BUDI ŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

Slovo starosty
Milí čtenáři,
zvažoval jsem, zdali do názvu článku nepřidat přídavné
jméno úsporné. Úsporné není myšleno tak, že do článku
skoro nic nenapíšu, ale spíše to vystihuje dnešní dobu
hledání úspor a škrty. Koronakrizí jsme se nějak prokousali, ale stále nemáme vyhráno. Nyní budeme všichni
řešit bolestné následky více než dvouměsíčního ochromení naší země, kdy se zdaleka vše nevrátilo k normálu.
Musíme se připravit, že „dobře už bylo“. Byť bychom rádi
dále investovali více do rozvoje města, opravovali chodníky a cesty apod., nemůžeme, zkrátka na to nebudeme
mít. Když jsem debatoval s občany, jak je město ﬁnancováno, jak se plní jeho rozpočet, zjistil jsem, že běžný smrtelník neví, jak to funguje. Není to tak, že nám na začátku
roku přistane na účtu 50 mil. a my můžeme zvesela „utrácet“. Jsme ﬁnancování z tzv. RUD – rozpočtové určení
daní, což funguje jednoduše tak, že stát vybere daně
a ty sdílené rozesílá různým poměrem krajům a obcím.
V našem případě daň z přidané hodnoty a daně z příjmů.
Od začátku roku pravidelně sledujeme a porovnáváme,
jak daně chodí. Jen pro představu: v lednu jsme obdrželi
–6 % proti roku 2019, v březnu +14 %, v dubnu –18 %
a v květnu –34 %, což činí minus 1,1 mil korun za jeden měsíc! V roce 2019 jsme celkem z RUDu inkasovali
bezmála 50 mil. korun. V zastupitelstvu města jsme si
odsouhlasili úspory ve výši 10 %, ale mám obavu, že to
bude více. Asi nikdo nyní neumí věštit z křišťálové koule, jak se vše bude vyvíjet. 10 % z provozních nákladů
musí ušetřit město i naše příspěvkové organizace a ﬁrmy. Dále jsme se usnesli, že budeme realizovat pouze
započaté investiční akce, ostatní odložíme. Proto mimo
jiné musíme odložit plánované zateplení bytových domů
na náměstí a revitalizaci zeleně na rok 2020. Snížili jsme
také o 50 % částku na dotace pro spolky a neziskové
organizace, které budeme rozdělovat ve 3. čtvrtletí 2020.
Vyplácení dotací na rekonstrukci objektů v městské
památkové zóně bylo také posunuto a dojde k omezení vyplácení dotací na domovní čistírny odpadních vod
a studny.
Vláda či město má přitom jen malé páky, jak s hospodářskou činností pohnout. Ti, kdo však mají v ruce daleko
větší nástroje, jsou spotřebitelé. Protože to, co roztočí
kola našeho hospodářství, je spotřeba. Kdo v této situaci bude žít jenom o chlebu a vodě, „poškozuje hospodářství“. Zkrátka a dobře, až budete mít možnost, jděte
do hospůdky, jděte do malého obchodu, kupujte zboží
od malých českých ﬁrem, místních. Pomůžete tím sobě
i druhým.
Bohužel někdy si připadám jak v Kocourkově. Na jedné
straně vám premiér říká, hlavně obce investujte, nezastavujte plánované akce, pomůžete tak nastartovat ekonomiku, a na druhé straně vám ještě sníží daňové příjmy.
Je nutné zmínit, že stát formou kompenzačního bonusu
podporuje ohrožené OSVČ, společníky malých ﬁrem či
rodinných ﬁrem, což je správné rozhodnutí. Ovšem dopad
zákona o kompenzačním bonusu jen na rozpočty obcí dosáhne až -12 mld. Kč navíc nad očekávaný propad sdílených daní. V Budišově to mohou být tedy 2 mil. navíc,
o které město ve svém rozpočtu může přijít. Ministryně ﬁnancí tvrdí, obce se mají dobře, na účtech jim leží miliardy,
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takže se to jeví tak, že nevíme, co s penězi. Jednak peníze
na účtech mají hlavně velká města, která dostávají daleko
více než my malí. A ty přebytky, co máme, to si šetříme na
další rok na plánované investice, nebo se obce připravují
třeba na stavbu ČOV, proto schraňují milióny. Obce hospodaří dobře, nezadlužujeme se výrazně jako stát, a za
to jsme nyní trestáni. Nevím, jak vše dopadne, peníze by
obcím měly přijít snad formou dotací z Ministerstva pro
místní rozvoj na investiční akce, což je za mě ale ta nejhorší varianta. To bude jen pro pár vyvolených, bodové
hodnocení vašich žádostí se nedozvíte, pokud je dotační
titul pro obce do 3 000 obyvatel, tak jsme v háji, protože
máme 2 900 obyvatel a jsme asi nějakým výpočtem diskriminování, protože naše žádosti končí mezi náhradníky
v poslední třetině. Asi chtějí, abychom byli v područí státu,
a čekali, že nám milosrdně něco schválí. Život jde dál, popereme se s tím, bylo hůř, hlavně musíme dotáhnout do
zdárného konce rozjeté akce, být obezřetní, zodpovědní
a zbytečně neutrácet.
Naše letošní dvě velké a hlavní stavby přístavba MŠ
a Centrum volnočasových aktivit zdárně pokračují.
Pravidelně dáváme fotky z kontrolních dnů na facebook
města, zde můžete sledovat aktuální vývoj. Já osobně
se facebooku bráním, ale vidím, že je to dobrý nástroj
pro informování občanů, osvědčilo se to i v době nouzového stavu. Z rozpočtu Moravskoslezského kraje jsme
opět obdrželi dotaci ve výši 400 tisíc korun tentokrát na
vyasfaltování ulic Bezručova, Mírových letnic a Lidická.
Jsou to části ulic od Dukelské nahoru. Podařilo se nám
vysoutěžit dobrou cenou –30 % oproti rozpočtu, celkové
náklady jsou 1,1 mil. korun. Stavební práce podle smlouvy mají započít v červnu. Půjde to rychle, odfrézuje se
vozovka a položí 5 cm asfaltu. Vloni jsme tam udělali
chodníky, tak se nabízelo udělat asfalt a máme zase jednu část Budišova hezčí. Za normálních okolností bychom
využili přítomnosti frézy, ﬁnišeru a přiobjednali ještě někde kus asfaltu za dobrou cenu, ale nyní to nejde. No
a poslední započatou stavbou je rozhledna Kopřivná.
Konečně se nám podařilo předat staveniště a stavební
práce započaly. Termín je zde do konce roku. V této ﬁnanční situaci by se dalo říct, proč se na to nevykašlat,
co to přinese? S přípravou jsme začali v roce 2016, je
za tím kus práce. Naše stavba je součástí dotační akce
s názvem Silesianka – stezka rozhleden a vyhlídkových
míst Euroregionu Silesia. Jsou zde 4 žadatelé, celkové
náklady jsou 1 mil. euro. Z této společné akce nemůžeme odstoupit a potopit celý projekt. Hlavním smyslem je
vytvoření zajímavé přeshraniční aktivity. Cílovou skupinou jsou turisté z obou stran hranice. Silesianka bude
zahrnovat 34 rozhleden a vyhlídkových míst. Některé
stavby již stojí, nejblíže máme Staré Těchanovice, dvě
rozhledny v Odrách. Součástí stezky bude věrnostní
program. Rozhledna v Budišově, Jeseníku nad Odrou
a rekonstrukce historické vyhlídkové věže v polské Vladislavi – zde začínají práce v rámci společného projektu.
Asi nejde říct, o kolik lidí přijede více do Budišova díky
rozhledně? Je to tak, že turistům nabídneme něco nového, atraktivního a povýšíme tím naši krásnou oblast
Budišovska, která je nedílnou součástí Krajiny břidlice.
Nikdy jsme nebyli průmyslovým centrem, ani nebudeme.
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Investice do turistické infrastruktury mohou naší oblasti
jen pomoct. Všichni mé názory asi nesdílí, ale nyní nezbývá než dotáhnout stavbu do konce. Vy, co chodíte na
procházky k Hubertovi, jste jistě zaznamenali, že jsme
za minimální náklady opravili komunikaci směrem k rozhledně. Mimo jiné je to i evropská turistická trasa a je
hojně využívána občany, myslivci, zemědělci, turisty, tak
to nyní mají trošku komfortnější.
Naší poslední letošní investicí je nový digitální rozhlas
v rámci protipovodňových opatření. Teď jsme se trošku
zasekli u výběrového řízení, kdy nám vítězná ﬁrma předložila funkční vzorky a odborník nyní hodnotí, zda to bylo
předloženo dle zadání. Nemůžeme dopustit, aby nový
rozhlas byl horší než ten analogový starý. Naštěstí na
realizaci máme hodně času, tak se nic neděje a raději
vše řádně kontrolujeme.

Nejsou však jen miliónové investice, radost umí udělat
i maličkosti. Klub českých turistů se na nás obrátil s prosbou, ať něco uděláme se stavem mostků přes Budišovku za šifrákem a dále po proudu. Spojil jsem se tedy se
starosty Svatoňovic a Čermné, domluvili jsme se, že
každá obec opraví jeden mostek. Turisté nabídli pomoc
a pomohli postavit svatoňovický mostek. S technikou pomohly také naše Lesy. Jeden mostek udělali naši lesáci
zbrusu nový a patří jim dík. Překvapilo mě množství pozitivních ohlasů od turistů. Byl jsem také velmi potěšen,
když na jaře vykvetly nově vysázené záhony na náměstí,
což samo o sobě lahodilo oku. A hlavně, vydrželi tam,
čemuž jsem moc nevěřil.
Buďme optimističtí, užijte si hezké léto, dovolenou a doufejme, že se nám ta koronavirová potvora nevrátí.
Ing. Patrik Schramm, starosta města

Střípky z radnice
 Stejně jako minule Vám přinášíme informace o průběhu stavebních prací na přístavbě mateřské školy,
která od posledního vydání zpravodaje a zase o notný kus poskočila. Již před měsícem bylo dokončeno
první podlaží včetně pokládky stropních panelů a následně započala stavební ﬁrma s výstavbou zdiva pro
druhé podlaží. Po vyřešení problémů se starou jímkou
a stále se objevující spodní vodou bylo možno vybetonovat základy pro budoucí výtah a nové šatny. Aktuálně probíhají práce na vyzdívání šaten, připravuje
se pokládka stropu ve druhém podlaží a pomalu se
rozbíhá rekonstrukce stávajících sociálních zařízení
v prvním podlaží.

