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Slovo starosty
Milí spoluobčané,
je to již více než rok, co vláda vyhlásila v zemi poprvé
nouzový stav. Asi ani největší pesimisté nečekali, že
prožijeme letošní Velikonoce „uzamčeni“ v okresech.
Bohužel není zbytí a snad už to brzy všechno skončí. Ale
to jsem již psal asi pětkrát, tak už nevím…. Chtěli jsme
našim občanům nějak pomoct alespoň s očkováním.
Využili jsme nabídku našich přátel z Oder, kteří ochotně
nabídli volné kapacity na očkování v rámci jejich
Městské nemocnice. Děvčata z SVČ paní Kohoutková,
Kobelová a Vašičková se zhostily role organizátorek
očkování a aktivně vyhledávaly seniory, kteří měli
zájem o očkování, a poté je doprovázely na očkování
do Oder. Nejdříve 80+ a poté i seniory ve věku 70+.
Dopravu nám zajistil TeSport elektroautem a hasiči ve
spolupráci s technickými službami využili hasičskou
dodávku. Všem patří veliký dík a jsem moc rád, že se
to takto povedlo a mohli jsme našim seniorům pomoct.
Využili jsme také prostor kulturního domu, kde naše paní
doktorka Mikulíková naočkovala první várku seniorů.
Myslím, že jich bylo přes 100, což je pěkné číslo. Sám
jsem měl možnost odvézt jednou seniory z Oder a poté
měl takový zvláštní, příjemný pocit (přestože jsem jenom
chlap). Uvědomíte si, že někdy stačí i taková maličkost,
hodina v autě, která pro naše babičky a dědečky
hodně znamená, neboť jsou rok zavření doma, bojí se
kontaktu s nejbližšími a díky naočkování už asi mohou
být klidnější. Vedení města Oder jsem za naše seniory
srdečně poděkoval, jejich pomoci si vážíme a snad jim to
nějak budeme moct vrátit. Za vedení města ještě jednou
děkuji kolegyním a kolegům, kteří se do organizace
očkování zapojili.
Krize, nekrize, my investujeme a stavíme o sto šest.
Aktuálně máme v realizaci 6 staveb, což je fakt hodně,

pokud máte i někdy úředničit a řešit papírovou válku.
To těm poskytovatelům dotací jaksi nevysvětlíte, oni ty
své papíry, doplnění či vysvětlení chtějí rychle. Naštěstí
Domeček už budeme kolaudovat, brzy také rozhlednu
a školku. Nyní rozjíždíme výměnu rozhlasu, realizaci
Naučné stezky „K Jezernímu dolu“, přípravu projektové
dokumentace „Muzeum břidlice v podzemním lomu
Jezerní důl“, výměnu střešní krytiny na škole, bytovkách
a další akce. Čekáme na výsledky čtyř dotačních žádostí
na MMR. Takže to asi bude chtít nějakou kvalitní tiskárnu
na peníze a pevné nervy ☺.
Ve finální fázi je také pořízení kompostérů pro obce
mikroregionu, tedy i pro Budišov, který jich má 300 kusů.
Mikroregion Moravice již vybral dodavatele kompostérů,
který je má skladem, tudíž je k občanům dostaneme
dříve, než jsme očekávali. Kompostéry mají objem 1 050
litrů, tloušťku stěn mají 7 mm, jsou tedy kvalitní s dlouhou
životností. Zájemci o výpůjčku a následné darování
kompostéru se hlaste na MěÚ na Partyzánské ul. u paní
Ing. Jany Modelské, tel: 556 312 048, e-mail: j.modelska.
mu@budisovnb.cz. Po 7 letech končí výpůjčka
a kompostér přechází darem na občana. Jakmile budou
kompostéry dodány do Budišova, budeme občany
informovat na fb a webových stránkách města.
Dobrá zpráva: Státní pozemkový úřad (SPÚ) letos
zahájí stavební práce navržené v rámci pozemkových
úprav – návrhu společných zařízení, a to v hodnotě 50
milionů! Co nás čeká? Obyvatelé Oldřůvek a Podlesí
se konečně dočkají nové cesty mezi oběma vesnicemi.
V katastrálním území Podlesí budou vybudovány tři nové
tůně a v Oldřůvkách protierozní mez. V Budišově bude
zrekonstruována komunikace od teletníku k Hubertovi
včetně výsadby doprovodné zeleně po krajích. Od
teletníku směrem na „dvoreckou“ cestu bude postaven
záchytný a svodný průleh, který zadrží a odvede vodu
z polí. Po realizaci bude vše předáno do majetku města.
Z městského rozpočtu bychom měli investovat pouze
do následné péče o zeleň do tří let od realizace. SPÚ
nyní připravuje veřejnou zakázku, peníze na to mají
přiklepnuté v Praze, tak snad to tak bude a nevyvstane
nějaký problém. Je to kombinace realizace vodních
prvků a komunikací. Polní cesty jsou řešeny mechanicky
zpevněným kamenivem s řádným odvodněním, nebudou
to asfaltky. Ale i tak to bude luxusní a my budeme mít
opravenou mimo jiné i cestu k rozhledně s pěknou alejí
174 ovocných stromů - hrušní, jabloní, třešní a švestek.
Stavební povolení na vodohospodářské a protierozní
opatření i na polní cesty máme, tak už jen to nezakřiknout.
Dlužno dodat, že pozemkové úpravy začali řešit mí
předchůdci pánové Kyncl a Vrchovecký, je to dlouhodobá
záležitost, ke které se vyjadřovali hlavně zemědělci a jiné
instituce. Celkový rozpočet tzv. společných zařízení na
Budišovsku činí 120 mil.
Přátelé, jaro máme tady, příroda se probouzí k životu, jarní
sluníčko nám přinese sílu, optimismus a snad i naději,
že se vše vrátí k normálu. Opatrujte se, očkujte se (kdo
chce), buďte ohleduplní k ostatním a pevné zdraví přeji.
Ing. Patrik Schramm, starosta města
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Střípky z radnice
• Pravidelně Vás informujeme o průběhu jednotlivých staveb a projektů a jednou z těch rozsáhlejších staveb je přístavba mateřské školy, která se
po více než roce pomalu blíží do svého finále. Původní termín měl být sice do konce loňského roku,
ale vzhledem k rozsáhlým vícepracím, karanténním
opatřením kvůli Covid19 a také díky i dlouhotrvající zimě jsme byli nuceni celou stavbu prodloužit až
do jara. Každopádně uvnitř už je z pohledu stavby
téměř hotovo, chybí dokončit pouze několik detailů.
Venkovní práce se rozběhly teprve nedávno s příchodem teplejšího počasí, a tak již zbývá dokončit fasádu, venkovní dlažby a také veškeré terénní
práce. Jakmile bude stavba dokončena, bude ještě

