BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

Slovo starosty
Vážení občané,
jak jsem avizoval v minulém čísle, tento článek věnuji hlavně začínajícím stavbám týkajících se chodníků a komunikací. Sešlo se
nám toho hodně a hlavně, bude to mít dopad i na občany.
Již kolikrát zmiňovaná I. etapa stavebních úprav Halaškova náměstí a náměstí Republiky může konečně začít. Do veřejné zakázky se přihlásili 3 zájemci, nejnižší nabídku podala KARETA
s.r.o. ve výši 13 597 629 Kč bez DPH. Investice SSMSK, p.o.
činí 4 823 254 Kč bez DPH, investice města Budišov n. Bud. činí
8 774 375 Kč bez DPH (dotace 2 mil. Kč). Trend navyšujících
se cen ve stavebnictví se potvrdil, ﬁrma podala nabídku ve výši
96 % rozpočtových cen, což není na jásání, ale vloni v létě to
bylo za 115 %. Nakonec jsem rád, že to tak dopadlo, sice jsme si
museli 10 měsíců počkat, ale ušetřili jsme tímto 2 mil. z městské
kasy. Tato akce bude celá ﬁnancovaná ze schváleného investičního úvěrového rámce. Nejpodstatnější je termín zahájení stavby.
A jaká budou omezení. Doba trvání bude max. 170 dní, staveniště
předáme hned, jakmile bude schválena MěÚ ve Vítkově silniční
uzavírka. Co je podstatné, uzavírka přes náměstí bude úplná s tím,
že dopravní obsluze bude vjezd povolen. Jakmile budou schváleny
navržené objízdné trasy, dáme vše občanům na vědomí na úřední
desce městského úřadu a na vývěskách. Toto bude známo snad
během dubna. Budeme se snažit co nejméně omezit občany a podnikatele v těsné blízkosti, ale bohužel je to stavba, která si nějaké
omezení vyžádá. Hlavní cesta se od autobusového nádraží až před
železářství p. Stuchlíka celá „kufruje“ - budou zde nové podkladní
vrstvy v tloušťce 40 cm. Ve zbývající části po křižovatku G. Svobody se pouze frézuje vozovka. Chci vás tedy poprosit o pochopení, trpělivost, opatrnost, nebude to jednoduchá stavba. Dojde
k různým omezením, ale je to nezbytné a snad to i ve výsledku
oceníte. Opět připomínám, že ti, co chtějí, najdou vizualizaci na
www.budisov.eu v záložce projekty.
Rekonstrukce chodníků na ul. Dukelská se po zimě opět rozběhne.
Bude dokončen úsek okolo dětského domova, Domova Letokruhy
až po Jiráskovu ulici. Aby toho nebylo málo, obdrželi jsme dotaci z rozpočtu MSK ve výši 400 000 Kč na rekonstrukci chodníků na ul. Bezručova a části ul. Mírových letnic. Jedná se celkem
o 600 m chodníků. Celkové náklady činí 1,688 mil. korun. Připravujeme veřejnou zakázku, tak aby mohly být stavební práce
zahájeny v červnu.
No a to stále ještě není všechno… Občané nás budou již tak místy
proklínat a my k tomu ještě rozkopeme a zrekonstruujeme chodníky na ulici Berounské od Hřbitovní po ul. Palackého. Důvod je
jednoduchý, Správa silnic zde bude v těchto místech na hlavní
komunikaci měnit asfaltový povrch (celkem 380 m), tudíž jsme
toho využili a chodníky uděláme při tom. Díky uzavírce ve středu
města zde nebude takový provoz, vhodnější dobu bychom k tomu
asi nenašli. Bohužel to hradíme celé ze svého, ale zase bude jeden
souvislý úsek cesty i chodníku opraven. Občané potažmo chodci
si toto jistě zaslouží. Rozpočet ještě nemáme, bylo to vše narychlo, teprve v únoru SSMSK potvrdila, že ve městě investuje ještě
2,2 mil. navíc: kromě zmíněné Berounské bude ještě nový asfaltový koberec na ul. G. Svobody od křižovatky na náměstí po sběrnu.
Na konci března bude odevzdána projektová dokumentace na rekonstrukci chodníků a ihned vyhlásíme veřejnou soutěž. Vybraná
ﬁrma musí vše zrealizovat do poloviny září, poté se bude pokládat
nový koberec.
Během měsíce března jsme byli ještě pětkrát úspěšní s našimi dotačními žádostmi. Moravskoslezský kraj podpořil SVČ 250 000 Kč
jubilejní 40. ročník Budišovských Letnic, na rekonstrukci sociál-
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ního zařízení v autokempu jsme obdrželi 260 000 Kč a na projekt
„Hurá, roboti jsou mezi námi!“ máme schváleno 70 000 Kč. Obrovskou radost máme z přiznané dotace na Rozšíření kapacity MŠ
ve výši 20 mil. při našem podílu pouze 2 mil. V OP Přeshraniční
spolupráce Česká republika – Polská republika jsme společně
s partnery uspěli s naší žádostí o bezmála 1 mil eur na projekt
s názvem „Silesianka“ - stezka rozhleden a vyhlídkových míst
v Euroregionu Silesia. Dotace pro naše město činí 385 000 eur
na výstavbu rozhledny na Kopřivné. Na české straně Euroregionu
Silesia (okres OP, OV, NJ) a polské straně Euroregionu vznikne
stezka rozhleden a vyhlídkových míst v počtu 34 a naše rozhledna
bude jednou z nich. Takže když to v rychlosti sečtu, máme přislíbeno pro letošek a další rok cca 42 mil. korun v dotacích.
A to ještě čekáme na vyhodnocení dalších pěti dotací z MMR
(workout, výměna oken v budově základní školy, rekonstrukce
asfaltového povrchu na ul. Bezručova, Národní dům, sociální bydlení na Partyzánské ulici). To je však jen první krok, nyní musíme
bezproblémově zvládnout veřejné zakázky, následně vše „postavit“ za rozumné ceny, vše ohlídat a řádně vyúčtovat. Chtěl bych
tímto poděkovat všem, co měli co dočinění s přípravou a psaním
projektových žádostí. Úspěch nepřijde sám od sebe. Na začátku
je potřeba myšlenka, kvalitní projektová dokumentace, precizně
zpracovaná žádost o dotaci. Vše je potřeba mít připraveno včas
v době vyhlášení dotační výzvy, někdy to chce i trochu štěstí, nebo
se musí jít štěstí naproti.
Při tolika stavbách je nezbytný technický dozor investora. Bohužel,
přišli jsme o skvělého člověka, Ing. Luďka Chlachulu z Mikolajic,
který nám výkon TDI prováděl od roku 2011 na všech stavbách.
Prohrál svůj boj se zákeřnou rakovinou, rozloučili jsme se s ním
13. 3. 2019 a bude nám moc všem chybět. Ušetřil nám spoustu
peněz, byl přísný, poctivý, ale i spravedlivý, pokud stavební ﬁrmy
dělaly, jak se má. Bude těžké ho nahradit, jak lidsky, tak i profesně,
ale nástupce už máme a věřím, že to bude dobrá volba.
Na konci března jsme zaslali do většiny schránek leták s informacemi o kotlíkové dotaci. Chci apelovat na ty, kteří mají dosud starý
kotel, topí neekologicky, tak nyní máte příležitost ho vyměnit. Pokud na investici, která není malá, nemáte ﬁnance, tak vám město
nabízí možnost půjčky, kdy dopředu nepotřebujete žádné peníze,
vše uhradí město a vy, až obdržíte dotaci z rozpočtu MSK, tak
tu vrátíte městu a ten rozdíl z celkové ceny obvykle 20 – 30 %
můžete městu bezúročně splácet. Nebojte se přijít zeptat, je vás
stále dost, kterým komíny opravdu čoudí, moc možností již mít
nebudete. Brzy přijde úplný zákaz těchto neekologických kotlů.
Zdarma jsou služby kotlíkového specialisty, který vám poradí,
pomůže se sepsáním žádosti, tak neváhejte. Zastupitelstvo města se rozhodlo, že na každý vyměněný kotel město ještě přispěje
5 000 Kč. Jakmile budeme mít seznam zájemců, bude svolána
schůzka, kde bude vše vysvětleno.
Závěrem se ještě vrátím k domácím čistírnám odpadních vod
v místních částech. Často se ptáte, v jakém stavu to je? Je to již
rok, co jsme s místostarostou (on z větší části) obešli všechny zájemce. V tuto chvíli řešíme hydrogeologické posudky v lokalitách,
které nám řeknou, kolik ČOVek může jít zásakem, což by byla
ekonomičtější varianta. Pokud stávající ﬁnanční podíl města zůstal
stejně velký a dost zásadní, asi bych se osobně klonil k variantě
navýšení příspěvku občanům na pořízení domácí ČOV, tak aby
si to realizovali sami. Ale o všem bude rozhodovat zastupitelstvo
města, jakmile budeme mít úplné podklady.
Milí občané, přeji vám, ať krásné Velikonoce máte a sluníčka si
užíváte.
Ing. Patrik Schramm, strarosta města
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Střípky z radnice
 Jak jsme Vás již informovali v minulých číslech zpravodaje,
v nejbližší době začne rekonstrukce koupaliště, na kterou
jsme získali dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši 2 mil.
Kč. Celkový předpokládaný rozpočet činí 3 674 952 Kč,
ale tato částka je zatím před výběrovým řízením a doufáme, že se nám podaří výslednou cenu soutěží ještě snížit.
Jedná se rozsáhlou opravu hráze, bezpečnostního přelivu,
výústního objektu a také úpravu břehu, kde se dnes nachází panely, které budou nahrazeny oblázkovým vstupem do
vody. Panely zmizí i z hráze, neboť se pod nimi tvoří kaverny narušující statiku hráze, takže místo nich bude kamenná
rovnanina. Bohužel koupaliště bude po dobu prací vypuštěné a práce budou trvat nejspíš až do podzimu.
 Ve stejné dotační výzvě jsme získali dotaci 2 mil. Kč
i na rekonstrukci rybníka v Guntramovicích u hasičské
zbrojnice, přičemž předpokládané celkové náklady činí
2 491 214 Kč. Práce budou zahrnovat odstranění sedimentu, výstavbu nového výpustního objektu, opravu hráze a také
prohloubení a zvětšení nádrže tak, aby mohla být v budoucnu
případně využívána pro zasněžování nedalekého skiareálu.
 Další akce, která se již rozběhla, se také týká vodohospodářství, tentokrát je to rybník přímo ve městě, na ul. Berounská, kde naše Technické služby začaly s opravou dalšího
úseku hráze. Bohužel břehy rybníka jsou ve špatném stavu,
většinou jsou podemleté či sesuté a i zde budeme muset provést co nejdříve rozsáhlejší rekonstrukci.
 V minulých číslech jsme Vás informovali o tom, že od nového
roku byl spuštěn nový systém evidence odpadů ECONIT,
který nahradil původní systém s čárovými kódy. Zpočátku
jsme se potýkali s některými problémy především technického rázu, nicméně v současné době již vše funguje tak, jak
má. Každý občan zapojený v systému má možnost online
kontroly odevzdaného množství na webových stránkách,
přihlašovací údaje je možné získat v kanceláři č. 9 na spodní budově městského úřadu, kde je možno i ověřit celkovou
výši získané úlevy. Chtěl bych jen upozornit, že svozy
jsou v online systému zobrazeny se zpožděním, především
u papíru je nutné následující pracovní den po svozu každý
pytel jednotlivě zvážit a následně zavést do systému. Dále
bych chtěl upozornit, že velmi často jsou zaměňovány kódy
na plast a papír, aby si na to všichni občané dali pozor,
protože pak nemusí být daná sleva správně zavedena. Na
každém štítku je zřetelně označena komodita, pro kterou
je kód určen. Případné reklamace a dotazy je možno řešit
s referentkou odpadového hospodářství, paní Ing. Janou
Modelskou, kancelář č. 9, spodní budova městského úřadu
na ul. Partyzánská 229.