 Další stavbou, která od minula značně pokročila, je
rekonstrukce domečku vedle budovy Střediska volného času, která bude sloužit jako Centrum volnočasových aktivit. Během dubna byl dokončen základ pro výtahovou šachtu, položení stropních desek
a následné zabetonování včetně obvodového věnce.
V současné době probíhá vyzdívání obvodových zdí
druhého podlaží a štítů (viz obrázek vpravo).
 I letos jsme se pustili do oprav chodníků, tentokrát
části ulice Jiráskovy u domova Letokruhy, kde jsme
v květnu položili nové obruby a zámkovou dlažbu.
Jednalo se o rychlou akci, kterou bylo potřeba udělat dříve, než začne pokládka nového asfaltu na ulici

Bezručova, části ulice Mírových letnic a právě tohoto
úseku ulice Jiráskovy. Bohužel kvůli očekávanému
zhoršení ﬁnanční situace města způsobené koronavirem, nebudeme letos moci pokračovat s dalšími
opravami chodníků, i přestože máme téměř vše projektově nachystáno.
 V rámci úsporných opatření dochází k omezení
čerpání některých kapitol rozpočtu a bohužel se
to dotýká i příspěvků občanům na studny a domácí
čistírny odpadních vod. Schvalování nových žádostí
na tyto příspěvky bude prozatím odloženo, dokud nebudou v rozpočtu dostatečné ﬁnanční prostředky. Situace s daňovými příjmy není příliš optimistická a v současné době nevíme, kdy dojde ke zlepšení, proto prosíme občany o trpělivost. Nicméně předpokládáme, že
jakmile se situace vrátí do normálu, tak tyto dotace
občanům opět obnovíme.
 Podobná situace je i při rozšiřování veřejného osvětlení, kdy jsme pro letošek měli ve spolupráci s ﬁrmou
Eltom naplánováno doplnění cca 12 ks nových svítidel ve městě a místních částech, avšak i tyto investice
budeme nuceni omezit. Prozatím tedy jednáme alespoň o výměně problematického volného vedení v severní části města, které by bylo ﬁnancováno v rámci
sjednané povinné investice ﬁrmy Eltom. Ve stejné kapitole rozpočtu je i nákup nového vánočního osvětlení,
které tak budeme muset s největší pravděpodobností
odložit až na další rok.
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 Alespoň jedna dobrá zpráva nakonec – program na
bezúročné půjčky na výměnu kotlů bude nadále
probíhat beze změn a úsporná opatření se jej nedotknou, neboť jsme na tyto účely již obdrželi dotaci ze

Státního fondu životního prostředí. Všichni žadatelé,
kteří již mají podepsanou smlouvu s Krajem, si tedy
mohou nadále žádat o tuto půjčku.
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 9. března 2020
(přítomno všech 5 členů rady města,
další přítomní: MěÚ - Ing. Hana Dlouhá, vedoucí finančního a správního odboru, Miroslava Zatloukalová, referent finančního a správního odboru,
jednání řídil starosta města Ing. Patrik Schramm)
 schvaluje Smlouvu o poskytování bezúplatných služeb poskytnutých Hasičským záchranným sborem
Moravskoslezského kraje;
 doporučuje zastupitelstvu města schválit členství
města Budišov nad Budišovkou ve spolku Krajina břidlice, z. s., se sídlem Halaškovo nám. 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou;
 schvaluje předložený návrh ﬁrmy PETRSTONE, s.r.o.
na stanovení dobývacího prostoru štěpných břidlice
Nové Oldřůvky;
 schvaluje užití pozemků p. č. 438/3 a 485/2 v katastrálním území Nové Oldřůvky I. pro účel stanovení
dobývacího prostoru;
 schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-8016913/3, Budišov nad Budišovkou, č. p.
404/11, rozš. KNN pro oprávněného ČEZ Distribuce,
a.s. spočívající v zajištění práv oprávněného umístit,
provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční
soustavy, provádět obnovu, výměnu a modernizaci,
věcným břemenem bude zatížen pozemek p. č.
3512/3, 282/6 a 282/7, k. ú. Budišov nad Budišovkou,
věcné břemeno se bude zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 2 000 Kč + DPH a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy;
 schvaluje pacht pozemku p. č. 3924 zahrada - o výměře 303 m2, k. ú. Budišov nad Budišovkou paní M. H.
za pachtovné ve výši 303 Kč/rok;
 schvaluje zveřejnění záměru města na pronájem pozemků v majetku
o k. ú. Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 3509/1 ost. plocha - část o výměře cca 120 m2
parcela č. 249/4 zahrada - část o výměře cca 6 m2
 doporučuje zastupitelstvu města schválit úplatný
převod pozemku parcela č. 2254/1 ostatní plocha –
sportoviště a rekreační plocha o výměře 18 357 m2,
k. ú. Budišov nad Budišovkou, společnosti R&L Niňos
s.r.o., se sídlem Náměstí Svobody 7, Přerov, za kupní
cenu ve výši stanovenou dle nového znaleckého posudku, podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města;
 doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemků do majetku města:

4












o k. ú. Budišov nad Budišovkou:
parcela č. st. 245 ost. plocha část o výměře cca 30 m2,
prodávající: p. D. R.
o k. ú. Staré Oldřůvky:
parcela č. 179/5 TTP o výměře 239 m2
parcela č. 179/4 ost. plocha o výměře 53 m2 prodávající: p. J. J.
schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků z majetku města:
o k. ú. Guntramovice:
parcela č. 277 ostatní plocha o výměře 193 m2
o k. ú. Staré Oldřůvky:
parcela č. 2317 ostatní plocha o výměře 235 m2
parcela č. 2336 TTP o výměře 2 693 m2
parcela č. 2338 TTP o výměře 564 m2
o k. ú. Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 3944 ost. plocha část o výměře cca 200 m2
parcela č. 4671 ost. plocha o výměře 32 m2
parcela č. 3568/2 ost. plocha část o výměře cca 1 000 m2
parcela č. 2/2 ost. plocha o výměře cca 311 m2
parcela č. 3507/4 ost. plocha část o výměře cca 65 m2
o k. ú. Podlesí nad Odrou:
parcela č. 7 ost. plocha o výměře 154 m2
parcela č. 2268/29 ost. plocha – část o výměře cca 60 m2
neschvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků z majetku města:
o k. ú. Guntramovice:
parcela č. 539/1 ostatní plocha – část
parcela č. 90 vodní plocha o výměře 1 901 m2
o k. ú. Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 3566/21 ost. plocha část o výměře cca 80 m2;
schvaluje zařazení správního území města Budišov
nad Budišovkou do území působnosti Místní akční
skupiny Opavsko z. s. (MAS) a území působnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
MAS Opavsko na období 2021 – 2027; schválením
zařazení do území působnosti MAS Opavsko městu
Budišov nad Budišovkou nevznikají ﬁnanční závazky
vůči MAS Opavsko ani jiným subjektům;
schvaluje platový výměr řediteli Střediska volného
času Budišov nad Budišovkou, p. o. Bc. Josefovi Poljakovi;
schvaluje výsledek veřejné zakázky malého rozsahu
„Učebna polytechnického vzdělávání na ZŠ Budišov
nad Budišovkou“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy s vítěznou ﬁrmou KDZ, s.r.o. Vizovice;
schvaluje uzavření Mateřské školy Budišov nad Budišovkou v době hlavních prázdnin v termínu od 13. 7.
do 7. 8. v roce 2020;
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 schvaluje poskytnutí návratné ﬁnanční výpomoci
p. L. H. na předﬁnancování výměny kotle na pevná
paliva dle předložené Smlouvy a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy;
 schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 15 000 Kč pro
p. V. H. a pověřuje starostu města k podpisu dokumentu „Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace“;
 schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 50 000 Kč
panu V. H., na nově vybudovanou domácí ČOV a pověřuje starostu města k podpisu dokumentu „Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace“;
 schvaluje vyřazení nepotřebného majetku dle přiloženého soupisu (zůstatková hodnota tohoto majetku
= 0 Kč) a schvaluje přiloženou kupní smlouvu mezi
Obcí Medlov a Městem Budišov nad Budišovkou, jejímž předmětem je odkoupení vyřazeného movitého
majetku za sjednanou kupní cenu 6 000 Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy;
 schvaluje přijetí účelově určeného ﬁnančního daru od
WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI ve výši 5 168
Kč ve školním roce 2019/2020, a to v období od 10. 3.
2020 do 30. 6. 2020 pro 3 žáky Základní školy Budišov
nad Budišovkou, okres Opava, p. o.;
 schvaluje vyhlášení dne ředitelského volna dne
17. 4. 2020 dle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.
(školský zákon) pro I. až IV. ročníky (1., 2. A, 2. B, 3., 4. A
a 4. B třída);
 schvaluje odpisové plány Města Budišov nad Budišovkou a příspěvkových organizací města – ZŠ, SVČ,
TS a ND na rok 2020 dle přiložených soupisů;
 schvaluje úhradu výdajů za stravné ve školní
jídelně základní školy v Budišově nad Budišovkou
z rozpočtu města pro seniory, kteří při prvním
odchodu do starobního důchodu byli zaměstnanci
Města Budišov nad Budišovkou ve výši 16 Kč na
1 odebraný oběd;
 schvaluje přiloženou Kupní smlouvu na odběr stravování mezi Městem Budišov nad Budišovkou a Základní školou Budišov nad Budišovkou, okres Opava,
p. o. a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
dle předchozího bodu;
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 4 pro rok 2020
v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši
2 845 228,67 Kč
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
SR
+ 2 845 228,67 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
– 142 261,43 Kč
3293 – 5909 – Ostatní neinv. výdaje j.n. (město)
+ 808 469,90 Kč
3293 – 5336 – Neinvest. transfery zřízeným přísp. org.
(ZŠ)
+ 1 459 605,00 Kč
3293 – 5336 – Neinvest. transfery zřízeným přísp. org.
(MŠ)
+ 719 415,20 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 5 pro rok 2020 na
straně výdajů na poskytnutí účelové investiční dotace
schválené ZM dne 5. 2. 2020 ve výši 492 386,88 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
– 492 386,88 Kč


















3412 – 6313 – Investiční transfery neﬁn. podn. subj.
právn.osobám
+ 492 386,88 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 6 pro rok 2020
na straně příjmů a výdajů v celkové výši 1 000 000 Kč
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 2460 – Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
+ 1 000 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
+ 1 000 000 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 7 pro rok 2020 na
straně výdajů v celkové výši 96 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva – 96 000 Kč
5311 – 6122 – Stroje, přístroje a zařízení
+ 48 000 Kč
6171-6122 - Stroje, přístroje a zařízení + 48 000 Kč
schvaluje v souladu s vnitřním předpisem směrnice
č. 1/2020, o hospodaření se sociálním fondem (dále
jen „sociální fond“) rozpočet sociálního fondu na rok
2020 dle přiloženého materiálu;
schvaluje konání zápisu do Mateřské školy dne
6. 5. 2020 od 14.00 hodin v budově mateřské školy;
schvaluje přijetí ﬁnančního daru od ﬁrmy SitePark
na pořádání 5. reprezentačního plesu Města Budišov
nad Budišovkou a Linasetu ve výši 2 000 Kč, schvaluje přiloženou darovací smlouvu a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy;
schvaluje přijetí ﬁnančního daru od pana Kamila Neuwertha na pořádání 5. reprezentačního plesu Města
Budišov nad Budišovkou a Linasetu ve výši 2 000 Kč,
schvaluje přiloženou darovací smlouvu a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy;
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 8 pro rok 2020 na
straně příjmů a výdajů v celkové výši 4 000 Kč
o v příjmové části rozpočtu
3399 – 2321 – Přijaté neinvestiční dary
+ 4 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
3399 – 5194 – Věcné dary
+ 4 000 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 9 pro rok 2020
v části rozpočtu tř. 8 – Financování a v účtové skupině
45 – Dlouhodobé závazky ve výši 20 145 000 Kč
o tř. 8 - Financování
0000 - 8123 – Dlouhodobé přijaté úvěrové prostředky
+ 20 145 000 Kč
o na straně výdajů
Účet 451 0640 (účet překlenovacího úvěru):
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby + 20 145 000 Kč
schvaluje převod ﬁnančních prostředků rozpočtovaných na účet 231 (výdajový) do rozpočtové rezervy
o na straně výdajů
Účet 231 0000 (rozpočtováno v rámci schváleného
rozpočtu na rok 2020 - výdajový účet):
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby – 20 145 000 Kč
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
+ 20 145 000 Kč

dne 20. března 2020
(přítomno všech 5 členů rady města,
jednání řídil starosta města Ing. Patrik Schramm)
 schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi Městem Budišov nad Budišovkou a MILIMEX S. A. na akci
„Modernizace MŠ Budišov nad Budišovkou“;