nutné školku vybavit novým nábytkem, a to v nových učebnách, kabinetech a kancelářích, dále budou mít děti k dispozici kompletně nové vestavěné
skříňky v šatnách, vybavení koupelen a také bude
pořízeno nové gastro zařízení pro jídelnu. V únoru
jsme vysoutěžili dodavatele nábytku a vnitřního vybavení, celkem se výběrového řízení zúčastnilo pět
subjektů. S nejnižší nabídkou uspěla společnost
Benjamín s.r.o. Dodávka nábytku a zařízení by měla
probíhat od května do konce července, abychom pak
v září měli školku připravenou na nový školní rok.
• Další stavbou ještě z loňského roku je volnočasové
centrum při SVČ neboli tzv. „domeček“, který byl dokončen a předán ke konci února. Předání samotné
bylo vzhledem k většímu množství nedostatků poměrně náročné, ale nakonec se téměř vše povedlo
realizující firmě Fenbau zdárně dokončit a předat.
Kvůli nepříznivému počasí chybí už jen konečné terénní úpravy a odstranění nedostatků ve venkovních
prostorech, které nebylo možné provést. V současné
době řešíme všechny náležitosti k tomu, abychom
mohli celý objekt zkolaudovat. Kontrolní prohlídku
z Krajské hygienické stanice máme úspěšně za sebou, čeká nás ještě vyjádření hasičů a poté by již nemělo nic bránit tomu, aby se zde mohly přestěhovat
děti z družiny.
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• Také rekonstrukce bytového domu na ulici Partyzánská 278 se pomalu a jistě blíží ke svému dokončení. Tato stavba byla zahájena v říjnu loňského roku,
a pokud vše půjde dobře, měli bychom mít hotovo do
poloviny května. Uvnitř už jsou hotové veškeré omítky, obklady a dlažby, dokončují se sádrokartonové
konstrukce a zbývají tedy jen finální pokládky plovoucích podlah, osazení zásuvek a vypínačů a montáž
kuchyňských linek a dveří. A samozřejmě výmalby
veškerých prostor. Relativně hodně práce ještě čeká
venku – zde se musí udělat zámkové a vegetační
dlažby, parkovací stání, oplocení a také rampa pro
bezbariérový přístup. A samozřejmě veškeré terénní
úpravy včetně zatravnění. Co se týká častých dotazů
zájemců o tyto byty, tak předpokládáme, že bychom
záměry na pronájmy nových bytů zveřejnili na začátku
června, aby od července nebo nejpozději srpna bylo
možné byty začít užívat. Požádat o byt si bude moci
kdokoliv, kdo splňuje podmínky pro přidělení městského bytu. Ohledně dalších informací se můžete obracet na referentku bytového hospodářství, paní Ivonu
Nesvadbovou, tel. 556 312 045, email: i.nesvadbova.
mu@budisovnb.cz.
•
• Úplně novou stavbou, kterou jsme začali letos v březnu, je výměna oken a zateplení budovy základní
školy na náměstí Republiky. Tuto zakázku vysoutěžila firma Illík-Rail s.r.o. z Opavy, která pro nás v minulosti měnila okna a zateplovala budovu zdravotního
střediska a spodního úřadu. Na celou akci jsme získali
70% dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, vysoutěžená cena činí 6,4 mil. Kč, podíl města je 1,9 mil.
Kč. Stavební práce začaly takřka ihned po předání
staveniště a aktuálně máme osazena všechna okna
kromě tělocvičny, kde je nutné vybourat stávající luxfery a namísto nich budou osazena dřevěná okna odpovídající těm původním historickým. Na nový vzhled
si tak budeme muset chvilku zvykat, ale měla by to
být změna k lepšímu. Od půlky dubna by se mělo začít se stavbou lešení a zateplováním západní strany
a následně se bude pokračovat s fasádou na zbytku budovy. Součástí rekonstrukce je i výměna okapních žlabů a svodů, takže se naskytla otázka co se
střechou. Přece jen stará eternitová střecha už je na
konci své životnosti a díky tomu, že bude postavené
lešení, tak se přímo nabízí udělat i novou střechu.
Rozhodování to nebylo příliš složité, nechali jsme si
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zpracovat čtyři cenové nabídky a souběžně s novou
fasádou dostane škola i novou střechu. Domluvili jsme se i s památkáři a společně jsme vybrali typ
krytiny – použity budou klasické čtvercové šablony
Satjam Rombo, které jsou však na rozdíl od běžných
vláknocementových šablon z ocelového pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou na bázi polyuretanu.
Vzhledem ke špatnému stavu krovů bude provedena
i výměna poškozených trámů a celková sanace střešní konstrukce. Celkové náklady na střechu tak budou
přibližně okolo 1,5 mil. Kč. Není to málo peněz, ale co
nevidět bychom to stejně museli řešit a náklady by pak
byly daleko vyšší.

