BUDI ŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

Slovo starosty
Milí spoluobčané,
tentokráte Vás nechci moc zatěžovat slovy o Covidu,
protože toho máme asi všichni dost. Když si čtete články na internetu, tak máte pocit, že zítra přijde konec
světa, nebo že se pro změnu nic neděje. Nejsem imunolog či epidemiolog, tudíž se nebudu odborníkům
plést do řemesla. Jsem rád, že se nám to ve městě
vyhýbá, ale nedělám si iluze, že už jsme to někdo měli,
aniž bychom o tom věděli. Na místě je stále obezřetnost a dodržování ministerských či vládních nařízení.
Co se týče ﬁnancí města, tak mohu být optimističtější.
Přišel nám kompenzační bonus 1 250 korun na občana
cca 3,6 mil., což částečně nahradilo výpadek daňových
příjmů. Hotovost na účtech máme, úsporná opatření
města a jeho organizací trvají dále, tak by to na konci
roku nemuselo být úplně zlé. Nikdo není schopen predikovat nějaká čísla. Snad nenastanou nějaká hromadná
omezující opatření, která by opět zastavila ekonomiku.
S obavami však sleduji počínání vlády, která se asi drží
hlášky feldkuráta Katze ze Švejka: to se nám to hoduje, když nám lidi půjčujou. Aby si zajistili „předvolební
hostinu“, neváhají zbytečně ještě více zadlužit republiku. Osobně nemám nic proti tomu přidávat, ale měli

bychom na to mít, hledat úspory a neprojídat budoucnost našich dětí dalším zadlužováním státu. Deﬁcit rozpočtu půl biliónu - to ani nevím, kolik má nul. Snad to
tak hrozné nebude a přijatá opatření pomohou rozjezdu
ekonomiky a přinesou podporu nejvíce postiženým oblastem hospodářství. Město je také zadluženo, pokud
chcete investovat, tak to bez toho nejde. Jsme ale zadluženi zdravě, starý dluh bude bez problémů splacen
za 2 roky a poté začneme splácet 30 mil. investiční úvěrový rámec, ze kterého máme vyčerpánu 1/3. Nebyl by
problém prostavět i 100 miliónů, projekty na to máme
připraveny, ale nejde to. Musíme k tomu napřed ještě
sehnat i nějaké dotace, pak se to dá.
Přestože máme krizi a v příštím roce to nebude výrazně lepší, stavíme, rekonstruujeme o sto šest. Jsem
rád, že na fcb města sledujete aktuality z našich
staveb, a je vás čím dál více. S blížící zimou stavební
firmy tempo konečně zrychlily, tak máme co uveřejňovat. Na městě jsem již 10 let a za celou dobu se
mi nestalo, že bychom měli vysoutěženo, připraveno
ke konci roku 7 staveb či projektů pro další rok. Níže
uvádím tabulku, kde jsou podrobnosti k jednotlivým
akcím.

Připomínám odkaz na webové stránky města https://
www.budisov.eu/mesto/projekty, kde najdete informace k projektům. Změnili jsme uspořádání a aktuální
stavby budou v záložce v realizacii a ty, co nás čekají, v záložce 2021. Tři projekty se týkají zateplování
budov, tzn. budou přinášet úspory, což je další přidanou hodnotou kromě nových fasád, které zlepší vizuální stránku středu města. Úspěšné čerpání dotací není
samo sebou, jsem rád, že mám kolem sebe kvalitní
tým, a těm děkuji. V tabulce mám poznámku: doﬁnancování z kotlíků. To jsou peníze na kotlíkové půjčky

občanům, které nám stát poskytl a my je následně můžeme použít na doﬁnancování projektů na zateplení
a zeleň. Vy, co vyřizujete kotlíkovou dotaci a následně
vyúčtováváte, se často obracíte na místostarostu,
který vám ochotně a nezištně pomáhá. Za to mu patří
velký dík.
Absolvovali jsme seminář předního ekonoma na rozpočtový výhled, kde jsem si zapamatoval jeho slova.
Nečekat, neškemrat, neplakat, INVESTOVAT!!! Tak se
toho zkusíme držet. Přeji, ať vás síla a zdraví provází.
Ing. Patrik Schramm, starosta města
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Střípky z radnice
 Informace ohledně průběhu přístavby mateřské školy Vám přinášíme pravidelně v každém čísle, od léta
však práce notně pokročily a novinek je docela dost.
Během letních prázdnin byla zdárně dokončena jedna
místnost se sociálním zařízením, děti již mohou pro
převlékání využívat nově zrekonstruované prostory
šatny v přízemí původní budovy, která je nyní výrazně
větší, a ještě zde budou během příštích měsíců instalovány i úplně nové skříňky na oblečení. Nově opravená je i stávající třída Broučků, jsou zde nové omítky,
podlaha, stropy a také elektroinstalace a připravuje se
i nové LED osvětlení. Ke konci prázdnin byly v rámci
rekonstrukce kotelny instalovány i nové kotle a napojení na rozvody tepla, tyto práce byly realizovány
v rámci naší společnosti TeSport s.r.o., která se o vytápění školky stará. Proběhla také instalace nového
zásobníku na vodu a jeho napojení na rozvody teplé
vody.
Nová přístavba se přes léto dočkala střechy včetně
krytiny z proﬁlovaných plechů. Také je již osazena většina okenních výplní a budova se už tak trochu začíná
podobat konečné vizualizaci. Uvnitř probíhají práce
na zbývajících místnostech se sociálním zařízením,
především obkladačské práce, dále se pracuje na rozvodech elektřiny a podlahovém vytápění ve zbývajících částech nové budovy

a střešních oken. Uvnitř probíhaly práce na vyzdívání vnitřních příček a přípravě kanalizačních rozvodů
a také napojení na kotelnu v hlavní budově. Také proběhlo odizolování původního zdiva formou injektáže,
která má do budoucna zamezit pronikání vlhkosti od
země. V současné době se pracuje na venkovních
omítkách a čeká se na osazení nových oken a dveří,
aby se mohlo začít s fasádou.

 Momentálně asi nejsledovanější stavbou je rozhledna na kopci Kopřivná nedaleko sv. Huberta, kde
se v polovině září konečně začalo něco dít „nad zemí“. Mohutný jeřáb, který se zde
na delší dobu rozložil, pomalu a jistě přidává jedno
patro po druhém.
V době psaní
tohoto článku bylo
aktuálně osazeno
šest pater z celkových devíti a rozhledna každý den
roste doslova před
očima a lze ji už
pozorovat i z větší dálky. Přípravné
práce na jednotli-

 V plném proudu je i rekonstrukce domečku vedle budovy Střediska volného času, jenž bude sloužit
jako Centrum volnočasových aktivit. Během letních prázdnin byla dokončena střecha včetně okapů
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vých dílech a předmontáž rozhledny probíhají intenzivně v hale opavské ﬁrmy Femont již více než dva
měsíce, takže samotná ﬁnální montáž záleží hlavně
na příhodném počasí. Samozřejmě ještě je potřeba
doladit spoustu detailů, montuje se pouze hlavní nosná konstrukce, chybí výplně okolo schodiště, a čím
výše se dělníci nacházejí, tím je práce zdlouhavější
a namáhavější. Ostatně už teď ve dvou třetinách projektované výšky je to docela slušný adrenalin a výsledná rozhledna se svou ﬁnální výškou téměř třiceti metrů bude výzvou pro opravdové odvážlivce. My ostatní
se však klidně můžeme pokochat výhledem z nižších
pater . Termín dokončení by měl být ještě letos, tak
snad nám situace dovolí, abychom se u slavnostního
otevření sešli v hojném počtu.
 Tak trochu neočekávanou a narychlo spuštěnou akcí
je rekonstrukce bytového domu na ul. Partyzánská
278, jenž se nachází hned vedle spodní budovy městského úřadu a na který se nám povedlo získat 90%
dotaci od Ministerstva ﬁnancí ČR. Jedná se o rychloobrátkovou výzvu, podmínkou je proﬁnancování do
konce roku, na což jsme byli nuceni klást důraz už
u výběrového řízení. I přestože jsme neočekávali velký zájem stavebních ﬁrem, nakonec se nám přihlásili
tři zájemci, ze kterých vyšla vítězně společnost DRŽIK
s.r.o. Smlouva je podepsána a práce by měly začít
okamžitě, jedná se kompletní rekonstrukci domu, která zahrnuje bourání přístavku, statické zajištění, výměnu oken a dveří, zateplení a novou fasádu, střechu,
centrální plynové vytápění a samozřejmě i kompletní
rekonstrukci všech vnitřních prostor. Výsledkem by

