho bylo
nachystáno hodně a veškeré atrakce byly zdarma. SVČ připra-
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vilo pro děti soutěže, obličejové malířky a zajistilo ozvučení.
Místní sdružení ODS objednalo skákací hrad a skluzavku, střel-

nici Buffalo Bill, cukrovou vatu, tombolu. Na úvod vystoupily mažoretky z naší mateřské školy, hasiči nám předvedli svoji
super vybavenou novou dodávku, a kdo chtěl, si mohl
vyzkoušet zaházet si na discgolfový koš. Dík patří panu
Stuchlíkovi, který děti vozil
v bryčce tažené párem koní.
Sluší a patří se poděkovat
pořadatelům: členům MS
ODS v Budišově a zaměstnancům Střediska volného
času. Naše děti podpořili
také dary sponzoři: stolařství Jan Dobeš, paní Tereza
Sulíková a Autokemp Budišov nad Budišovkou - paní
Marie Schrammová. Na viděnou opět příští rok.
Ing. Patrik Schramm,
předseda MS ODS

Sportisimo ½ Maraton Praha 2016 – „každý je vítěz“
V sobotu 2. 4. 2016 se Jakub Bačkovský zúčastnil ½ maratonu
v Praze. Má tak za sebou další účast na ½maratonu Sportisimo
Praha 2016. Byl to skvělý zážitek, kluci z Parent Projectu byli
skvělí. Počasí bylo letos nádherné. Za PP byla i rekordní účast fanoušků, kteří byli na trati ze všech nejhlasitější. Všichni jsme si to
užili, velké díky patří Running With Those That Can´t (běháme
s těmi, kteří sami nemohou), běžcům a všem jejich příznivcům.
Byl to krásný den plný radostí a emocí. „Každý je vítěz.“
Hlavním cílem sdružení Parent Projectu bylo zvýšení povědomí široké veřejnosti o hendikepovaných dětech. Náš tým
v dresech RWTTC doprovodil našeho devítiletého Jakuba, trpícího Duchenovou dystroﬁí. Běžci předali Jakubovi i kousek
své energie, aby mohl dál statečně bojovat se zákeřnou nemocí. Pro náš tým byl Jakubův úsměv v okamžiku, kdy společně
protínali cílovou pásku, nezapomenutelným zážitkem a také
tou nejlepší odměnou.
Running With Those That Can´t je charitativní občanské sdružení, které bylo založeno studenty 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 2009. Nicméně nyní je tvoří
směsice srdečných a přátelských lidí s širokým studijním i pro-

fesním zaměřením. Základním cílem organizace je zvýšení
viditelnosti a povědomí o osobách se speciálními a komplexními potřebami a zajištění pomoci osobám s jejich integrací
do činností každodenního života. Pro naplnění tohoto cíle si
členové RWTTC zvolili sportovní běžecké události, které tvoří
osu aktivit charity.
Náš tým běžel v této sestavě (fotograﬁe):
Horní řada: Jana Kamarádová – Hradec nad Mor., Roman
Chládek - Luštěnice, David Luňák – Praha, Martin Holý – Budišov nad Budišovkou, Andrej Černý – Mimoň
Dolní řada: Daniela Číšková - Spišská Nová Ves a Jakub Bačkovský
Na závěr patří velké díky všem našim běžcům a příznivcům.
Pavel Bačkovský
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Šachový klub Pogo Budišov slaví záchranu „v kraji“!
Rozhodlo o tom poslední kolo hrané 17. dubna 2016. V přímém boji o udržení v Krajské soutěži „C“ jsme se utkali s celkem z Ludgeřovic. Oba týmy nasadily nejsilnější možné sestavy včetně všech posil. Zápas byl nesmírně dramatický a vyrovnaný, nutno ale podotknout, že soupeř byl o chloupek lepší
a pokukoval po výhře. Nakonec nás ale zachránili naši největší
tahouni v sezoně: partiové výhry zaznamenali Jan Bergloviec
a hostující bratři Víchové, dvě remízy z ostatních partií nám
nakonec stačily na celkovou remízu 4-4 a při souběhu s ostatními zápasy jsme se posunuli na celkové 9. místo v tabulce,
které znamená jistotu setrvání v kraji i pro další sezonu. Od
sestupu nás nakonec dělil jen malý kousek, kdybychom utkání
s Ludgeřovicemi prohráli, tak padáme o soutěž níž. Černý Petr
v podobě posledního místa tak nakonec zůstal Fulneku.
Tímto bych chtěl poděkovat všem hráčům, kteří náš oddíl
reprezentovali, dále těm, kteří nás podporují v naší činnosti,
a v neposlední řadě našim drahým polovičkám, které musely
oželet naši přítomnost skoro každou zimní neděli.
Přes léto si od šachu trochu odpočineme a v říjnu na to zase
vletíme!

Konečná tabulka KS „C“ MKŠS

Pogo Budišov v sezoně 2015/2016 reprezentovali: Jan Bergloviec, Martin Vícha (host Slezan Opava), Slavomír Jaššo,
Martin Bartošek, Antonín Vlček (host TJ Vítkov), Tomáš Rak,
Milan Milián, Jan Varga, Marek Vícha (host Slavoj Poruba),
Jiří Rak, Jan Jančálek (host TJ Vítkov), Jiří Kundrát (host TJ
Vítkov) a Petr Kasperlík.
Za ŠK Pogo Budišov Slavomír Jaššo

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Fotbal je jeho život
Vážení příznivci, fandové fotbalu a nejen Vy. Dovolte mi
připomenout jedno významné životní jubileum, a to 70 let
fotbalového nadšence, pana Mgr. Pavla Kolaříka. Velmi rád
bych mu touto cestou poděkoval za ohromný kus práce, kterou v mládežnickém fotbale vykonal a ještě stále vykonává.
Kdo se pohybuje kolem budišovského fotbalu, dobře ví, že pan
Kolařík, pokud mu čas jen trochu dovolí, nevynechá jediný
zápas našich přípravek a žáků, a to buď v roli pořadatele, nebo
alespoň diváka. Fotbal ho provází celým jeho životem a já mu
přeji, aby ho provázel ještě po mnoho dalších let.
Přejeme hodně štěstí, životní pohody, pevné zdraví a vitalitu,
za TJ Spartak Roman Pecník

RESTAURACE U OBUCHA:
Od 1. června 2016 pronajímáme kompletně vybavenou restauraci na různé společenské akce
(narozeniny, svatby atd.) Po domluvě je možno zajistit i vaření.
V případě zájmu je možno se domluvit telefonicky na tel. čísle 736 654 771
nebo osobně p. Alena Dvořáková, Komenského 469, Budišov nad Budišovkou.
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