• Další akcí, která nás čeká už na začátku dubna, je
zateplení bytových domů na náměstí Republiky, ul.
Křivé a Gen. Svobody. Tato akce je také dotačně podpořena, pro změnu je to z Integrovaného regionálního
operačního programu Evropské unie a dofinancování půjde z programu kotlíkových půjček ze Státního
fondu pro životní prostředí. Celkové náklady by měly
činit 7,9 mil. Kč, podíl města po získání všech dotacích však činí pouhých 700 tis. Kč. Ve veřejné zakázce zvítězila s nejnižší nabídkou opět firma Illík-Rail
s.r.o. z Opavy. Kromě zateplení a nové fasády budou
vyměněny i veškeré výlohy a dveře v nebytových prostorech. Zateplení bude i na půdách domů položením
vrstvy minerální vaty. Termín dokončení je stanoven
na říjen letošního roku. Podobně jako u základní školy přemýšlíme také o výměně střešní krytiny, nechá-
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váme si zpracovávat cenové nabídky, ale zde už se
jedná o podstatně vyšší částku, takže rozhodování
bude náročnější i s ohledem na současnou finanční situaci. Nicméně i zde je stav střech velmi špatný
a „látat“ to každý rok taky není to pravé ořechové.
• Několik dotazů a podnětů jsme obdrželi i k probíhající
revitalizaci zeleně v okolí sportovní haly a ul. Dukelské. Většinou se týkaly kácení původních stromů a výsadby nových, takže se pokusíme vše osvětlit. Celý
projekt revitalizace zeleně byl vytvořen už před čtyřmi roky, kdy jsme si podali i žádost o dotaci na Operační program životního prostředí. Dotace nám byla
schválena již v roce 2018, dokonce jsme celou akci
i vysoutěžili, avšak s vybranou společností se nakonec nepodařilo podepsat smlouvu o dílo a soutěž musela být zrušena. Díky tomu se vše protáhlo a v loni
jsme byli nuceni udělat novou soutěž, kterou vyhrála
firma Mgr. Jiří Konečný. Ta na podzim loňského roku
započala s kácením některých dřevin na ul. Dukelská
a před sportovní halou. Ve všech případech se jednalo o nemocné nebo poškozené stromy, u některých
větších pak hrozilo, že by mohly být i nebezpečné. Letos na jaře ještě proběhlo kácení zbývajících stromů,
konkrétně dvou bříz u hřbitova, které možná vzbudily
emoce, ale chtěl bych tímto ujistit všechny občany, že
stromořadí bříz u severní strany hřbitova zůstane zachováno, jen budou v průběhu času staré a nemocné
stromy postupně nahrazeny novými. V projektu zde
byla sice původně zamýšlena nová výsadba habrů,
ale nakonec jsme se domluvili s projektanty, že tyto
habry přesuneme jinam a zde zůstanou jen břízy.
Nově dosázeno bude i stromořadí u haly, kde budou
nově vysázeny lípy a habry. Na západní straně bývalého škvárového hřiště budou dle projektu vysazeny
šlechtěné kultivary habrů a několik druhů keřů, které
by do budoucna měly pomoci lépe odhlučnit a opticky
oddělit areál sportoviště od stávající zástavby domů.

• V letošním roce chceme opět rozšiřovat síť veřejného osvětlení o další svítidla, většinou dle individuálních požadavků Vás občanů. Bohužel v loňském roce jsme v rámci úsporných opatření žádné
nové veřejné osvětlení nerealizovali, ale letos se to
určitě budeme snažit napravit. V rámci smluvní povinné investice by firma Eltom v letošním roce měla
provést výměnu starého neizolovaného vedení v oblasti ulice Dukelská a Bezručova, kde dochází při
silnějším větru k častým výpadkům. Veškeré práce
jsou naplánovány na letní období, v případě, že by
měl někdo zájem o instalaci nového svítidla z důvodu nedostatečného osvětlení či úpravu stávajícího osvětlení, obraťte se prosím s žádostí na mě
– tel. 736614894, email: p.jilek.mu@budisovnb.cz.
• Na závěr ještě informace pro všechny žadatele o kotlíkové dotace v rámci 3. výzvy – pokud již máte instalován nový kotel a vyúčtovanou kotlíkovou dotaci na kraji, můžete si požádat o příspěvek 5 000 Kč
z městského rozpočtu. Formulář žádosti je možné
stáhnout na webových stránkách města, případně
je možné si jej vyzvednout v kanceláři místostarosty. O tento příspěvek je možné žádat i v případě, že
jste si u města nežádali o bezúročnou půjčku, nutná
je ovšem už vyplacená dotace z kraje v rámci 3. výzvy kotlíkových dotací. S případnými dotazy se můžete informovat přímo u mně na telefonu 736 614
894 nebo emailem p.jilek.mu@budisovnb.cz. Rovněž
bych chtěl tímto vyzvat i ty žadatele, kteří mají v plánu využít možnosti bezúročné půjčky a ještě si nepodali žádost, tak aby mne rovněž kontaktovali. Děkuji.
• Další informace o probíhajících stavbách včetně
mnoha fotografií lze průběžně najít na našich oficiálních facebookových stránkách Město Budišov nad
Budišovkou.
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.
41. jednání RM dne 8. února 2021
(přítomno všech 5 členů rady města,
další přítomní: MěÚ - Ing. H. Dlouhá, M. Zatloukalová,
TeSport - Ing. Slavomír Jaššo,
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
• schvaluje zápis kroniky města za rok 2019;
• schvaluje prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství – předzahrádka nebytového prostoru náměstí Republiky č. p. 660, Bistro u Aničky;
• bere na vědomí informaci o nahrazení zrušených spojů číslo 11, 12, 24 a 25 linky 237 na trase Budišov nad
Budišovkou – Staré Oldřůvky – Guntramovice elektro
dodávkou firmy TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o.;
• schvaluje smlouvu o nájmu za účelem umístění Alza-