měly být celkem čtyři nové byty, z toho jeden třípokojový a tři dvoupokojové. Termín dokončení je plánován
na jaro příštího roku a určitě Vás budeme v dalších
číslech zpravodaje informovat o průběhu stavby.
 Na podzim je naplánována realizace první etapy Revitalizace zeleně na vybraných veřejných prostranstvích Města Budišov nad Budišovkou, na kterou
máme dotaci 60 % z MAS Opavsko a zbylou část budeme doﬁnancovávat z programu na poskytování půjček na kotlíky. Z původně plánovaných nákladů ve výši
1,35 mil. Kč se soutěží povedlo snížit výslednou cenu
na 890 tis. Kč, kterou nabídla ﬁrma Mgr. Jiří Konečný.
Celý projekt je rozdělen na několik etap, z nichž ta první začne již v říjnu a bude se týkat kácení vybraných
dřevin a následně částečné výsadby. Na jaře budeme
pokračovat další etapou, která bude zahrnovat ořezy,
bezpečnostní vazby a také další výsadbu. Závěrečná
etapa je následná péče o tuto zeleň po dobu následujících tří let. Revitalizace zeleně bude probíhat na ulici
Dukelská, dále pak na prostranství v okolí sportovní
haly a také v parčíku naproti Domovu Letokruhy.
 Na začátku léta jsme Vás informovali, že z důvodu
úsporných opatření bylo usnesením zastupitelstva odloženo přidělování dotací občanům na obnovu exteriéru památkově významných staveb. Na zářijovém
jednání zastupitelstva byl tento bod znovu projednán
a vzhledem k velkému počtu žadatelů jsme rozhodli
navýšení příspěvku města z původních 100 tis. Kč na
186,2 tis. Kč a poskytnutí dotace všem žadatelům ve
výši 20 % z celkové částky nákladů.
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 13. července 2020
(přítomni 4 členové rady města,
omluven: Vladan Dušek,
další přítomní: MěÚ - Ing. Hana Dlouhá, vedoucí fin.
a spr. odboru,
jednání řídil starosta města Ing. Patrik Schramm)
 schvaluje pacht pozemku parcela č. 1779/1 TTP část
o výměře cca 600 m2, k. ú. Budišov nad Budišovkou
panu V. J. z Budišova nad Budišovkou;
 schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků z majetku města:
o k. ú. Guntramovice:
parcela č. 763 ostatní plocha o výměře 140 m2
parcela č. 111 TTP o výměře 687 m2
parcela č. 107 TTP o výměře 1 557 m2
parcela č. 178 ostatní plocha o výměře 280 m2
parcela č. 106 ostatní plocha o výměře 487 m2
 neschvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků z majetku města v k. ú. Budišov nad Budišovkou, parcela č. 3563/1 ostatní plocha - část o výměře cca 270 m2;
 schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-
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8026488/SOBS/VB001, Podlesí, parcela č.50/1, KNN
pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. spočívající v zajištění práv oprávněného umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy, provádět
obnovu, výměnu a modernizaci; věcným břemenem
bude zatížen pozemek parcela č. 2268/29, k.ú. Podlesí nad Odrou; věcné břemeno se bude zřizovat za
jednorázovou náhradu ve výši 1 500 Kč + DPH, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
schvaluje poskytnutí návratné ﬁnanční výpomoci
p. J. L. na předﬁnancování výměny kotle na pevná paliva dle předložené Smlouvy a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
schvaluje poskytnutí návratné ﬁnanční výpomoci
p. P. J. na předﬁnancování výměny kotle na pevná paliva dle předložené Smlouvy a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
bere na vědomí informaci týkající se sporu p. B.
a p. Š. a ponechává pachtovní smlouvu p. Š. ve stávajícím rozsahu;
bere na vědomí žádost pana Kankary o zřízení
urnového hřbitova u místního kostela;
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 schvaluje vyloučení účastníka zadávacího řízení
„Protipovodňová opatření města Budišov nad Budišovkou“ Jana Klímu podle § 48 odst. 2 písm. a), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, neboť vzorek předložený účastníkem zadávacího řízení nesplňuje zadávací
podmínky;
 ruší zadávací řízení „Protipovodňová opatření města
Budišov nad Budišovkou“ podle v § 127 odst. 2 písm.
b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek;
 bere na vědomí zprávu o činnosti Centra inkluze
v Budišově nad Budišovkou;
 schvaluje Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 u Města Budišov nad
Budišovkou, s ﬁrmou Audit Team, s.r.o., se sídlem
v Olomouci dle přílohy a pověřuje starostu podpisem
Smlouvy;
 schvaluje přiloženou Smlouvu o poskytnutí auditorských služeb s ﬁrmou Audit Team, s.r.o. se sídlem
v Olomouci za účetní období roku 2020 a pověřuje
starostu podpisem Smlouvy;
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 22 pro rok 2020
na straně příjmů a výdajů ve výši 223 835,69 Kč
o v příjmové části rozpočtu
6409 - 5329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.
+ 223 835,69 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409 - 5901 - Nespeciﬁkovaná rezerva
+ 223 835,69 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 23 pro rok 2020
na straně příjmů a výdajů ve výši 320 000 Kč
o v příjmové části rozpočtu
0000 - 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů
+ 320 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
2212 - 6121 - Budovy, haly a stavby + 320 000 Kč
 schvaluje odstranění chybového stavu převodem nemovitého majetku VN Guntramovice (inv. č. 60) Technických služeb města B. n. B., p. o. zpět do majetku Města Budišov nad Budišovkou v účetní hodnotě
2 144 542,90 Kč;
 bere na vědomí zprávu likvidační komise a předložené doklady k likvidaci majetku Města Budišov nad Budišovkou na základě provedené inventarizace majetku
a závazků k 31. 12. 2019;
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 24 pro rok 2020
na straně výdajů ve výši 38 413 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409 - 5901 - Nespeciﬁkovaná rezerva - 38 413 Kč
5311 - 5169 - Nákup služeb j. n. + 38 413 Kč
 schvaluje kompletní elektroinstalaci v bytě č. 5 na náměstí Republiky č.p. 659 a k tomu odpovídající zednické práce;
 schvaluje rekonstrukci lesní cesty „Nová cesta“
v ceně do 3 000 000 Kč bez DPH, s doﬁnancováním
80-90 % ze SZIF ČR, program rozvoje venkova;
 schvaluje použití ﬁnančních prostředků města Budišov nad Budišovkou ve výši 10-20 % na doﬁnancování
rekonstrukce lesní cesty;
 schvaluje uzavření smlouvy na zastupování společnosti Lesy Budišov nad Budišovkou s.r.o., v organi-

zační a administrativní činnosti, směřující k zajištění
zdárného průběhu celého projektu, se společnosti
ALNIO Group s.r.o.;
 schvaluje použití ﬁnančních prostředků města Budišova nad Budišovkou na odměnu společnosti ALNIO
Group s.r.o. ve výši 114 900 Kč bez DPH, za výkon
práv a povinností dle smlouvy;
 schvaluje poskytnutí návratné ﬁnanční výpomoci
p. E. M. na předﬁnancování výměny kotle na pevná
paliva dle předložené Smlouvy a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
dne 12. srpna 2020
(přítomno všech 5 členů rady města,
další přítomní: ZŠ - Mgr. Natálie Jaššová, MP - Milan Kočíř, strážník, Jaroslav Grečmal, vedoucí MP,
jednání řídil starosta města Ing. Patrik Schramm)
 schvaluje výsledek veřejné zakázky malého rozsahu
na centrální pojištění města Budišov nad Budišovkou
a pověřuje starostu města podpisem pojistné smlouvy s vítězným uchazečem Pojišťovna Slavia, a.s.;
 schvaluje cenovou nabídky RPA Dotace, s.r.o.
na podání žádosti o dotaci na projekt „Regenerace sídlišť v městě Budišov nad Budišovkou“ a pověřuje starostu města podpisem příkazní smlouvy
Č. SML-Z-M-20-621 s RPA Dotace, a.s.;
 schvaluje přidělení bytu č. 6, I. kategorie, o velikosti
2+1, na ul. Berounská č.p. 680 v Budišově nad Budišovkou, p. K. R. s nájemní smlouvou uzavřenou
od 1. 9. 2020 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku;
 schvaluje vyhlášení výběrového řízení na podlimitní
veřejnou zakázku na stavební práce v rámci projektu
„Budišov nad Budišovkou – Stavební úpravy bytového
domu č. p. 278“;
 schvaluje prodej nepotřebného movitého majetku Města Budišov nad Budišovkou – Škoda Octavia
RZ 5T1 8799 dle znaleckého posudku a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy;
 bere na vědomí podání podnětu na podezření ze
spáchání trestního činu - týrání zvířat.
dne 8. září 2020
(přítomno všech 5 členů rady města,
jednání řídil starosta města Ing. Patrik Schramm)
 schvaluje výsledek výběrového řízení na stavební
práce v rámci projektu „Zateplení budovy ZŠ náměstí Republiky č. p. 154“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy s vítěznou ﬁrmou Ing. ILLÍK-RAIL spol.
s.r.o., Kolofíkovo nábřeží 1671/11 a, 747 05 Opava,
IČ: 25359592;
 schvaluje výsledek výběrového řízení na služby
v rámci projektu „Revitalizace zeleně na vybraných
veřejných prostranstvích města Budišov nad Budišovkou“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy s vítěznou ﬁrmou Mgr. Jiří Konečný, U Dubu 237 Smolkov,
747 92 Háj ve Slezsku, IČ: 88706222;
 schvaluje výsledek veřejné zakázky na stavební
v práce v rámci projektu „Budišov nad Budišovkou
- Stavební úpravy bytového domu č. p. 278“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítěznou
ﬁrmou Držík, s.r.o., Lidická 25/45a, Ostrava - Vítkovice.
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dne 14. září 2020
(přítomni 4 členové rady města,
omluven: Vladan Dušek,
další přítomní: MěÚ - Ing. Hana Dlouhá, vedoucí fin.
a sprav. odboru, Miroslava Zatloukalová, referent fin.
a sprav. odboru, Ivona Nesvadbová, referent byt. hospodářství,
jednání řídil starosta města Ing. Patrik Schramm)
 schvaluje zveřejnění záměru města na propachtování pozemků v majetku města:
o k. ú. Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 3739 TTP o výměře 24 147 m2
parcela č. 4399 TTP o výměře 14 286 m2
parcela č. 4457 TTP o výměře 46 704 m2
parcela č. 3760 orná půda o výměře 66 336 m2
 schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků z majetku města:
o k. ú. Podlesí nad Odrou:
parcela č. 2908 ostatní plocha o výměře 120 m2
parcela č. 18/1 zahrada o výměře 645 m2
parcela č. 113 ostatní plocha část o výměře cca 600 m2
 schvaluje výroční zprávu Základní školy Budišov nad
Budišovkou 2019-2020;
 schvaluje udělení dnů ředitelského volna v termínu
21. a 22. 12. 2020 pro všechny ročníky základní školy;
 schvaluje uzavření školní družiny při Základní škole
Budišov nad Budišovkou, okres Opava, p.o. v uvedených termínech 29. - 30. 10. 2020, 21. - 22. 12. 2020,
23. 12. 2020 - 3. 1. 2021, 29. 1. 2021, 8. - 12. 2. 2021,
1. 4. 2021, 1. 7. - 31. 8. 2021, v době podzimních,
pololetních, jarních a velikonočních prázdnin a v době
dnů ředitelského volna zůstane školní družina otevřena v případě, že o pobyt v ŠD projeví zájem minimálně
10 žáků školy přihlášených do ŠD (v případě ředitelského volna se jedná minimálně o 10 žáků navštěvujících 1. - 4. třídu);
 schvaluje zveřejnění záměru města na pronájem pozemků v majetku města:
o k. ú. Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 3403 zahrada část o výměře cca 3 000 m2
parcela č. 3426 ostatní plcha část o výměře cca 700 m2
 schvaluje poskytnutí návratné ﬁnanční výpomoci p.
Z. M. na předﬁnancování výměny kotle na pevná paliva dle předložené Smlouvy a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy;
 schvaluje poskytnutí návratné ﬁnanční výpomoci
p. Š. R. na předﬁnancování výměny kotle na pevná
paliva dle předložené Smlouvy a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy;
 schvaluje výsledek hospodaření Města Budišov nad
Budišovkou a zřízených příspěvkových organizací
(MŠ, ZŠ, SVČ, TS, ND) k 30. 6. 2020;
 bere na vědomí výsledek hospodaření obchodní společnosti Lesy Budišov nad Budišovkou, s.r.o.
k 30. 6. 2020;
 bere na vědomí výsledek hospodaření obchodní
společnosti TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o.
k 30. 6. 2020;
 schvaluje výši dotací na úhradu výdajů na činnost neziskovým organizacím s výjimkou TJ Spartak od 1. 1. 2020
do 30. 11. 2020 ve smyslu zákona o obcích dle přiloženého materiálu;
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 schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
na úhradu výdajů na činnost pro jednotlivé neziskové organizace a pověřuje starostu města podpisem
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na úhradu
výdajů na činnost z rozpočtu města s jednotlivými neziskovými organizacemi;
 doporučuje zastupitelstvu města schválit dotaci na
činnost TJ Spartak Budišov nad Budišovkou na rok
2020 ve smyslu zákona o obcích;
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 25 pro rok 2020
na straně příjmů a výdajů ve výši 322 844,21 Kč
o v příjmové části rozpočtu
6402 -2229 - Ostatní přijaté vratky transferů
+289 884,48 Kč
6402 -2229 - Ostatní přijaté vratky transferů
+ 32 959,73 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6402 - 5364 - Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů
+322 844,21 Kč
6409 - 5901 - Nespeciﬁkovaná rezerva
– 463 093,32 Kč
6402 - 5364 - Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů
+ 463 093,32 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 26 pro rok
2020 v příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši
383 168,00 Kč
o na straně příjmů
0000 - 4116 - Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR
(EP)
+ 325 692,80 Kč
0000 - 4116 - Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR
(NP)
+ 57 475,20 Kč
o na straně výdajů
3111 - 5336 - Neinv. transfery zřízeným PO (EP)
+ 325 692,80 Kč
3111 - 5336 - Neinv. transfery zřízeným PO (NP)
+ 57 475,20 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 27 pro rok
2020 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši
3 647 500 Kč s označení „ÚZ 98 024“ pouze strany
příjmů
o v příjmové části rozpočtu
0000 - 4111 - Neinv.přijaté transfery v všeob.pokl.
správy SR
+ 3 647 500 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409 - 5901 - Nespeciﬁkovaná rezerva + 3 647 500 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 28 pro rok
2020 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši
155 000 Kč s označení „ÚZ 98 193“
o v příjmové části rozpočtu
6115 - 4111 - Neinvestiční přijaté transfery v všeob.
pokl. správy
+ 155 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6115 - 5021 - Ostatní osobní výdaje
+ 80 000 Kč
6115 - 5139 - Nákup materiálu j. n.
+ 30 000 Kč
6115 - 5162 - Služby elektronických komunikací
+ 1 000 Kč
6115 - 5161 - Poštovní služby
+ 1 500 Kč
6115 - 5169 - Nákup služeb j.n.
+ 42 500 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 29 pro rok
2020 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši
297 000 Kč
o v příjmové části rozpočtu
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0000 - 1334 - Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu
+ 1 000 Kč
0000 - 1335 - Poplatky za odnětí pozemků k plnění
funkcí lesa
+ 11 000 Kč
3639 - 3111 - Příjmy z prodeje pozemků + 250 000 Kč
3723 - 2112 - Příjmy z prod.zboží
+ 35 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409 - 5901 - Nespeciﬁkovaná rezerva + 297 000 Kč
 schvaluje přiloženou smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč na zabezpečení akceschopnosti JSDH Budišov nad Budišovkou, kategorie
JPO II mezi poskytovatelem Moravskoslezským
krajem Ostrava a příjemcem Městem Budišov nad
Budišovkou a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy;
 schvaluje přidělení bytu č. 8, I. kategorie, o velikosti 1+1, na ul. Gen. Svobody č.p. 662 v Budišově nad
Budišovkou, p. S. Ž. s nájemní smlouvou uzavřenou
od 1. 10. 2020 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku;
 neschvaluje přidělení bytu č. 5 I. kategorie, o velikosti