5

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

dne 20. dubna 2020
(přítomno všech 5 členů rady města,
další přítomni: MěÚ - Ing. Hana Dlouhá, vedoucí finančního
a správního odboru,
jednání řídil starosta města Ing. Patrik Schramm)
 schvaluje Závěrečnou inventarizační zprávu o provedení řádné inventarizace majetku a závazků zřízených příspěvkových organizací Města Budišov nad Budišovkou
za rok 2019 (MŠ, ZŠ, SVČ, TS a ND);
 schvaluje vyřazení majetku dle přiložených návrhů
Ústředních inventarizačních komisí jednotlivých příspěvkových organizací (ZŠ, SVČ, TS);
 schvaluje účetní závěrku za rok 2019 zřízených
organizací Města Budišov nad Budišovkou podle § 5
vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování
účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
(MŠ, ZŠ, SVČ, TS, ND) dle přiložených materiálů;
 schvaluje vyhodnocení plnění závazných ukazatelů,
hmotné zainteresovanosti a rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací města – MŠ, ZŠ, SVČ,
TS a ND za rok 2019 dle přiložených materiálů;
 schvaluje úpravu schváleného rozpočtu města č. 10 pro
rok 2020
o na straně příjmů
1345 - Poplatek z ubytovací kapacity
– 56 800 Kč
1342 – Poplatek z pobytu
+ 56 800 Kč
 bere na vědomí účetní závěrku obchodní společnosti
Lesy Budišov nad Budišovkou, s.r.o. za období
1-12/2019;
 bere na vědomí účetní závěrku obchodní společnosti
TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o. za období
1-12/2019;
 schvaluje zveřejnění záměru města na pronájem pozemků v majetku k. ú. Staré Oldřůvky, parcela č. 530/2
ost. plocha – jiná plocha o výměře 14 483 m2;
 schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8015515/3, Budišov nad Budišovkou,
p.č. 620/17, kNN pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s.
Věcným břemenem bude zatížen pozemek p. č. 619/2
zahrada a pozemek p. č. 620/1 TTP, k.ú. Budišov n. B.
Věcné břemeno se bude zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 2 000 Kč + DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
 schvaluje Nájemní smlouvu č. 1/2020/BnB na pozemek
parcela č. 2282/6 ostatní plocha - část o výměře 1 500 m2,
k. ú. Budišov nad Budišovkou, pronajímatel: K. R. a K. A.,
nájemce: Město Budišov nad Budišovkou, a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy;
 neschvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků z majetku města k. ú. Guntramovice, parcela
č. 1393 ostatní plocha o výměře 6 548 m2;
 schvaluje prodloužení termínu plnění závazku p. A. V.
vůči Městu Budišov nad Budišovkou, vyplívajícího z kupní smlouvy ze dne 5. 2. 2018, do 31. 12. 2020;
 schvaluje výsledek výběrového řízení na stavební práce v rámci projektu „Rekonstrukce místních komunikací
Bezručova, Mírových letnic a Lidická“, pověřuje starostu města podpisem smlouvy s vítěznou ﬁrmou SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01, Krnov,
IČ: 25357352;
 doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Rekonstrukce místních
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komunikací - ul. Bezručova, Mír. letnic, Lidická“ ve výši
400 000 Kč;
schvaluje výsledek poptávkového řízení na výkon technického dozoru stavebníka na akci Rozhledna Kopřivná
a pověřuje starostu města podpisem příkazní smlouvy
na výkon technického dozoru stavebníka mezi Městem
Budišov nad Budišovkou a Ing. Kamilem Neuwerthem;
doporučuje zastupitelstvu města přijetí překlenovacího úvěru od Komerční banky, a.s. na akci „Silesianka“
– stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu
Silesia – Rozhledna Kopřivná;
schvaluje umístění sídla spolku DGC Flying Dragons
BnB na adrese Partyzánská 229, 747 87 Budišov nad
Budišovkou;
schvaluje výsledek poptávkového řízení na akci Budišov - chodníky Lidická a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo mezi Městem Budišov nad Budišovkou a ROSIS s.r.o ve výši 327 886,13 Kč;
schvaluje podpachtovní smlouvu mezi obchodní ﬁrmou
TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o. a zemědělským
podnikatelem Jiřím Kynclem na pozemky ve Skiareálu
Guntramovice dle přiloženého materiálu a pověřuje
jednatele společnosti TeSport Budišov nad Budišovkou,
s.r.o. podpisem smlouvy;
schvaluje pronájem pozemků v majetku:
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 3509/1 ost. plocha - část o výměře cca 120 m2
panu Mgr. P. F. za nájemné ve výši
120 Kč/rok
parcela č. 249/4 zahrada - část o výměře cca 6 m2
p. V. N. za nájemné ve výši 50 Kč/rok;
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 15 000 Kč
p. E. M., na nově vybudovaný zdroj pitné vody a pověřuje starostu města k podpisu dokumentu „Veřejnoprávní
smlouva o poskytnutí dotace“;
bere na vědomí žádost p. Š. odvozu stropních desek
z bývalé kotelny Na Sídlišti 699 a pověřuje ředitele TS
Budišov nad Budišovkou vypracováním cenové nabídky
zlikvidování stropních desek.
schvaluje prominutí úplaty za předškolní vzdělávání
v měsíci dubnu 2020;
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 11 pro rok 2020 na
straně výdajů v celkové výši 25 784 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
– 25 784 Kč
5311 – 5137 – DDHM
+ 25 784 Kč
schvaluje nákup osobního automobilu Škoda Yetti
v hodnotě 140 000 Kč včetně DPH pro LESY Budišov
nad Budišovkou, s.r.o.;
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 12 pro rok 2020 na
straně výdajů v celkové výši 465 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva – 465 000 Kč
2212 - 5141 – Úroky
+ 265 000 Kč
2169 – 5141 – Úroky
+ 200 000 Kč

dne 28. dubna 2020
(přítomno všech 5 členů rady města,
jednání řídil starosta města Ing. Patrik Schramm)
 schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené
dne 16. 3. 2020 mezi Městem Budišov nad Budišovkou
a FEMONT OPAVA s.r.o. a pověřuje starostu města
podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.
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Zastupitelstvo města
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na
území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17 (cizí stání občané, kteří jsou v obci hlášeni
k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici na sekretariátu vedení města, Halaškovo náměstí 2, Budišov nad Budišovkou.
11. zastupitelstvo města konané dne 6. května 2020
(pro: 15, proti: 0, zdrželo se: 0)
(přítomno: 15 členů zastupitelstva města,
 schvaluje zprávu o činnosti ﬁnančního výboru zastudalší přítomní: MěÚ – Ing. Hana Dlouhá, vedoucí finančpitelstva města za rok 2019 dle přiloženého materiálu;
ního a správního odboru,
(pro: 15, proti: 0, zdrželo se: 0)
jednání řídil: Ing. Patrik Schramm, starosta města)
 schvaluje plán činnosti ﬁnančního výboru zastupitel jmenuje předsedu komise pro přípravu návrhu
stva města na rok 2020 dle přiloženého materiálu;
usnesení Ing. Rostislava Kyncla a členy Ing. Františka
(pro: 15, proti: 0, zdrželo se: 0)
Vrchoveckého a Vladana Duška;
 schvaluje zprávu o činnosti kontrolního výboru zastu(pro: 14, proti: 0, zdržel se: Ing. Rostislav Kyncl)
pitelstva města za rok 2019 dle přiloženého materiálu;
 jmenuje ověřovatele zápisu MUDr. Zdeňka Flatanov(pro: 15, proti: 0, zdrželo se: 0)
ského a Ing. Pavla Brodského;
 schvaluje plán činnosti kontrolního výboru zastupitel schvaluje na základě přiloženého návrhu opatření
stva města na rok 2020 dle přiloženého materiálu;
v roce 2020:
(pro: 15, proti: 0, zdrželo se: 0)
1. realizovat pouze započaté a prokazatelně objedna-  schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezskéné investiční akce, ostatní odložit,
ho kraje na akci „Rekonstrukce místních komunikací
2. snížit poskytování celoročního příspěvku na provoz
- ul. Bezručova, Mír. letnic, Lidická“ ve výši 400 000 Kč
příspěvkovým organizacím ve výši 10 % provozních
a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o ponákladů, s výjimkou osobních nákladů,
skytnutí dotace;
3. snížit poskytování ﬁnančních prostředků formou zá(pro: 15, proti: 0, zdrželo se: 0)
půjčky obchodní společnosti Lesy a smluvní dotace  schvaluje členství města Budišov nad Budišovkou ve
na krytí ztráty sportovní haly obchodní společnosti
spolku Krajina břidlice, z.s., se sídlem Halaškovo náTeSport ve výši 10 %, s výjimkou osobních nákladů,
městí 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou.
4. snížit o 10 % provozní výdaje u kapitol města MP,
(pro: 12, proti: 0, zdrželi se: Ing. Pavel Brodský, MUDr.
HZS, správa, s výjimkou osobních nákladů, zastuZdeněk Flatanovský, Desanka Sekerková)
pitelstva obcí,
5. poskytovat dotace na DČOV a studny pouze u rozestavěných, či prokazatelně objednaných staveb,
6. rozhodnout o poskytnutí dotací na rekonstrukce objektů v MPZ ve 3. Q 2020,
7. snížit rozpočtovanou výši poskytování dotací neziskovým organizacím o 50 % a rozhodnout o jejich
poskytnutí ve 3. Q 2020,
8. pozastavit vyplácení mimořádných odměn k platu
(mzdě) u města, příspěvkových organizací i obchodních společností do odvolání,
9. u organizací města využít možnosti sjednání dotací
na veřejně prospěšné práce poskytované úřadem
práce;
(pro: 14, proti: 0, zdržel se: Ing. Pavel Brodský)
 ukládá radě přijatá opatření v souvislosti s daňovými
příjmy k 30. 6. 2020 vyhodnotit a předložit ZM v průběhu 3. Q 2020 následovně:
1. rozpočtová opatření rozpočtu města na rok 2020,
2. úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací (příspěvku na provoz) a smluvních vztahů
(zápůjčka, dotace) s obchodními společnostmi Lesy
a TeSport v roce 2020;
(pro: 14, proti: 0, zdržel se: Ing. Pavel Brodský)
 schvaluje přijetí překlenovacího úvěru od Komerční
banky, a.s. na akci „Silesianka“ – stezka rozhleden
a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia – Rozhledna Kopřivná a pověřuje starostu města podpisem
Smlouvy o úvěru č. 99025764440 mezi Městem Budišov nad Budišovkou a Komerční bankou, a.s.;
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Nechejte si rychle a pohodlně napustit bazén!
Vyhnete se sousedským sporům
Zahradní bazén je možné napouštět zdlouhavě z veřejné vodovodní
sítě s rizikem řady nepříjemností,
nebo zvolit pohodlnější a výhodnější cestu v podobě dovozu vody
do bazénu cisternou Severomoravských vodovodů a kanalizací
Ostrava. Proces bude výrazně
rychlejší a nedotkne se negativně okolních odběratelů. Zájem o tuto službu každoročně výrazně stoupá –
loni se téměř zdvojnásobil. Opatrnost je na místě také
v případě napouštění bazénu ze studny. Je vhodné si
nechat provést laboratorní rozbor, zda je voda k danému použití vhodná a nepředstavuje zdravotní riziko.
Vodárenská společnost zjednodušila a zpřehlednila cenovou politiku služby – kromě bezplatné zákaznické linky je
možné využít jednoduchý poptávkový formulář na internetových stránkách www.smvak.cz v sekci Nabídka služeb.
Na rozdíl od některých jiných tuzemských vodárenských
společností se SmVaK Ostrava rozhodly nabízet službu
i v letošním roce poznamenaném v naší zemi od března
epidemií nového typu koronaviru. Služba bude poskytnuta
při přísném dodržení všech hygienických a bezpečnostních pravidel, aby bylo zdravotní riziko minimalizováno. Ať
již jde o vybavení osobních ochranných pomůcek v podobě rukavic, roušek a odpovídajícího oblečení, nebo bezkontaktní způsob platby.
Česká republika je evropským premiantem z hlediska
počtu bazénu na počet obyvatel. Teplejší počasí v uplynulých letech navíc vedlo k tomu, že lidé touží relaxovat
u svých bazénů o několik týdnů dříve, než to bylo obvyklé
v minulosti. Proto jich u domů v našich městech a vesnicích s rozšiřující se zástavbou stále přibývá. To platí i pro
moravskoslezský region.
Jak správně postupovat při napouštění zahradních
bazénů? Které zásady dodržovat, aby se lidé vyhnuli zklamání v podobě zakalené vody nebo předešli problémům

Vodné a stočné od 1. května 2020
Cena
bez DPH

Cena
včetně
DPH 10 %

voda pitná (vodné)

41,10

45,21

voda odvedená (stočné)