Boxu u sportovní haly mezi obchodní firmou TeSport
Budišov nad Budišovkou, s.r.o. a společností Alza.cz
a.s. dle přiloženého materiálu a pověřuje jednatele
společnosti TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o.
podpisem smlouvy;
• bere na vědomí informaci o jednání se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu týkající se zpřístupnění
Jezerního dolu;
• schvaluje Koncepční plán prevence kriminality 20212022 realizovaný v rámci projektu Prevence kriminality
v Budišově nad Budišovkou;
• schvaluje zveřejnění záměru města na prodej pozemku v majetku města, katastrální území Guntramovice:
parcela č. 108;
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• schvaluje realizaci projektu prevence kriminality na
rok 2021 v rámci výzvy MV ČR s názvem „Budišov
nad Budišovkou – Asistent prevence kriminality 2021“
a souhlasí s finanční spoluúčastí při realizaci projektu;
• schvaluje Dodatek č. 1 (prodloužení termínu předložení vyúčtování) ke smlouvě o poskytnutí návratné
finanční výpomoci (dotační program Kotlíkové dotace
v MSK) č. 14 a pověřuje starostu města podpisem
dodatku;
• schvaluje cenu nájmu hrobových míst a služeb spojených s nájmem pro rok 2021 ve výši 30 Kč/m2/rok
pro hřbitovy v Budišově nad Budišovkou a místních
částech Guntramovice, Staré Oldřůvky a Podlesí;
• schvaluje odpuštění nájemného u nebytového prostoru sloužícího k podnikání po dobu omezení činnosti nařízené vládou;
• schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků z majetku města v k. ú. Staré Oldřůvky:
parcela č. 209/2 trvalý travní porost o výměře 262 m2;
• doporučuje Zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatném převod vlastnického práva k nemovitosti – pozemek parcela. 2187/5 ostatní plocha –
silnice o výměře 10 448 m2 a p. č. 2871 ostatní plocha
– silnice o výměře 7 615 m2, k. ú. Podlesí nad Odrou
– vlastník MSK – SSMSK p. o.;
• schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu ze dne
26. 11. 2015 pro nájemce obchodní firma TeSport Budišov nad Budišovkou, s. r. o.;
• schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-128020448/1, Budišov nad Budišovkou, p. č. 560/12,
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 ppč. 3444/3 a 560/4, k.
ú. Budišov nad Budišovkou, věcné břemeno se bude
zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 1 210 Kč +
DPH) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
• schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č.
IV-12-8016032, Budišov nad Budišovkou, č. p. 37,
posílení kNN pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.
s. (věcným břemenem bude zatížen pozemek ppč.
3568/24 ostatní plocha, k. ú. Budišov nad Budišovkou; věcné břemeno se bude zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 2 000 Kč + DPH) a pověřuje
podpisem smlouvy starostu města;
• schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-8020398/VB001, Budišov nad
Bud., Č. D. 680, 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
ppč. 3616, 3568/5 a st. 1066, k. ú. Budišov nad Budišovkou; věcné břemeno se bude zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 2 000 Kč + DPH) a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy;
• schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch oprávněného –
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Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.
s. (služebností inženýrské sítě bude zatížen pozemek
parcela č. 2268/29 v k. ú. Podlesí nad Odrou; název
stavby: „Podlesí – výměna vodovodu (1. a 2. etapa)“;
služebnost inž. sítě se bude zřizovat za jednorázovou
úplatu 50 Kč/m2 + DPH) a pověřuje podpisem smlouvy starostu města;
schvaluje zpracování projektové dokumentace na
rekonstrukci a odbahnění obtokového rybníku v Guntramovicích dle předložené cenové nabídky;
bere na vědomí vyhlášení veřejné zakázky „Regenerace sídliště – Budišov nad Budišovkou“;
schvaluje podání žádosti o dotaci ve Fondu mikro
projektů Euroregionu Silesia na projekt „Příroda, kultura, vesmír – po stopách rozhleden a vyhlídkových
míst Euroregionu Silesia“;
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 4 pro rok 2021
v příjmové a výdajové části ve výši
16 877,69 Kč
○○na straně příjmů
0000 – 4222 – Investiční přijaté transfery od krajů
+ 16 877,69 Kč
○○na straně výdajů
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva 		
+ 16 877,69 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 5 pro rok 2021
v příjmové a výdajové části ve výši
151 540,62 Kč
○○na straně příjmů
4116 – Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR (EP)
+ 128 809,52 Kč
4116 – Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR (NP)
+ 22 731,10 Kč
○○na straně výdajů
3233 – 5336 – Neinv. transfery zřízeným PO (EP)
+ 128 809,52 Kč
3233 – 5336 – Neinv. transfery zřízeným PO (NP)
+ 22 731,10 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 6 pro rok 2021
v příjmové části a tř. 8 Financování ve výši
8 179 607,06 Kč
○○na straně příjmů
0000 – 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze
SR (EP)
+ 7 725 184,44 Kč
0000 – 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze
SR (NP)
+ 454 422,62 Kč
○○třída 8 – Financování
0000 – 8124 – Uhrazené splátky dlhod. přijatých půjč.
prostř. (EP)
+ 7 725 184,44 Kč
0000 – 8124 – Uhrazené splátky dlhod.přijatých půjč.
prostř. (NP)
+ 454 422,62 Kč

42. jednání RM dne 1. března 2021
(přítomno všech 5 členů rady města,
další přítomní: MěÚ - Ing. H. Dlouhá, M. Zatloukalová,
Ing. J. Modelská, PREMIOT Modrá Štola - P. Welser,
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
• doporučuje zastupitelstvu města schválit:
1. kapitalizaci závazků obchodní společnosti Lesy
BnB, s.r.o v průběhu roku 2020, a to ve výši 551
764,39 Kč dle smlouvy o zápůjčce finančních prostředků na rok 2020, jejímž předmětem byla úhrada nákladů na provoz;
2. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 2 448 235,61
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Kč na dofinancování nákladů na pěstební činnost
roku 2020;
3. zápočet pohledávky města z titulu zbylé části zápůjčky ve výši 2 448 235,61 Kč se závazkem o poskytnutí neinvestiční dotace;
doporučuje zastupitelstvu města schválit OZV č.
1/2021, o místním poplatku z pobytu;
doporučuje zastupitelstvu města schválit přiloženou
smlouvu o výpůjčce movitých věcí (Projekt „Učebny
polytechnického vzdělávání ZŠ Budišov nad Budišovkou“) sjednanou mezi Základní školou Budišov nad
Budišovkou, okres Opava, příspěvkovou organizací
a Městem Budišov nad Budišovkou po dobu udržitelnosti projektu, tj. do 10. 6. 2025;
schvaluje přiloženou darovací smlouvu mezi společností GasNet Služby s.r.o. a Městem Budišov nad
Budišovkou, jejímž předmětem je věcný dar (použitý
osobní detektor SEWERIN řady EX-TEC PM4 včetně flexibilní sondy a síťového adaptéru v počtu 1 kus)
v reprodukční pořizovací ceně ve výši 3 000 Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy;
schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2021
v souladu s vnitřní předpisem směrnicí č. 1/2020,
o hospodaření se sociálním fondem, dle přiloženého
materiálu;
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 7 pro rok 2021
v příjmové a výdajové části ve výši
318 000 Kč
○○na straně příjmů
0000 – 4222 – Investiční přijaté transfery od krajů
+ 318 000 Kč
○○na straně výdajů
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby + 318 000 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 8 pro rok 2021
ve výdajové části ve výši
100 000 Kč
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva 		
- 100 000 Kč
3713 – 6371 – Účelové investiční transfery nepodnik.
fyz. osobám
+ 100 000 Kč
schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-8019990/2/SOBS/2020/BOH Budišov n. B.,
Guntramovice, p. č. 156, 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 (jedná se nové zemní kabelové vedení
pro stavbu RD; věcným břemenem bude zatížen pozemek ppč. 166, 164, 165, k. ú. Guntramovice; věcné
břemeno se bude zřizovat za jednorázovou náhradu
ve výši 1 000 Kč + DPH) a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy;
doporučuje zastupitelstvu města podat žádost
o bezúplatném převod vlastnického práva k nemovitosti – pozemek parcela č. 156/1 TTP o výměře 1 437 m2,
k. ú. Podlesí nad Odrou, vlastník Statní pozemkový
úřad, Krajský pozemkový úřad pro MSK;
doporučuje zastupitelstvu města schválit převod nemovitostí z majetku města:
○○k. ú. Guntramovice:
parcela č. 724 ostatní plocha část o výměře cca 300
m2, manželé I. a J. H., za kupní cenu 40 Kč/m2 + DPH
○○k. ú. Podlesí nad Odrou:

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

parcela č. 158/9 ostatní plocha o výměře 101 m2,
p. Š. G., za kupní cenu 30/m2
○○k. ú. Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 4672 zahrada o výměře 430 m2 – podíl
o velikosti ½, parcela č. st. 160 zbořeniště o výměře
36 m2 – podíl o velikosti ½, p. M. S., za kupní cenu
200 Kč/m2
parcela č. 4432 TTP o výměře 1 298 m2, parcela č.
4424 zahrada o výměře 44 m2, p. J. B. a p. J. H. - každý podíl o velikosti 1/2, za kupní cenu 550 Kč/m2+
DPH
parcela č. 1608 zahrada o výměře 536 m2, manželé
I. a G. Š., za kupní cenu 240Kč/m2;
nedoporučuje neschválit převod pozemku z majetku
města k. ú. Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 4442 TTP o výměře 2 952 m2;
schvaluje propachtování pozemků v majetku města
k. ú. Guntramovice:
části parcel o výměře celkem cca 900 m2 – parcela
č. 646/1 ostatní plocha, parcela č. 645, ostatní plocha,
parcela č. 640 ostatní plocha, parcela č. 678 ostatní
plocha - p. H. Š. za pachtovné ve výši 900 Kč/rok;
schvaluje přidělení bytu č. 4, kategorie A, o velikosti 2+1, na ul. Křivá č. p. 673 v Budišově nad Budišovkou, p. M. T. s nájemní smlouvou uzavřenou od
1. 4. 2021 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského
zákoníku;
schvaluje přidělení bytu č. 1, I. kategorie, o velikosti
1+kk, na ul. náměstí Republiky č. p. 159 v Budišově
nad Budišovkou, p. V. P. s nájemní smlouvou uzavřenou od 1. 4. 2021 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku;
bere na vědomí informaci o nahrazení zrušených
spojů číslo 11, 12, 24 a 25 linky 237 na trase Budišov
nad Budišovkou – Staré Oldřůvky elektro dodávkou
firmy TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o.;
pozastavuje dopravu elektro dodávkou na trase Budišov nad Budišovkou – Staré Oldřůvky od pondělí
8. 3. 2021 z důvodu nízkého zájmu cestujících do odvolání;
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 32 893 Kč
p. R. K., Staré Oldřůvky, 747 87 Budišov nad Budišovkou na nově vybudovanou domácí ČOV a pověřuje starostu města k podpisu veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí dotace;
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 35 929 Kč
p. A. F., Staré Oldřůvky, 747 87 Budišov nad Budišovkou na nově vybudovanou domácí ČOV a pověřuje starostu města k podpisu veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace;
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč na pořízení nového kotle p. A. S. a pověřuje starostu města
k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace;
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč na pořízení nového kotle p. M. S. a pověřuje starostu města
k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace;
bere na vědomí prezentaci firmy PREMIOT Modrá
štola Nové Oldřůvky;
schvaluje přípravu územní studie v lokalitě Svatoňovický kopec a zastavovací studie v lokalitě ul. Bezručova za Letokruhy;
schvaluje Smlouvy na pořízení zastavovací a územ-
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ní studie s firmou Utforma s.r.o., Brno a pověřuje starostu města podpisem Smluv na pořízení zastavovací
a územní studie;
• bere na vědomí podání žádosti do Fondu mikro projektů v Euroregionu Silesia s názvem Projekt Ateliér
Krajina břidlice;
• doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu
o spolupráci obcí Budišova nad Budišovkou, Oder
a Vítkova se zapsaným spolkem Krajina břidlice;
• schvaluje podání žádosti o dotaci z programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko ve Fondu mikro
projektů na projekt „Příroda, kultura, vesmír – po stopách
rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia“;

• neschvaluje uzavření pošty v sobotu;
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 9 pro rok 2021
na straně výdajů ve výši
110 000 Kč
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva - 110 000 Kč
2169 – 5141 – Úroky vlastní
+ 110 000 Kč
• schvaluje zveřejnění záměru města na pronájem pozemků v majetku k. ú. Nové Oldřůvky I:
parcela č. 438/3 lesní pozemek o výměře 7 262 m2
parcela č. 485/2 ostatní plocha o výměře 2 804 m2
• doporučuje zastupitelstvu města schválit investiční
dotaci bez vyúčtováním ve výši 430 840,12 Kč na zakoupení malotraktoru vč. předního tříbodového závěsu,
za využití zpětného odkupu vysloužilého malotraktoru.