2+1, ul. náměstí Republiky č. p. 159 v Budišově nad
Budišovkou;
doporučuje zastupitelstvu města navýšit příspěvek
na dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Budišov nad Budišovkou
ze stávajících 100 000 Kč na 186 200 Kč, tak aby bylo
pokryto 20 % z celkové částky;
schvaluje výsledek veřejné zakázky malého rozsahu
v rámci projektu „Zdravé tělo, zdravý duch - díky Workout!“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem ﬁrmou Enuma Elis,
s.r.o., Lannova 2061/8, 100 00 Praha;
revokuje usnesení 8/29R/2020: Rada města Budišov
nad Budišovkou ruší zadávací řízení „Protipovodňová opatření města Budišov nad Budišovkou“ podle
v § 127 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, z důvodu nepravomocnosti
zrušení veřejné zakázky;
ruší zadávací řízení „Protipovodňová opatření města
Budišov nad Budišovkou“ podle v § 127 odst. 2 písm. b)
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Projekt „Společným úsilím k vyšší kvalitě vzdělávání“

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v loňském
roce vyhlásilo výzvu č. 02_19_075 k podávání žádostí
o podporu individuálních projektů z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání, v rámci které je možné ﬁnancovat projekty zaměřené na Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II). Cílem této výzvy je zvýšit
kvalitu vzdělávání dětí a žáků na území sociálně vyloučených lokalit. Město Budišov nad Budišovkou ve spolupráci
se svými partnery, kterými jsou Základní škola Budišov nad
Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace a Mateřská škola Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace, v této výzvě uspělo s projektem „Společným úsilím
k vyšší kvalitě vzdělávání“, registrační číslo CZ.02.3.61/0.0
/0.0/19_075/0016361.
Projekt vhodně doplňuje stávající aktivity v obci a ve školách, které směřují ke zvyšování kvality inkluzivního vzdělávání, a umožní tak vznik systematické a komplexní podpory
směrem k pedagogům, rodičům, žákům, dětem i široké veřejnosti v území se SVL. Do činnosti škol budou zapojeny
personální podpory školních asistentů a sociálního pedagoga, bude prohloubena spolupráce MŠ a ZŠ zejména v práci
s předškoláky, zrealizujeme veřejné diskusní besedy a poznáme dobrou praxi v rámci studijních cest.
Hlavním cílem projektu je přispět k úspěšné integraci všech
dětí v hlavním vzdělávacím proudu, zvýšit tak jejich školní
úspěšnost a předejít předčasnému ukončování jejich vzdělávání. Systematizovat opatření na podporu inkluzivního
vzdělávání ve městě v rámci místní vzdělávací soustavy.
Zvolené aktivity umožní zapojit do řešení problémů relevantní aktéry a také širokou veřejnost, zlepšit vztahy mezi
místní majoritou a minoritou, rozvíjet kompetence zástupců
města a škol v rámci studijních cest, vytvořit ucelený systém spolupráce škol za účelem snazších přechodů mezi
stupni vzdělávání a předcházet tak školním neúspěchům,

personálně podpořit školy v práci
s dětmi a žáky ohroženými školním
neúspěchem a v komunikaci s rodinami zejména ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Projekt a jeho realizace má za cíl
naplňovat vizi a strategické cíle Místního plánu inkluze.
Mezi dílčí cíle projektu patří zvýšení počtu sociálně znevýhodněných dětí v předškolním vzdělávání, zvýšení jejich
připravenosti na vstup do základní školy a přispět tak k jejich školní úspěšnosti. Dále je potřeba do vzdělávání zapojit
odborníky na inkluzi ve školách a současně personálně posílit práci s dětmi ohroženými školním neúspěchem. Dalším
cílem je rozšíření kompetence pedagogů a dalších aktérů
v oblasti vzdělávání potřebné pro práci se sociálně znevýhodněnými a kulturně odlišnými žáky. Neméně důležité je
zlepšení spolupráce rodin ze sociálně vyloučených lokalit
se školami a zvýšit jejich motivaci ke vzdělávání svých dětí.
A v neposlední řadě si tento projekt klade za cíl zlepšit vzájemné vztahy mezi majoritou a Romy, přispět k pozitivnímu
vnímání společného vzdělávání a k uvědomění si přínosů
společného vzdělávání pro všechny, popularizovat tento
trend ve vzdělávání a podpořit spolupráci všech aktérů ve
vzdělávání.
Projekt zahrnuje také aktivity jednotlivých partnerů, mezi
které patří semináře, debaty, osvětové aktivity pro představitele všech škol a školských zařízení, zástupce zřizovatelů,
pedagogů, rodiče z majority i minority/sociálně vyloučeného
prostředí, zástupce neziskových organizací, zástupce kraje
i veřejnost. Další zajímavou aktivitou jsou studijní cesty do
zemí EU s aktivní účastí pedagogických pracovníků škol,
sdílení praxe se zahraničními školami a implementace poznatků do vlastní výuky. Mezi základní a mateřskou školou
pak probíhá společná aktivita při přechodu dětí mezi stupni
vzdělávání, která spočívá ve vytvoření systému efektivní
spolupráce v průběhu celého školního roku u předškolních
tříd, dále pomocí návštěv, tematicky zaměřených projektových dnů, náhledů a náslechů dětí MŠ v prvních třídách ZŠ
a realizace školiček pro předškoláky a jejich rodiče. A nako-
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nec velmi důležitou aktivitou je personální podpora základní
a mateřské školy, která spočívá v zapojení dvou školních
asistentů a sociálního pedagoga pro základní školu a dvou
školních asistentů v celkovém úvazku 1,2 pro mateřskou
školu.

Projekt je realizován v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022
a rozpočet projektu je schválen ve výši 8 535 686 Kč,
přičemž celková výše dotace činí 8 108 901,70 Kč,
tj. 95 % uznatelných nákladů.
Ing. Petra Kantorová, Ing. Pavel Jílek (místostarosta)

Změna jízdních řádů – rušení spojů
S platností nového jízdního řadu k 1. 9. 2020 došlo ke
zrušení některých spojů do našich místních částí. Bohužel osobně jsem se to dozvěděl až od našich občanů.
Písemně nám Krajský úřad MSK sdělil, že na spojích
v oblasti Opavska, kde spoje doplácíme, k žádným
změnám nedochází. To, že v oblasti Vítkovska jsou spoje rušeny, jsme se nedozvěděli. Což jsme si následně
vysvětlili, ale na situaci to nic nemění. Od občanů Starých Oldřůvek jsem obdržel stížnost, kterou jsem na kraj
obratem poslal.
Níže je odpověď na stížnost:
Vyjádření k změně jízdního řádu linky 903237
Vážený pane starosto,
k připomínce Vašich občanů, která nám byla doručena
dne 7. 9. 2020 ve věci změny jízdního řádu linky 903237
Budišov nad Budišovkou, Staré Oldřůvky – Budišov
nad Budišovkou, Guntramovice – Dvorce (dále jen linka
903237) uvádíme následující skutečnosti.
Ke zrušeným a omezeným spojům na výše uvedené
lince uvádíme, že k termínu celostátních změn jízdních
řádů ve veřejné linkové osobní dopravě, tj. k 30. 8. 2020,
došlo k optimalizaci jízdních řádů v kraji a k omezení výkonů v rozsahu cca 3 % na území celého kraje, přičemž
došlo ke zrušení nebo omezení spojů s minimální stálou
frekvencí cestujících. Vytíženost jednotlivých dotčených
spojů na lince 903237 byla následující:
• Spoj 3 průměrná přeprava na spoji za den 0,4 cestujících
• Spoj 11 průměrná přeprava na spoji za den 1,7 cestujících
• Spoj 25 průměrná přeprava na spoji za den 3,1 cestujících
• Spoj 6 průměrná přeprava na spoji za den 1,3 cestujících
• Spoj 12 průměrná přeprava na spoji za den 3,5 cestujících
• Spoj 24 průměrná přeprava na spoji za den 2,0 cestujících
• Spoj 26 průměrná přeprava na spoji za den 0,5 cestujících
Vážený pane starosto, k uvedeným změnám došlo