36,51

40,16

Celkem vodné a stočné

77,61

85,37
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ve vodovodní síti, čímž mohou rozzlobit obyvatele celé lokality, kde bydlí? Je efektivní napouštět bazén ze
sítě, nebo je lepší svěřit celý proces
do rukou profesionálů?
„Problémy mohou přijít v momentě, kdy se rozhodne větší množství
odběratelů v lokalitě napouštět prostřednictvím přípojky bazén ve stejný čas, a lidé ho chtějí
mít navíc napuštěný co nejrychleji. Při náhlém zvýšení odběru může dojít ke 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. Nárazové odběry mohou také způsobit pokles tlaku vody. To se negativně projeví
u ostatních odběratelů, kteří můžou být omezeni v odběru
ze sítě.“ Nepříjemným situacím lze předejít dodržováním
několika základních pravidel. Bazén je vhodné napouštět
pozvolna, klidně několik dnů a ideálně mimo odběrové špičky. Nejlépe přes noc ve všední den.
„Existuje ale pohodlnější a efektivnější řešení. Když si
lidé nechají dovézt vodu do bazénu cisternou, vyhnou
se nepříjemnostem, které mohou potenciálně nastat. Budou mít navíc jistotu, že nebudou omezovat své sousedy,
a předejdou tím případným sousedským sporům. V loňském roce jsme ke spokojenosti našich odběratelů napustili více než tři sta deset bazénů, přičemž počet zájemců
o tuto službu každoročně roste.“¨
Nejaktivnější byli v tomto ohledu obyvatelé Opavska, kteří
si nechali loni napustit 100 bazénů, naopak nejmenší zájem
o tuto službu projevili lidé na Novojičínsku s 36 napuštěnými
bazény. Majitelé bazénu na Frýdecko-Místecku a Karvinsku si shodně nechali navézt vodu do téměř 90 bazénů.
Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny se mohou obrátit na zákaznickou linku SmVaK
Ostrava 800 292 400, kde jim budou poskytnuty detailní
informace o možnosti dodávky a ceně dle parametrů bazénu. Linka je bezplatná a je v provozu v pracovní dny od
půl osmé ráno do osmi hodin večer.
Cena za napuštění se odvíjí od vzdálenosti od nejbližšího
provozu SmVaK Ostrava, které službu poskytuje, a objemem bazénu. V případě, že je možné bazén navézt jednou cisternou, činí cena do vzdálenosti deseti kilometrů
1 165 korun bez DPH.
Opatrnost je na místě také v případě, že si lidé napouštějí bazén ze své studny. Je žádoucí si nejdříve nechat ve
specializované laboratoři prověřit, zda je voda ke koupání
vhodná. Obrátit se je možné například na laboratoře společnosti Vodotech (www.vodotech.cz). Mgr. Marek Síbrt,
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Zákaznická centra SmVaK Ostrava opět otevřena
Provozní doba zákaznických center SmVaK Ostrava
pro veřejnost:
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Pondělí

9:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Středa

9:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Návštěvy zákaznického centra SmVaK Ostrava nebo
oddělení vyjadřování jsou umožněny pouze přes rezervační systém, který zákazníci najdou na internetové
stránce www.smvak.cz v sekci Zákazníci. Bez předchozí rezervace termínu nebude návštěva umožněna.

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

Při návštěvě zákaznických center SmVaK Ostrava je
nezbytné dodržovat tato pravidla:
- Vstup je umožněn pouze osobám se zakrytými dýchacími cestami (rouška, šátek nebo jiná ochrana
úst a nosu),
- Do kanceláře zákaznického centra je možné vstupovat pouze jednotlivě a na vyzvání zaměstnankyň
SmVaK Ostrava,
- Při pohybu v čekacích prostorech zákaznického
centra je nezbytné dodržovat rozestupy minimálně
dva metry, jak určuje příslušné značení.
„Zákaznická centra jsou vybavena jednorázovými psacími potřebami pro zákazníky, kteří je mohou v případě
potřeby využít, stejně jako přípravky pro dezinfekci rukou
a jednorázové rukavice. Nadále upřednostňujeme v zájmu ochrany zákazníků i zaměstnanců vyřizování záležitostí neosobní formou – emailem na adresách smvak@
smvak.czz nebo zakaznickesluzby@smvak.cz, prostřednictvím bezplatné zákaznické linky 800 292 400 a využitím bezhotovostní platby. Zvažte proto, prosím, zda je
Vaše návštěva zákaznického centra nezbytná.“
Jak mohou lidé komunikovat se společností SmVaK Ostrava a vyřizovat své požadavky bez nutnosti
osobního kontaktu:

- Bezplatná zákaznická linka 800 292 400 je v provozu v pracovní dny od 7:30 do 20:00. Linka byla technicky a personálně posílena, aby byly bez problémů
plněny požadavky zákazníků. Bezplatná poruchová linka 800 292 300 zůstává v provozu non stop.
Speciální emailová schránka zakaznickesluzby@
smvak.cz, kam se mohou lidé obracet se svými
požadavky. Dále zůstává v provozu také emailová
schránka smvak@smvak.cz.
- Služby vodárenské společnosti lze dále objednávat
přes aplikaci nabidkasluzeb.smvak.cz.
- Důležité formuláře a dokumenty jsou pro zákazníky připraveny ke stažení na internetových stránkách www.smvak.cz, sekce Zákazníci, podsložka
Dokumenty ke stažení.
- Oddělení vyjadřování - Lidé mohou nahlásit požadavek prostřednictvím internetových stránek vyjadrovani.smvak.cz, nebo přes bezplatnou zákaznickou linku 800 292 400. Rovněž žádosti o vyjádření
k existenci sítí, k možnostem napojení na vodovodní nebo kanalizační řad nebo odsouhlasení projektové dokumentace mohou lidé podat elektronicky
přes internetové stránky www.smvak.cz bez fyzického kontaktu a návštěvy zákaznického centra.
Mgr. Marek Síbrt,
manažer vnějších vztahů/mluvčí SmVaK

Zanedbali jste kvůli koronaviru kontrolu kvality vody ve své studni?
Je nejvyšší čas pro nápravu
Řada lidí nejen v moravskoslezském regionu v letošním
roce v souvislosti s omezeními, které vyvolala epidemie
COVID-19, zanedbala kontrolu kvality vody ve studních.
Je třeba být odpovědný ke svému zdraví a napravit to!
Po jarním tání je potřeba, stejně jako po deštích, které
dorazily do moravskoslezského regionu v květnu, po
povodních, nebo při suchu zkontrolovat, jakou vodu ze
studny pijeme. Její kvalita je citlivá na klimatické podmínky, které jsou v letošním roce velmi rozkolísané.
Sněhu nenapadlo v zimě mnoho, paradoxně víc bylo dešťových srážek. Po extrémně suchém dubnu vydatně zapršelo v řadě míst moravskoslezského regionu také v květnu. V případech, které v důsledku vedou k přítoku zvýšeného množství vody do lokálních vodních zdrojů, přichází
na řadu nezbytná péče o studny a kvalitu vody v nich.
Řada lidí v letošním roce odložila každoroční analýzu
vody, kterou ze studny pijí, v souvislosti s omezujícími
opatřeními, která přinesla epidemie nového typu koronaviru. Vzhledem k tomu, že nouzový stav v naší zemi skončil a společnost se až na speciﬁcké případy vrací k normálnímu fungování, je vhodný čas jarní zpoždění nebo
opomenutí napravit.
Od 1. do 30. června je možné využít nabídku společnosti
VodoTech na rozbory vody s dvacetiprocentní slevou bez
ohledu na počet analyzovaných ukazatelů. „Provádíme
chemické, mikrobiologické, biologické i senzorické zkoušky všech typů vod. Kromě naší akreditované Centrální
laboratoře v Ostravě – Mariánských Horách působíme
v regionu také v areálech čistíren odpadních vod v Havířově, Třinci, Novém Jičíně a Opavě, kam je možné vzorky
odpadní vody dovézt, nebo v areálech úpraven vod v Podhradí u Vítkova a Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, kde
přijímáme vzorky pro rozbory pitné vody.“
Kdo pije ze studny?

Zhruba 90 % lidí v České republice je zásobováno vodou
z veřejných vodovodů. Zbývajících 10 % obyvatel naší
země je závislých na vodě z veřejných nebo domovních
studní. Další zhruba pětina obyvatelstva používá vodu ze
studní na chalupách, chatách o víkendech a na dovolené.
A všichni tito lidé by měli odpovědně přistupovat k tomu,
aby monitorovali, jakou vodu z těchto zdrojů pijí, a zda má
odpovídající kvalitu s ohledem na lidské zdraví.
Společnost VodoTech doporučuje majitelům studní provádět nejen pravidelné čištění a údržbu, ale také věnovat
pozornost kontrole kvality využívaných zdrojů. Argument
uživatelů, že není potřeba vodu ze zdroje testovat, protože dlouhodobé užívání se obešlo bez jakýchkoliv zdravotních komplikací, a voda má navíc vynikající chuťové
vlastnosti, neobstojí.
Především děti a citlivější osoby mohou být postiženy
střevními či zažívacími problémy v případě výskytu bakterií fekálního původu. Například při vypití vody kontaminované bakterií Escherichia coli, mohou nastat zdravotní
komplikace. A tato rizika jsou vyšší především v obdobích, kdy do studny přitéká více vody z okolí. Tedy například v obdobích jara, nebo vydatných přívalových srážek.
Veškeré další informace lze najít na webu www.vodotech.cz
Co má vliv na kvalitu vody ve studni?
Klimatické faktory – tání sněhu, povodně, sucho
Materiál využitý pro stavbu studny, vrty a rozvody
vody
Okolní prostředí – možná kontaminace například ze zemědělské nebo průmyslové činnosti
Geologické podložíí – může mít vliv na přítomnost
manganu, železa a dalších kovů
Veškeré další informace lze najít na webu www.vodotech.cz
Pavla Veselá, Vodotech, spol. s r.o.
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Některé události řešené Městskou policií v Budišově n/B.
v měsících březen a duben 2020
4. 3. 2020 - 17.20 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení, že na autobusovém nádraží
v Budišově nad Budišovkou je nějaká opilá žena, která tu pokřikuje
na kolemjdoucí. Po příjezdu hlídky
na místo bylo zjištěno, že žena je
v podnapilém stavu, kdy je schopna
komunikace i chůze. Hlídka tedy ženu uklidnila, kdy ta
uposlechla a poté byla z místa vykázána a odešla do
míst svého bydliště. Věc byla na místě řešena domluvou
a případ byl strážníky zadokumentován.
4. 3. 2020 - 12.55 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení, že na ul.
Bezručova v Budišově nad Budišovkou se po vozovce
volně pohybuje kůň. Hlídka po příjezdu na místo tohoto
koně zahnala mimo vozovku na prostranství za sportovní
halou a následně informovala majitele o volném pohybu
jeho koně. Ten se na místo dostavil, koně si odchytil
a uzavřel do nedalekého výběhu, kde koně uzavřel
a zjistil, že je ohrada poškozená. Jelikož se jednalo
o druhý únik tohoto koně ze zajištěné ohrady, kdy
pokaždé došlo k jejímu poškození, má majitel důvodné
podezření, že mu úmyslně někdo ohradu poškozuje. Věc
byla na místě řešena domluvou a případ byl strážníky
zadokumentován.
6. 3. 2020 - 21.40 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení, že před chvíli
někdo na silnici u jejich domu na ul. Na Sídlišti v Budišově
nad Budišovkou převrátil a vysypal popelnici. Po příjezdu
hlídky na místo bylo zjištěno, že se zde již nachází hlídka
PČR, se kterou společně provedli kontrolu okolí, kdy
se zde podařilo dohledat osobu, která tuto popelnici
vysypala. Tato osoba se k činu přiznala, kdy s dalším
rodinným příslušníkem nepořádek uklidili a věc si dále
na místě dořešila hlídka PČR. Případ byl strážníky
zadokumentován.
9. 3. 2020 – 14.45 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení, že na náměstí
Republiky v Budišově nad Budišovkou volně pobíhá
nějaký pes bez vodítka, kterého zde venčí jeho majitelka.
Hlídka na místě kontaktovala majitelku tohoto psa, kdy
jí bylo sděleno, že se tímto svým jednáním, kdy neměla
psa na vodítku a nechala ho běhat volně, dopustila
přestupku proti OZV města a za tento přestupek jí byla
udělena bloková pokuta.
12. 3. 2020 - 11.42 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení, že v Guntramovicích u točny autobusu leží sražená srna. Hlídka
proto ihned kontaktovala správce příslušné honitby,
kterého informovala o této uhynulé srně, kdy ten
následně zajistil její likvidaci. Případ byl strážníky
zadokumentován.
16. 3. 2020 - 18.50 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení, že z komína
domu na ul. Bezručova v Budišově nad Budišovkou,
který je poblíž domovu Letokruhy, jde kouř, který jde do
oken pokojů tohoto domova a smradem obtěžuje jeho
personál i klienty. Hlídka po příjezdu na místo zjistila
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majitele tohoto domu, kdy zde už z komína vycházel jen
slabý kouř a ten byl upozorněn na oznámené skutečnosti.
Majitel domu se hlídce omluvil a sdělil, že topit nebude
a již se to nebude opakovat. Věc byla řešena domluvou
a případ byl strážníky zadokumentován.
20. 3. 2020 – 17.15 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení, že na náměstí
Republiky v Budišově nad Budišovkou leží na zemi
nějaká žena. Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno,
že zde leží žena, která je v podnapilém stavu, má krvavé
zranění na hlavě a tím, jak se uhodila do hlavy, by
mohla mít i nějaké vnitřní zranění. Hlídka proto na místo
přivolala sanitku RZS, která si zraněnou ženu převzala
a následně ji odvezla k dalšímu ošetření. Případ byl
strážníky zadokumentován.
21. 3. 2020 - 15.14 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení, kdy v panelovém
domě na ulici Na Sídlišti v Budišově nad Budišovkou
u sousedky dochází k velkému hluku, a oznamovatel se
bojí, aby se tam něco nestalo. Po příjezdu hlídky na místo
zde již byl klid a majitelka bytu hlídce sdělila, že je zde již
všechno v pořádku a že tady měla jen nějaké neshody se
synem, které si již vyřešili, nic se tady nestalo a za hluk
se omluvila. Případ byl strážníky zadokumentován.
4. 4. 2020 - 15.56 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení, že právě
dochází ke krádeži dřeva na skládce dřeva u vlakového
nádraží v Budišově nad Budišovkou. Při příjezdu hlídky
k místu oznámení byla na ul. ČSA spatřena skupinka tří
osob, která zde převážela na vozíku naložené dřevo.
Hlídka uvedenou skupinku zastavila a následně si zjistila
jejich totožnost, kdy bylo zjištěno, že se jedná o osoby
nezletilé, které uvedly, že dřevo si vzaly, aby měly doma
čím topit. Dřevo naložené na vozíku bylo těmito osobami
vráceno na skládku a tyto osoby byly následně předány
zákonným zástupcům, kterým bylo sděleno, čeho se
dopustily, a že celá věc bude předána správnímu orgánu
města Budišov nad Budišovkou k dalšímu řešení. Případ
byl strážníky zadokumentován.
4. 4. 2020 - 16.25 hod.
Přijala hlídka MP oznámení, že u pomníku na Halaškově
náměstí leží nějaký muž. Po příjezdu hlídky na místo
bylo zjištěno, že ležící muž je v silně podnapilém stavu,
je zraněný a neschopen pohybu. Hlídka proto na místo
přivolala sanitku RZS, která si zraněného převzala
a následně ho odvezla k dalšímu ošetření. Případ byl
strážníky zadokumentován.
11. 4. 2020 – 13.10 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení, že do prostor
zahrady Muzea břidlice na ul. Mlýnská v Budišově nad
Budišovkou spadl dron, který zde létal kolem domu.
Hlídka městské policie se dostavila na uvedené místo,
kde si dron převzala a umístila ho na stanici MP, kdy
byl následně předán na Městský úřad v Budišově nad
Budišovem, na Ztráty a nálezy, kde si ho může jeho majitel
vyzvednout. Případ byl strážníky zadokumentován.
13. 4. 2020 - 19.10 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení, že v domě
na ul. Komenského je v jednom bytě slyšet velký křik,
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a oznamovatelka má strach, aby se tam něco nestalo.
Hlídka Městské policie se dostavila na uvedené místo,
kde zjistila, že v jednom bytě tohoto domu došlo k sporu
mezi matkou a otcem, který zde nebydlí, ale přišel zde
navštívit své děti. Otec zde při komunikaci byl trochu více
hlučný, ale dle sdělení matky dětí zde nedošlo k žádnému
napadení, ani škodě na majetku. Protože zde jmenovaný
muž neměl trvalé bydliště, ani jiný právní nárok k bytu,
byl z bytu hlídkou vykázán, což uposlechl a odešel.
Vzhledem k zjištěným skutečnostem byla věc řešena
domluvou a případ byl strážníky zadokumentován.
15. 4. 2020 – 19.40 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení, že po cestě
směrem na Svatoňovice jde nějaká dezorientovaná žena,
která působí zmateně, a je zde nebezpečí, že jí může
někdo srazit. Hlídka se dostavila na uvedené místo, kde
zjistila, že se jedná o ženu z Budišova nad Budišovkou,
která je zmatená, kdy neví, kde se nachází, a neví, jak
se dostat domů. O tomto zjištění byl hlídkou informován