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.
16. zastupitelstvo města konané dne 17. března 2021
(přítomno: 9 členů zastupitelstva města,
omluveni: Ing. Rostislav Kyncl, MUDr. Věra Mikulíková,
Ing. Pavel Brodský, Ing. František Vrchovecký, Vladan
Dušek, Bc. Josef Poljak, Desanka Sekerková (přítomna
od 17:26),
další přítomní: MěÚ – Ing. H. Dlouhá, M. Zatloukalová,
jednání řídil: Ing. Patrik Schramm, starosta města)
• jmenuje předsedu pro přípravu návrhu usnesení
Petra Modelského a členy Aloise Bečicu a Romana
Pecníka;
(pro: 8, proti: 0, zdrželo se: 0)
• revokuje usnesení zastupitelstva města ze dne
19. 12. 2018 ve znění:
Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemků
z majetku města k. ú. Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 4432 TTP o výměře 1 298 m2 p. J. H. za
kupní cenu ve výši 120 Kč/m2;
(pro: 8, proti: 0, zdrželo se: 0)
• nepřijímá úplatný převod pozemků parcel č. 3654,
k.ú. Budišov nad Budišovkou do majetku města;
(pro: 8, proti: 0, zdrželo se: 0)
• schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parcel č. 3654 v k. ú. Budišov nad Budišovkou do majetku města z důvodu veřejného zájmu,
v souladu s ustanovením § 22 odst. 3 zákona č.
219/2000 Sb., a dále Čl. 12, bodu 1, písm. E) MP č.
5/2018 jako veřejnou zeleň obce; současně se obec
zavazuje smluvním závazkem pro zachování účelu
a způsobu využití převedených nemovitých věcí ve
veřejném zájmu;
(pro: 8, proti: 0, zdrželo se: 0)
• schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitosti, pozemek parcela č.
156/1 TTP o výměře 1 437 m2, k. ú. Podlesí nad Odrou, vlastník Statní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro MSK;
(pro: 8, proti: 0, zdrželo se: 0)
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• schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitosti, pozemek parcela č.
2187/5 ostatní plocha, silnice o výměře 10 448 m2
a p. č. 2871 ostatní plocha, silnice o výměře 7 615 m2,
k. ú. Podlesí nad Odrou, vlastník MSK – SSMSK p. o.;
(pro: 8, proti: 0, zdrželo se: 0)
• Desanka Sekerková se omlouvá za pozdější přichod
• schvaluje převod nemovitostí z majetku města k. ú.
Guntramovice:
parcela č. 724 ostatní plocha část o výměře cca 300
m2, manželé I. a J. H., za kupní cenu 40 Kč/m2 + DPH;
parcela č. 108 ostatní plocha část o výměře cca 1 300
m2, manželé R. a J. V. za kupní cenu 380 Kč/m2 +
DPH;
(pro: 9, proti: 0, zdrželo se: 0)
• schvaluje převod nemovitostí z majetku města k. ú.
Podlesí nad Odrou:
parcela č. 158/9 ostatní plocha o výměře 101 m2, p.
Š. G., za kupní cenu 30 Kč/m2;
(pro: 9, proti: 0, zdrželo se: 0)
• schvaluje převod nemovitostí z majetku města k. ú.
Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 4672 zahrada o výměře 430 m2 – podíl
o velikosti ½, parcela č. st. 160 zbořeniště o výměře
36 m2 – podíl o velikosti ½, p. M. S., za kupní cenu
200 Kč/m2
parcela č. 1608 zahrada o výměře 536 m2, manželé
I. a G. Š., za kupní cenu 240 Kč/m2;
(pro: 8, proti: 0, zdržel se Ing. P. Schramm)
• neschvaluje převod pozemku z majetku města k. ú.
Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 4442 TTP o výměře 2 952 m2;
(pro: 9, proti: 0, zdrželo se: 0)
• schvaluje OZV č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu;
(pro: 9, proti: 0, zdrželo se: 0)
• schvaluje kapitalizaci závazků obchodní společnosti Lesy BnB, s.r.o v průběhu roku 2020, a to ve výši
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551 764,39 Kč dle smlouvy o zápůjčce finančních
prostředků na rok 2020, jejímž předmětem byla úhrada nákladů na provoz; schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Lesy BnB, s.r.o. ve výši 2 448
235,61 Kč na dofinancování nákladů na pěstební činnost roku 2020 a schvaluje zápočet pohledávky města z titulu zbylé části zápůjčky ve výši 2 448 235,61 Kč
se závazkem o poskytnutí neinvestiční dotace;
(pro: 9, proti: 0, zdrželo se: 0)
schvaluje přiloženou smlouvu o výpůjčce movitých
věcí (Projekt „Učebny polytechnického vzdělávání
ZŠ Budišov nad Budišovkou“) mezi Základní školou
Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvkovou organizací a Městem Budišov nad Budišovkou
po dobu udržitelnosti projektu, tj. do 10. 6. 2025 a po
ukončení doby udržitelnosti schvaluje převod předmětu výpůjčky ve formě svěřeného majetku do správy
vypůjčitele, ZŠ Budišov nad Budišovkou, okres Opava, p.o.;
(pro: 9, proti: 0, zdrželo se: 0)
schvaluje investiční dotaci bez vyúčtování ve výši
430 840,12 Kč na zakoupení malotraktoru vč. předního tříbodového závěsu s využitím zpětného odkupu
vysloužilého malotraktoru;
(pro: 9, proti: 0, zdrželo se: 0)
schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na akci Modernizace Autokempu Budišov
nad Budišovkou ve výši 320 500 Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace;
(pro: 9, proti: 0, zdrželo se: 0)
bere na vědomí informaci o dalších žádostech o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje;

(pro: 9, proti: 0, zdrželo se: 0)
• bere na vědomí informaci o stavu investičních projektů a akcí roku 2021 k 1. čtvrtletí;
(pro: 9, proti: 0, zdrželo se: 0)
• bere na vědomí informaci navrhnutí kandidátů na
funkci přísedících Okresního soudu;
(pro: 9, proti: 0, zdrželo se: 0)
• na základě rezignace odvolává členy dozorčí rady
společnosti TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o.
p. Radima Němečka a p. Jana Vondrouše;
(pro: 9, proti: 0, zdrželo se: 0)
• jmenuje novými členy dozorčí rady společnosti TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o. p. Romana Pecníka a p. Ondřeje Vystrčila;
(pro: 9, proti: 0, zdrželo se: 0)
• schvaluje zprávu o činnosti finančního výboru zastupitelstva města za rok 2020 dle přiloženého materiálu;
(pro: 9, proti: 0, zdrželo se: 0)
• schvaluje plán činnosti finančního výboru zastupitelstva města na rok 2021 dle přiloženého materiálu;
(pro: 9, proti: 0, zdrželo se: 0)
• schvaluje zprávu o činnosti kontrolního výboru za
rok 2020;
(pro: 9, proti: 0, zdrželo se: 0)
• schvaluje plán činnosti kontrolního výboru pro rok
2021;
(pro: 9, proti: 0, zdrželo se: 0)
• schvaluje podání žádosti do Programu č. 29822 vyhlášeného Ministerstvem financí a schvaluje znění
investičního záměru na akci s názvem „Rekonstrukce
WC v Základní škole Budišov nad Budišovkou“.
(pro: 9, proti: 0, zdrželo se: 0)