s ohledem na aktuální rozpočtovou situaci kraje z důvodu výrazného poklesu příjmů vlivem pandemie koronaviru SARS-CoV-2. Uvedené omezení má za cíl snížit
zmíněný výpadek příjmů kraje za letošní rok, který se
odhaduje jen v dopravě ve výši 200 miliónů korun. Moravskoslezský kraj si je velmi dobře vědom důležitosti
zajištění kvalitního zajištění dopravní obslužnosti kraje,
avšak s ohledem na aktuální příjmovou stránku kraje
a vytíženost jednotlivých spojů nelze v současné době
vracet zpět zrušená spojení.
S pozdravem Ing. Ivo Muras
vedoucí odboru dopravy a chytrého regionu
Svolal jsem schůzku za účasti zástupců Krajského úřadu
odboru dopravy, KODISu a města. Sdělili nám, že se rušily spoje, které nebyly využívány. Máme k dispozici frekvence cestujících u všech spojů a čísla jsou neúprosná.
Samozřejmě argumentovali jsme špatnou dopravní dostupností Budišovska a jeho místních částí, že to přinese
problémy seniorům a možná i školákům, protože ne všichni
mají auto, rodina chodí do práce, takže nemohou zrovna
někoho odvézt apod. Naše místní části nemají obchody,
což také nutí občany využívat autobusy. Další změna jízdního řádu je v prosinci. Se zástupci krajského úřadu jsme
se domluvili, že budeme sbírat podněty od občanů, pokud
se to negativně dotkne školáků, tak zde je prostor ke změně. Dostupnost pro školáky musí být zajištěna. Dá se také
diskutovat o obnovení dopoledního spoje jen v některý den.
To hlavně s ohledem na odběry krve u paní doktorky a nákupy. To by musel KODIS předem naplánovat, protože linky
navazují a nejde si říct, že přidáme jeden spoj lusknutím
prstu. Moc variant není: pokusit se něco vrátit, zde hrozí
i doplácení spojů z rozpočtů města; dále spoj „na zavolání“
tzn. autobus čeká a jede v případě, že jsou cestující, zde
ovšem platíme čekací dobu a pár korun ušetříme za neujeté kilometry; zvážit variantu např. senior taxi, ale to jsou
další náklady pro město. Proč, když to má zajišťovat kraj?
Pro další jednání budu potřebovat od vás občanů
konkrétní podněty, obtíže, které vám zrušení spojů
přineslo. Důležité tedy je, ať se k nám informace dostanou: elektronicky, telefonicky, písemně.
Ing. Patrik Schramm, starosta města

Některé události řešené Městskou policií v Budišově n/B. v měsíci
červenec a srpen 2020
2. 7. 2020 - 12.50 hod.
Přijala hlídka MP oznámení, že poblíž
železničního přejezdu směrem na
Podlesí se u cesty volně pohybuje
nějaký kůň. Hlídka na místě z místní
znalosti zjistila majitele koně, kterého
poté ihned kontaktovala, a ten si koně
odchytil a zajistil. Případ byl strážníky zadokumentován.
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2. 7. 2020 - 23.05 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byla hlídkou na
autobusovém nádraží spatřena v autobusové zastávce
ležící dívka. Hlídka dívku oslovila s dotazem, co zde
tak pozdě dělá, kdy zjistila, že není místní, a tvrdila, že
je zde na návštěvě u kamarádky, jejíž jméno a adresu
nebylo schopna uvést. Proto byla vyzvána k prokázání
totožnosti, kdy tu ani přes veškerou součinnost hlídky
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nebyla schopna prokázat, jelikož uváděla nepravdivé
údaje. Proto byla na místo přivolána hlídka OO PČR
Vítkov, která se právě nacházela na území města
Budišov nad Budišovkou, kdy po její spolupráci se
zjistilo, že se jedná o osobu mladistvou ve věku 15 let.
Po tomto zjištění si ji hlídka PČR převzala a odvezla jí
služebním vozidlem na OO PČR do Vítkova k dalšímu
šetření. Případ byl strážníky zadokumentován.
6. 7. 2020 - 13.04 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení od majitele
domu na ul. ČSA v Budišově nad Budišovkou s tím, že
je v Německu, a sousedka mu telefonicky sdělila, že mu
včera nějaký projíždějící traktor vytrhl ze zdi telefonní
kabel a poškodil mu tím fasádu domu. Utržený kabel prý
řidič traktoru smotal, hodil na kraj vozovky a odjel. Majiteli
bylo sděleno, že se zde jedná o dopravní nehodu, při které
vznikla škoda nejen jemu, ale i třetí osobě, a proto se
věc musí nahlásit na dopravní inspektorát v Opavě, který
to musí vyšetřit. Hlídka o tom informovala i PČR Vítkov,
která se na místo rovněž dostavila a celou věc si řešila ve
své kompetenci. Případ byl strážníky zadokumentován.
9. 7. 2020 – 11.40 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení z OO PČR Vítkov
se žádostí o součinnost při pátrání po pohřešované
osobě, která před delší dobou odešla z domu, a ještě se
nevrátila. Hlídka ve spolupráci s PČR provedla pátrání
na území katastru města Budišov nad Budišovkou, ale
pátrání bylo s negativním výsledkem. Případ byl strážníky
zadokumentován.
13. 7. 2020 - 14.15 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou řešen
dopravní přestupek nedovolené parkování na chodníku
a v protisměru na ul. Na Sídlišti. Řidič osobního vozidla
zde neoprávněně parkoval vozidlem na chodníku, kde to
není dopravní značkou povoleno, a v protisměru, kdy za
uvedené přestupky mu byla udělena bloková pokuta.
16. 7. 2020 - 13.55 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou
řešen dopravní přestupek nerespektování zákazu vjezdu
všech vozidel na ul. Hřbitovní. Řidič osobního vozidla zde
nerespektoval uvedené dopravní značení zákazu vjezdu
všech vozidel, kdy mu za uvedený dopravní přestupek
byla udělena bloková pokuta.
17. 7. 2020 – 18.55 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení od OO PČR
Vítkov o prověření oznámení sporu mezi občany místní
části Guntramovice. Hlídka na místě při prověřování
tohoto oznámení zjistila, že se zde jedná o důvodné
podezření ze spáchání trestného činu, kdy na místo byla
přivolána hlídka OO PČR Vítkov, která si zde celou věc
převzala. Případ byl strážníky zadokumentován.
22. 7. 2020 - 14.15 hod.
Přijala hlídka na služebně oznámení od oznamovatele, že
mu do okna bytu na Halaškově náměstí před chvíli někdo
něco schválně hodil. Kontrolou kamerového systému
byl následně zjištěn pachatel tohoto přestupku, kterého
hlídka kontaktovala, kdy ten se k této schválnosti doznal.
Poté se oznamovateli za své chování omluvil a vzhledem
k tomu, že zde nevznikla žádná škoda na majetku, ani
nedošlo k žádnému zranění, byla věc hlídkou řešena
domluvou. Případ byl strážníky zadokumentován.
23. 7. 2020 - 22.02 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení, že někde v domě

na ul. Na Sídlišti nebo 9. května dochází k rušení nočního
klidu hlasitou hudbou. Hlídka na místě zjistila, že hudba
vychází z jednoho domu na ul. 9. května, kde probíhala
nějaká oslava. Byl kontaktován majitel domu, který byl
upozorněn na hlasitou hudbu a rušení nočního klidu.
Ten se hlídce omluvil s tím, že si nevšiml, že je již tolik
hodin, a hudbu ihned ztišil a přislíbil, že se to již nebude
opakovat. Věc byla tedy řešena domluvou a případ byl
strážníky zadokumentován.
29. 7. 2020 - 16.24 hod.
Přijala hlídka na služebně oznámení od oznamovatelky,
že byla na ul. Pivovarská poblíž restaurace Konírna
slovně napadena jedním mladíkem. Hlídka při řešení
tohoto oznámení zjistila, že se jednalo o vzájemné slovní
napadání obou zúčastněných, kdy se celá věc na místě
za přítomnosti hlídky vysvětlila. Po tomto zjištění se
obě osoby domluvily na urovnání sporu a vzájemně se
omluvily. Věc byla na místě vyřešena domluvou a případ
byl strážníky zadokumentován.
7. 8. 2020 – 10.20 hod.
Přijala hlídka na služebně oznámení od pracovnice
APK, že na náměstí Republiky na chodníku leží
nějaký muž. Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno,
že muž má epileptický záchvat, těžce dýchá a je silně
dehydrovaný. Proto byla na místo ihned přivolána
lékařská služba RZS Opava a poskytnuta první pomoc.
Po příjezdu vozidla RZS Opava na místo byla hlídka
požádána o poskytnutí asistence při prvotním ošetření
této osoby, kdy po tomto ošetření byla osoba převezena
k hospitalizaci do nemocnice v Opavě. Případ byl
strážníky zadokumentován.
10. 8. 2020 - 22.06 hod.
Přijala hlídka telefonické oznámení, že na ul.
Československé armády u Linasetu dochází k rušení
nočního klidu hlasitým hovorem dvou osob. Hlídka
na místě zjistila, že se zde nachází dvě osoby, které
zde sedí na lavičce a baví se spolu. Hlídka tyto osoby
oslovila, kdy byly upozorněny na to, že zde svým hlasitým
hovorem ruší noční klid. Tyto osoby se hlídce omluvily
s tím, že si neuvědomily, že je již tolik hodin a že z místa
hned odejdou, což i následně učinily. Věc byla řešena
domluvou a případ byl strážníky zadokumentován.
14. 8. 2020 – 19.23 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení, že u domu
na ul. Pivovarská je skupina obyvatel a dělá tu velký
hluk. Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že zde
probíhá nějaká oslava a je zde hlasitě puštěná hudba.
Po upozornění hlídky na stížnosti okolních obyvatel
byla tato hudba ztlumena, tak aby zde již k žádnému
rušení sousedů nedocházelo. Případ byl strážníky
zadokumentován.
22. 8. 2020 - 18.40 hod.
Přijala hlídka MP oznámení, od oznamovatele, že
z bytu na náměstí Republiky už několik dnů nevychází
jeden soused a na zvonění a bouchání nereaguje. On
má od jeho bytu klíče, ale byt je uzamčen zevnitř a klíč
je strčený v zámku a on nemůže dveře odemknout.
Hlídka na místě provedla ověření oznámení, kdy pojala
důvodné podezření, že je zde ohrožen život a zdraví
uvnitř nacházející se osoby, a proto na místo přivolala
hasiče a hlídku OO PČR a byt nechala otevřít. Následně
bylo zjištěno, že nájemník bytu zde leží v bezvědomí,
a proto byla přivolána i sanitka RZS Opava, která si ho
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převzala k ošetření a následnému převozu do nemocnice
v Opavě. Případ byl strážníky zadokumentován.
24. 8. 2020 – 18.17 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení, že na náměstí
Republiky je nějaký podnapilý muž, který zde nadává
a mlátí do odpadkového koše. Po příjezdu hlídky na
místo bylo zjištěno, že muž je v silně podnapilém
stavu a má výrazně zhoršenou schopnost komunikace.

Vzhledem k jeho stavu, kdy byl muž viditelně pod
vlivem alkoholu, nekontroloval své chování, a tím
bezprostředně ohrožoval sebe na zdraví a životě, bylo
hlídkou rozhodnuto o umístění této osoby na PAZS
v Opavě, kde byl následně převezen. Případ byl strážníky
zadokumentován.
Grečmal Jaroslav, vrchní komisař
vedoucí strážník MP Budišov n/B.