její syn, který se dostavil na místo, kde si matku převzal
a odvezl do místa bydliště, kde se o ni postará. Případ
byl strážníky zadokumentován.
25. 4. 2020 - 16.00 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou
řešen dopravní přestupek - nedovolené parkování na
chodníku na ul. Na Sídlišti. Řidič osobního vozidla zde
neoprávněně parkoval vozidlem na chodníku, kde to není
dopravní značkou povoleno, kdy za uvedený přestupek
mu byla udělena bloková pokuta.
29. 4. 2020 – 13.14 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení od OO PČR
Vítkov se žádostí o součinnost při zákroku u vloupání do
bytu na ul. Na Sídlišti v Budišově nad Budišovkou. Hlídka
na místě zajišťovala určené místo, kdy hlídka OO PČR
Vítkov zde prováděla úkony související s uvedeným
vloupání do daného bytu. Případ byl strážníky zadokumentován.
Grečmal Jaroslav, vedoucí strážník MP

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA

Informace ke svozu směsného komunálního odpadu
Vážení spoluobčané, dovoluji si v tomto vydání Budišovského zpravodaje připomenout zásady svozu komunálního odpadu v našem městě a jemu přilehlých obcích.
Podmínky svozu nádob SKO (popelnic):
 Nádoba je přistavena ve svozový den již od 6:00 hodin.
 K nádobě musí být bezpečný přístup bez terénních
překážek.
 Nádoba musí být přistavena max. 1,5 m od okraje silnice.
 Nádoba musí být v dobrém technickém stavu, aby nemohlo dojít k poškození zdraví pracovníků nebo svozové techniky.
 Nádoba může být plněna pouze komunálním odpadem nevhodným k třídění nebo popelem (vychladlým).
 Do nádob je přísně zakázáno ukládat žhavý nebo
mokrý popel, tekuté odpady, hořlaviny, žíraviny, výbušniny, uhynulá zvířata, nebezpečné odpady (barvy,
lepidla, pesticidy, léčiva, oleje, baterie, akumulátory,
elektrospotřebiče, zářivky, výbojky…).
 Nesmí být překročena nosnost nádob (popelnice 120 l

– max. 30 kg, plastová popelnice 240 l – max. 60 kg).
 Nádoba nesmí být plněna přes horní okraj.
 Do nádob nesmí být ukládány těžké, přilnavé a neskladné odpady (zemina, beton, cihly, kamení, štěrk
z posypů chodníků a komunikací, železný šrot, kartony, větve...).
 V případě, že odpadové nádoby obsahují nevhodný
obsah, nebudou vyvezeny!!
 Nádoby se musí dát vyprázdnit jejím překlopením do
svozového vozidla.
Pro jiné druhy pevného odpadu než je směsný komunální odpad je k dispozici „Sběrný dvůr města“ v areálu
Technických služeb. Tento je otevřen v pátek od 14:00
do 17:00 hodin a v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin. Zde
je možné uložit jiný odpad vyjma odpadu charakterizovaného jako nebezpečný.
Technické služby města Budišov nad Budišovkou děkují
za respektování těchto svozových podmínek.
Ing. Pavel Brodský, ředitel,
Technické služby města Budišov nad Budišovkou, p.o.

LESY BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU

Současná situace u městských lesů
Přestože se kůrovcová kalamita dál šíří napříč Českou republikou, vyskytují se už lesní majetky, odkud
kůrovec mizí, jelikož zmizely skoro všechny starší
smrky. Příkladem jsou i lesy Města Budišova. Klesající
množství nahodilých kůrovcových a živelných těžeb
naznačují, že kalamita už budišovské městské lesy
minula. Stále se však potýkáme s mnoha jinými problémy, které nám po kalamitě nastaly. To však se neobejde bez nemalých finančních nákladů, které jsou
s těmito problémy spojeny. V současné době se snažíme snížit náklady celého provozu. Využíváme veš-

kerých dotací, které jsou vypsány, tak abychom nezatěžovali Město dalšími finančními prostředky. Nyní
jsou v jednání:
- ﬁnanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované Ministerstvem zemědělství,
- dotace na oplocenky poskytované Moravskoslezským krajem,
- ﬁnanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové
kalamity v lesích poskytované Ministerstvem zemědělství,
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- příspěvky na VPP (veřejné prospěšné práce) poskytované úřadem práce,
- dotace na obnovu lesních porostů po kalamitách do
40 let na LHC Lesů města Budišova poskytované
SZIF (státní zemědělský intervenční fond),
- dotace na pořízení Univerzálního nakladače s kleštěmi pro manipulaci s materiálem poskytované SZIF.
Jedním z mnoha problémů je péče o nově vzniklé porosty, které musíme zabezpečit, aby odrostly buřeni a zvěři,
která je utlačuje a zabraňuje dalšímu růstu. Účinným
opatřením jak zabránit zvěři poškozování mladých
stromků, je stavba oplocenek. Na začátku letošního roku
byla krajským úřadem vypsaná dotační výzva na oplocování lesních porostů a úklid klestu, kde nám byla odsouhlasena částka, kterou můžeme použít na vybudování
6 km oplocení.
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Další problém, který nás v posledních letech trápí, je
chřadnutí až postupný rozpad mladých, převážně smrkových porostů. Tyto porosty, které byly v Budišově založeny řádově před dvaceti lety na zemědělských půdách,
se vlivem měnících se klimatických podmínek a následných vlivů (kůrovec, vítr), rozpadají, což nás staví do nepříznivé situace. Zbytky mladých porostů musíme vytěžit
a následně zalesnit vhodnější dřevinnou skladbou, která bude do budoucna lépe odolávat. Celý tento soubor
činností se nazývá rekonstrukce porostů do 40 let věku
a zahrnuje odstranění kalamitou poškozených mladých
porostů, přípravu ploch pro zalesnění, umělou obnovu
sadbou na plochách po kalamitách a ochranu nově založených porostů. V letošním jarním období jsme takto
obnovili 7 ha těchto kalamitou postihnutých mladých porostů, přičemž na plochu 5 ha se nám povedlo vyřídit dotaci poskytovanou SZIF (Státní zemědělský intervenční
fond), která je nyní ve fázi podepsané dohody.
Nedostatek pracovních sil pro lesní hospodářství řešíme tak, že nabízíme zaměstnání lidem evidovaných na
úřadu práce, a tím podporujeme zaměstnanost v místní
oblasti.
Byť Ministerstvo zemědělství a ostatní instituce nabízí
různý způsob pomoci pro lesní hospodářství formou dotace, bude v horizontu minimálně 15 let město dotovat
svůj lesní majetek ze své kasy, jak už to nyní činí. Proto pociťuji z přístupu rady města k lesnímu majetku velkou podporu, neboť i v této nelehké situaci, kdy náklady
převyšují výnosy z lesa, zaujímá rada města ke svému
majetku kladná stanoviska a pomáhá naší organizaci
formou zápůjčky na pěstební činnost a snížením nájmu.
Lidé by si měli uvědomit, že lesy nejsou pouze zdrojem
dříví, ale plní řadu dalších neméně důležitých funkcí,
jako je např. zadržování vody v krajině, chrání půdu proti
erozi a vysychání, jsou místem pro odpočinek a relaxaci.
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Toto povědomí o důležitosti lesa jako složitého ekosystému se snažíme šířit i mezi naše nejmladší spoluobčany,
přičemž jsme využili spolupráce základní školy při zalesňování. Žáci si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak je práce

v lese namáhavá, přičemž v podzimním období minulého
roku zalesnili 800 ks sazenic dubu, za což jim děkujeme,
a budeme se těšit na další spolupráci.
Ing. Josef Klus

TESPORT

Novinky ze společnosti TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o.
Tepelné hospodářství
Topná sezona je u konce, a tak je letní čas příležitostí
provést některé naplánované opravy na infrastruktuře
tepelného hospodářství. V plánu je úprava rozvodů v bývalé uhelné kotelně Na Sídlišti 699, dodání patních regulací na paty některých bytových domů na sídlišti, čištění
deskového výměníku tepla v kotelně B5 Na Sídlišti 710,
výměna měřidel tepla v kotelně B6 na ul. Partyzánská
a další drobnosti. V souvislosti se stavbou přístavby mateřské školy je v plánu i výměna zdroje tepla v kotelně
MŠ. Máme toho v plánu celkem dost, doba, kdy se netopí
je celkem krátká, nicméně věříme, že do zahájení další
topné sezony bude vše podstatné hotovo.