 Dalším projektem, o kterém jsme Vás také již informovali
a který je již ve fázi výstavby, je vytvoření malé lokální
distribuční sítě pro distribuci tepla a elektřiny s prvky
SMART GRID. Jedná se o propojení tří budov - radnice,
základní školy a kulturního domu - do jedné elektrické
sítě s využitím výroby elektřiny z fotovoltaických panelů
a kogenerační jednotky, která zároveň bude vyrábět teplo
pro školu. Součástí je i nová kotelna pro radnici, bateriový
systém pro ukládání solární energie a také elektrododávka
s rychlonabíječkou. Elektrododávku jsme si již byli důkladně prohlédnout na výstavě i-Mobilita v Ostravě, jedná se
o sedmimístný, prostorný vůz, který zcela jistě najde využití
pro potřeby Střediska volného času, základní školy, mateřské školy a také pro všechny spolky a zájmová sdružení.
Termín dodání je však poněkud delší, ale předpokládáme,
že někdy o letních prázdninách bychom mohli elektrododávku začít využívat. Termín dokončení celého projektu, tj.
stavebních a montážních prací, je stanoven také na začátek
letních prázdnin. Podotýkám, že na tuto akci jsme získali
dotaci 3,8 mil. Kč, podíl města činí 1,3 mil. Kč.
 Možná jste si všimli, že nedávno došlo k odstranění chátrající
chatky na školní zahradě pod školní jídelnou. Demolici provedly Technické služby města a v nejbližší době by se měly
rozeběhnout práce na zhotovení nové školní zahrady v rámci
projektu nazvaném „Zahrada učitelka“. Na tuto akci jsme
získali dotaci v celkové výši 497 077 Kč (85 % z celkových
výdajů). Vlastní podíl města činí zbývajících 15 % ve výši
87 720 Kč. Zahrada bude sloužit pro výuku předmětu Pracovní činnosti - pěstitelské práce a také k environmentální
výchově. Projekt je rozdělen do několika etap, které spočívají
v terénních úpravách, sanaci havarijních dřevin a nové výsadbě rostlin, keřů a stromů, zakládání záhonu a kompostu,
instalaci výukových prvků, laviček a ohniště.
 V únoru se v zasedací síni městského úřadu konal 4. kulatý
stůl v rámci projektu Inkluzivní vzdělávání na Vítkovsku
(InVit), jehož tématem byl syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte (syndrom CAN). Setkání se
kromě pracovníků zapojených v projektu InVit a pedagogů
MŠ, ZŠ zúčastnili také zástupci orgánu sociálně – právní
ochrany dětí (OSPOD) ze sociálního odboru města Vítkov.
Hlavním účelem setkání byla diskuze na téma ohrožených
dětí, zhodnocení rizik, možnosti předcházení vzniku týrání
a zneužívání dětí a také zhodnocení spolupráce jednotlivých
škol a organizací s OSPOD s cílem prodiskutovat možnosti
vedoucí ke zlepšení této spolupráce s přínosem jak pro projekt InVit, tak i pro všechny zapojené organizace.
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 21. ledna 2019
(přítomno 5 členů rady města, další přítomni: MěÚ
- Ing. Hana Dlouhá, Miroslava Zatloukalová, jednání řídil starosta města Ing. Patrik Schramm)

 schvaluje vyřazení nepotřebného vozidla Technických
služeb města Budišov nad Budišovkou, příspěvkové organizace – vozidla Citroen Berlingo, RZ: 5T9 5515 formou jeho fyzické likvidace a ukládá řediteli příspěvkové
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organizace předložit likvidační protokoly k vyřazenému
majetku ﬁnančnímu a správnímu odboru města v termínu
do 28. 2. 2019;
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 1 pro rok 2019 v tř. 8 – Financování a výdajové části rozpočtu o částku 4 751 065,45 Kč
o tř. 8 – Financování
0000 – 8115 – Změna stavu krátkodobých ﬁn. prostř. na
účtech
+4 751 065,45 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva + 751 065,45 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 2 pro rok 2019 na straně
výdajů částku ve výši 169 600 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
-169 600 Kč
5399 – 5909 – Ostatní neinv. výdaj j.n.
+121 600 Kč
6171 – 5164 – Nájemné
+48 000 Kč
doporučuje zastupitelstvu města schválit prominutí pohledávky za období let 2012 až 2017 Lyžařskému oddílu Budišov nad Budišovkou ve výši 97 777,50 Kč;
doporučuje zastupitelstvu města přijetí usnesení o vypořádání vztahů s Lyžařským oddílem Budišov nad Budišovkou,
v souvislosti s jejich podílem na rekonstrukci a kolaudaci
objektů Skiareálu Horní Guntramovice, a to formou poskytnutí neinvestiční dotace na činnost oddílu na období 4 let
(2019 - 2022) ve výši 60 000 Kč ročně, dotace bude podléhat ročnímu vyúčtování;
bere na vědomí informaci o výkupu pozemku parcela č.
221/2 ostatní plocha o výměře 1 514 m2 a pozemku parcela
č. st. 1315 zastavěná plocha o výměře 40 m2, součástí je
stavba bez čp/če, jiná stavba, k. ú. Budišov nad Budišovkou,
od p. J. H. za kupní cenu ve výši 480 000 Kč;
doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení zastupitelstva města ze dne 19. 12. 2018 číslo usnesení 10b/
3ZM/2018 v části týkající se výše kupní ceny 74 Kč/m2;
doporučuje zastupitelstvu města schválit výši kupní ceny
pro převod nemovitostí v k. ú. Staré Oldřůvky následně:
parcela č. 179/1 TTP – část o výměře cca 2 900 m2 kupní
cena 94 Kč/m2
parcela č. 178/8 ostatní plocha o výměře 187 m2 kupní cena
50 Kč/m2
parcela č. 2137/1 ostatní plocha - část o výměře cca 116 m2
cena 93 Kč/m2
schvaluje Smlouvu č: Z_S14_12_8120067808 o smlouvě
budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení k dodávce elektrické energie mezi Městem Budišov nad Budišovkou a ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy;
doporučuje zastupitelstvu města schválit Dohodu o narovnání sporných práv a povinností mezi městem Budišov nad
Budišovkou a RNDr. Stanislavem Staňkem;
schvaluje přidělení bytu č. 1 I. kategorie, o velikosti 1 + KK,
ul. nám. Republiky č. p. 159 v Budišově nad Budišovkou
panu L. H. od 1. 2. 2019 na dobu určitou 3 měsíce, dle
Občanského zákoníku;
schvaluje zveřejnění záměru Města Budišov nad Budišovkou na pronájem nebytového prostoru (obchod), na
ulici Křivá č. p. 672 v Budišově nad Budišovkou, nájemní
smlouva bude uzavřena od 1. 3. 2019 na dobu neurčitou;
schvaluje zveřejnění záměru Města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 6 v Domě s pečovatelskou službou,
na ulici Pivovarská č. p. 317 v Budišově nad Budišovkou,

jedná se o byt I. kategorie, nájemní smlouva bude uzavřena
od 1. 3. 2019 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského
zákoníku.
 doporučuje Zastupitelstvu města schválit přijetí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje a uzavření Smlouvy
o poskytnutí dotace na akci „Cyklo-boxy s mobiliářem pro
cyklisty v Budišově nad Budišovkou“ ve výši 240 000 Kč;
 doporučuje zastupitelstvu města schválit nákup nového
služebního vozidla dle výsledků poptávkového řízení;
 doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení zastupitelstva města č. 10a/3ZM/2018 ze dne 19. 12. 2018 ve znění:
Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru města na
úplatný převod pozemků z majetku města:
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 4457 TTP o výměře 46 704 m2
parcela č. 4452 ostatní plocha o výměře 1 778 m2
parcela č. 4517 TTP o výměře 23 132 m2
 jmenuje novými členy Redakční rady za SVČ, p.o. paní
Ivanu Kobelovou, za MěÚ Budišov nad Budišovkou paní
Marii Stránskou, DiS. a schvaluje „Dodatek č 4_Pravidla
pro vydávání Budišovského zpravodaje“;
 schvaluje přijetí ﬁnančních darů Základní škole Budišov
nad Budišovkou, příspěvkové organizaci ve výši cca 10 000
Kč od soukromých dárců v roce 2019 náklady spojené
s ﬁnancováním autobusové dopravy žáků školy na lyžařský
výcvik do Hlinska, ﬁnanční dar bude použit pouze k výkonu
činnosti, pro kterou byla příspěvková organizace zřízena;
 schvaluje zakoupení osobního automobilu Suzuki Jimny,
rok výroby 2011 v ceně 160 000 Kč vč. DPH;
 schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 11/16 Regenerace sídliště mezi Městem Budišov nad Budišovkou a PPS
Kania s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem;
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 50 pro rok 2018
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
+6 759 100 Kč
o tř. 8 – ﬁnancování
8115 – Změna stavu krátk. bank. prostředků na účtech
+6 759 100 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 51 pro rok 2018:
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
+331 662 Kč
o tř. 8 – ﬁnancování
8115 – Změna stavu krátk. bank. prostředků na účtech
+331 662 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu č. 52 pro rok 2018:
0000 – 4116 – Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR
-28 014 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
3113 – 5336 – Neinvest. transfery zřízeným PO
-28 014 Kč
dne 25. února 2019
(přítomno 5 členů rady města, další přítomni: MěÚ - Ing. Hana
Dlouhá, Miroslava Zatloukalová, jednání řídil starosta města
Ing. Patrik Schramm)
 schvaluje 3. rozpočtové opatření města pro rok 2019:
o v příjmové části rozpočtu
3639 – 3111 – Příjmy z prodeje pozemků +3 838 974 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
3631 – 5171 – Údržba a opravy
+267 867 Kč
2169 – 6130 – Nákup pozemků
+418 000 Kč
5512 – 5134 – OOPP
+218 381,50 Kč
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5512 – 5139 – Nákup materiálu
+ 32 820 Kč
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva + 2 901 905,50 Kč
schvaluje 4. rozpočtové opatření města pro rok 2019:
o ve výdajové části rozpočtu
3613 – 5152 – Teplo
-54 000 Kč
4359 – 5152 – Teplo
+54 000 Kč
doporučuje zastupitelstvu města schválení dodatku
č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce ﬁnančních prostředků ve výši
2 086 848 Kč mezi Městem Budišov nad Budišovkou a obchodní společností Lesy Budišov nad Budišovkou, s.r.o. dle
přiloženého materiálu;
schvaluje v souladu s vnitřním předpisem č. 10, Směrnice
k používání fondu zaměstnavatele (dále jen „sociální fond“)
rozpočet sociálního fondu na rok 2019 dle přiloženého materiálu;
ukládá všem zaměstnancům, vč. starosty a místostarosty
vyčerpat zůstatek ﬁnančních prostředků na svém osobním
kontu do konce roku 2019, pokud zůstatek nevyčerpají
k 31. 12. 2019 včetně zůstatku předchozích let, pak tyto ﬁnanční prostředky propadají a budou použity jinak v rámci
rozpočtu sociálního fondu v dalších letech;
schvaluje poskytnutí investiční dotace společnosti TeSport
Budišov nad Budišovkou, s.r.o. ve výši 514 155,20 Kč,
s vyúčtováním, na částečné ﬁnancování projektu „Vytvoření
malé lokální distribuční sítě pro distribuci tepla a elektřiny
s prvky SMART GRID – inteligentním řídicím systémem
a řízením spotřeby pro tři objekty v majetku Města Budišov
nad Budišovkou“;
schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o pachtu tepelných zařízení a zpětném odběru tepelné energie s obchodní ﬁrmou
TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o. dle přiloženého
materiálu a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
doporučuje zastupitelstvu města schválení darovací smlouvy mezi Lyžařským oddílem Budišov nad Budišovkou, z. s.
a Městem Budišov nad Budišovkou, jejímž předmětem je
ﬁnanční dar dle přiloženého materiálu;
doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o výpůjčce na dobu určitou, jejímž předmětem je bezplatné užívání dočasně nepotřebného movitého majetku HZS Ostrava
– Zábřeh, a to láhev na kyslík 2L a ventil red. na kyslík,
uvedený v příloze této smlouvy;
schvaluje 5. rozpočtové opatření rozpočtu města na rok 2019
o v příjmové části rozpočtu
4222 – Investiční přijaté transfery od krajů
+ 36 239 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
+ 36 239 Kč
doporučuje Zastupitelstvu města schválit výkup pozemků
do majetku města v Katastrálním území Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 221/2 ostatní plocha o výměře 1 514 m2 a parcela





















č. st. 1315 zastavěná plocha o výměře 40 m2, součástí je
stavba bez čp/če, jiná stavba, za kupní cenu 400 000 Kč
a doporučuje Zastupitelstvu města pověřit starostu města
podpisem smlouvy;
doporučuje Zastupitelstvu města schválit výkup pozemku
v Katastrálním území Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 4475 TTP o výměře 92 m2;
schvaluje zveřejnění záměru města na pronájem pozemků
v majetku města: v Katastrálním území Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 2302/1 ostatní plocha o výměře 1 080 m2;
schvaluje uzavření Mateřské školy Budišov nad Budišovkou v době hlavních prázdnin v roce 2019 v období
od 15. 7. do 9. 8.;
schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění školení
a ubytování mezi statutárním městem Ostravou a městem
Budišov nad Budišovkou a pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1;
schvaluje cenovou nabídku na přípravu projektové dokumentace na demolici areálu dřevařských závodů;
schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem nebytového prostoru (obchod), na
ulici Křivá č. p. 672 v Budišově nad Budišovkou, nájemní
smlouva bude uzavřena od 1. 4. 2019 na dobu neurčitou;
schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou
na pronájem bytu č. 7 v Domě s pečovatelskou službou, na
ulici Pivovarská č. p. 317 v Budišově nad Budišovkou, jedná se o byt I. kategorie, nájemní smlouva bude uzavřena od
1. 4. 2019 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku;
schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 6 na ulici Křivá č. p. 672 v Budišově nad Budišovkou, jedná se o byt I. kategorie, nájemní
smlouva bude uzavřena od 1. 4. 2019 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku;
schvaluje cenu nájmu hrobových míst a služeb spojených
s nájmem pro rok 2019 ve výši 20 Kč/za 1 m2/rok pro hřbitovy v Budišově nad Budišovkou a místních částech Guntramovice, Staré Oldřůvky a Podlesí;
schvaluje přijetí účelově určeného ﬁnančního daru od
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu Obědy
pro děti ve výši 10 472 Kč;
schvaluje výroční zprávu o poskytování informací dle zák.
106/1999 Sb. za rok 2018;
schvaluje vypracování projektové dokumentace k provedení stavby k rozšíření mateřské školy dle předložené cenové
nabídky;
schvaluje přidělení bytu č. 3, I. kategorie, o velikosti 1 + 1,
na ul. Pivovarská č. p. 317 v Budišově nad Budišovkou, p.
J. S. s nájemní smlouvou uzavřenou od 1. 3. 2019 na dobu
určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku.