Poděkování provozovatelům služeb a obchodů v Budišově
Chtěla bych tímto způsobem vyjádřit upřímné poděkování všem provozovatelům obchodů, provozoven, služeb
a nakonec i zavřených restaurací, kteří i přes náročnou
dobu vytrvávají a v rámci možností a podle zákonných
podmínek své služby v našem městě poskytují.
Mimochodem jsem velmi mile překvapena úpravou nákupních prostor místní „Jednoty“, která se v novém kabátu předvedla poslední únorový víkend. Protože však
nechci dělat reklamu jen jedné firmě, tak si velmi vážím
toho, že v našem městečku vydrží např. lékárna, květi-

nářství, pediatr, zubař, praktický lékař, pekárna, prodejny spotřebního zboží aj. Zejména v této náročné době,
kdy je omezen provoz všeho, si o to více můžeme cenit
ochotných živnostníků, podnikatelů a dalších provozovatelů včetně lékařů, kteří nám každodenní život poskytováním služeb zjednodušují.
Velmi jim tímto přeji, aby vydrželi a aby případná státní
podpora skutečně v jejich podnikání pomohla.
Natálie Jaššová, zastupitelka města

Centrum volnočasových aktivit při SVČ Budišov n. B.
Celkem 13 měsíců trvala kompletní rekonstrukce „Domečku“ při Středisku volného času v Budišově nad Budišovkou. Projekt „Centrum volnočasových aktivit při
SVČ Budišov n. B.“ byl spolufinancován z prostředků
Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje
2019. Výše dotace činí 34 % z celkových nákladů, které
činily 5,6 mil. Kč. Stavební práce realizovala firma FENBAU, nám zbývá objekt zkolaudovat, aby mohl sloužit
SVČ a Základní škole. Dům byl kompletně zrekonstruován, je bezbariérový, bylo nově přistaveno patro, kde
máme nyní k dispozici krásnou podkrovní halu k volno-

časovým aktivitám. Vážíme si podpory Moravskoslezského kraje, který myslí i na znevýhodněné oblasti,
konkrétně Osoblažsko a Vítkovsko.
Ing. Patrik Schramm, starosta města
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OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální
internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně
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jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu
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Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.
Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.
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se online prostřed- a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
formulářů
pro
formulářů
proSčítání
Sčítání
2021.
nictvím elektronického formuláře na webu omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
Kontaktní
místa
České
s.
Kontaktní
místa
Česképošty,
pošty,
s.p.
p.
www.scitani.cz
nebo
v mobilní
aplikaci.
Kdo sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo
osoba
k tomu
oprávněná.
Sčítání se týká
Adresa
Telefon
Názevpobočky
pobočky
Adresapobočky
pobočky(ulice
(uliceaač.p./č.or.,
č.p./č.or.,část
částobce,
obce,PSČ,
PSČ,obec)
obec)
Telefon
se nesečte Název
online,
má zákonnou
povinnost
i Bělský
cizinců
přítomných
v ČR v 954270030
rozhodný
okamžik,
30
Bohumíra
Les,
Ostrava
30 5. 2021 vyplnit
Bohumíra
Četyny1047/12,
1047/12,Bělský
Les,70030,
70030,Ostrava
Ostrava
954270030
od 17. 4.Ostrava
do 11.
a Četyny
odevzdat
s výjimkou
diplomatů nebo 954270033
cizinců
s krátkodoOstrava
Hlavní
třída
Poruba,
70800,
Ostrava33
33
Hlavní
třída678/118,
678/118,
Poruba,
70800,Ostrava
Ostrava
954270033
listinný formulář.
Jeho distribuci
zajišťují
sčítací
náměstí
Ostrava34
34
náměstíDružby
Družby1215/2,
1215/2,Poruba,
Poruba,
70800,Ostrava
Ostrava
954270034
bým 70800,
pobytem
do 90 dnů. 954270034
komisaři. Ostrava
Ostrava
Ostrava36
36

Sjízdná
Sjízdná5554/2,
5554/2,Třebovice,
Třebovice,72200,
72200,Ostrava
Ostrava

37
náměstí
Poruba,
Ostrava
Ostrava
37
náměstíAntonie
AntonieBejdové
Bejdové
1808/7,
Poruba,70800,
70800,
Ostrava
VzhledemOstrava
k současné
epidemické
situaci
při- 1808/7,
Kontaktní
místa
Ostrava
Moravská
Ostrava
39
Umělecká
305/1,
MoravskáOstrava,
Ostrava,70200,
70200,Ostrava
Ostrava
pravil ČSÚ
v 39
součinnosti
sUmělecká
Českou305/1,
poštou