Sport
V souvislosti s všeobecným uvolňováním opatření k zabránění šíření nemoci Covid-19 se i provoz sportovního
areálu pomalu vrací do normálních kolejí. Pokud se nic
závažného nezmění, bude sportovní hala i umělá tráva
přes léto normálně v provozu, ovšem bude nutno dodržovat přísnější hygienický režim, zejména v šatnách
a sprchách. Doufejme, že s příchodem podzimu zůstane
vše stále v normálu a všichni budeme moci sportovat bez
výraznějších omezení.
Novinky sledujte na webu www.halabudisov.cz nebo na
facebookovém proﬁlu haly.
Ing. Slavomír Jaššo, jednatel společnosti

ŠKOLSTVÍ

Výuka v době „koronavirové“
Forma výuky se v půlce března ze dne na den zcela
zásadně změnila. Novému způsobu práce se musela
přizpůsobit většina lidí – od žáků, rodičů až po učitele.
Na začátku zavládl tak trochu chaos. Vzpomínám si,
že děti pobíhaly o přestávce a radostně hlásily, že se
školy zavírají. My učitelé jsme o tom neměli potřebné
informace, jen z médií. Snažili jsme se situaci uklidnit.
Nikdo nevěděl, jak dlouho to potrvá. Bude to jen na několik dní, týdnů nebo měsíce? Než se ustálilo, jak výuka bude probíhat, uběhlo asi 14 dní. Rozhodli jsme
se využívat platformu Bakaláři, kterou již někteří rodiče
používali ve formě elektronické žákovské knížky. Museli
jsme zohlednit také hledisko, že ne všichni mají přístup
k internetu, a tak dáváme k dispozici i tištěné materiály.
Aby nedošlo k zahlcení žáků učivem, ubrali jsme okrajové předměty a zaměřili se výhradně na češtinu, matiku
a angličtinu. Z nich na každý týden dostávají žáci úkoly
s vysvětlením. Ostatní naukové předměty se vyučují na
dálku v omezené míře.
Ze začátku jsme řešili například potíže s komunikací. Ne
všichni žáci a rodiče se ihned do dálkové výuky zapojili.
Některým žákům trvalo docela dlouho, než si uvědomili,
že jejich povinnosti za ně nikdo neudělá. Neschovají se
za spolužáky, tak jak to ve třídě občas dělávají. U učitele
byla potíž najít nějakou rovnováhu, tak aby učiva nebylo

málo ani hodně. Příprava pracovních listů s výukovými
materiály na každý týden je časově velmi náročná. Rozhodně má teď učitel daleko větší zápřah než ve škole.
Ve třídě vysvětlíte a opravíte cvičení společně ve skupině, ale na dálku musíte ke každému žákovi přistupovat
zvlášť. Jedná se spíše o individuální výuku. A jistě mi
dáte za pravdu, že učit takto více než 90 žáků (v mém
případě), to zabere spoustu času a energie.
Neměla bych opomenout práci rodičů. Zvláště na 1. stupni je nutná jejich pomoc. Klobouk dolů před všemi rodiči,
kteří chodí do práce, nebo pracují online, věnují se dětem
a do toho musí řešit stresové situace okolo domácnosti.
Opravdu před nimi smekám a děkuji jim za spolupráci.
Přestože má tento způsob výuky svá úskalí, spatřuji
v něm i mnohé výhody. Všichni se učíme novým dovednostem, hlavně používat všechny možné komunikační
nástroje a technologie, které se určitě budou hodit i v budoucnu. Děti také učíme organizovat si práci a čas, stanovit si pravidelný režim a také je vedeme k samostatnosti.
Teď už takto fungujeme 2,5 měsíce. Myslím, že se nám
to většinou daří. Přeji nám všem, ať vydržíme ještě do
léta, ať si z této situace vezmeme jen to pozitivní, ať se
nebojíme změn a hlavně, ať se všichni opět ve škole ve
zdraví setkáme.
Alena Zeisbergerová, učitelka AJ

Od září v novém kabátku
Byť nyní žijeme situací dnešních složitých dní i ve vyučovacím procesu, už nyní se mohou rodiče i žáci naší školy těšit na tři zbrusu nové učebny, které budeme v září
slavnostně otevírat. Dvě z nich, učebna přírodopisu
a fyziky a učebna chemie, jsou již hotovy, bohužel plá-

nované slavnostní otevření v březnu za přítomnosti mj.
významného zaměstnavatele ve městě muselo být odloženo kvůli koronavirové pandemii na později. Doufejme,
že v září již vše poběží tak, abychom mohli učebny nejen
otevřít, ale hlavně používat k efektivní výuce.
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Jedna učebna, která se bude pilovat ještě v letních měsících a na začátku školního roku, bude zbrusu nová učebna dílen. Tato vznikla skutečně nově, staré, padesátileté
ponky (možná i starší, že ) zmizely, vyměnila se i část
nářadí, byly pořízeny stroje (bruska, pila aj.), a součástí rekonstrukce je také dodávka 3D tiskárny a skeneru a dvou
robotických sad. Vývoj nelze zastavit a technika nás doprovází na každém kroku. Domnívám se, že je účelné
spojovat stroje s manuální zručností a neomezovat se
pouze na digitální (ne)schopnosti. Toto by měly plnit předměty vyučované právě v této učebně – snad se nám podaří v průběhu roku dostát vysněných pedagogických cílů.
Součástí všech rekonstrukcí byla již dříve instalovaná
plošina, která umožňuje bezbariérový pohyb vozíčkářům na části starého schodiště v budově na Halaškově

náměstí. To nás velmi těší, protože integrace tělesně postižených do všech částí vyučovacího procesu je dnes
snad již nezbytnou samozřejmostí. A této podmínce
jsme již dostáli.
Všechny tyto věci nejsou zadarmo a MŠMT ani jiný „státní“ zdroj nerozděluje peníze na nové učebny na požádání. To je asi zřejmé. Nebýt našeho podporujícího a pečujícího zřizovatele, Města Budišov nad Budišovkou, který
se podílí na realizaci svými 10 %, nebýt dotace z MAS
Opavsko, nebýt ﬁrmy Mumandi, která se nám postarala
o administraci projektu, a také (v neposlední řadě) díky
ﬁrmě KDZ z Vizovic, která fyzickou realizaci prováděla,
stejně jako dílčí činnosti, které nám provedly místní Technické služby Města Budišov n/ B, by se tyto tři učebny
nemohly do nového kabátku odít.
Je mi ctí být u této proměny a být jí nápomocna.
Natálie Jaššová, ředitelka školy

Digitální technologie v MŠ
V rámci projektu „Společnou cestou k úspěchu“ realizujeme prožitkové projektové týdny s dětmi napříč celou mateřskou školou. Jednou z oblastí, ve které se děti učí a rozvíjí své dovednosti, je moderní učení. Oblast moderního
učení je navázána na digitální technologie a přímý rozvoj
digitálních kompetencí u dětí předškolního věku. Za tímto
účelem byly pořízeny dvě minikatedry včetně výukových
programů. Moderní technologie si snáze získávají
pozornost dětí a tím snadněji vedou k záměrnému učení
hrou. Výhodou využití těchto prostředků pro vzdělávání v mateřské škole a aktivním zapojením dětí pomocí prožitkového
učení při práci
s multimediální
minikatedrou je
i to, že tyto technologie jsou využívány na ZŠ
a děti tak budou
připraveny pro
učení a práci
s interaktivní tabulí a dovedou
s takto získanými informacemi
lépe pracovat.
Digitální technologie umožní
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pedagogům připravovat dětem novou formou nepřeberné množství činností s cílem osvojování a upevňování
vědomostí a dovedností. Minikatedra a další výukové
prostředky umožňují vytvářet interaktivní pracovní lis-

ty, preventivní logopedické chvilky, grafomotorické listy
a další. Děti mají možnost zhlédnout reálná videa k tématu, fotky a obrázky všeho druhu.
Simona Novotná, ředitelka MŠ

Omluva a poděkování
Vážení rodiče, před nedávnem, v době pro nás všechny
tíživé, stála mateřská škola před nelehkým rozhodnutím,
zda školu v nouzovém stavu uzavřít či nikoli. Vzhledem
k velkému ohledu na pracující rodiče jsme se rozhodli pro
omezení provozu obou pracovišť. Provoz školy byl nabídnut pouze pracujícím rodičům, kteří zajištění péče o děti potřebovali. Touto nesprávnou formulací došlo k diskriminaci
rodičů na mateřské dovolené a rodičů bez zaměstnání. Za
nešťastně uveřejněnou informaci se Vám všem omlouvám.
Současně bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří
zodpovědně zvážili situaci s ohledem na zachování zdraví dětí, personálu a zajistili si v této nemilé situaci hlídání
pro své děti a omezili tak jejich pohyb v MŠ. Poděkování

patří všem zaměstnancům MŠ, kteří se o děti v tomto
období starali s nejlepším vědomím a svědomím.
Zároveň bych chtěla poděkovat vedení města Budišov
n./B., panu starostovi Ing. Patriku Schrammovi a panu
místostarostovi Ing. Pavlu Jílkovi a vedení obce Svatoňovice panu Miroslavu Kuricovi za zachování provozu
pro rodiče, kteří nás potřebovali, a za velmi lidskou a laskavou podporu.
Díky dále patří vedení ZŠ Budišov n./B., paní Mgr. Natálii
Jaššové, a vedení školní jídelny, panu Janu Pončíkovi
a jeho týmu, kteří našim dětem po celou dobu zajišťovali
výborné stravování. Přeji Vám všem hodně zdraví, síly
a krásné letní dny.
Simona Novotná, ředitelka MŠ

Učení hrou aneb pracovní ponky v MŠ
Čím budeš, až budeš velký(á)? Kolikrát každý z nás slyšel tuto otázku? A kdo na ni znal odpověď už jako malé
dítě? Někdo si hrál na kuchaře, jiný chtěl být popelář
nebo voják. A snad všechny holčičky chtěly být alespoň
chvíli princeznou.
Stát se ale na chvíli opravdovým truhlářem a pracovat
s „opravdovým“ nářadím… Zkoušet řezat pilkou, pracovat
s pilníkem nebo s kladivem… - to už není jen taková hra,
to už se pracuje doopravdy!!! Věřte, že taková opravdová
práce děti baví mnohem víc než hraní si jen jako.
Proto touto cestou chceme ještě jednou poděkovat ﬁrmě

Linaset a. s. za jejich sponzorský dar – pracovní ponky včetně nářadí. Současně děkujeme Okresní hospodářské komoře a MAS Opavsko (Místní akční skupina
Opavsko) za zprostředkování a podporu rozvoje polytechnického vzdělávání v mateřských školách. A v neposlední řadě děkujeme i SOU Opava a jejich studentům za
jejich výrobu těchto ponků.
Možná už nyní některé z dětí našlo svoji cestu a jeho rozhodování, čím chce v životě být, dostalo ten správný směr.
První výrobky dětí poputují jako poděkování všem výše
jmenovaným. Děkujeme 
Za MŠ Zdeňka Sventková