Zastupitelstvo
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.
5. zasedání zastupitelstva města konané dne 20. března 2019
(přítomno: 12 členů zastupitelstva města, omluveni: Ing. Pa-

vel Brodský, Roman Pecník, Desanka Sekerková,
r
jednání vedl
Ing. Patrik Schramm, starosta města)
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V souladu s § 84 zákona o obcích zastupitelstvo:
 volí předsedu komise pro přípravu návrhu usnesení Petra
Modelského, jako členy komise pro přípravu návrhu usnesení
Mgr. Ivanu Tomandlovou a Bc. Josefa Poljaka; ověřovatelé
zápisu jsou Mgr. Natálie Jaššová a Vladan Dušek;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 A. Bečica se omlouvá za pozdější příchod;
 schvaluje přiloženou darovací smlouvu mezi Lyžařským
oddílem Budišov nad Budišovkou, z. s. a Městem Budišov
nad Budišovkou, jejímž předmětem je ﬁnanční dar ve výši
60 000 Kč ročně na období let 2019-2022;
(10 pro, 0 proti, 2 se zdrželi - Mgr. Natálie Jaššová, Bc.
Josef Poljak)
 schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce ﬁnančních
prostředků ve výši 2 086 848 Kč mezi Městem Budišov nad
Budišovkou a obchodní společností Lesy Budišov nad Budišovkou, s.r.o. dle přiloženého materiálu;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 schvaluje poskytnutí investiční dotace, s vyúčtováním, obchodní společnosti TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o.
v roce 2019, na částečné doﬁnancování projektu „Vytvoření
malé lokální distribuční sítě pro distribuci tepla a elektřiny
s prvky SMART GRID – inteligentním řídicím systémem
a řízením spotřeby pro tři objekty v majetku Města Budišov
nad Budišovkou“ ve výši 514 155,20 Kč;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 schvaluje Smlouvu o výpůjčce na dobu určitou, jejímž
předmětem je bezplatné užívání dočasně nepotřebného movitého majetku HZS Ostrava – Zábřeh, a to láhev na kyslík
2L a ventil red. na kyslík, uvedený v příloze této smlouvy
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 schvaluje zprávu o činnosti ﬁnančního výboru za rok 2018
dle přiloženého materiálu;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 schvaluje plán činnosti ﬁnančního výboru na rok 2019 dle
přiloženého materiálu;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 bere na vědomí směrnici pro nakládání s osobními údaji,
která je platná od 25. 5. 2018 a účinná od 1. 1. 2019;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 schvaluje výkup nemovitostí do majetku města: pozemek
parcela č. 221/2 ostatní plocha o výměře 1 514 m2 a parcela
č. st. 1315 zastavěná plocha o výměře 40 m2. Součástí je
stavba bez čp/če, jiná stavba, katastrální území Budišov nad
Budišovkou, za kupní cenu ve výši 400 000 Kč a za podmínek dle přiložené kupní smlouvy a pověřuje podpisem
smlouvy starostu města;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 schvaluje výkup pozemku do majetku města v katastrálním
území Budišov nad Budišovkou parcela č. 4475 TTP o výměře 92 m2 za kupní cenu ve výši 40 Kč/m2, tj. celkem za
3 680 Kč a pověřuje podpisem smlouvy starostu města;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 schvaluje Smlouvu o služebnosti inženýrské sítě ve prospěch oprávněného – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., k pozemkům pod jejichž částmi povrchu
je uložen nový vodovodní řád – pozemky v k. ú. Budišov
nad Budišovkou parc. č.:
3568/17 ostatní plocha o výměře 133 m2
3568/5 ostatní plocha o výměře 11 535 m2
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st. 4/1 zast. plocha o výměře 49 m2
st. 4/2 zast. plocha o výměře 131 m2
3568/1 ostatní plocha o výměře 7 250 m2
3568/2 ostatní plocha o výměře 8 305 m2
131/4 ostatní plocha o výměře 3 182 m2
název stavby: „ Budišov nad Budišovkou, ul. Berounská,
nám. Republiky, ul. Gen. Svobody – rekonstrukce vodovodu. Služebnost inženýrské sítě se zřizují úplatně, a to za
jednorázovou úplatu ve výši 20 000 Kč + DPH; a pověřuje
podpisem smlouvy starostu města;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8015954/
SOBS VB/1, Budišov nad Budišovkou, P.Č. 620/29,
KNN pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s.; věcným
břemenem bude zatížen pozemek ppč. 4355 ostatní plocha,
k. ú. Budišov n. B.; věcné břemeno se bude zřizovat za
jednorázovou náhradu ve výši 1 000 Kč + DPH; a pověřuje
podpisem smlouvy starostu města;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
trvá na svém unesení č. 11c/3ZM/2018 ze dne 19. 12. 2018
ve znění: „Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemků
z majetku města v katastrálním území Budišov nad Budišovkou, parcela č. 3403 zahrada část o výměře cca 1 500 m2
panu P. O. za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
schvaluje příspěvek občanům na III. vlnu kotlíkových dotací ve výši 5 000 Kč a ukládá ﬁnančnímu a správnímu odboru připravit na další jednání zastupitelstva města potřebné smlouvy mezi městem Budišov n. Budišovkou a občany
města;
(11 pro, 0 proti, 1 se zdržel Ing. Pavel Jílek)
schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na akci Rekonstrukce chodníků v oblasti ul. Bezručovy
ve výši 400 000 Kč a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na akci Rekonstrukce sociálního zařízení v Autokempu
Budišov nad Budišovkou ve výši 239 400 Kč a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy;
(11 pro, 0 proti, 1 se zdržel Ing. Patrik Schramm)
jmenuje MUDr. Zdeňka Flatanovského členem kontrolního
výboru;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
schvaluje jako jediný společník společnosti Lesy Budišov
nad Budišovkou s.r.o. kapitalizaci závazků v průběhu roku
2019, a to: 2 280 229,27 Kč = faktura č. 7215/24 vystavená dne 30. 11. 2016 a 1 672 000 Kč = smlouva o zápůjčce
ﬁnančních prostředků na provoz na rok 2018 mezi společností Lesy BnB, s.r.o. a Městem BnB;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
bere na vědomí zprávu o zahájení stavebních a investičních projektů v roce 2019;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
schvaluje zprávu o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města Budišov nad Budišovkou za rok 2018;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
schvaluje plán činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva
města Budišov nad Budišovkou na rok 2019.
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
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Oznámení redakční rady
Vážení čtenáři,
jak možná víte, již delší dobu se redakční rada potýkala s nedostatkem lidí, kteří by se aktivně podíleli na přípravě našeho
zpravodaje. Pro zajištění pravidelného vydávání BZ bylo nutné jmenovat minimálně dva nové členy, kteří by spolupracovali na přípravě jednotlivých čísel BZ. I přes opakované výzvy,
ať už přímo v Budišovském zpravodaji či na sociální síti, se

žádní zájemci/dobrovolníci nepřihlásili. Ale možná jste si již
všimli v tiráži minulého čísla, že se nakonec podařilo a redakční radu posílily dvě nové kolegyně. Rada města jmenovala
nové členky, a to za SVČ paní Ivu Kobelovou a za MěÚ paní
Marii Stránskou. Vítáme obě nové kolegyně a těšíme se na
aktivní spolupráci .
Za RR Ivana Tomandlová

Upozornění na třídění odpadů
Městský úřad žádá tímto občany města, aby do žlutých a modrých pytlů odkládali odpad, který do daných pytlů skutečně patří:

PLAST,
NÁPOJOVÉ KARTONY,
KOVY

PAPÍR

PATŘÍ

NEPATŘÍ

sešlápnuté PET lahve, plastové kelímky, sáčky a fólie, krabice od mléka, džusů, plastové tašky, obaly od
kosmetických a čistících přípravků, víčka od jogurtů,
prázdné nápojové plechovky, prázdné konzervy, tuby,
kovové uzávěry
časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, knihy,
obálky s fóliovými okénky, papír s kancelářskými
sponkami

bakelit, guma, PVC, linoleum, novodurové trubky, plastové obaly od chemikálií, olejů a barev

uhlový, mastný nebo znečištěný papír,
použité plenky a papírové kapesníčky

Zaměstnanci Technických služeb v posledních svozech zaznamenali větší množství, především modrých pytlů, obsahujících
znečištěný papír, zbytky potravy, pleny, kusy dřeva, PET lahve, plast, textil, apod., jak můžete vidět na přiložené fotograﬁi.
Dle čl. 6, odst. 3 vyhlášky č. 8/2018 o místním poplatku se úleva poskytuje za každý naplněný pytel plastu a za každý započtený 1 kg papíru, ne však za obsah, který patří do směsného
komunálního odpadu! Při kontrole budou pytle s nevhodným
odpadem vyřazeny a úleva nebude přičtena!!!
Ing. Jana Modelská, referent BHSŽPVÚP

Komunitní práce v Budišově nad Budišovkou
V září loňského roku zahájila organizace Centrum inkluze
realizaci tříletého projektu Most k porozumění, jehož cílem
je vytvoření komplexního systému podpory sociálně znevýhodněných a sociálním znevýhodněním ohrožených rodin na
Vítkovsku a Budišovsku. Záměrem projektu je mimo jiné
podpořit zdejší obyvatelé také v oblasti komunitní práce.

A co to ta komunitní práce je a co je jejím cílem? Cílem komunitní práce je aktivovat vnitřní zdroje uvnitř komunity tak, aby
se její členové dokázali aktivně podílet na řešení svých problémů. Dalším cílem komunitní práce je také zapojení obyvatel
žijících v sociálně znevýhodněných podmínkách do sociálního
a kulturního života obce.
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Od počátku realizace projektu uspořádala budišovská komunita několik zajímavých akcí: drakiádu pro děti a mládež, seznamovací výlet do ZOO Olomouc či mikulášskou nadílku. Na
všech těchto akcích se vždy aktivně podílejí členové komunity,
kteří pomáhají při přípravě i celkové organizaci těchto akcí.
Vznikla skupina lídrů pod názvem „Komunita BnB“, která
se pravidelně schází, řeší problematiku a potřeby komunity
a organizuje právě tyto komunitní akce.
V listopadu 2018 vznikl také hudebně taneční soubor, který dnes
vystupuje pod názvem Šukar – Čave Budišov. Tento soubor se
poprvé představil neoﬁciálně na mikulášské nadílce 2018 a prvně oﬁciálně vystoupil 13. 2. 2019 na maškarním plese pořádaném SVČ Budišov nad Budišovkou. Členové souboru pravidelně nacvičují a schází se každou středu v podvečerních hodinách
v SVČ v Budišově. Soubor vedou členky Komunity BnB.
V nejbližším období připravuje Komunita BnB například akci

„UKLIĎTE ČESKO“. V rámci této akce budou lidé z Komunity
uklízet předem určená místa, především však bývalý „kluzák“,
ul. Partyzánská a okolí Berounské ulice. Akce se uskuteční ve
spolupráci s Městem Budišov nad Budišovkou a zdejší základní
školou dne 26. 4. 2019. Dále je také v jednání turnaj v pingpongu, který by se měl uskutečnit do konce května.
Na „kluzáku“ by mohl do budoucna vzniknout sportovně relaxační prostor určený pro sport, hry a posezení a právě akcí
„Ukliďte Česko“ oﬁciálně zahájíme práce na tomto „projektu“.
O všech pořádaných akcích Vás budeme předem informovat
na příslušných vývěsních místech.
Lucie Stanjurová, Jaroslava Lišťáková
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