TECHNICKÉ SLUŽBY

Travnaté plochy i vandalismus
Vážení občané, dovolte mi v několika následujících
řádcích vysvětlit letošní situaci v údržbě městské zeleně,
hlavně travnatých ploch ve městě, a povzdech nad
nekončícím vandalismem.
Jak je všeobecně známo, je veškeré dění v tomto
roce, a tedy i dění ve městě a jeho městských částech
poznamenáno epidemiologickou situací kolem nákazy
Covid-19.
Situace ve všech oblastech běhu města je do jisté
míry postižena vlivem této nákazy. Tento negativní
vliv se bohužel projevil mimo jiné také na možnostech
ﬁnancování údržby města v celém jejím spektru. Ať už
se jedná o údržbu komunikací, městského inventáře či
zelených travnatých ploch.
Z důvodu nejasností ve vývoji stavu veřejných ﬁnanci bylo
vedení města nuceno preventivně omezit čerpání původně
předpokládaných nákladů pro zajištění chodu města na
nezbytnou míru. Probíhají tedy jen nejzákladnější opravy
komunikací, bytového fondu a rovněž minimalizace počtu
sečí travních porostů ve městě či přilehlých částech města
na míru nezbytně nutnou. Vězte, že nikoho z vedení města
ani technických služeb tento stav netěší, nicméně je naší
snahou i za těchto podmínek udržet město v chodu, čisté
a v dobré kondici.
Z ekonomického hlediska by bylo výhodnější ponechat
travnaté porosty bez sečení, prohlásit je za luční zelené
plochy s vyšší schopností zadržet vodu a zároveň
vzdušnou vlhkost v městském prostředí. Jistě, i tento
přístup najde své zastánce. My jsme se však opět
rozhodli pro klasické udržované travní plochy, tak jak je
znáte z předchozích let, protože město při tomto způsobu
sečení vypadá jistě upraveněji. Vzhledem k letošnímu
vlhčímu počasí, kterému jsme za několik posledních
let poněkud odvykli, nám travní plochy „předvedly“, jak
dokáží přirůstat v případě dostatku vláhy. Vyšší četnost
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deštivých dní zpočátku vegetačního období způsobila
časový skluz v údržbě travnatých ploch a následně se
přidala nákazová situace se svým vlivem na ekonomiku
města. Toto je tedy hlavním důvodem, proč jsou seče
ve městě i v přilehlých obcích omezeny. I v této obtížné
situaci jsme se snažili udržet plochy relativně stále
upravené. Uvědomujeme si, že stále krásně střižený
trávník je velice efektní, ovšem pro tento efekt je nutná
zvýšená frekvence sečí, což představuje vynaložení
podstatně více nákladů na techniku i na lidské zdroje.
V dalším textu bych si dovolil poukázat na jeden
dílčí problém, který nás ve městě tíží a který se nám
bohužel stále nedaří ani alespoň zčásti omezit. Tento
problém nese název – vandalismus. Stále opakovaně
provádíme opravy a mnohdy i výměny totálně zničeného
městského inventáře. Někdy opravdu zůstává rozum stát
nad skutečností, co dotyčný občan či návštěvník chtěl
dokázat tím, že poškodí či úplně zničí zařízení, které má
sloužit k zachování pořádku a čistoty ve městě nebo pro
zpříjemnění pobytu v přírodě a jejím okolí. Ať už se jedná
o zničené či poškozené odpadkové koše, odpočívadla
či veřejné toalety apod. Tyto opravy stojí město značné
ﬁnanční částky, které se musí zcela zbytečně vynakládat
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na uvedení zařízení do původního použitelného stavu.
Peníze vynaložené na takové opravy by se daly s jistotou
využít efektivněji a účelněji. Místo toho donekonečna
opravujeme stopy po vandalech a přitom je to úplně

nesmyslné a zbytečné.
Pro dokreslení přikládám několik snímků z reality.
Ing. Pavel Brodský,
Technické služby města Budišov nad Budišovkou

TESPORT

Novinky ze společnosti TeSport Budišov nad Budišovkou, s. r. o.
Tepelné hospodářství
Do právě načaté topné sezony vstupujeme s další zmodernizovanou kotelnou. Ruku v ruce s přístavbou mateřské
školy proběhla i modernizace kotelny, která školku vytápí.
20 let staré kotle byly nahrazeny dvěma novými kondenzačními kotly značky Viessmann, novinkou je rovněž příprava teplé vody pro sociální zařízení ve školce. Postupně
tedy pokračujeme v plánu renovovat technicky i morálně
zastaralá zařízení městské teplárenské infrastruktury,
z nichž mnoho jich je od doby plynoﬁkace z přelomu tisíciletí stále v provozu. Na příští rok je v plánu rekonstrukce kotelny v budově základní školy na náměstí Republiky
a vybudování kotelny v budově zdravotního střediska. Tak
snad okolnosti dovolí a všechno půjde podle plánu.
*
Sport
Situace stran různých omezení z důvodu výskytu nemoci
Covid-19 se neustále mění a těmto opatřením musíme
uzpůsobovat i provoz sportovišť ve sportovním areálu.
Ve sportovní hale proto pravidelně provádíme dezinfekci
všech prostor a klademe důraz na dodržování všech hygienických nařízení. Zatím můžeme mít otevřeno, takže
kdo má chuť, může si přijít zasportovat, ať už rekreačně
nebo jako účastník některého z otevřených turnajů. Celý
rozpis akcí pro nadcházející halovou sezonu je přiložen
u článku.
Ing. Slavomír Jaššo, jednatel společnosti

ŠKOLSTVÍ

První den trochu jinak
Letošní školní rok jsme se žáky prvních tříd zahájili trochu
netradičně. Dílem nám k tomu přispělo nehezké počasí,
které zpravidla první školní den provází (asi i nebe ví, k jak
hroznému činu se schyluje…), ale šlo zejména o skutečnost, aby si rodiče i malí žáčci v klidu užili. Proto jsme využili prostor kulturního domu a všechny malé prvňáčky po
úvodních slovech pana starosty a paní ředitelky pasovali

na školáčky v teple před zraky rodičů či příbuzných.
A že jich bylo! Dětí jako smetí ! V letošním roce máme
dvě první třídy, které společně navštěvuje 36 skutečně
šikovných školáčků.
Doufejme, že jejich počáteční nadšení vydrží dlouho a že
ani nepokoje kolem covidové pandemie nezavřou školu
na dlouhý čas.
Natálie Jaššová, ředitelka školy
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Diskuzní setkání s rodiči

Ve čtvrtek 24. září o půl čtvrté zavítali do naší školy
mnozí rodiče, zástupci samospráv či lidé z neziskovky,
kteří se přišli informovat na avizovanou podobu distanční
výuky, která se stala tématem diskuzního setkání, které
je realizováno v rámci projektu Společným úsilím k vyšší
kvalitě vzdělávání, registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/
19_075/0016361.
Přes 30 účastníků doprovázeli mj. pedagogové školy
a odpovídali na dotazy týkající se podoby distanční výuky – tedy za jakých podmínek se na distanční výuku
přejde, jakou bude mít podobu, jak si poradit s aplikací „Bakaláři“ pře webové rozhraní i v mobilním zařízení.
Probrána byla i témata a zkušenosti z jarního období –
škola je samozřejmě připravena také na takovou podobu
distanční výuky, kdy budou muset být materiály předávány v tištěné podobě.

Podstatnou informací pro rodiče
a žáky je fakt, že distanční výuka
j e
realizována až od 50% absence
dané třídy. Do té doby stále platí
povinná školní docházka a absolvování výuky ve škole.
Rodiče také měli možnost vyzkoušet si, jaké to je sedět
v roušce při výuce, poslouchat a ptát se. Nic příjemného
to není, proto v některých hodinách, kde je to umožněno
prostorově (např. při dělení na malé skupiny a dodržování odstupů) si žáci např. na cizí jazyk či češtinu mohou
roušku sundat, jak mj. uvádí manuál MŠMT.
Distanční vzdělávání nebude jednoduchým krokem pro
nikoho z aktérů – tedy pro žáky, učitele, ale i rodiče to
znamená vyvinout značné úsilí k tomu, aby byli schopni
nároky vzdělávání zvládat.
Doufejme tedy, že škola bude v rámci možností uzavřena vždy jen na pár dní. I to samozřejmě je zásahem do
pravidelného rytmu rodin, a tak chceme věřit, že i díky
tomuto setkání to může být pro mnohé rodiny snazší.
Natálie Jaššová, ředitelka školy

Společnou cestou k úspěchu
Již druhým rokem realizuje MŠ Budišov nad Budišovkou
včetně elokovaného pracoviště ve Svatoňovicích projekt
pod názvem Společnou cestou k úspěchu.
Cíl projektu je soustředěn na to, aby se každé dítě naučilo využívat svůj potenciál a umělo komunikovat a spolupracovat s ostatními. To vše za současné spolupráce
s rodiči/zákonnými zástupci dětí, navštěvujících mateřskou školu. Dalším cílem projektu je pedagog. Pedagog
mateřské školy, který získává poznatky v oblasti konceptuálního učení dětí, které je umí efektivně využít ve své
další pedagogické praxi.
V průběhu školního roku 2019/2020 děti a pedagogové
mateřské školy využívali veškeré didaktické pomůcky
pořízené v rámci projektu jednak v každodenním vzdělá-

vání, ale také v rámci projektových týdnů. Obě pracoviště
také využívala pro vzdělávání moderní technologie - interaktivní tabule včetně výukových programů.
V průběhu celého projektu bude realizován klub Sovičky,
který je zaměřený na skupinovou práci dětí, ale také individuální vzdělávání dětí s využitím různých didaktických
pomůcek např. Klokanův kufr a Klokanovy kapsy.
V průběhu školního roku 2019/2020 všichni pedagogové
mateřské školy prošly školením zaměřeným na zavádění nových metod do předškolního vzdělávání metodou
Grunnlaget.
Další informace a fotograﬁe o realizaci projektu naleznete
na stránkách mateřské školy http://www.ms.budisov.cz/.
Bc. Zdeňka Sventková, učitelka MŠ

Stavební úpravy v mateřské škole - poděkování
V prosinci loňského roku byly započaty stavební práce
v rámci přístavby Mateřské školy Budišov n./Bud. Součástí je také částečná rekonstrukce stávající budovy.
Tyto stavební práce byly naplánovány na letní prázdniny
letošního roku. Z důvodu rekonstrukce vnitřních prostor
mateřské školy se děti společně se zaměstnanci stěhovaly na prázdniny do náhradních prostor. Chtěla bych velmi
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poděkovat všem, kteří vůči nám v této situaci projevili své
pochopení, empatii a bez váhání dětem poskytli pomoc
a zázemí. Děkujeme paní ředitelce Mgr. Natálii Jaššové
za poskytnuté prostory v základní škole, panu Janu Pončíkovi, paním kuchařkám za zázemí ve školní jídelně.
Děti zde trávily téměř celé prázdniny a moc se jim pobyt
ve škole líbil. Pro zpestření se poslední týden stěhovaly
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do Domečku SVČ. Tímto děkujeme panu Bc. Pepovi Pojlakovi, který nám společně se svými zaměstnanci poskytl zázemí. Další velké poděkování patří panu Ing. Pavlu