Ve školce máme Klokana
Jak již bylo dříve zmíněno, v naší mateřské škole je od 1.
9. 2019 realizován nový projekt z dotačního programu OP
VVV pod názvem „Společnou cestou k úspěchu“. Cílem
projektu je další rozvoj a prohlubování inkluzivního prostředí v MŠ prostřednictvím výuky soustředěné na to, aby
se každé dítě naučilo využívat svůj potenciál a umělo komunikovat a spolupracovat s ostatními.
Nejen k tomuto účelu získala MŠ díky projektu řadu nových
pomůcek, včetně speciální pomůcky Klokanův kufr a Klokanovy kapsy. Jedná se o český výrobek. Klokanův kufr

obsahuje 3 dřevěné boxy, které obsahují kartičky s různými
úkoly, dřevěné skládačky a vkládačky atd. Je to výborná pomůcka pro předškolní věk, která hravě pomáhá k celkovému rozvoji dítěte a naučí děti vše, co mají umět a znát před
nástupem do školy. Klokanův kufr byl vytvořen na základě
publikace „Diagnostika dítěte předškolního věku“ autorek
Mgr. J. Bednářové a PhDr. V. Šmardové. Hravou formou
pomáhá posuzovat, co dítě skutečně umí a zvládá, deﬁnovat jeho problematické stránky, kterým je potřeba se dále
věnovat, a ukazuje cestu, kudy je s ním zapotřebí pracovat.
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Na Klokanův kufr navazují
Klokanovy kapsy, soubor
6 balíčků, které rozvíjejí
dovednosti i schopnosti,
které si dítě díky kufru již
osvojilo. Přispívají k celkovému rozvoji dítěte, posilují
jeho technické schopnosti
a zdokonalují jeho logické myšlení. Zároveň je
rozvíjena řeč, soustředění,
posilována motivace učit se
a systematicky pracovat.
Děti s těmito pomůckami
pracují rády a na výuku se
vždy těší.
Za MŠ Lucie Jakelová

Úspěch v soutěži o cenu děkana Národohospodářské fakulty
Vysoké školy ekonomické v Praze
V září 2019 byla
vyhlášena soutěž
o cenu děkana Národohospodářské
fakulty Vysoké školy
ekonomické v Praze (dále jen VŠE)
o nejlepší středoškolskou
práci
v oblasti ekonomie
určenou studentům
třetích a čtvrtých
ročníků
středních
škol. Soutěžící měli
do března 2020 napsat práci z oblasti
ekonomie v délce
12 - 30 normostran.
Došlé
D
šlé práce
á pakk vyhodnocovala
h d
l komise
k
složená z akademických pracovníků VŠE a o umístění bylo 10 nej-

úspěšnějších studentů informováno 15. dubna e-mailem.
Naši školu reprezentoval Alexandr Pisani z oktávy, kterému blahopřejeme k úspěchu.
„V rámci soutěže o cenu děkana Národohospodářské
fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie jsem psal esej s názvem Venezuela, socialismus, nebo smrt, kde jsem se
snažil přiblížit příčiny a okolnosti současné ekonomické
krize této jihoamerické země skrze shrnutí historického
vývoje moderních hospodářských dějin. V práci jsem
poukázal na nebezpečí závislosti na nerostných surovinách, dlouhodobou inklinaci Venezuely k socialismu, vliv
této tendence na současnou politiku a chybné kroky presidentů Hugo Cháveze a Nicoláse Madura, jež dovedly
zemi do nezáviděníhodného současného stavu. K mému
překvapení jsem se umístil na 1. místě a kromě finanční
odměny je příjemným benefitem rovněž přijetí na tuto fakultu bez příjímacích zkoušek.“
Alexandr Pisani (oktáva),
Mgr. Miroslav Bučánek (třídní učitel)

Online okresní kolo Středoškolské odborné činnosti
Ve čtvrtek 16. dubna proběhlo online okresní kolo Středoškolské odborné činnosti, kde naši školu reprezentovali tři soutěžící ve dvou soutěžních oborech.
Aby vše mohlo proběhnout, museli soutěžící do 14. dubna
nahrát obhajobu své práce v podobě videa do YouTube.
Následně si museli vyzkoušet připojení do Teams, ve kterém probíhala vlastní přehlídka. Jednotlivé poroty se postupně dle harmonogramu do systému připojovaly a soutěžící měli porotcům zodpovědět otázky, které jim byly
předem zaslány. Poté co se soutěžící odpojili, porota se
poradila o výsledném pořadí. Naši zástupci uspěli takto:
- v oboru 06 Zdravotnictví se na 4. - 6. místě umístil
Jiří Zwesper ze septimy (práce Nikotin, největší vrah
v historii lidstva)
- v oboru 16 Historie soutěžily dvě práce, obě z naší
školy. 1. místo získala Dita Baraňáková ze septimy
(práce Radim Gaudentius, první arcibiskup polský
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z rodu Slavníkovců) a 2. místo Eliška Halamíčková
ze sexty (práce Zaniklá obec Barnov a život rodiny
Jakelovy).
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Obě práce v oboru historie postoupily do krajského
kola. Zde se umístily takto:
V konkurenci sedmi soutěžících v oboru 16 Historie
3. místo obsadila Dita Baraňáková (ze septimy)

a 5. místo získala Eliška Halamíčková (ze sexty) s prací Zaniklá obec Barnov a život rodiny Jakelovy.
Oběma blahopřejeme!
Mgr. Miroslav Bučánek, ředitel školy

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

SVČ a COVID 19
V uplynulých téměř třech měsících se většině z nás obrátil život naruby…
Museli jsme se vyrovnat s nošením roušek, uzavřením
obchodů, kin, divadel, sportovišť, uzavřely se všechny
školy a většina mateřských školek… Situace pro všechny nová a vůbec ne jednoduchá. Někteří lidé přestali
chodit do práce, ten, kdo musel, byl nucen mít roušku,
respirátor, štít stále na obličeji, bez ochranných prostředků jsme nemohli vystrčit takříkajíc nos z domu.
V prvních týdnech byla poptávka po všech ochranných
prostředcích obrovská, nedostávalo se jich lékařům,
pošťačkám, řidičům autobusů, prodavačkám, hasičům,
učitelům, pracovníkům v sociálních službách… Zde
všude jsme pomáhali a rozdali na 800 látkových roušek
a přes 100 ochranných štítů.

Ale to vše jsme již psali v minulém zpravodaji!
Proto bychom nyní na tomto místě chtěli poděkovat za
obrovskou a nezištnou pomoc lidem, kteří spolupracovali
a pomáhali s námi, s naším SVČ.
Díky za šití roušek ve dne i v noci RENATĚ KOŽANÉ,
IVETĚ PAPRSTKOVÉ, BOHUŠCE BERNFELDOVÉ,
ZDEŇCE SVENTKOVÉ, IVETĚ KLOKOČNÍKOVÉ, za
pomoc s přípravami a roznášením roušek starým občanům ZŠ Budišov n. B. – LUCCE EBSTOVÉ, HANCE REIMANNOVÉ, MARTI PONČÍKOVÉ, ZLATCE PAPRSTKOVÉ, za dodávku šňůrek k rouškám p. TREJBALOVÉ,
za dezinfekce a propolisová mýdla PAVLE VRANÍKOVÉ
a za tisk štítů na 3D tiskárně PAVLOVI JÍLKOVI.
A dále již necháme mluvit fotograﬁe .
Za SVČ Kamila Kohoutková

Kroužky v době koronavirové
Nejen škola zůstala pro děti od poloviny března uzavřena, ale také SVČ muselo ze dne na den ukončit své
aktivity. Vzhledem k tomu, že většina rodičů již zaplatila
svým dětem kroužky za druhé pololetí a kroužky fungovaly pouze chvíli, máme pro rodiče tři možnosti, jak tuto
situaci řešit:
1. Nevyčerpanou část můžete nechat pro potřeby SVČ,
penízky budou použity na vybavení DOMEČKU
a potřeby do kroužků - třeba naše zvířátka baštila,
přestože chovatelský kroužek nebyl , pokud situaci
budete řešit tímto způsobem, budeme velmi rádi!

2. SVČ pořádá v létě tábor „ZLATÁ HOREČKA“, můžete na tábor poslat své dítě a my Vám snížíme o poměrnou část jeho cenu.
3. Poměrnou část, tj. ½ úplaty za kroužek Vám pouze
v hotovosti vyplatíme zpět v KD v knihovně a pouze
od 19. 6. do 3. 7., vždy v pondělí nebo v pátek.
Věříme, že si z nabízených variant vyberete. Děkujeme
za pochopení!
Za SVČ Kamila Kohoutková
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Facebookové soutěže
V uplynulých měsících jsme se snažili vyburcovat naše
děti (někdy i dospělé) k nějaké zábavné aktivitě alespoň
vyhlášením soutěží na facebooku. Ne všichni se však
nechali z letargie vytrhnout .
A tak vám přinášíme report alespoň z poslední soutěže

O NEJ ČARODĚJNICI nebo ČARODĚJE! Na výročním
sletu čarodějnic v roce 2020 byl vyhlášen - čarodějem
I. kategorie Štěpánek Dvořák a čarodějnicí I. kategorie
Jiřka Pecníková. Gratulujeme výhercům a děkujeme
všem zúčastněným!
Za SVČ Kamila Kohoutková

Otevírací doba městské knihovny v červenci a v srpnu
Pondělí:

9:00 - 11:30 12:00 - 16:00

Pátek:

zavřeno

ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ A SPORT

Máme nový přírůstek
Z malého belgického ovčáčka Huga jsou všichni na větvi
asi tak, jako když přijde do společnosti dospělých batole.
Jana si konečně splnila sen a po dvorku jí běhá příslušník
vytouženého plemene. Ale už teď je jasné, že mu to bezstarostné běhání vydrželo jen krátkou dobu a hned nastala
doba výcviková. Přeji Janě, aby dosáhla na ty nejvyšší cíle.
Pro ty, kdo si myslí, že když je štěně malé, má za úkol být
jen roztomilé, se hodně mýlí. Už i psímu miminu se musí
co nejdříve nastavit jasná pravidla chování a hlavně na
nich důsledně trvat. To máte jako s dětmi, o čem jste v útlém věku rozhodli „že počká“, tak to se později velmi nemilosrdně vrací. A se psy je to stejně, už odmalička potřebují
přesně vymezit, jaké chování je žádoucí a jaké ne. A je
úplně jedno, jak
je velký, takové
kecy: však on
je malý…, fakt
miluju. Trestná
činnost nestanovuje velikost,
např. zanechávání exkrementů na cizí zahradě, kam se
malý protáhne,
majitele určitě
„potěší“. Pokud
si uděláte na
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štěně čas, nebudete mít
v budoucnu problém kamkoliv psíka vzít a nebudete
se strachovat, co provede,
když ho pustíte z vodítka.
Pes musí dostat řádnou výchovu v době, kdy ho přeperete a doběhnete… A pokud si nevíte rady, víte, kde
nás najdete, i když se třeba
chcete jen zeptat.
Doba karanténová je k nám
stále milosrdnější, a proto
už výcvik jede naplno, a to
doslova, tolik lidí jsem na
stopách v životě neviděla.
Vždy se snažíme, abychom auta parkovali co nejšetrněji
k loukám, a i když jsme si už povykládali s příslušnými
institucemi, věřte, že prostředí chráníme. Máme rádi psy,
a tudíž ctíme i přírodu. Naše parta je dosažitelná a dohodu
respektující. Nedostižitelní škodí mnohem hůř, tzv. hledači kovů – proběhněte se po louce a přerazíte se o díry,
které po nich zůstávají, oni sice drn dají zpátky, ale přejede technika a drn vytáhne. Jeden náš pes si takto zlomil
nohu, proto než dáte psovi zelenou na běhání, vždy si raději prohlédněte prostor, kam miláčka pouštíte. Pokud by
nedej bože skončil jako Merlin, ani nebudete vědět, komu
máte rozbít ústa…
Mgr. Lenka Galová
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AMK jede v nouzovém režimu
Veškeré sportovní akce jsou postupně rušeny, a tak i motokrosový kalendář se mění. V květnu se pomalu začíná
znovu trénovat, sice za přísných podmínek, a tak kluci využívají alespoň svezení na několika připravených
tratích v republice. Erik Švidra zajížděl na pozvání do
Dalečína, kde by se měl startovat koncem června první mistrák. Víťa Pražák trénoval v Heralticích a Zábřehu.
Také Liščí kotlina se připravila k trénování. Zrušené jarní
soustředění v Heralticích jsme přesunuli na domácí trať
do Budišova nad Budišovkou na termín 15. - 17. 5. 2020.
Počasí nám přálo, a tak od pátku kluci pilně trénovali.
Vše klapalo na jedničku, také díky sponzorům DIRTBIKES Racing Team Opava, FOSTRADE Racing Team,
ČERNÍN s. r. o., KOFOLA a. s., Tomáš Grygar, Jiří Hlava.
Zrušena byla i Jarní jízda veteránů, na kterou se všichni
moc těšili.
Museli jsme také řešit několik případů vandalství v areálu
Liščí kotlina. Dřevěné posezení bylo poničené, v buňce
vypáčená okna. Je to smutné, když se někdo dokáže takto vyřádit na majetku, který se nemůže bránit.