Některé události řešené Městskou policií v Budišově n/B.
v měsíci leden a únor 2019
 1. 1. 2019 - 00.26 hod. - bylo telefonicky
oznámeno, že na náměstí Republiky a následně i na Halaškovém náměstí dochází
k hromadnému fyzickému napadání mezi
větší skupinou obyvatel. Proto se hlídka
městské policie ihned dostavila na uvedené místo, kde zjistila, že se jedná o rvačku velké skupiny asi
60 až 80 osob, které se zde v různých časových intervalech
slovně i fyzicky napadaly. Hlídka se snažila na místě celou
věc uklidnit, ale vzhledem k velkému počtu těchto osob zapojených do tohoto konﬂiktu to bylo velmi náročné a místy
i nemožné. Vzhledem k této situaci byli strážnici nuceni na
místo přivolat i hlídky OO PČR Vítkov. Jelikož se zde jednalo o podezření ze spáchání několika trestných činů, byla
celá věc předána PČR, která si celou věc převzala. Případ
byl strážníky zadokumentován.
 1. 1. 2019 - 17.10 hod. - při kontrole veřejného pořádku ve
městě byl hlídkou městské policie řešen dopravní přestupek
neoprávněného pakování na vyhrazeném parkovišti na náměstí Republiky. Řidič vozidla zde neoprávněně parkoval
na vyhrazeném parkovišti pro jiné vozidlo, a tím jeho majiteli znemožnil jeho používání. Za uvedený přestupek mu
byla udělena bloková pokuta.
 8. 1. 2019 - 14.00 hod. - byl na služebnu městské policie
odevzdán nalezený svazek klíčů s připnutým ﬂash diskem,
který ležel na cestě před základní školou na Halaškovém
náměstí. Hlídce městské policie se následně podařilo zjistit
majitelku těchto klíčů a ty jí poté předali. Jelikož se jednalo
o klíče jak od bytu, tak i od pracovních věcí, byla tato majitelka velmi ráda, že se našly a hlídce moc poděkovala.
 9. 1. 2019 – 12.00 hod. - při kontrole veřejného pořádku
ve městě, byla hlídka městské policie upozorněna na dva
volně pobíhající psy na ul. Partyzánská. Hlídka proto ihned
provedla kontrolu této ulice, ale psi se zde již nenacházeli.
Proto provedla kontrolu i ostatních ulic ve městě, kdy tito
psi byli nalezeni na ul. Na Sídlišti, kde je již hledal jejich
majitel. Tímto svým jednáním, kdy neměl majitel psy na
vodítku a nechal je běhat na volno, se zde dopustil přestupku proti OZV města a za tento přestupek mu byla udělena
pokuta.
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 17. 1. 2019 - 16.38 hod. - přijala hlídka městské policie telefonické oznámení od HZS Vítkov se žádostí o asistenci při
otevření bytu na Halaškově náměstí. Na místě čekal oznamovatel, který hlídce uvedl, že jeho přítelkyně je v bytě, klíče jsou v zámku a ona mu na zvonění ani bouchání neotvírá.
Proto volal, jelikož má strach, jestli se jí něco nestalo. Po
příjezdu HZS na místo se hlídka společně s hasiči pokusili zvoněním a boucháním přimět přítelkyni oznamovatele
k otevření bytu, což se podařilo a značně zmatená žena byt
otevřela. Jelikož žena mluvila značně nesrozumitelně, byla
hodně zmatená a mluvila o sebevraždě, byla na místo ihned
přivolána sanitka RZS a hlídka OO PČR Vítkov, kteří si ji
společně převzali k dalšímu šetření. Případ byl strážníky zadokumentován a předán PČR.
 26. 1. 2019 - 22.00 hod. - přijala hlídka Městská policie
telefonické oznámení ženy s žádostí o pomoc na ul. Berounská ve věci podnapilého přítele, který ji napadá. Po příjezdu
hlídky na místo bylo zjištěno, že přítel oznamovatelky zde
nemá trvalé bydliště ani jiný právní vztah k bytu, a proto
byl hlídkou vyzván, aby byt opustil, což dobrovolně učinil.
Jelikož nedošlo k žádnému zranění ani jiné újmě a oznamovatelka nechtěla věc dále řešit, byla věc na místě vyřešena
domluvou a případ byl strážníky zadokumentován.
 5. 2. 2019 - 14.50 hod. - při kontrole veřejného pořádku ve
městě byl hlídkou městské policie řešen dopravní přestupek, parkování v zákazu zastavení na ul. Generála Svobody.
Řidička osobního vozidla zde neoprávněně parkovala v zákazu zastavení, kdy jí za uvedený přestupek byla udělena
bloková pokuta.
 11. 2. 2019 – 09:45 hod. - byla hlídka městské policie požádána PČR o pomoc při pátrání po zraněné osobě, která odešla z místa, kde ke zranění došlo, a neví se, zda není ohrožena na životě. Hlídka proto provedla kontrolu města Budišov
nad Budišovkou, kdy následně zraněného našla v místě jeho
bydliště. O tomto zjištění byla ihned informována PČR Vítkov, která se dostavila na místo a celou věc si převzala. Případ byl strážníky zadokumentován a předán PČR.
 19. 2. 2019 - 09.00 hod. - při kontrole veřejného pořádku ve městě bylo hlídkou Městské policie zjištěno, že na
ul. Nábřeží poblíž křižovatky s ul. Generála Svobody do-
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šlo k dopravní nehodě nákladního vozidla Praga-V3S, při
kterém došlo k poškození ochranných svodidel. Hlídka na
místě provedla asistenci, kdy na místo byla přivolána hlídka
DI PČR Opava, která si zde celou věc převzala. Případ byl
strážníky zadokumentován.
 20. 02. 2019 - 11.55 hod. - přijala hlídka městské policie
oznámení od pracovnice APK, že z domu, který patří městu
a vede z náměstí Republiky na ul. Partyzánská, padají na
chodník velké kusy omítky a ohrožují kolemjdoucí občany.
Hlídka proto ihned kontaktovala pracovníka, do jehož kompetence tato věc spadá, a ten ihned učinil kroky k zajištění

uvedeného místa, tak aby k žádnému ohrožení nedošlo. Případ byl strážníky zadokumentován.
 27. 2. 2019 - 16.40 hod. - při kontrole veřejného pořádku ve
městě, uviděla hlídka městské policie na ul. Berounská volně
pobíhajícího psa bez vodítka, kterého zde venčil jeho majitel.
Následně zde pes vykonal svou potřebu, aniž by po něm jeho
majitel provedl úklid psích exkrementů. Tímto svým jednáním, kdy neměl psa na vodítku, nechal ho běhat na volno
a zanedbal úklid po něm, se zde dopustil přestupku proti OZV
města a za tento přestupek mu byla udělena pokuta.
Grečmal Jaroslav, vedoucí strážník MP

TeSport

Novinky ze společnosti TeSport
Budišov nad Budišovkou, s.r.o.
Tepelné hospodářství
V únoru byla provedena výměna havarijního stavu ležatých rozvodů teplé užitkové vody ve sklepě domu na adrese Na Sídlišti 713, staré kovové potrubí bylo vyměněno za nové plastové.
Počátkem března byla provedena výměna 8 ks měřičů tepla pro
odběratele tepla z kotelen B5 a B3 Na Sídlišti a v kotelně B2 na
ul. Mírových Letnic. Měněným měřákům letos končila platnost
ověření (měřáky se dle zákona musí „cejchovat“ každé 4 roky),
a protože byly již morálně zastaralé a vzhledem k běžným průtokům v potrubí i předimenzované, tak došlo k jejich výměně za
nové moderní měřáky s menší dimenzí. Postupná výměna měřičů
tepla, kterým končí platnost ověření, bude letos ještě pokračovat.
V budovách ZŠ na Halaškově náměstí a v KD se v únoru rozběhly práce na projektu „SmartGrid“, který podpoří Státní fond
životního prostředí částkou téměř 4 mil. Kč. Podle plánu by měl
projekt být dokončen do konce června, takže to vypadá, že budeme mít dost času vyzkoušet reálný provoz nových technologií
(tj. nové kondenzační kotle, kogenerační jednotku, fotovoltaické
panely) a vše vyladit do začátku další topné sezony.
*
Sport
Ve sportovní hale to stále celkem žije, během zimní sezony
bylo opravdu jen málo víkendů, ve kterých nebyl žádný turnaj.
26. ledna se konal turnaj v badmintonu smíšených družstev

a přihlásilo se nám 25 dvojic: kromě místních párů přijely
i páry z různých koutů našeho kraje (Vítkov, Opava, Rýmařov). Zápasy byly nesmlouvavé, nicméně vedeny v duchu
fair-play, takže si všichni vyznavači smíšeného badmintonu
perfektně zahráli. Celodenní zápolení nakonec ovládl pár Zahradník/Urbanová z Rýmařova.
Turnaj v badmintonu v mužské čtyřhře konaný dne 23. února
přilákal 15 dvojic. Kvalita turnaje byla při účasti zkušených
párů z Vítkova a Rýmařova opravdu vysoká a budišovské
týmy to měly opravdu těžké. Turnaj opět ovládl tým z Rýmařova Zahradník/Valášek.
V březnu se o čtyřech sobotách konaly turnaje žákovských
družstev ve futsale, o kterých se určitě rozepíší kolegové
z TJ Spartak na jiném místě BZ.
Od března jsme pro návštěvníky sportovní haly připravili novinku v podobě tzv. „věrnostních kartiček“. Po každé návštěvě haly dostane návštěvník do kartičky razítko (podle zásady
„kdo platí – dostává razítko“) a po zaplnění kartičky bude mít
zákazník 10. vstup zdarma. S přicházejícím jarem a pěknějším
počasím bude brzy možno sportovat i na umělé trávě vedle fotbalového hřiště. Volné termíny jak do haly, tak na umělku lze
ověřit na našem webu www.halabudisov.cz a objednávky lze
provést u správce pana Dostála (Melicha) na tel. 604 129 804.
Ing. Slavomír Jaššo, jednatel společnosti

ŠKOLSTVÍ

O lyžích a jiných věcech
Měsíce únor a březen by bylo možné charakterizovat jako „lyžovací“ a „spolupracující“.
Letošní únor byl vydařený zejména pro žáky, kteří se chtěli naučit lyžovat. Podařilo se zorganizovat dva lyžařské výcvikové
kurzy, paradoxně ve stejném termínu, ale na různých místech
naší vlasti. Druhostupňová „klasika“ s 20 žáky se konala pod vedením paní učitelky Galové v době od 17. - 22. února ve skiareálu Karlov s nocováním na chatě Sedmikráska v Malé Morávce.
Nově jsme pak do výcviku v letošním roce díky zvýšené
poptávce rodičů zapojili i I. stupeň. Žáci 1. - 4. tříd tak měli
možnost často jako začátečníci či mírně pokročilí zdokonalovat techniku ve Skiareálu Hlinsko v Čechách. Díky zkušenostem paní učitelky Holleschové, vedoucí kurzu, s tímto místem
tak 25 žáků po 5 dnech zvládlo či zlepšilo svou základní lyžař-
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skou techniku. Dík ale patří nejen vedoucím kurzů – důležití
byli všichni lektoři či pedagogičtí pracovníci (včetně bývalých), kteří pomáhali s výcvikem i dohledem nad žáky. Nadto
je potřeba poděkovat Městu Budišov nad Budišovkou a paní
Martině Grygarové za příspěvek na dopravu, který v případě
cestování do Hlinska pokryl náklady na dopravu s kurzem spojené. Díky tomu rodiče žáků ušetřili nemalou částku. Nesmíme
zapomenout ani na KRPŠ, který pravidelně přispívá na náklady spojené s pobytem žáků v ubytovacím zařízení a na skipasy.
Kdeže ale únorové sněhy jsou. Jaro se nám v březnu ohlásilo
svou tradiční podobou, roztátý sníh tak maximálně zvedá hladinu
spodní vody pod školou  Je potřeba vrátit se do školních lavic.
I přes jarní prázdniny (tzv. jarniny) a týden volna byl březen
měsícem nabitým různými akcemi. V tomto měsíci jsme skutečně příkladně spolupracovali s MAS Opavsko, z. s. a jeho
pracovníky při realizaci Místního akčního plánu Vítkovsko II,
kdy se naši žáci účastnili těchto událostí:
5. března k nám zavítalo HRAcí Deskové Centrum Legie z. s.
z Hradce nad Moravicí, jehož lektoři a hráči každým coulem
u žáků II. stupně (a pedagogů taktéž) probouzeli během
dopoledne zájem o deskovky
nejrůznějšího druhu.
6. března pak tři žákyně šesté
třídy navštívily společně s paní
asistentkou coby pedagogickým doprovodem a s dalšími
žáky z Opavska Poslaneckou
sněmovnu a Senát ČR (no
a samozřejmě Prahu).
21. březen byl pro žáky 1. – 3.
tříd dnem komiksovým. Pod
vedením autora komiksových
příběhů nejen pro děti, pana
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Daniela Vydry, si žáci mohli zkusit svůj komiksový list doplnit, pobavit se a zasmát, ale mohli si vyzkoušet zahrát pohádku
a mít skutečně inspirativní den, který je přeci jen snad k nějakým těm knihám přivede...
Byť zábavnou formou, přesto o vážných věcech hovořili žáci
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sedmých tříd s Mgr. Petrou Večerkovou v rámci přednáškového cyklu s prvky primární prevence nazvaného „Výchova
k odpovědnosti“. Dvě setkání v březnu (20. a 27.) doplní poslední sezení v dubnu.
Ale není to jen MAS Opavsko, které pro nás tyto akce pomáhá
organizovat a díky které se učení ve škole stává i zábavným.
Malí recitátoři jeli 1. března sbírat vavříny do nedalekého Vítkova.
No, na věnce slávy to bohužel nebylo, ale školu reprezentovali
zdatně. 27. března se pak naši žáci účastnili výtvarné a pěvecké
soutěže na Základní škole Jana Zajíce ve Vítkově. Účastí na této
již tradiční soutěži rádi podpoříme vítkovské snažení pedagogů
v nelehkých akcích uměleckých. 22. března spousta třída psalo
„matematického klokana“. Někteří jen poskočili, někteří ale
předvedli v matematických dovednostech pravda i několikamet-

rové skoky. A to i s ohledem na své běžné studijní dovednosti…
A nezapomeňme na Strom života. Zajímavá interaktivní hra,
kterou pro žáky sedmých tříd připravili odborní lektoři samotného SmVaKu. A kdy jindy by to mohlo být zrealizováno než
při připomínce Světového dne vody 22. března. Hra o tom, jak
důležitá je voda, jak je jedinečná a nenahraditelná, ve všech
svých podobách…
Vážení rodiče, nezapomeňte nám zachovat svou přízeň: přicházejte za námi nejen ve dny třídních schůzek, ale také tehdy,
máte-li potřebu něco řešit. My, pedagogové základní školy,
Vám budeme vždy nápomocni. Jo, a nezapomeňte mrkat na
své děti, vnoučata a jiné známé na fejsbůku nebo našem webu
(www.skolabudisov.cz).
Pedagogický sbor a pracovníci ZŠ Budišov nad Budišovkou