Brodskému, panu Jindřichu Bláhovi a celému jejich týmu
za pomoc při stěhování dětí do ZŠ, poté do SVČ a za pomoc při vyklízení prostor v MŠ před rekonstrukcí. V době
naší nepřítomnosti byla
v budově MŠ zrekonstruována jedna učebna
pro děti, vstupní šatna
a dětská umývárna.
Stavební práce nyní
pokračují v rámci nové
přístavby, posléze dojde
k napojení na stávající
budovu. Na závěr děkuji všem provozním a pedagogickým zaměstnancům, kteří se před
otevřením MŠ s obrovským nasazením chopili
velkého úklidu po stavebních úpravách.
Mgr. Simona Novotná,
ředitelka MŠ

Dětský domov
Poděkování
Dětský domov děkuje Nadaci Terezy Maxové
a Nadačnímu fondu Albert za poskytnutí ﬁnančních
prostředků na zakoupení počítačového vybavení
pro distanční výuku našich dětí. Dále děkujeme ZŠ
v Budišově n. B. za zapůjčení tabletů pro účely výuky.
Děkujeme také Krajskému úřadu v Ostravě a všem, kteří nám pomáhali, zásobovali ochrannými pomůckami
a jinak se o nás starali v době nouzového stavu. Velké
poděkování patří i našim zaměstnancům, kteří pracovali
mnohdy až na hranici možností a s nelehkou situací si
poradili více než bravurně.

cizího prostředí a byly s cizími lidmi. Některým dětem se
moc nechtělo, měly obavy. Také na naší straně panovalo napětí, jak to zvládnou. Děti si mohly dopředu vybrat,
jakému zaměření v táboře dají přednost. Některé se rozhodly pro airsoft, jiné pro sportovní, hodně volilo program
ﬂexi, kde se činnosti střídají. Tábor se konal od 11. do 20.
července. Během tábora se nejen neudála žádná mimořádná událost, ale děti po návratu byly nadšené a žádaly,
aby mohly na ten samý tábor zase příští rok znova. Co
víc – při přebírání dětí na táboře instruktoři svorně tvrdili,
že tak hodné děti, zejména romského etnika, doposud
nezažili. Byli jsme velmi rádi, že se naše děti umí v cizím
prostředí tak slušně chovat, když tady jim to občas nejde.

Tábor v Moravském Berouně

Rekreace v Mikulově

Situace kolem koronaviru na jaře náš DD umrtvila.
Veškeré akce, které byly naplánované, se zrušily. Děti
mrzelo, že dlouho vyjednávaný a dojednaný zájezd
k moři padl. V červnu, kdy se situace trochu uklidnila, se
nám podařilo dohodnout desetidenní tábor v Moravském
Berouně. Naším záměrem bylo, aby naše děti přišly do

Také v srpnu se nám podařilo pro děti zajistit desetidenní rekreaci. Od 3. do 12. července jsme strávili mnoho
krásného času na jižní Moravě. Záměrem bylo užít si
společné chvíle v městském prostředí s neomezenými
možnostmi programu, odpočinout si a poznat mnoho
nových věcí. Prohlédli jsme si celý Mikulov. Navštívili
jsme historické centrum, zámek, Dietrichsteinskou hrobku, židovskou čtvrť, synagogu, židovský hřbitov, Kozí
hrádek, Svatý kopeček, jeskyni Na Turoldu a zatopený
lom. Podnikli jsme i výlety do okolí – prošli jsme Pavlovské vrchy, kde jsme se kochali nádherným výhledem
do krajiny a na Mušovská jezera, Lednicko-valtický areál
(zahrady, minaret, Janův hrad), který je na seznamu památek UNESCO, zhlédli jsme zvířátka v ZOO v Sedleci
a vydali se tam i na ornitologickou stanici, jež stojí na
břehu největšího moravského rybníka Nesyt. Také jsme
si zasportovali – bydleli jsme ve školní ubytovně a k dispozici jsme měli tělocvičnu i venkovní hřiště. V okolí školy
se nacházela i dvě workoutová hřiště (jedno s vodními
prvky). Jezdili jsme i do nedalekého Březí, kde bylo velmi
hezké koupaliště.
Mgr. Marcel Hába, ředitel DD
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Studentka oceněna náměstkem hejtmana MSK
V pátek 4. 9. 2020 navštívil Základní školu a gymnázium Vítkov náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje,
Mgr. Stanislav Folwarczny, aby ocenil studentku oktávy,
Ditu Baraňákovou, která byla školou navržena na ocenění nejúspěšnějších žáků středních škol v Moravskoslezském kraji za školní rok 2019/2020.
Úspěch Dity v krajském kole Středoškolské odborné činnosti v oboru Historie, kde se v online kole (24. 4. 2020)
umístila na 3. místě, porotu zaujal. Přestože Dita nebyla
vybrána na samotné ocenění, které bude probíhat v prostorách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na
podzim letošního roku, porota požádala pana náměstka,
aby se s Ditou setkal a poblahopřál jí k tomuto úspěchu.
Během setkání se Dita bavila s panem náměstkem
o soutěžní práci, která byla věnována bratru svatého
Vojtěcha, Radimu Gaudentiovi (svatý Radim), ale také
o přírodovědných a hudebních zájmech Dity. Na závěr
setkání převzala od pana náměstka drobné ceny.
Blahopřejeme!
Mgr. Miroslav Bučánek

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

Indiánské léto
Prázdniny jsme odstartovali dobrodružně, a proto se
slušelo je i dobrodružně ukončit. Dne 23. 8. jsme vyrazili do Guntramovic, na tamní sjezdovce jsme strávili čtyři
dny plné zábavy. Protože se náš indiánský oddíl skládal
jen z děvčat, tak i náš program byl holčičí. Dopoledne
jsme hlavně tvořili - stavěli jsme domky pro skřítky, malovali putovní kamínky, zdobili trika. Odpoledne byla pro

změnu aktivní – turnaj v discgolfu, procházky po okolí.
Vyrazili jsme si do Podlesí na výlet za koníky a cestou
zpět vyzkoušeli místní taxi. Rozhodně nesmíme zapomenout na bahenní lázeň, hledání pokladu, večerní
opékání a stezku odvahy, které ke správnému táboru
určitě patří.
Za SVČ Hana Košarišťanová

Příměstský tábor „LÉTO V POHYBU“
Letošní rok nebyl pro
plánování táborů zcela
ideální, téměř do konce
školního roku jsme nevěděli, zda se tábory konat budou, případně jak budou muset být zorganizovány.
Navzdory koronaviru se i druhý příměstský tábor z projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014118 – Příměstské
tábory s Domečkem z Operačního programu Zaměstna-
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nost, uskutečnil a povedl se!
Tábor byl pro holky i pro
kluky a každý si určitě
našel něco zajímavého,
a že toho nebylo málo! Děti si vyráběly trička, navštívily Muzeum břidllice, kde se dozvěděly spoustu zajímavých věcí o břidlici, vyzkoušely si hrát na břidlofon,
v kaligraﬁcké dílně malovaly vodou na kamenné desky
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a ve štípárně zkoušely uštípnout aspoň kousek břidlice.
Zábavu si užily u obřích deskových her – Hracího deskového centra LEGIE z Hradce nad Moravicí - ta neskutečná radost z výhry potěší malého i velkého, holku
i kluka… Sladké překvapení dětem připravila rodina Vraníkových ze Starých Oldřůvek – exkurze do medárny 
- odvíčkovávání rámků, stáčení medu do skleničky, sladká pochoutka, no to bylo úžasné, lepkavé, sladké, prostě
medové… A zdaleka nebylo všem aktivitám konec – plavání, discgolf, opékání a plno dalších. Jediné co se nevydařilo, byl výlet za velbloudy a dalšími zvířátky poslední

táborový den, na který se děti moc moc těšily – přišla
veliká bouřka a nebyla šance, že by se vyjížďky na zvířatech mohly konat, Náhradním programem bylo promítání
pohádek, a to bylo taky fajn!
Poslední den na táboře znamená vždy odměny! A nejinak tomu bylo i zde, každý dostal svůj malý poklad a už
na děti netrpělivě čekali rodiče.
Velké poděkování patří ﬁrmě ONDRÁŠOVKA a.s., díky
jejich sponzorskému daru jsme dětem zajistili pravidelný
pitný režim .
Za SVČ Kamila Kohoutková

Hornický den v Krajině břidlice 2020
Je sobota 5. září ráno, jen pár dnů před oﬁciálním Dnem
horníků (9. 9.) a u nás v Budišově právě vrcholí přípravy
na akci „Hornický den v Krajině břidlice 2020“. Dneš-

ní oslavou chceme obyvatelům i návštěvníkům připomenout, že ve své době zde byla těžba břidlice velmi významným průmyslovým odvětvím a břidlice se používala
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nejen na pokrývání střech, ale taky na budování stavení
a staveb, která stále na svých toulkách pohádkovou
Krajinou břidlice můžeme potkat.
…kdo na oslavy zavítal, určitě se nenudil – po celý den
bylo samozřejmě otevřeno MUZEUM BŘIDLICE, kde je
expozice věnována jak jinak než vzniku, těžbě a zpracování tohoto kamene, zahrada je malým geologickým
parkem s netopýří štolou, břidlofonem, přírodní kaligraﬁckou dílnou a samozřejmě štípárnou, kde jste si mohli
vyzkoušet náročnost výroby střešních tašek.
Většina dalšího programu se odehrávala v prostorách
a okolí kulturního domu – v malém sále jste shlédli výstavu velkoformátových fotograﬁí Krajiny břidlice, s panem
Jiřím Spáčilem rozmlouvali o důlním záchranářství a viděli spoustu zajímavých věcí, které více či méně souvisely
s těžbou a záchranářstvím v podzemí, a nakonec jste se
jako horníci, permoníci či jen obyčejní návštěvníci mohli
zvěčnit v našem hornickém fotokoutku. Odpoledne jste
si určitě zazpívali spoustu písniček s ostravskou pouliční
kapelou KLAPETO, kterou střídala Základní umělecká
škola Odry se svou nezaměnitelnou hrou na nástroj vyrobený z břidlice – tzv. břidlohrou. V pozdních odpoledních
hodinách promluvili zástupci obcí, měst, organizací, kteří
se věnují budování Krajiny
břidlice, snaží se ji co nejvíce zpřístupnit veřejnosti,
propagovat a zvelebovat –
velký dík zde patřil obyvatelům Budišova, dlouholetým
spolupracovníkům Střediska volného času a propagátorům Muzea břidlice – paní
Janě Pavlů, která již mnoho
let provází v našem muzeu
a štípačům - panu Miloši
Pírkovi a panu Antonínu
Novákovi, kteří od zástupců Krajiny břidlice převzali

ocenění. Dalším oceněným byla paní Alena Zemanová
z Oder, která se střemhlav vrhla na propagaci Krajiny
břidlice, velkou měrou se zasloužila o zpřístupnění Flascharova dolu v Odrách a je obrovským hnacím motorem
pro všechny kolem sebe.
Po celý den se mohly nejen děti, ale také dospělí bavit
při hraní parádního geologického pexesa, plnění úkolů
a skládání hlavolamů Hornicko geologické fakulty VŠB
TUO, tvořením šperků z břidlice, malováním na břidlici
atp. Místní spolky zajistily spoustu dobrého občerstvení, u přátel ze slovenské Marianky jste si mohli zakoupit
břidlicové magnetky, šperky, tácky, hodiny a pan Tonda
Novák vyštípal a rozdal spoustu břidlicových srdíček jen
tak pro radost.
Den se chýlil k závěru, a všem, kteří vydrželi, hrály k poslechu i tanci kapely KOFE&VLNA a SPECIÁL s Dášou
Glatzovou.
Třešničkou na závěr mělo být noční promítání v zahradě
muzea, bohužel nám počasí nepřálo a tak se promítání
dokumentárních ﬁlmů Lumíra Moučky MRTVÝ KÁMEN
přesunulo do Šatlavy a bylo tím správným a tematickým
zakončením oslav Hornického dne. Děkujeme.
Za SVČ Kamila Kohoutková

ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ A SPORT

Závody, kam se podíváš…
Po nedobrovolném závodním volnu na jaře se teď na
podzim s akcemi doslova roztrhl pytel. Není výjimkou, že
se sejdou i dvě v jeden víkend a je třeba se uvážlivě rozhodnout. Není určující vzdálenost, výzvou jsou disciplíny,
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ve kterých se mohou ukázat kvality našich psíků. Zahájili
jsme v Šenově závodem družstev a osvědčené duo stálo
na místě nejvyšším. Co se týče plemen, je dvojice trošku
netypická, ale spolehlivá: od maliňáka by se čekala obra-
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na a od choďáka poslušnost, ale je to přesně naopak.
Petrova Niky pěkně poslouchá a můj Bond zase kouše,
a to tak, že získal ocenění za nejlepší obranu. Opět ukázal, že je schopný odkousnout i služební plemena. Nejlepší obranou se také blýskl na republikovém závodě pro
chodské psy O Kozinův pohár. Celkově získal v nejvyšší
otevřené kategorii 2. místo. A celkově druhý také skončil
ve ﬁnálním hodnocení výkonu choďáků za loňský rok, kde se sčítá množství umístění na závodech a vykonané
zkoušky. Uvidíme, jak budou naši závoďáci pokračovat ve sbírání bedniček
dál, sezóna ještě zdaleka nekončí.
Když se něco povede, máme velkou
radost z projevených gratulací a uznání našich parťáků ze cvičáku a už teď
je jasné, že nám brzy začnou šlapat
na paty mlaďošci a že jich je celkem
dost, ať už našich nebo hostujících.
Třeba Jana s maliňákem Hugem vzala
trénink velmi zodpovědně a ten už při
obraně vůbec nevypadá jako štěňátko

k mazlení. Na první návštěvu cvičáku se jistě těší malá
Mia od Michala, na výcvik poslušnosti začal jezdit mladík
Jerry z Berouna a v nejbližší době se rýsují i další mimina. Takže pokud bude omladina brát výcvik vážně a dbát
rad zkušeného výcvikáře Karla, určitě to dotáhne ještě
výš než naše závodní jádro a já se na ně těším.
Mgr. Lenka Galová

AMK - konec léta se díky COVIDU 19 moc nepovedl
Některé závody zrušené, některé přeložené. Výjezd do
zahraničí skoro nemožný. Tak pokračovala letní motokrosová sezóna pro většinu jezdců. Přesto se podařilo
uspořádat několik závodů, i když v omezeném režimu.
26. 7. 2020 MMČR seniorů, Jinín. Opět v každé kategorii
přes 80 jezdců z celé Evropy. Po dopolední kvaliﬁkaci
postupovalo 40 jezdců pro odpolední ﬁnálové jízdy. Erik
v tak silné konkurenci obsadil 53. místo. Od postupu ho
dělily 2 sekundy, a tím se tak na ﬁnále jen díval.
8. 8. 2020 slovenské Šenkvice. Pěkná trať, dost jezdců
na startu. Erik deváté místo v MX OPEN.
16. 8. 2020 SMS Přebor Moravy v Opatově. Víťa Pražák
ve své třídě veterán A krásné 3. místo, a tím si připsal 38
bodů do seriálu. Erik skončil na 6. místě v MX 2. Kluci se
pohybují zatím v TOP desítce v SMS Moravy.
22. 8. 2020 Víťa zvítězil v Prusinovicích, kde se svezl
v rámci tréninku.
29. 8. 2020 pokračoval seriál SMS v Petrovicích u Karviné. Počasí parádní, trať připravena, dost jezdců a také
diváků. Víťa startoval za nový tým K 2 AIRVANS RACING
a potvrdil pěknou, dravou jízdou opět třetí příčku. Erik za
DIRTBIKES Racing Team Opava skončil šestý.
5. 9. 2020 MMČR juniorů, Horšovský Týn. Nekonečná
cesta po D1 až k německým hranicím. Erik po pádu ve

druhé jízdě nakonec deváté místo. Večer přejezd do
Pacova na MMČR seniorů. Jelo se v neděli na známé, ale
těžké trati. V polovině závodů bývá už dost rozbitá. Erik
v první jízdě 23. místo mezi součastnou motokrosovou
špičkou. Do druhé jízdy nenastoupil. Zlobila záda, a tak
se jelo domů.
Kluci samozřejmě děkují sponzorům a všem, co jim pomáhají. Snad se podaří dojet všechny podzimní závody.
Na Liščí kotlinu do Budišova nad Budišovkou zve AMK
příznivce motokrosu na 24. 10. 2020 Pojede se volný závod na ukončení sezóny 2020.
Za AMK M. Švidra
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Pro příznivce sportovní střelby
Pro zájemce sportovní střelby přináším další informace
o našich aktivitách.
9. 8. 2020 se uskutečnil již 13. ročník veřejné soutěže
„Perkusní pohár“. Vítězem se stal Petr Bartošek nástřelem 93 bodů před dvěma zahraničními účastníky: 2. místo obsadil Marek Pyszný (93 bodů) a 3. místo Dariusz
Makovský (92 bodů), oba z Polska.
23. 8. 2020 proběhlo již druhé a zároveň závěrečné kolo

18

soutěže „Malorážková odstřelovačka“. Tuto veřejnou
dvoukolovou soutěž vyhrál těsným rozdílem 1 bodu nástřelem 1842 bodů pan Stanislav Stuchlík, druhý skončil
Jiří Tvrdoň SSK Hranice nástřelem 1841 bodů a na třetím místě Radek Kovařík, střelci Přerov, nástřelem 1638
bodů. Další naši střelci obsadili 6., 7., 10., 12. a 15. místo.
22. 8. 2020 velmi zajímavá soutěž „Válečný veterán“ střelba z vojenských zbraní rok výroby 1890 až 1945.
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Soutěž měla dvě kategorie:
1) zbraně do roku 1945 - vítězem se stal náš člen Libor
Flašar nástřelem 156 bodů, druhý byl Lubomír Šimek/
Mokré Lazce (154 bodů) a třetí Richard Koňařík /Ostrava
(rodák z Budišova) nástřelem 149 bodů.
2) zbraně do roku 1890 kategorie Historik - vítězem se
stal Jindřih Wiaczka nástřelem 149 bodů, druhý skončil
Libor Flašar (144 bodů) a třetí opět Richard Koňařík nástřelem 139 bodů.
4. – 6. 9. 2020 se naši dva střelci zúčastnili Mezinárodního mistrovství Polska a dovezli velmi cenné skalpy v podobě dvou druhých míst: Petr Bartošek v kategorii Sharps 100 m a Vetterli 50 m a jedno třetí místo v kategorii
Vetterli získal Miroslav Halabrín.
13. 9. 2020 skončila pětikolová veřejná - dnes již mezinárodní - soutěž ve střelbě z předovek. V kategorii Vetterli vyhrál Petr Bartošek celkovým nástřelem 282 bodů,

druhé místo Marek Pyszný/Polsko nástřelem 280 bodů
a třetí Miroslav Halabrín (275 bodů). Kategorie kuchenreuter vyhrál Stanislav Stuchlík 283 body, druhý Tomáš
Čech/Nový Jičín (281 bodů) a třetí Marek Pyszný/Polsko
s 274 body. V kategorii Lamermora byl první Marek Pyszný/Polsko (274 bodů), druhý Zdeňek Vich/Nová Paka
(268 bodů), třetí Petr Bartošek (268 bodů). Této soutěže
se pravidelně zúčastňuje kolem třiceti střelců. Velmi podrobné výsledky pro případné zájemce jsou k nahlédnutí
na www.avzo-budisov.cz.
V letošním roce nás čeká ještě spousta klubových i veřejných soutěží jako například již tradiční soutěž o „Starostův dort“ 14. 11. 2020, Válečný veterán 28. 11. 2020,
Zmrzlá ruka 6. 12. 2020.
Za AVZO Budišov nad Budišovkou
připravil Petr Bartošek

Bludov - reportáž z pietního setkání v Žerotínské hrobce
Spolek Moravská národní obec v sobotu 12. září 2020
pořádal již tradiční setkání v obci Bludov. Nejen moravští
patrioti, ale také občané Bludova a širokého okolí si přišli
do místní rodové hrobky Žerotínů připomenout 456. výročí
narození velkého Moravana, šlechtice, diplomata, ochránce náboženských i zemských svobod Moravy, moravského zemského hejtmana - Karla staršího ze Žerotína (* 15.
září 1564; † 9. října 1636).
K radosti nás pořadatelů pozvání přijalo hned několik
vzácných hostů. Velkou ctí pro nás byla účast představitelů domácího rodu a to především pana hraběte Karla Mornstein-Zierotina a jeho vnuka coby pokračovatele
slavné rodové tradice. Další velkou osobností, která se
aktivně zapojila do programu této vzpomínkové akce, byl
náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Mgr. Dalibor Horák, který ve svém krátkém vystoupení vyzvedl
diplomatické nadání a odkaz Karla staršího ze Žerotína
pro současnou generaci politiků, kterým může být tento
šlechtic a diplomat příkladem při hledání konsenzu během
jednání o důležitých otázkách a tématech, které trápí naši
společnost. Dnešní povedené akce, která byla součástí
oslav Dnů evropského dědictví, se dále účastnil starosta
města Šumperka, pan Mgr. Tomáš Spurný, a také zástupci místní správy v čele s panem místostarostou Ing. Josefem Ťulpíkem.
V místě posledního odpočinku Karla staršího ze Žerotína
a jeho otce Jana staršího ze Žerotína jsme nejprve položili

květiny a svícen ve tvaru a barvách moravské zemské vlajky. Následně jsme požádali člena historické sekce našeho
spolku, pana Bc. Jaroslava Svozila, aby přítomné seznámil se životem tohoto velkého muže naší země Moravy.
Pan Svozil dále připomněl vliv diplomatického úsilí Karla
staršího ze Žerotína na vývoj bouřlivých událostí, které se
odehrály na počátku 17. století v Markrabství moravském,
v Habsburské monarchii a v celé tehdejší raně novověké Evropě. Závěrem jsme si vyslechli zajímavé informace
o vzniku a stavebním vývoji samotné žerotínské hrobky.
V této souvislosti patří velké poděkování zástupcům kulturního zařízení v obci Bludov. Dnešní spolupráce při organizaci této společenské akce přinesla
své plody. Závěrem chceme poděkovat všem
lidem, moravským patriotkám a patriotům, kteří neváhali a přišli podpořit dnešní slavnostní
shromáždění. Velká úcta patří všem starostkám,
starostům, radním a zastupitelům moravských
měst a obcí za připomenutí tohoto pro Moravu
významného dne svým občanům. Na mnoha
radnicích a obecních úřadech tak v úterý 15. září
na počest Karla staršího ze Žerotína opět zavlály naše krásné a zářivé žluto-červené moravské
vlajky. Děkujeme. Tak nezapomeňte, zase za
rok se sejdeme v Bludově.
Stanislav Blažek a Pavel Opletal st.
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Šachový koutek
Sezona 2020/2021 startuje
Obě družstva ŠK Pogo Budišov nad Budišovkou už znají los šachové sezony 2020/2021 - viz tabulky přiložené
u článku.
A družstvo je po reorganizaci krajských soutěží zařazeno do Krajské soutěže „A“. Kraj budeme hrát již šestý rok
v řadě, soupisky ostatních družstev jsou opět nabity silnými hráči, ale my se nebojíme a pokusíme se o prodloužení

našeho účinkování v krajské konkurenci opět o další rok.
B družstvo bude opět hrát Okresní přebor Opava a pokusí
se v konkurenci dalších 10 týmů vylepšit bramborovou pozici z minulého ročníku.
Všechny zápasy se budou opět hrát v KD „na jedničce“ se
začátkem zápasů od 9:00 hod. Všichni šachoví příznivci
jsou srdečně zváni.
Za ŠK Pogo Budišov Slavomír Jaššo

Los ŠK Pogo Budišov „A“ – KS „A“ 2020/2021

Los ŠK Pogo Budišov „B“ – OP Opava 2020/2021

Kolo

Datum

Utkání

Kolo

Datum

Utkání

1.