Ke konci května máme naplánovanou další větší úpravu tratě za pomocí techniky zapůjčené od Jirky Kyncla
a Vaška Černína. Díky moc za tuto pomoc. Kluci Pražákovi se snaží udržovat trať v co nejlepším stavu. Je
přístupná veřejnosti, ale to neznamená, že se musí vše
poničit.
Za AMK M. Švidra

Velikonoční stromek
v Guntramovicích
Na začátku byla výzva pro všechny šikovné ruce:
Omalujte vajíčko foukané či plastové, vyrobte jej z papíru,
uháčkujte jej - fantazii se meze nekladou. Od 21. března
je můžete věšet na označený stromek v parčíku u zastávky v Dolních Guntramovicích.
A jak to dopadlo?
Děkujeme za 125 krásných vajíček a ptačí budku, které
ozdobily náš velikonoční stromek, a těšíme se, že v této
započaté tradici budeme pokračovat i v příštích létech.
Za SDH Guntramovice Růžena Košarišťanová
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Pro příznivce sportovní střelby
Konečně se podmínky uvolnily natolik, že jsme mohli
částečně obnovit naši činnost. Dne 2. 5. 2020 se uskutečnila soutěž „Vojenský Veterán“ střelba na padesát
metrů z vojenských pušek ročník 1890 – 1945. Vítězem
se stal Lubomír Šimek nástřelem 162 bodů. Naši střelci
se umístili takto: na 2. místě Libor Flašar nástřelem 156

bodů, 3. místo Roman Duda nástřelem 138 bodů a na 6.
místě Petr Bartošek nástřelem 127 bodů.
Dne 8. 5. 2020 proběhla již tradiční soutěž „Moravská
trojka“. Vítězem se stal Pavel Opletal ml. se 100 %, těsně
za ním na druhém místě Libor Flašar 99 % a třetí skončil
ing. Dušan Zaremba 95 %.
Další soutěže, jak doufáme, již budou v normálním nebo
aspoň rozumném režimu.
Za AVZO Budišov nad Budišovkou Petr Bartošek

Klára Polednová - ohlédnutí za úspěšnou sezónou 2019/2020
Kdo je Klára Polednová?
Dvacetiletá rodačka z Budišova nad Budišovkou, která
se rozhodla po vzoru svého otce věnovat krásnému
sportu, jako je biatlon.
Klárka navštěvovala základní školu v Budišově n.
B., ale v 7. třídě přestoupila
na sportovní školu Englišova v Opavě. Po skončení
základní školy se rozhodla,
že by chtěla dál pokračovat
ve sportovním vzdělání
a podala přihlášku na sportovní gymnázium ve Vrbně
pod Pradědem, které bylo
zaměřeno právě na biatlon.
Při vší smůle bylo gymnázium po roce uzavřeno. Rodiče se rozhodli Klárku přeřadit do sportovního centra
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v Novém Městě na Moravě,
kde získávala tréninkové
zkušenosti a začala i závodit. Po skončení gymnázia byla zařazena do juniorské reprezentace se zázemím v Jablonci nad Nisou,
kde pokračuje doposud. Navštěvuje dálkově Masarykovu univerzitu v Brně, Fakultu
tělovýchovy a sportu.
Začátky v reprezentaci byly
hodně náročné. Jak fyzicky, tak psychicky. Od května
2019 probíhala náročná letní
příprava v širším reprezentačním družstvu juniorek v Jablonci nad Nisou, Letohradě,
Novém Městě na Moravě, ale
i v zahraničí s vysokou nadmořskou výškou. V zimě následovala dlouhá soustředění
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na suchu i na sněhu (Hala Oberhoff - Německo), poté na
přírodním sněhu v Norsku. Na základě testů a splnění
výkonnostních kritérií byla Klárka zařazena do nominace
reprezentačního družstva juniorek s účastí na kolotoči
domácích i mezinárodních soutěžích, včetně účasti na
mistrovství světa a mistrovství Evropy juniorů.
Sportovní výsledky:
Rok 2019
 MČR v biatlonu na kolečkových lyžích v Letohradě
 2. místo ve sprintu juniorek
 1. místo ve stíhacím závodě juniorek
 Nominace na MS v biatlonu na kolečkových lyžích
22. - 25. 8. 2019 v Raubíči (Bělorusko):
 6. místo MSJ kolečkové lyže, supersprint

 9. místo MSJ kolečkové lyže, 6 km
 17. místo MSJ kolečkové lyže, stíhací závod
Rok 2020
 5. místo ČR, MSJ 29. 1. štafeta 4 x 6 km (Švýcarsko, Lenzerheide)
 1. místo MČR jun. 15. 2. sprint (NMNM)
 1. místo MČR jun. 16. 2. stíhací závod (NMNM)
 9. místo OMEJ 11. 3. vytrvalostní závod 12,5 km
(Rakousko, Hochﬁlzen)
Celkově se umístila 20. v IBU Junior Cupu 2020.
Do nastávající sezóny 2020/2021 přejeme pevné zdraví,
hodně vůle, motivace, spoustu energie a radost z čelních
umístění. Fandíme!
Rodina Polednova

Milá Klárko,
jménem všech občanů blahopřejeme ke skvělým výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci i našeho města ! Přejeme mnoho dalších sportovních i osobních úspěchů, spoustu splněných snů, krásných dní a radosti
ze všeho, co v životě plánuješ a čeho toužíš dosáhnout…
Redakční rada Budišovského zpravodaje

Omezený provoz v Centru inkluze,
aneb nové možnosti a příležitosti
Stejně jako jiné organizace jsme museli i my v Centru
inkluze v polovině března omezit svou činnost. Ze dne na
den jsme uzavřeli naše předškolní kluby, přerušili realizaci kroužků, doučování, uzavřeli naše „poradny“, a ztratili
tak přímý kontakt s klienty. Hned poté jsme však s kolegy
také začali hledat cesty, jak i v této nelehké době fungovat a jak naše klienty podpořit alespoň na dálku.
A co vše jsme tedy v posledních dvou měsících dělali?
Jakou podporu nabízeli a poskytovali nejen našim stávajícím klientům, ale i širší veřejnosti?
Pro účely zajištění podpory širší skupině obyvatelstva z Budišovska a z Vítkovska (rodinám i jednotlivcům ohroženým nově vzniklou situací) jsme zprovoznili
HELP linku Centra pro rodinu a HELP linku Centra ﬁnanční a právní podpory a nabízeli tak online psychologickou/psychoterapeutickou podporu či podporu v oblasti řešení ﬁnancí, dluhů, insolvencí apod. Konzultace jsme
poskytovali telefonicky, prostřednictvím emailu, Skype či
sociální sítě FB.
Podpora při domácím vzdělávání a přípravě do školy

– společně s kolegyněmi a s kolegy z našich předškolních klubů
a z Centra pro rodinu
jsme poskytovali podporu znevýhodněným
dětem i rodičům při domácí přípravě. Našim
klientům jsme předávali odkazy a podklady
k domácí přípravě, poskytovali online videokonzultace, na našich
FB stránkách jsme pravidelně
l ě sdíleli
díl li odkazy
dk
na aplikalik
ce a weby, které lze nyní v rámci domácího vzdělávání
využívat, a připravovali a tiskli pracovní listy, které jsme
dětem poté předávali v terénu. Byli jsme rovněž v úzkém
kontaktu se školou/školami a snažili se býti v případě potřeby jejich prodlouženou rukou.
Pro naše děti, které běžně navštěvují předškolní klub, či
se účastní doučování, jsme připravovali balíčky s pracovními listy, výtvarnými a psacími potřebami. A v případě potřeby jsme jim také zajistili potřebné roušky.
Ve spolupráci s pražským ČVUT (České vysoké učení
technické) a také ﬁrmou Tieto z Ostravy jsme zajistili počítače/notebooky pro děti a rodiny, které doma
technické vybavení neměly, a neměli tak možnost komunikovat se školou a optimálně zajišťovat domácí vzdělávání svých dětí. Dvěma rodinám z Budišova se nám
také podařilo sehnat notebooky prostřednictvím nadace
Patron dětí. Celkem jsme zatím zapůjčili či darovali 11
PC/NTB a další ještě postupně do rodin předáváme.
Ve spolupráci s našimi partnerskými školami z projektu
INVIT 2 (Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku
2) jsme hledali a nadále i hledáme cesty, jak nejlépe
podpořit naše klienty, ohrožené děti v době, kdy
jsou školy uzavřeny a výuka dětí dočasně neprobíhá.
Pokoušíme se společně řešit aktuální situaci, kdy probí-
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há uzavírka škol, ale zaměřujeme se také na nastavení
podpory těchto dětí i po znovuotevření škol, tak aby
u nich nedošlo k výraznému propadu ve vzdělávání.
Tato pro nás všechny nová situace nám sice přinesla řadu
omezení a obav, ale zároveň poskytla spoustu příležitostí,
jak věci uchopit nově, jinak, jak se přizpůsobit nenadálým
podmínkám. S kolegy jsme se přiučili mnoha novým věcem (např. posunuli se ve využívání online komunikací/
aplikací) a využili prostor také ke zpracování nových metodických materiálů, jako je například Metodika včasné péče
či Kniha aktivit, kterou zpracovaly pro děti z našeho budišovského předškolního klubu Marťa a Zuzka.
Za veškerou práci bych zde chtěla poděkovat všem svým
kolegům z Centra. Děkuji jim za to, jak aktivně k celé
situaci přistoupili, jak se snažili hledat nové způsoby,
jak naše klienty podpořit a jak spolu dokázali efektivně

spolupracovat. Velmi si také vážím/e spolupráce s paní
ředitelkou budišovské základní školy i s paní ředitelkou
mateřské školy a spolupráce s dalšími organizacemi
a ﬁrmami (ČVUT, Tieto, Patron dětí), díky kterým se nám
podařilo zajistit i materiální podporu budišovským a vítkovským rodinám. Dík vám všem a doufáme, že nás již
čekají jen lepší zítřky .
Lucie Stanjurová a tým CI
Projekt je financován z prostředků Evropských
sociálních fondů prostřednictvím Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.
CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011771.
Projekt je financován z prostředků Evropských
sociálních fondů prostřednictvím Operačního
programu zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0008945

Pomáháme i v době pandemie koronaviru
Centrum finanční a právní podpory FAJTA zřídilo dluhovou a právní HELP linku jako reakci na současnou
krizovou situaci spojenou s celosvětovou pandemií
COVID-19, která má značný dopad i na zadlužené
osoby. Mnoho lidí, živnostníků, spotřebitelů se v důsledku přijímaných opatření dostávají do neřešitelné
finanční situace, se kterou si nevědí rady.
Doposud jsme zodpověděli přes 50 dotazů, které se týkaly především odložení splátek úvěrů, snížení splátek
v insolvenci, odkladu exekuce a podmínek pro vstup
do oddlužení. Tři z dotazujících se zároveň stali
i klienty Centra. Těmto klientům jsme vypracovali  Máte problémy s penězi?
 Nedaří se Vám díky současné situaci splácet dluhy?
návrh na povolení oddlužení, a to zcela zdarma.
Pokud tedy potřebujete poradit či pomoci s řešením  Máte exekuce nebo Vám hrozí?
Vašich dluhů, neváhejte nás kontaktovat, i zdánlivě  Uvažujete o insolvenci?
beznadějná situace může mít řešení. Zdarma Vám
pomůžeme zorientovat se v dluzích, poradíme Můžete nám také napsat e-mail helplinka@centohledně exekucí, práv a povinnosti dlužníků i věřitelů ruminkluze.cz či napsat zprávu na našich facebooči možnosti využit zákonného institutu oddlužení (in- kových stránkách Centrum ﬁnanční a právní podpory
FAJTA.
solvence).
Projekt je financován z prostředků Evropských sociálních fondů prostřednictvím
Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0008945

Ceník inzerce
Cena
Zveřejnění kulturních, společenských a sportovních akcí v rozsahu: název akce,
termín, místo, čas, pořadatel, kontakt na pořadatele (nevztahuje se na akce kona-

Zdarma

né v rámci předvolebních kampaní)
Inzerce – reklamní plocha:
řádková inzerce

Zdarma

1/4 strany A4

500 Kč

1/2 strany A4

1 000 Kč

celá strana A4

2 000 Kč

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