V únoru kvetla Sedmikráska!!!
Kam na lyže? Se školou na lyžařský kurz! Ale sehnat dneska
v řadách teenagerů potřebný počet zájemců o výuku lyžování je
stále obtížnější. V řadách rodin nejde ani tak o peníze, ale o to,
že děcka jsou stále línější a línější…! Ale ti, kteří počáteční nechuť překonají nebo je přesvědčí rodiče či kamarádi, mají šanci
si užít pár bezva dní jak venku na sněhu, tak i v kolektivu vrstevníků v chaloupce. Většina letošní party se ale výcviku účastnila
dobrovolně a mnozí se po loňských zážitcích i těšili, já nakonec
také. Po nutné „papírové válce“ jsme tedy v neděli mohli odstartovat směr Malá Morávka, chata Sedmikráska. Počasí k nám
bylo víc než milostivé, tři dny přepychového slunce byly vykoupeny jedním deštíkem a páteční fujavicí s mlhou, aspoň všichni
viděli, že hory nelze podceňovat. Na kopec Myšák jsme dojížděli speciálním školním skibusem a myslím, že to oproti loňské

Kopřivné bylo zajímavější. Skiareál Karlov je možné projet na
jeden skipas a lyžníci se tak mohli prohánět po různých kopcích
včetně snowparku, který se velmi líbil. Výcvik probíhal podle
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úrovně dovedností každého žáčka a bylo moc fajn, že jsme na to
byli tři, skupiny jsme si podle potřeby střídali a lyžování mohlo
probíhat plynule. První dva dny někoho lyžování bolí, i mě to
zdvíhání pytlů ze země už zmáhá, ale na karamboly se rychle
zapomene. Jaký krásný pohled je za odměnu: počáteční kopýtka Matěj, Adam, Michal… naprosto bezpečně bravurními obloučky brázdí sjezdovku a pod dohledem dokonce i červenou!!!
A ti zkušenější si ochutnali i obávaný „Ostroják“ a aj se na ty
jízdy hezky koukalo. Jo když se poslouchá teta učitelka a strejda učitel… A teta učitelka se zase na oplátku dozvěděla něco
málo ze života velkých chlapců, kteří, ač po večerce, hulákali
ve svém pokoji poznatky ze života hódně hlasitě…, pak už ne,
škoda...? Nevím, jestli to můžu prozradit, ale večer se úloha vyučujících vyměnila a ti nejzkušenější karbaníci nás zasvěcovali

do karetních her. Jediné, na co jsme si netrouﬂi, byl poker, ale
bylo úsměvné poslouchat hlášky: „Kolik vsadíme? Málo, musíme šetřit…“, holky jsou dobře připraveny do života. Naprosto
pohodový byl i pobyt v chatě Sedmikráska, kde se o nás starala
dospělá část rodiny Latkových: paní Michaela, pan Petr, synek
Michal a pomohla i babička Jana Pavlů. Útulno, čisto, teploučko
a mám pocit, že i přes pravidelný pohyb jsme přijeli o něco „objemnější“. A soužití se školáky? Bezvadné, i ti největší školní
prudiči byli vtaženi do „normálního“ života, kde se vzájemná
pravidla a ochota staly bez nějakého násilí přirozenou samozřejmostí. Stejného názoru byl pan učitel Mazůrek i učitelka
ve výslužbě paní Hladišová, které děkuji za to, že byla ochotna
s námi jet. Bude fajn, když se nám lyžařský kurz podaří zorganizovat i příští rok.
Mgr. Lenka Galová

Projektový týden „Na návštěvě u Eskymáků“
Všichni dobře víme, že si děti rády užívají každé roční období. Ale na zimu, sníh a zimní radovánky se těší obzvláštně.
A abychom u nich vytvářeli povědomí o sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou a třeba na severním pólu, připravili jsme si pro ně tématický týden s názvem „„Na návštěvě
u Eskymáků.“
Celý týden jsme si povídali o životě tamních obyvatel Eskymáků, prohlíželi jsme si jejich obrázky a také obrázky živočichů, kteří tam v těžkých polárních podmínkách žijí. Ty si pak
děti vyhledávaly v encyklopediích, kreslily si je, vyráběly
si třídního ledního medvěda,
učily se říkanky, zpívaly si
zimní písničky, plnily tematické úkoly. Ve svých třídách
si stavěly iglú, chytaly ryby
(k obživě), prostě si hrály na
Eskymáky. V úterý 29. ledna si
pak na krásně zasněžené školní zahradě stavěly spolu s paní
učitelkami sněhuláky a stavby
ze sněhu, soutěžily v zimních
soutěžích, které jsme si pro ně

připravili, hledaly sladký poklad (odměna ukrytá ve sněhu).
Na závěr jsme si vystavili plyšová zvířátka k tématu, která si
děti přinesly hned na začátku týdne do školky, pro rodiče jsme
zhotovili nástěnku s fotkami dětí, aby všichni viděli, jak jsme
si tento „polární týden“ užili, i když u toho nemohli být.
Společně jsme prožili zajímavý týden, díky němuž si děti obohatily své znalosti a vědomosti o životě na jiné části světa, třeba zrovna v oblasti okolo severního pólu.
Jana Jüstelová, učitelka MŠ

Karnevalové dovádění
Jako každý rok i letos se v naší mateřské škole konalo „Karnevalové veselí“. Děti i paní učitelky se převlékly do masek
a zábava mohla začít. Abychom se naladili, tak jsme si zatancovali. Předvedli jsme se v maskách, mezi kterými se objevili
krásné princezny, víly, rytíři, zvířátka, postavičky ze známých
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pohádek. Děti si zasoutěžily, plnily různé úkoly. Například
sběr vršků podle barvy, podávání balónků, balónkový tanec,
hod na cíl. Na závěr vystoupily mažoretky se svým tanečkem.
Ukončili jsme to velkou diskotékou a sladkou odměnou.
Marie Kadrnožková, učitelka MŠ
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Lyžování se školkou
Cílem naší mateřské školy je nejen rozvíjet děti po všech stránkách, ale také ukázat jim něco nového a pomoct jim objevovat
radost z pohybu například na lyžích. V zimních měsících jsme
stále čekali na dostatek sněhu a doufali, že jej bude dost, aby se
kurz mohl uskutečnit v lyžařském areálu v Guntramovicích. To
se nám bohužel nesplnilo, a proto jsme s 9 dětmi jezdili lyžovat
do Ski areálu v Tošovicích. Všechny nás velmi potěšil vstřícný
personál Ski areálu, kdy nám umožnili s dětmi odpočívat a svačit v teplé restauraci. Mohli jsme během kurzu vystřídat více
sjezdovek a naučit se jezdit i na „pomě“. Tímto celému Ski areálu děkujeme za příjemně strávené chvíle. Celý kurz lyžování
by ale nebylo možné uskutečnit bez pomoci našich dobrovolných hasičů z Budišova nad Budišovkou. Protože nás vozili již
delší cestu, zůstávali s námi celé dopoledne v Tošovicích, kde
místo svého odpočinku trávili čas tím, že pomáhali dětem např.
při nastupování na vlek atd. Jmenovitě chceme poděkovat panu
Tomáši Indrákovi, Miroslavu Indrákovi a Vojtěchu Mitickému.
Po týdenním kurzu zvládly všechny děti jízdu na vleku a sjet kopec slalomem. Na závěr byly odměněny medailemi, diplomem
a dárečky. Externí instruktor byl pan Ondřej Vystrčil, kterého si
děti velmi oblíbily pro jeho klidný, přátelský a veselý přístup

k výuce lyžování. Moc děkujeme za jeho ochotu zapojit do výuky lyžování děti v mateřské škole. Na závěr chci ještě poděkovat paní asistentce Lucii, která s nesmírnou trpělivostí a humorem pomáhala dětem nejen při přípravě na lyžování, ale
například i při zvedání dětí při jejich prvních jízdách na vleku,
kdy musela vyběhnout kopec rychleji, než jel vlek, aby dětem
pomohla . Toto byl již třetí ročník lyžování se školkou. Děti
se z kurzu lyžování vrací nadšené, plné dojmů a pyšné, že to
všechno zvládly.
Mgr. Kateřina Vlková, učitelka MŠ

Kouzelnické představení
Následující den zábava pokračovala. Tentokrát se o ni postaral
kouzelník se svým představením. Zapojil do svého čarování
děti i paní učitelky. Viděli jsme kouzla s kartami, balónky,
kostkami, králíkem v klobouku a na závěr i se světluškami.
Byl to krásný a nezapomenutelný zážitek.
Marie Kadrnožková, učitelka MŠ
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Raketou na Mars
„Raketou na Mars, poletíme zas, ty a já“… kdo z nás si alespoň
jednou nepřál vyletět raketou třeba právě na planetu Mars nebo

na jakoukoli jinou planetu, tak jako to nazpívala paní Věra Špinarová ve své písni. Vyletět ke hvězdám a podívat se z výšky na
ten náš svět, na naši modrou planetu. To je ale sen, který se splní
jen několika málo vyvoleným. Noční oblohu plnou hvězd - tu
ale viděl každý z nás. Velký a Malý vůz, Velká medvědice, Kasiopea, Andromeda, Velký pes, Lyra - to všechno a ještě další jsou
názvy souhvězdí, která můžeme na noční obloze vidět.
Co všechno můžeme na obloze vidět, nebo jak se podívat až tam nad mraky, o tom všem byl „vesmírný“ projekt
„PUTOVÁNÍ S MALÝM PRINCEM“, který proběhl v březnu
v mateřské škole. Nejen že si děti o vesmíru, planetách, hvězdách, raketách, mlhovině povídaly, následně malovaly, vyráběly, skládaly a tvořily, ale také navštívily mobilní planetárium,
ve kterém všechno to, co skrývá tajemná noční obloha, ale i to,
co za denního světla okem nespatříme, mohly vidět na vlastní
oči.
Bc. Sventková Zdeňka, učitelka MŠ

Jarní prázdniny na Portáši
Jarní prázdniny jsme s dětmi strávili na lyžích na horské chatě
Portáš v sousedství skiareálu Kohútka. Pět dní na lyžování bylo
tak akorát a počasí nás na poslední chvilku zachránilo – ještě
při našem příjezdu byly totiž sjezdovky zledovatělé a po noční
vichřici uzavřené kvůli odklízení popadaných stromů. Postupně se ale vše zlepšilo, takže nakonec lyžovalo všech 22 dětí
ve věku od dvou do čtrnácti let, dle svých možností, na všech
sjezdovkách Kohútky včetně černé, začátečníci a nejmenší si
vyzkoušeli lyže na svahu u chaty. Ve čtvrtek jsme na vleku
u Portáše uspořádali malé závody ve slalomu a večer rozdali
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nejlepším lyžařům ceny. Díky sněhové nadílce došlo i na sáňkování, stavění sněhuláků a nevynechali jsme ani noční výšlapy po beskydském hřebeni směrem k Javorníku, abychom si
užili strach ze tmy a lehké obavy z možné konfrontace s medvědem toulajícím se po Beskydech.
Další tři děti starší 15 let strávily prázdniny na desetidenním
pobytu v rámci Erasmu na Slovensku v Tatrách. Zbývající dvě
děti využily možnost být o prázdninách u svých rodin.
Bc. Daniel Štencel
DĚTSKÝ DOMOV a Školní jídelna Budišov nad Budišovkou
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Dětský domov v Budišově n/Bud. se zúčastnil projektu
„Je to na nás II“ – druhá fáze výměny dětí ERASMUS +
Erasmus + je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy mládeže v Evropě. Akci zorganizoval SPACE – spolek
pro aktivitu, cestování a edukaci.
Na Slovensku ve Staré Lesné se setkalo od 8. do 18. 3. 2019 16 dětí z Česka a 16 dětí ze Slovenska ve věku od 15 do 26 let. Hlavní
téma projektu - ﬁnanční gramotnost. Cílem bylo naučit děti
starší 15 let vyrůstající
v dětských domovech
kriticky vyhodnocovat
informace na ﬁnančním
trhu, chovat se zodpovědně k vlastním penězům a umět si vytvořit
svou vlastní ﬁnanční
rezervu. Snahou je zatraktivnit oblast ﬁnancí
a vést děti k většímu
zájmu o vzdělání v této
oblasti. Na akci byly
z našeho zařízení vybrány tři starší děti,
které po ukončení akce
obdržely Youthpass -

potvrzení o účasti a certiﬁkát, který vydává Evropská komise.
Také v domově děti stále vedeme k hospodaření s jejich
ﬁnancemi – kapesné, jízdné, nákupy, ošacení, atd. Zvládnutí
této oblasti zaručuje dětem lépe zvládnout vstup do samostatného života a hlavně se v něm úspěšně realizovat.
Mgr. Naděžda Vondroušová