18. 10. 2020 Pogo A - ŠK Orel Opava A

1.

04. 10. 2020 Pogo B - SK Kravaře B

2.

08. 11. 2020 TJ Lokomotiva Krnov A - Pogo A

2.

25. 10. 2020 ŠO TJ Velká Polom A - Pogo B

3.

22. 11. 2020 Pogo A - SK Bruntál

3.

15. 11. 2020 Pogo B - ŠO TJ Vítkov A

4.

06. 12. 2020 ŠO Jiskra Rýmařov - Pogo A

4.

29. 11. 2020 Orel Opava C - Pogo B

5.

10. 01. 2021 Pogo A - ŠKTP Hrabyně

5.

13. 12. 2020 volno

6.

24. 01. 2021 Pogo A - ŠK Orel Opava B

6.

17. 01. 2021 Pogo B - TJ Sokol Štěpánkovice

7.

07. 02. 2021 TJ Lokomotiva Krnov B - Pogo A

7.

31. 01. 2021 ŠK U Lípy Malé Hoštice - Pogo B

8.

21. 02. 2021 Pogo A - Slezan Opava C

8.

14. 02. 2021 Pogo B - ŠK Píšť

9.

14. 03. 2021 SK Kravaře - Pogo A

9.

28. 02. 2021 ŠK U Freda Darkovičky - Pogo B

10.

28. 03. 2021 Pogo A - TJ Lokomotiva Krnov C

10.

21. 03. 2021 Pogo B - TJ Sokol Kobeřice

11.

18. 04. 2021 ŠK TJ Dolní Benešov B - Pogo A

11.

11. 04. 2021 ŠK TJ Dolní Benešov C - Pogo B

Budišovský míčový víceboj
V sobotu 26. 9. 2020 se v naší
víceúčelové sportovní hale
uskutečnil pátý ročník Budišovského míčového víceboje. Osm
přihlášených dvojic se utkalo ve
volejbale, nohejbale, badmintonu, stolním tenisu a košíkové.
Každá disciplína byla zvlášť vylosována a hodnotila se
samostatně, a tak se pořadí průběžně během dne neustále měnilo. O vyrovnanosti letošního ročníku svědčí
fakt, že každá soutěž končila nejtěsnějším rozdílem. Po
čtyřech hodinách sportovních výkonů vypadalo pořadí
následovně:
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1.

Vlk Vl., Jaššo Sl.

49

bodů

2.

Hasala I. st., Hasala I. ml.

43

bodů

3.

Souček M., Kříž J.

34

bodů

4.

Jochim B., Bačkovský P. ml.

33

bodů

5.

Dostál P., Mička l.

31

bodů

6.

Kaluža T., Molek P.

25

bodů

7.

Lenart J., Bačkovský P. st.

19

bodů

8.

Čech. M., Ambrož T.

16

bodů

Ve vyrovnaných soubojích, které často končily nejtěsnějším rozdílem, se z vítězství radovala dvojice Slávek Jaššo a Vláďa Vlk. Na druhém místě se umístila dvojice Ivo
Hasala st. a Ivo Hasala ml. a na třetím místě se umístila
dvojice RUM Blansko M. Souček a J. Kříž. Poděkování patří všem sponzorům a všem hráčům, kteří se této
nádherné sportovní akce zúčastnili. Mockrát děkujeme!
Po vyhlášení výsledků si každý účastník odnesl dárkový
balíček a krásný sportovní zážitek. Všichni zúčastnění se
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shodli na tom, že akce byla po organizační i sportovní
stránce velmi vydařená a těší se na šestý ročník 2021.
Nejvzdálenější dvojice, Michal Souček a Jaroslav Kříž,
přijela až z Blanska.
Pořadatelé děkují všem sportovcům za pěkné sportovní

výkony a všem sponzorům turnaje za podporu.
Skupina příznivců basketbalu vás zve na čtvrtý ročník
basketbalu 3x3, který se uskuteční 19. 12. 2020 ve sportovní hale v Budišově nad Budišovkou.
Pavel Bačkovský st.

Ohled za komunitní prací v našem městě
V září letošního roku to
byly již dva roky, co Centrum inkluze v rámci projektu Most k porozumění
realizuje v Budišově nad
Budišovkou komunitní práci. Cílem komunitní práce
v Budišově nad Budišovkou je vytvořit kompetentní komunitu, komunitu, která si bude uvědomovat a formulovat své
potřeby a cíle, na kterých bude společnými silami následně
i pracovat. Jako komunitní pracovníci pozorujeme u místní komunity zásadní posun, a to především v jejich samostatnosti, fyzické i ﬁnanční spoluúčasti při realizaci akcí
a v neposlední řadě v jejich zapálenosti pro věc, z čehož
je zřejmé, že komunitní práce v našem městě splňuje svůj
hlavní účel. Zde nabízíme výčet některých událostí za uplynulé období, na kterých se komunita významně podílela.
Budování hřiště KLUZÁK
Za nejzásadnější mezník v komunitní práci považujeme

získání prostoru bývalého kluziště, za což patří velký dík
vedení našeho města. Z tohoto prostoru komunita začala
budovat sportovně-relaxační hřiště. Došlo již k vyrovnání
plochy, osetí trávy, k instalaci posezení a ohniště. V plánu
máme i oﬁciální otevření, ke kterému dojde pravděpodobně
na jaře příštího roku. Nutno však podotknout, že se jedná
o veřejný prostor, který je a bude určen všem obyvatelům
města Budišov nad Budišovkou, nikoli určité skupině lidí.
Letní komunitní škola hrou pod širým nebem
Komunita během letních prázdnin realizovala každý pátek
za příznivého počasí Letní komunitní školu hrou pro rodiče
s dětmi pod širým nebem. Smyslem Letní komunitní školy hrou bylo ukázat rodičům, jak naučit děti počítat hravou
formou, jak se učí cizí jazyk zážitkem, a mnoho dalších zábavných aktivit zaměřených na učení a procvičování, které
si rodiče se svými dětmi mohli i vyzkoušet.
Tvorba kuchařky
Dále komunita uspořádala vzájemné setkání žen z ostravských komunit – členek Babince pod záštitou organizace
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Vzájemné soužití o.p.s. a aktivních žen z Budišova nad Budišovkou. Společné setkání bylo velmi příjemné, společně
si předaly zkušenosti ze svých životů, ale také začaly vytvářet kuchařku z receptů, které mnohé z nich často vaří, aby
motivovaly ostatní. Bylo zajímavé pozorovat diskusi, která
se rozvinula u každého receptu, neboť každá z žen jídlo
vařila trošku jinak.
Ukončení prázdnin
Koncem srpna se uskutečnila veřejná akce – Ukončení
prázdnin, na jejíž realizaci se podílela sama komunita ve
spolupráci s neformální ženskou skupinou MANUSHE pod
záštitou Slova 21, z.s. Na začátku akce děti obdržely kartičky s úkoly, za jejichž splnění získaly patřičné odměny. Ná-

sledně si děti mohly opéct buřta, dát koblihu či džus. Akci
doprovázel hudební doprovod pastorů z Bohumína, který
spontánně zorganizoval dětskou pěveckou soutěž Doremi.
Na akci dorazila i ředitelka místní ZŠ Budišov nad Budišovkou, která dětem popřála úspěšný start do nového školního
roku, za což jí ještě jednou děkujeme.
Rostislav Šivák, Jaroslava Uškert,
komunitní pracovníci
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

Příměstské tábory Centra inkluze
V průběhu letních prázdnin jsme uspořádali v Budišově
nad Budišovkou dva příměstské tábory. První z nich, který získal název „Putování Malého prince aneb výprava
za dobrodružstvím a poznáním s Malým princem“, byl
zaměřen na děti z 1. stupně a proběhl v posledním červencovém týdnu. V průběhu celého týdne děti procházely a prožívaly řadu aktivit motivovaných právě příběhem
Malého prince, přičemž většina zvolených aktivit byla
cíleně zaměřena na rozvoj čtenářské gramotnosti dětí.
Tábora se účastnilo celkem 14 dětí.
V posledním srpnovém týdnu pak proběhl druhý příměstský tábor, tentokrát zaměřený na téma Piráti z Karibiku.
Tábor byl nyní určen pro děti z druhého stupně ZŠ a účastnili se ho téměř samí chlapci a jedna statečná dívka.
S dětmi jsme se věnovali nejprve seznamovacím a stmelovacím aktivitám a poté
jsme realizovali soutěže
v týmech, kreativní práce a aktivity zaměřené
na ﬁnanční gramotnost.
Piráti měli za úkol sestavit si každý svou loď, se
kterými jsme poté soutěžili v řece, dále jsme
podnikali venkovní aktivity na hřišti nebo v parku, kde se hrály týmové
hry. Děti také hledaly
ztracený poklad, učily se
exotické míchané drinky,
anebo dostávaly k řeše-

22

ní morální úkoly. V rámci programu byly taktéž sestaveny
modelové situace a úkoly pro doplňování příběhu týkající
se zodpovědnosti a ﬁnanční gramotnosti. Do činností se
všichni zapojovali aktivně, byli tvořiví, přátelští a kreativní. V rámci programu se střídaly aktivity klidové, tvořivé
a pohybové, aby tak děti lépe udržely pozornost. Poslední den proběhla zpětná vazba a ukončení tábora formou
společného opékání párků, tance, zpěvu a her. Tábora se
zúčastnilo celkem 13 dětí.
L. Stanjurová - ředitelka
L. Hrbáčová - terénní pracovnice
Projekt je financován z prostředků Evropských sociálních fondů prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.
CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011771
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