Nadační fond Albert rozdělil v Moravskoslezském kraji
téměř 400 tisíc korun vítězným charitativním projektům
Rádi bychom vás informovali, že ve středu 20. února slavnostně
ocenil Nadační fond Albert v sídle Krajského úřadu v Ostravě
úspěšné organizace v programu Bertík pomáhá 2018. O vítězích
rozhodli na podzim svými hlasy zákazníci dvanácti hypermarketů
Albert v Moravskoslezském kraji. Celkově nadace v regionu
rozdělila mezi projekty na podporu vzdělávání a rozvoje dětí ze
sociálně znevýhodněného prostředí 377 tisíc korun.
„Úroveň společnosti se velmi dobře rozpozná podle toho, jak pečuje o znevýhodněné, slabší nebo nemocné lidi, jak dokáže zmírnit strasti těch, kteří se z nějakých důvodů i řízením osudu ocitli
ve složité životní situaci. Výsledky ‚Bertíka‘ ukazují, že se v tomto směru v našem kraji neustále zlepšujeme. Mám z toho radost,
těší mě, že se umíme dělit, myslíme i na druhé, kteří toho štěstí
v životě měli o kapku méně. Vážím si činnosti Nadačního fondu
Albert. Dokud totiž dokážeme uvažovat o dobrých věcech a přinášet je do života, aby sloužily nejen nám samotným, jsme na správné cestě,“ řekl při slavnostním předávání náměstek hejtmana

Moravskoslezského kraje pro sociální záležitosti Jiří Navrátil.
„Velmi nás těší, že se díky běžnému nákupu v Albertu mohli lidé
blíže seznámit s činností dětských domovů či neziskových organizací v jejich okolí a organizace měly možnost představit svou
práci veřejnosti,“ řekla Petra Režná, programová manažerka
Nadačního fondu Albert. „Zákazníci v Moravskoslezském kraji podpořili například vzdělávací i sportovní aktivity, kreativní
terapii, rozvoj nadání a talentu a celkově smysluplné trávení
volného času dětí a mladých lidí ze sociálně znevýhodněného
prostředí. Patří jim za to naše velké poděkování,“ dodala.
Mezi oceněnými projekty byl i Dětský domov Budišov nad
Budišovkou – projekt Rozvoj talentu a nadání:
Rádi bychom podpořili hudební, pohybové a sportovní nadání
dětí, které nemají tu možnost vyrůstat ve funkčních rodinách.
Díky svému talentu mohou v různých oblastech sportu a umění
prožít úspěch a začlenit se do společnosti tím nejlepším způsobem – tvořit a rozdávat radost.
Další oceněné projekty:
EUROTOPIA.CZ, o. p. s. – projekt Podané ruce,
S.T.O.P., z. s. – projekt Vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, Dětský domov Loreta, Fulnek
– projekt Znát se, věřit si, akceptovat jeden druhého,
Slezská diakonie – projekt Sociální asistence Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Filadelﬁe, z. s. – projekt
U-kryt – volnočasové aktivity jako prevence, Vzájemné
soužití, o. p. s. – projekt Fotbal nás baví , Diagnostický
ústav, Ostrava-Kunčičky – projekt Kouzlo Barev.
Barbora Vanko, Tisková mluvčí Albert Česká republika
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Experience Cambridge
Ve dnech 20. až 23. února jsem se zúčastnil programu
Experience Cambridge, v rámci kterého jsem si spolu se sedmi dalšími studenty z Česka a Slovenska vyzkoušel studium
na Cambridge University. Bydlel jsem se studentem třetího
ročníku ekonomie, s nímž jsem chodil na vybrané přednášky. Volný čas jsme věnovali procházkám městem, prohlédli
jsme si rovněž část unikátního komplexu 31 kolejí, já osobně

jsem pobýval na Downing College. Program dále obsahoval
setkání se slovenským ambasadorem a tradiční tříchodovou
slavnostní večeři se členy Společnosti českých a slovenských
studentů (CUCSS).
Celkově hodnotím projekt i univerzitu velmi pozitivně jak
z hlediska lidí, tak atmosféry univerzitního města a odnáším
si z něj spoustu inspirace.
Alexandr Pisani, septima

Student vítkovského gymnázia obdržel Cenu Jana Zajíce
V pátek 22. 2. 2019 se již po sedmadvacáté udílela v reprezentačním sále Městského úřadu ve Vítkově Cena Jana Zajíce,
kterou mohou získat žáci a studenti základních a středních škol
našeho regionu za některou ze svých aktivit, ať už se jedná
o mimořádné studijní či pracovní výsledky, úspěchy v soutěžích, hrdinský čin, nebo uměleckou či charitativní činnost.
V letošním roce ve II. kategorii odborná komise a Rada města
Vítkova udělila tuto cenu Janu Kundrátovi, studentu septimy,
který je nejenom úspěšným žákem gymnázia, jenž se zapojuje do mnoha soutěží a projektů, v nichž získává řadu ocenění
a cenných zkušeností do budoucího profesního života, ale má
také plno soukromých zálib a aktivit, z nichž vyniká především
jeho působení v ELIM Opava o. p. s., kde jako dobrovolník navštěvuje Domov Vítkov, v němž s místními seniory hraje různé
hry, předčítá jim a pomáhá s realizací rozličných akcí.
Za celé vedení školy bych chtěl touto cestou Janu Kundrátovi
poblahopřát, neboť si díky své pracovitosti, píli i skromnosti

toto ocenění zcela jistě zaslouží. A věřím, že pro další žáky
a studenty naší školy bude, stejně jako jeho předchůdci, kteří
již toto ocenění obdrželi, vzorem hodným následování.
Mgr. Miroslav Bučánek

Pracovně-vzdělávací stáž v Itálii
Střední škola, Odry, příspěvková organizace
Naše škola se v roce 2016 zapojila do projektu vzdělávacího programu Evropské unie na období 2014 – 2020 známého pod názvem ERASMUS+, který podporuje mj. spolupráci a mobilitu ve
všech oblastech vzdělávání. Finanční prostředky z tohoto programu umožňují více než 4 milionům Evropanů studovat, odborně se
vzdělávat a získávat pracovní zkušenosti v zahraničí.
Oderská střední škola v rámci tohoto programu realizovala
projekt s názvem Rekvaliﬁkace služeb, číslo 2018-1-CZ01-KA116-046994. Tento typ projektu podporuje mobility osob
v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, je určena studentům
středních odborných škol a učilišť.
V únoru 2019 se žáci naší školy už potřetí vypravili na dvoutýden-
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ní zahraniční stáž, tentokrát do Itálie. V předchozích letech jsme
díky projektům ERASMUS+ s názvem Připraveni pro Evropu navštívili Španělsko, letos nás čekalo nádherné město módy Miláno.
Příležitost vycestovat do Itálie dostalo 12 nejúspěšnějších žáků
3. ročníku oboru kadeřník a masér a 4. ročníku oboru Kosmetička.
Pod pedagogickým dozorem Mgr. Šárky Rozkopalové, učitelky
anglického jazyka se 14 dní těšili pověstné italské pohostinnosti.
Účastníci stáže byli ubytováni v komfortním apartmánu, odkud
měli ideální dopravní spojení jak do podniků, v nichž probíhala
pracovní stáž, tak za kulturou a zábavou, které město nabízí.
S ubytováním, stravou a samotnou praxí byli naši žáci nadprůměrně spokojení. Pracovní doba probíhala většinou v dopoled-
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ních hodinách. Odpolední volný čas žáci trávili především společně a řešili jej převážně prohlídkami města a jeho pamětihodností,
anebo návštěvou milánských klubů, barů, obchůdků či dalších
zajímavých míst v centru města a jeho okolí.
Cílem projektu bylo podpořit a ocenit naše žáky možností vycestovat do zahraničí na odbornou pracovní stáž, kde si mohli ověřit
své jazykové znalosti a odborné dovednosti v novém prostředí,
získat neocenitelné zkušenosti, vytvořit nová partnerství pro další
spolupráci, zvýšit svůj profesní a osobnostní potenciál, zapojit se
do sítě mezinárodních kontaktů, a přispět tak ke svému lepšímu
postavení na současném evropském trhu práce.
O tom, jak se naši žáci měli v cizině, si můžete přečíst na webových stránkách naší školy.
Mgr. Jana Kellnerová, ředitelka školy

První stipendia předána
Střední škola, Odry,
příspěvková organizace
V měsíci únoru, krátce po pololetním vysvědčení, byla žákům
střední školy odevzdána první stipendia města Vítkova. Společně s ředitelkou školy Janou Kellnerovou se předání účastnil
místostarosta Martin Šrubař, který celou akci zaštítil za samotné město. Žákům oborů automechanik a kuchař-číšník bylo za
první pololetí vyplaceno celkem 82 000 Kč, což vykouzlilo
úsměv na mnoha tvářích pracovitých, aktivních a vzdělání
chtivých studentů.
Městu Vítkov upřímně děkuji a věřím, že spolupráce bude
i nadále pokračovat a povede tak ke zlepšení postavení
vítkovské střední školy v Moravskoslezském kraji.
Mgr. Jana Kellnerová, ředitelka školy

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

Velké maškarní dovádění s indiány
Maškarní bál plný dětí, masek, křiku, soutěží a tance. Co více si
přát, když se děti baví! Sobotní odpoledne 23. února jsme strávili v kulturním domě s nefalšovanými indiány, kteří pro všechny
princezny, piráty, karkulky, superhrdiny a další úžasné masky
měli připraveno spoustu úkolů, soutěží a samozřejmě sladkých
odměn. Rodiče a prarodiče od stolů sledovali maškarní rej
a dovádění dětí uprostřed sálu. Se svým secvičeným programem
vystoupily děti z kroužku ZUMBY. A my se na Vás těšíme zase
za rok !
Kamila Kohoutková, SVČ
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Enha Freestyle
Jarní prázdniny, to je čas, kdy si mají děti odpočinout od školy,
a proč si tu školu vlastně z hlavy úplně nevyskákat?  Jedeme
na trampolíny!
Celodenní výlet do světa velkých trampolín v Ostravě měl plno
zájemců, do motoráčku v Budišově nastoupilo 30 dětí a 5 dospělých - tímto děkuji doprovodu, že pomohl SVČ s přesuny
a dohledem ve velkém světě !
Děti se nemohly dočkat, kdy už tam budeme, a to je čekalo teprve uvítání, co vlastně mohou a nemohou, jak se mají chovat…

Všem už svaly hrály, ale trampolíny pořád ještě byly daleko 
a teď příprava, zase ještě neskáčeme? Nenene. „Každý správný
parkourista si musí nejprve všechny svaly protáhnout a zahřát!“,
řekl trenér. Ale teď už, po pořádné rozcvičce, jdeme na to! Trampolíny vzali všichni úprkem a nastalo skákání, hopsání, kotouly,
přemety, výskoky… prostě parádně vyskákaný den.
Příjemně unavení se vracíme večer vlakem domů… No není to
lepší, než prosedět den u bedny?
Kamila Kohoutková, SVČ

Jarní turnaj mládeže ve stolním tenise
Ve spolupráci TeSport a SVČ se konal o jarních prázdninách
14. března 2019 turnaj mládeže ve stolním tenise ve Sportovní
hale Budišov. Celkem patnáct hráčů bylo rozděleno do třech
kategorií a hodnotila se soutěž v tzv. kolotoči na volném hracím stole. Sladkou odměnu obdrželi všichni zúčastnění a věcné
odměny získali soutěžící na prvních třech místech. Děkujeme
všem za spolupráci při přípravě, propagaci a organizaci celého
turnaje   .
Kategorie dívky:
1. místo Kateřina Galambová (Melč)
2. místo Marie Pondiová (Melč)
3. místo Natálie Pondiová (Melč)
4. místo Bára Chrástecká (Budišov)

Kategorie mladší žáci:
1. Marek Halamíček (Budišov)
2. Aleš Bečica (Budišov)
3. Lukáš Bečica (Budišov)
4. Roman Krška (Melč)
Kategorie starší žáci:
1. Martin Dunka (Melč)
2. Alex Bažo (Melč)
3. Domink Švarc (Budišov)
4. Vilém Vymětalík (Budišov)
Vítěz soutěže v kolotoči:
Alexandr Bažo

Máme rádi výlety
Vánoce v březnu
Přestože jsme teprve před pár měsíci uložili vánoční ozdoby
do krabic, tak ve Slezské tvorbě v Opavě máte pocit, že vánoce jsou po celý rok. V úterý 5. března jsme si s kroužkem
TVOŘÍLEK vyrazili na výlet, abychom nakoukli pod pokličku, jak se vlastně takové baňky vyrábí. Ve Slezské tvorbě se
skleněné ozdoby vyrábí již od roku 1951 a stále vše ručně, každá baňka je originál. Děti se dozvěděly, jak složité je baňku
vyrobit – viděly, jak se ze skleněné tyčinky vyfoukne za pomoci ohně koule, jako u kouzelnice si musely připadat, když
paní vstříkla do každé baňky trošku průhledné tekutiny, pono-
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řila baňky na chvilku do teplé vody, zatřepala a najednou byly
z průhledných baněk všechny úplně stříbrné a celý proces se
završí ručním malováním každé jedné baňky. Spousta náročné
práce, šikovnosti a křehká třpytivá nádhera je na světě… Na
závěr si děti ozdobily každý svou baňku, kterou si o vánocích
pověsí na svůj vánoční stromeček.
*
Mini zoo taky zoo
Na pátek 22. března se MALÍ CHOVATELÉ z kroužku Střediska volného času netěšili proto, že začíná víkend, ale protože
nás čekal výlet do kontaktní mini zoo v Opavě. Ve školní ku-
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chyni museli něco tušit, protože na oběd před dalekou cestou
nám připravili guláš. Cesta proběhla pohodově. V mini zoo nás
už čekala paní ošetřovatelka, která nám ukázala spoustu zvířat,
pověděla o nich hodně zajímavých věcí a dětem odpovídala na
otázky, co všechno by k chovu konkrétního zvířátka potřebovaly a kolik času vyžaduje. Na zvířátka si mohly děti sáhnout,
nebo se s nimi pomazlit. Nejvíc se dětem líbili králíci, leguáni,
morčata všech barev a druhů srstí, dokonce i bezsrsté, ježek bě-

lobřichý a hadi. A na závěr nás čekal zážitek, který se jen tak
někomu nepřihodí. Pohladili si krokodýla, tedy přesně řečeno
kajmana brýlového, který dorůstá délky až dva metry. Chtěla
bych poděkovat maminkám (paní Halamíčková, Reteiová a Bargelová), které se výletu zúčastnily a pomohly s organizací celé
skupiny. A panu řidiči Vráťovi Vymětalíkovi, který přednostně
naložil tyto malé unavené cestovatele, a ti tak mohli pohodlně
podřimovat na cestě domů.
Kamila Kohoutková, SVČ

Ples babiček a dědečků
Dne 9. března se uskutečnil náš tradiční PLES BABIČEK
A DĚDEČKŮ, který se velmi vydařil, účast byla hojná a lidé
spokojení. A proto bych chtěla tímto poděkovat všem, kteří
se podíleli na organizaci a přípravách, také sponzorům, kteří

přispěli do naší bohaté tomboly. No a samozřejmě také našim
malým mažoretkám z mateřské školy, byly úžasné a patří jim
a jejich učitelkám velký dík.
Kamila Kohoutková, SVČ
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ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ A SPORT

AMK Motokrosová sezóna 2019 odstartovala
Motokrosové tratě na Slovensku a v Maďarsku byly místem
přípravy před novou sezónou. Několik tréninkových dnů proběhlo také na jihu republiky na tratích v Karlíně, Dubňanech
a na Pánově. Také poslední hokej si kluci zahráli v sobotu
9. 3. 2019 na opavském ledě. V pátek 22. 3. 2019 na trati MX
Zábřeh bude vše připraveno pro soustředění před kontrolním
závodem, který se jede 24. 3. 2019 na trati v Karlíně. Na uzavřené trati si doladí formu na sezónu 12 jezdců pod vedením
Mirka Kučírka. Pak už vše naostro. První mistrák 31. 3. 2019 MMČR v Lokti nad Ohří. V nadcházející sezóně uvidíme také
nový design dresů s logem města Budišov nad Budišovkou
a ﬁrmy ČERNÍN s.r.o, který vozí Erik Švidra s KTM SX F 250
2019. Víťa Pražák ml. vyjednává termíny pro závody v enduru. První se jede 13. 4. 2019 v Liščí kotlině. 14. ročník Jarní
jízdy veteránů bude startovat v sobotu 4. května 2019 na budišovském náměstí. Celé startovní pole vystaví své stroje a bude

možnost si tak účastníky
jízdy prohlédnout ještě
před samotným startem. Cíl jízdy bude ve
sportovním areálu obce
Hlubočec, kde budou při
slavnostním vyhlášení
předány ceny nejlepším
posádkám. Děkujeme
tímto za pomoc při organizaci jízdy. Městu Budišov nad Budišovkou,
obci Hlubočec, městské
policii, základní škole a sponzorům za ceny,
které věnovali pro nejlepší účastníky Jarní
jízdy.
Za AMK Milan Švidra

JUDr. JAN JOSEF ČERNÝ – moravský zemský prezident
Dne 4. března 1874 se v Uherském Ostrohu narodil moravský a československý politik Jan Josef Černý. Po zvládnutí
maturity na gymnáziu v Uherském Hradišti úspěšně vystudoval také Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Po ukončení
studií nastoupil jako úředník nejprve na hodonínském okresním hejtmanství a následně na ministerstvu veřejných věcí
ve Vídni. Roku 1912 byl jmenován přednostou moravského
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místodržitelství v zemské metropoli Brně. Po vzniku Československa byl pro své schopnosti dokonce hned dvakrát jmenován předsedou československé vlády a to mezi lety 1920 až
1921 a následně v roce 1926. Zároveň byl mezi lety 1920 až
1939 pověřen řízením ministerstva vnitra v tehdy úřednické
vládě. Dr. Jan Černý byl významným představitelem moravské
zemské autonomie. Mezi lety 1920 až 1928 zastával úřad zem-
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ského prezidenta nejprve Země moravské a poté až do roku
1939 působil jako prezident Země moravskoslezské. V březnu
roku 1939, kdy došlo k okupaci Československa a následnému
vytvoření Protektorátu Čechy a Morava, byl na vlastní žádost
penzionován.
O závěru života JUDr. Jana Černého, ve své publikaci nazvané Moravští zemští prezidenti, vydané v roce 2016 Moravským
zemským muzeem, uznávaný moravský historik doc. PhDr.
Jiří Pernes, Dr. píše: „Závěr života moravskoslezského prezidenta Dr. Jana Černého nebyl pěkný. Po odchodu do výslužby
se odstěhoval z budovy místodržitelství do vily na Wurmově
ulici v Brně, kde žil především na podzim a v zimě, zatímco
jaro a léto trávil ve Střílkách, kde v roce 1927 koupil jeho syn
Zdeněk od hraběte Berchtolda místní zámek. Po roce 1945 se
pro komunisty stal nepohodlnou osobou, symbolizující minulý
režim. Úřady „lidově demokratické moci“ ho pronásledovaly
nepřízní: nejprve mu zabavily zámek ve Střílkách a pak i vilu,
v níž bydlel. Náhradní ubytování dostal ve zchátralém pavlačovém domě. Když mu v roce 1951 zemřela manželka, úřady ho
donutily vystěhovat se z Brna do Uherského Ostrohu, kde se
v prosinci téhož roku přihlásil k pobytu ve svém rodném domě.

Ten mu však už nepatřil. Žil zde jako podnájemník u paní Šlechtové, své vzdálené příbuzné. Jak vzpomínají místní: „V osmdesáti ještě chodíval do chrámu Páně sv. Ondřeje, kde tiše posedával a modlil se. Místními rodáky tehdejší rudé moci byl sice
zavržen, ale věřící ho vzali mezi sebe jako řadového křesťana.“
Obyvatelé Uherského Ostrohu jej potkávali jako nenápadného
pána se stříbrošedým knírkem, který „pravidelně, kolem desáté
dopoledne, vycházel z domu, aby se s hůlkou v ruce prošel podél
řeky Moravy a mohl zůstat sám se svými vzpomínkami.“ Oba
jeho synové Zdeněk i Vladimír odešli do exilu…
Dr. Jan Černý, první prezident Země moravskoslezské, zemřel
10. dubna 1959. I jeho pohřeb se však zdál být komunistům
nebezpečný. Aby se ze smutečního obřadu nestala demonstrace proti režimu, nechali jej pohřbít o den dříve, než bylo oznámeno. Místo věčného odpočinku nesměl mít ve svém rodném
městě po boku rodičů a sourozenců, ale byl pohřben v Uherském Hradišti - Mařaticích, kde odpočívá do dnešních dnů.“
Zdroj informací a fotograﬁe: Wikipedie (doc. PhDr. Jiří Pernes
– Moravští zemští prezidenti)
Za Moravskou národní obec, z.s.
Stanislav Blažek a Pavel Opletal st.

Masopust v Guntramovicích
Masopustní průvod masek v čele s medvědem, který doprovázela hudba, tanec a zpěv, jste mohli potkat 2. března 2019
v Guntramovicích. U každého navštíveného domu si medvěd
zatančil s paní domácí. Náročná obchůzka byla zakončena ve
škole pochováním baskřídlovky. Za zvuku smutečního pochodu vešel do sálu průvod, který se skládal z hudby, „faráře“,
mužů, kteří nesli na márách baskřídlovku, a vzlykajících plaček. Farář pronesl smuteční řeč a baskřídlovku jsme uložili na
40 dní k odpočinku. A teď už skutečně i v Guntramovicích
nastalo období půstu, které bude trvat až do Velikonoc.
Za SDH Růžena Košarišťanová

První vyhrání z kapsy vyhání…
Tak to snad v našem případě nebude pravda a úspěšné zahájení roku snad bude i úspěšně pokračovat. V únoru jsme se
v Uničově zúčastnili prvních závodů, kdy družstvo tvořili dva
psi a každý prováděl část disciplíny v poslušnosti a obraně. Za
Budišov nastoupil choďák Bond s maliňačkou Niky a v konkurenci dalších služebních i neslužebních plemen se podařilo celkem s přehledem vyhrát. Já mám opět nos nahoru (ale
jen pokorně a trošku i fyziologicky), protože chodský pes měl

nejlepší obranu a strčil do kapsy ovčouny, rotwíky i maliňáky,
ztratil pouze jeden jediný bodík. A navíc poslušnost cvičil zároveň s fenkou, která voněla po své háravé kamarádce. Taky
se k ní na vítězném stupínku řádně tulil, ale to už mohl… A to
Petr ujišťoval: neboj, už nevoní, sakra že voněla.
Na letošní rok máme naplánovaných docela dost akcí, protože
nám přibývají psi, kteří už něco umí. Zkoušky, tradiční závody,
ale novinkou bude červnový výcvikový den s chodským psem.
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Je to akce pořádaná spolu s klubem chodských psů, který je určen pro chovatele tohoto plemena, pro začátečníky i pokročilé.
Lidé si pořídí pejska, chtějí s ním „něco“ dělat a neví, jak na to.
Pes, který je temperamentní a nemá žádnou práci, se stává obtížným pro okolí a nezřídka devastujícím elementem domácností. Proto chceme ukázat, co
obnáší sportovní kynologie a jak s ní zacházet.
Ale to platí nejen pro choďáky, ale pro všechny, kteří chtějí svému psíkovi i sobě dopřát pohyb, radost a třeba i nějaký úspěch v podobě
zkoušky či závodů. A asi máme dobrou pověst,
už pravidelně u nás hostují členové jiných klubů, občas přijdou zájemci „jen na chvíli“, kdy
potřebují poradit s výcvikem nebo s nežádoucím chováním často pubertálního pejska. Ano,
četli jste dobře, i psi mají své „telecí“ období,
stejně jako lidé. Ono sice časem pomine, ale
než se tak stane, nadělá chlupáč i naháč svému
majiteli dost starostí. A kdo nemá zkušenost,
neví si kolikrát se situací rady a nejednou jsem
se setkala s postojem, kdy se majitel stydí na
cvičák přijít, protože pes neposlouchá. To je
stejné, jako byste neposlali do školy zlobivé

dítě (tady si dovolím úsměv - poloprázdná škola…). Takže pokud se svým psím parťákem právě prožíváte stav beznaděje,
nestyďte se a přijďte. Psa Vám cvičit nebudeme, ale můžete se
aspoň podívat, jak se to dělá.
Mgr. Lenka Galová

Šachový koutek
Šachová sezona je u konce. Poslední zápas odehrálo družstvo
Pogo Budišov „A“ 31. března v Kravařích (tj. po uzávěrce tohoto čísla BZ, výsledek bude v příštím čísle).
A družstvo nenavázalo na dobrý start v roce 2019 a své další
3 zápasy prohrálo. Prohra v Hrabyni s vítězem tohoto ročníku krajské soutěže a tím pádem postupujícím týmem do vyšší soutěže v poměru 2-6 se možná dala čekat. Ze začátku to
sice na takový kotel nevypadalo, ale na šachovnicích jsme si
vybrali den „blbec“ a některé vyhrané pozice jsme úplně pokazili. Zápas v Krnově byl přímý boj o lepší postavení v tabulce, takže soupeř na nás nasadil to nejsilnější, co má. Sice
jsme se rvali, co to šlo, ale po tuhém boji jsme nakonec podlehli nejtěsnějším poměrem 3,5-4,5. Další zápas doma s Ludgeřovicemi se nám vůbec nepovedl, soupeři byli připraveni
lépe a museli jsme sportovně uznat, že byli lepší. Výsledek
2,5-5,5 v náš neprospěch.
Před posledním kolem je A družstvo na 10. místě tabulky. Záchranu sice ještě nemáme stoprocentně jistou, ale abychom
spadli, tak by musel přijít náš úplný kolaps a zázračné zmrtvýchvstání posledního družstva v tabulce z Velké Polomi. Jak
to všechno nakonec dopadlo, se dozvíte v příštím čísle BZ.
B družstvo už má také dohráno. Po výhře 4,5-3,5 v Kravařích přišly prohry s Orlem Opava C 3-5 a ve Velké Polomi 3,5-4,5. Béčko bylo nováčkem v okresním přeboru
a pro některé hráče to byly první zkušenosti s pravidelným hraním ve vyšší soutěži. Proto vyrovnanou bilanci
4 výhry, 1 remíza a 4 prohry musíme hodnotit jednoznačně
kladně, starosti se záchranou nebyly žádné a konečné 5. místo
je zaslouženě vybojované. Pokud vše dopadne dle předpokladů, tak se v soutěžích družstev na podzim opět představí dva
naše týmy: A v krajské soutěži a B v přeboru okresu Opava.
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Poř. Družstvo

Body Skóre Partie

1

ŠKTP Hrabyně

27

51,5

36

2

ŠK TJ Dolní Benešov B

20

43

28

3

ŠO Jiskra Rýmařov

15

40

32

4

ŠK Orel Opava A

14

38,5

26

5

TJ Ludgeřovice

13

32,5

23

6

TJ Lokomotiva Krnov

12

37

24

7

ŠK Orel Opava B

12

36

22

8

Slezan Opava C

10

35

21

9

SK Kravaře

10

33

18

10

ŠK Pogo Budišov n. B. A

7

29,5

18

11

TJ Velká Polom

4

24

10

Okresní přebor Opava 2018/2019 – konečná tabulka
Poř. Družstvo

Body Skóre Partie

1

ŠK TJ Dolní Benešov C

22

47,5

36

2

ŠK U Freda Darkovičky

21

44

33

3

ŠO TJ Velká Polom B

19

38

26

4

Sokol Štěpánkovice

17

43,5

28

5

ŠK Pogo Budišov n B. B

13

34

18

6

Orel Opava C

10

37,5

21

7

ŠK U Lípy Malé Hoštice

9

32

18

8

SK Kravaře B

8

28

17

9

ŠK Píšť

4

30

20

10

ŠO TJ Vítkov A

4

25,5

13

Za ŠK Pogo Budišov Slavomír Jaššo
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Turnaj v halové kopané
„O pohár starosty Města Budišov nad Budišovkou“
TJ Spartak Budišov nad Budišovkou uspořádal v průběhu měsíce března v naší krásné sportovní hale již čtvrtý turnaj v halové kopané. Čtyři soboty v březnu patřily našim fotbalovým
nadějím. Postupně se uskutečnily turnaje mladších přípravek,
starších přípravek, mladších žáků a nakonec starších žáků.
Jsem velmi rád, že nás opět navštívily i týmy z Polska, Slovenska a našeho družebního Budišova u Třebíče. Celkem se
turnajů zúčastnilo cca 480 sportovců a trenérů. Letos se zvedla
i divácká účast, za což divákům velmi děkujeme, i díky nim
byla totiž vždy výborná atmosféra.
Nehledě na věkovou kategorii byly vždy svedeny urputné bitvy
o co nejlepší umístění, každý chtěl vyhrát a nic soupeřům nedaroval. Jsem velmi rád, že se jako vždy vše odehrálo v duchu
fair play. Na vše dohlíželi výborní rozhodčí a samozřejmě
trenéři. Doufám, že se všem sportovcům, trenérům i divákům
u nás líbilo a za rok znovu přijedou.
Aby vše klapalo bez problémů, byla potřeba parta borkyň
a borců ve žlutých (a jednom modrém) tričkách s nápisem
pořadatel. Halu a zázemí dobře nachystal TeSport. O výborný
oběd se již tradičně postaral pan Jenda Pončík a paní Lenka
Metelková. Všem Vám velice děkujeme!!!!!!
V neposlední řadě bych chtěl poděkovat Všem sponzorům,
kteří nám pomohli takto náročnou akci uspořádat.
Mladší přípravka (ročník 2010 a mladší) - turnaj dne
2. 3. 2019
1) TJ Sokol Štěpánkovice
2) TJ Spartak Budišov nad Budišovkou
3) FC Dolní Benešov
4) TJ Niva Hladké Životice/FK Pustějov
5) TJ Sokol Stěbořice
6) FK Slávia Opava
7) TJ Suché Lazce
8) TJ Sokol Holasovice
Individuální ceny:
nejlepší brankář: TJ Suché
Lazce - Eliška Macíková
nejlepší střelec: TJ Sokol
Štěpánkovice - Štěpán Baránek
nejlepší hráč: TJ Spartak
Budišov nad Budišovkou
- Patrik Anděl
Starší přípravka (ročník
2009 a mladší) - turnaj
dne 9. 3. 2019
1) GLKS Wlokniarz Kietrz
(PL)
2) SK Slávie Třebovice
3) FK Kylešovice
4) TJ Sokol Chvalíkovice
5) Fotbal Fulnek
6) OŠK Baník Stráňavy
(SK)
7) FK Slávie Opava
8) SFC Opava 2010
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9) TJ Spartak Budišov nad Budišovkou

nejlepší střelec: Chřibek Nikolas - MFK Kravaře
nejlepší hráč: Pochyla Matěj - TJ Velká Polom

Individuální ceny:
nejlepší brankář: Fotbal Fulnek - Filip Růčka
nejlepší střelec: Orliki - Pawel Lizoň
nejlepší hráč: FK Kylešovice - Ondřej Hübsch

Starší žáci (ročník 2004 a mladší) - turnaj dne 23. 3. 2019
1) TJ Spartak Budišov nad Budišovkou
2) TJ Vítkov
3) FK Slávia Opava
4) FC Budišov Nárameč TJ Děrné
5) SK Město Libavá
6) TJ Děrné
7) TJ Sokol Slavkov
8) FK Kylešovice
9) TJ Hladké Životice

Mladší žáci (ročník 2006 a mladší) - turnaj dne 16. 3. 2019
1) TJ Spartak Budišov nad Budišovkou
2) TJ Velká Polom
3) MFK Kravaře
4) TJ Vrbno pod Pradědem
5) SK Slávie Třebovice
6) Juventus Bruntál
7) GLKS Wlokniarz Kietrz (PL)
8) FK Kylešovice
Individuální ceny:
nejlepší brankář: Vojtěch Soukup - TJ Spartak Budišov
nad Budišovkou

Mezi obyvateli Budišova
nad Budišovkou najdeme
přes 10 Dobrých andělů
Dobrým andělem se stává každý, kdo přispívá nadaci Dobrý
anděl a prostřednictvím pravidelných ﬁnančních příspěvků tak
pomáhá rodinám s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Díky těmto
darům pak mohou jejich rodiče uhradit
výdaje spojené s léčbou - například častou
dopravu do nemocnice, doplatky léků,
speciální stravu, zdravotnické pomůcky,
rehabilitace a další potřebné terapie.
Dobří andělé pomáhají i u nás
„Celkově již dárci pomohli více než
6 218 rodin, z Budišova nad Budišovkou
pochází 4 z nich. Dárců, Dobrých andělů, u vás najdeme přes
10. Děkujeme všem, kteří se rozhodli nezištně pomáhat druhým.
Každý den vidíme, že i malý příspěvek pomůže a dokáže
vykouzlit úsměv na tváři,“ vzkazuje čtenářům Petr Sýkora,
spoluzakladatel nadace Dobrý anděl.
Naprostá transparentnost
Veškeré příspěvky dárců nadace Dobrý anděl odevzdává
potřebným rodinám do posledního haléře, protože je její
provoz hrazen ze soukromých zdrojů Petra Sýkory a dalších
ﬁlantropů. Navíc získává každý dárce, který se zaregistruje na
www.dobryandel.cz, i přístup do svého Andělského účtu, kde
vidí konkrétní příběhy rodin, kterým pomáhá. Aktuálně nadace
každý měsíc přijme 100 nových žádostí o pomoc a celkem
odesílá příspěvky více než 3 400 rodin.

Individuální ceny
nejlepší brankář: Vojtěch Soukup - TJ Spartak Budišov
nad Budišovkou
nejlepší střelec: Vojtěch Adam - FC Budišov Nárameč
nejlepší hráč: Filip Stošek - TJ Vítkov
Roman Pecník
Předseda TJ Spartak Budišov nad Budišovkou

Včelaři bilancovali
Dne 17. 3. 2019 proběhla výroční členská schůze Včelařského spolku Budišov nad Budišovkou, kde jsme hodnotili uplynulý včelařský rok. V našem spolku máme 29 členů,
kteří chovají 663 včelstev. To je nárůst o 67 oproti minulému
roku. Vychovali jsme 208 matek. Hospodaříme na rozloze
9400 hektarů, což představuje 6,3 včelstev na jeden hektar.
Tímto bych chtěl všem členům poděkovat za práci, kterou
dělají pro naši krásnou přírodu a pro naše spoluobčany, protože se naše včelky starají o opylení rostlin. Ať se práce daří
a hlavně zdravé včelky.
Král Jiří, předseda spolku

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Blahopřání
Dne 28. března 2019 oslavila paní Věra Palacká 90 let.
Výbor STP přeje za všechny své členy hodně zdraví,
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štěstí a pohody, k tak nádhernému životnímu jubileu.“
Za výbor STP Ilona Matýsková
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Slavnostní vítání
našich nejmenších občánků
Mezi nejpříjemnější činnosti Městského úřadu v Budišově nad Budišovkou patří bezesporu uvítání nově narozených dětí, našich nových
spoluobčánků, do života. Letošní první vítání
se uskutečnilo v prosluněnou sobotu 30. března,
a to tradičně formou malé slavnosti v obřadní síni
městského úřadu.
Zástupkyně města slavnostně přivítaly pět nových
občánků, dvě děvčátka a tři chlapečky, za účasti
jejich rodičů a ostatních blízkých příbuzných.
Součástí uvítání bylo také vystoupení dětí z místní mateřské školy, které si pod vedením svých
učitelek připravily pro všechny zúčastněné krátké
pásmo milých písniček, básniček a říkanek.
Jména přivítaných nových občánků byla zapsána
do Pamětní knihy města Budišova nad Budišovkou a ke jménům dětí se podepsali i jejich rodiče.

V upomínku na tento den obdrželi rodiče pro svá
děťátka dárky, maminky pak jako poděkování kytičku.
Slavnostní uvítání proběhlo v příjemné a milé
atmosféře a věříme, že to bylo pro všechny zúčastněné nejen příjemně strávené sobotní dopoledne, ale hlavně radostná připomínka významné
události v jejich životě, narození nového človíčka,
kterou si budou moci připomenout i prostřednictvím pořízených fotograﬁí.
Ing. Miluše Večerková, matrikářka
Matriční úřad Městského úřadu Budišov nad
Budišovkou informuje rodiče nově narozených
dětí, že v případě zájmu o slavnostní uvítání
svých ratolestí je nutno přihlásit se na matriku
zdejšího úřadu u matrikářky Ing. Miluše Večerkové.

Životní jubileum
Dne 16. 3. 2019 oslavila své krásné 90. narozeniny paní Anna Králová z vlakového nádraží
v Budišově nad Bud. Chtěli bychom jí i touto cestou poděkovat za vše, co pro nás udělala, a popřát jí do dalších let hlavně hodně zdraví a osobní pohody.
Za celou velkou rodinu syn Jiří.

Rozloučení

Ve středu 13.
13 března jsme se
v kostele sv. Petra a Pavla
v Hradci nad Moravicí rozloučili s naším kamarádem
Luďkem Chlachulou z Mikolajic. Jeho organismus sice
rok a půl statečně vzdoroval
rakovině, ale přesto tento nerovný boj prohrál. Luděk byl
s naším městem spjat od roku
2011, kdy pro nás začal pracovat jako technický dozor
investora a pracoval i přes
nemoc až do konce loňského
roku. Ohlídal nám každou
stavbu ve městě. Bylo to dlouhých a krásných 8 let, kdy se
z pracovního vztahu vyvinulo pevné přátelství. Za ty
roky ho jistě poznalo mnoho
z vás a to nejen na stavbách.
Byl to opravdu živel v dobrém slova smyslu, Budišov
měl velice rád, nevynechal
Letnice, městské plesy a jiné
kulturní akce. Nepoznali jsme
ho jen jako „tvrďáka“, který
byl schopen postavit do latě
stavbyvedoucího, když ﬁrma
něco ošidila. Teď s úsměvem
vzpomínám, kolikrát vyškubal parapety, když nebyly
rovné nebo nechal vytrhat
obrubníky z betonu. Ale pod
tvrdou slupkou se skrývala
citlivá lidská bytost, ochotně
pomohl, když bylo třeba. Kdo
ho poznal, mi dá jistě za pravdu. Vloni v záři jsme ještě
oslavili jeho šedesátiny, kdy
vypadalo, že je z nejhoršího
venku. Ne nadarmo se říká,
škoda je dobrého člověka.
Kdo Luďka znal, vzpomeňte na něj, dejte si sklenku či
štamprlku něčeho dobrého,
on by byl rád.
Díky za vše, Luďku, zdravíme tě tam nahoře a nezapomene.
Jménem města Budišova
a Luďkových přátel
Patrik Schramm.

25

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

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

Zdarma

Zdarma
500 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč

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