954270036
954270036

954270037
954270037
954270039
954270039

Kontaktní
místa
Sčítání
2021954270042
najdete na vybraOstrava
Ahepjukova
Ostrava42
42
Ahepjukova3094/12,
3094/12,Moravská
MoravskáOstrava,
Ostrava,70200,
70200,Ostrava
Ostrava
954270042
a hlavní hygieničkou
České republiky
distribuci
ných70030,
pobočkách
a všech krajských
Ostrava
Výškovická
Ostrava
954270043
Ostrava43
43
Výškovická3075/118b,
3075/118b,Zábřeh,
Zábřeh,
70030,
Ostrava České pošty
954270043
a sběr listinných
formulářů,
při
kterých
dojde
Ostrava
Výškovická
70030,
954270044
Ostrava44
44
Výškovická3085/2,
3085/2,Zábřeh,
Zábřeh,
70030,Ostrava
Ostrava
954270044
správách
Českého statistického
úřadu. Poskytují
k výraznému
omezení
fyzických
kontaktů
mezi 70030,
Ostrava
46
Horní
1492/55,
Ostrava
954270046
Ostrava
46
Horní
1492/55,Hrabůvka,
Hrabůvka,
70030,
Ostrava
954270046
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také
Výškovická
714/170,
Ostrava
954270047
Ostrava47
47 a obyvatelstvem.
Výškovická
714/170,Výškovice,
Výškovice,70030,
Ostrava
954270047
sčítacími Ostrava
komisaři
Distribuce
místy,70030,
na kterých
lze získat nebo
odevzdat listinOstrava
48
Rudná
3114/114,
Zábřeh,
70030,
Ostrava
954270048
Ostrava
48
Rudná
3114/114,
Zábřeh,
70030,
Ostrava
954270048
formulářů do domácností bude probíhat podob- né formuláře.
Ostrava
Poštovní
954270100
Ostrava11
Poštovní1368/20,
1368/20,Moravská
MoravskáOstrava,
Ostrava,70200,
70200,Ostrava
Ostrava
954270100
ně, jako nyní
probíhá doručování
doporučených
Ostrava
Wattova
954270200
Ostrava22
Wattova1046/19,
1046/19,Přívoz,
Přívoz,70200,
70200,Ostrava
Ostrava
954270200
poštovníchOstrava
zásilek, při dodržování
přísných
hygieOchrana
dat
Šalounova
954270300
Ostrava33
Šalounova778/18,
778/18,Vítkovice,
Vítkovice,70300,
70300,Ostrava
Ostrava
954270300
nických pravidel
dezinfekOstrava
Rodimcevova
2011/26,
70030,
Ostrava
954270400
Ostrava44(ochranné pomůcky,
Rodimcevova
2011/26,Zábřeh,
Zábřeh,
70030,
Ostrava
954270400
Bezpečnost dat sčítání je zásadní.
Veškeré osobní
55 primárně venku,
Dr.
1406/12,
954270500
ce, fyzickýOstrava
kontakt
minimalizace
Ostrava
Dr.Martínka
Martínka
1406/12,Hrabůvka,
Hrabůvka,70030,
70030,Ostrava
Ostrava
954270500
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
Ostrava
Čkalovova
713/47,
Poruba,
954270800
Ostrava8Z
8 tohoto důvodu
Čkalovova
713/47,
Poruba,70800,
70800,Ostrava
Ostrava
954270800
doby kontaktu).
nebudou
sčítaprávními
předpisy
aOstrava
používány
jsou maximálně
Ostrava
Mariánské
954270900
Ostrava99
Mariánskénáměstí
náměstí1041/3,
1041/3,Mariánské
MariánskéHory,
Hory,70900,
70900,Ostrava
954270900
cí komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. zabezpečené informační systémy.
náměstí
náměstíJurije
JurijeGagarina
Gagarina235/2,
235/2,Slezská
SlezskáOstrava,
Ostrava,71000,
71000,OsOs954271000
Ostrava10
10se však můžete obrátit na info954271000
V případěOstrava
potřeby
trava
trava
linku 840Ostrava
30 40121250. Vyplněné
formuláře
bude
UUKapličky
Muglinov,
71200,
954271200
Ostrava
Kapličky117/4,
117/4,
Muglinov,
71200,Ostrava
Ostrava
954271200
Přínos
sčítání
Ostrava
13
Vrbická
211/127,
Heřmanice,
71300,
Ostrava
954271300
Ostrava
13
Vrbická
211/127,
Heřmanice,
71300,
Ostrava
954271300
možné odeslat v předtištěné obálce prostředVýsledky
jsou široce využitelné
například při příOstrava
71600,
954271600
Ostrava16
16
Vrchlického288/6,
288/6,Radvanice,
Radvanice,
71600,Ostrava
Ostrava
954271600
nictvím schránek
České poštyVrchlického
nebo odevzdat
Ostrava
Frýdecká
71900,
954271900
Ostrava19
19
Frýdecká28/426,
28/426,Kunčice,
Kunčice,pravě
71900,Ostrava
Ostrava
954271900
programů bydlení, rozvoji
infrastruktury
na cca 800
kontaktních
místech
České
pošty
Ostrava
Peterkova
Ostrava
954272100
Ostrava21
21
Peterkova79/5,
79/5,Svinov,
Svinov,72100,
72100,
Ostrava
954272100
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Infor(vybrané Ostrava
pobočky).
OdesláníBlanická
bude1068/187,
zdarma.
24
Stará
954272400
Ostrava
24
Blanická
1068/187,
StaráBělá,
Bělá,72400,
72400,Ostrava
Ostrava
954272400
mace
zjištěné
během sčítání
ovlivňují činnost
Kontaktní Ostrava
místa
budou
provozována
Hlučínská
135,
Petřkovice,
954272529
Ostrava29
29
Hlučínskáza
135,zvýšePetřkovice,72529,
72529,Ostrava
Ostrava
954272529
veřejné
správy,
podnikatelské
záměry i směřoKarviná
954273301
Karviná11 požadavků.Masarykovo
Masarykovonám.
nám.3/2,
3/2,Fryštát,
Fryštát,73301,
73301,Karviná
Karviná
954273301
ných hygienických
vání
výzkumných
či vědeckých
pracovišť a v koKarviná
Slovenská
73301,
Karviná
954273306
Karviná88
Slovenská2868/33a,
2868/33a,Hranice,
Hranice,
73301,
Karviná
954273306
99 týká
tř.tř.17.
73401,
954273573
Karviná
17.listopadu
listopadu883/2a,
883/2a,Ráj,
Ráj,
73401,Karviná
Karviná
954273573
nečném
důsledku ovlivňují život
každého z nás.
Koho seKarviná
sčítání
Karviná
Karviná61
61

tř.tř.Osvobození
Osvobození1637/37,
1637/37,Nové
NovéMěsto,
Město,73506,
73506,Karviná
Karviná

954273309
954273309

Sčítání 2021
je44 povinné protř.tř.všechny
osoby,
Karviná
Těreškovové
2233/28,
73401,
954273401
Podrobnější
informace naleznete
Karviná
Těreškovové
2233/28,Mizerov,
Mizerov,
73401,Karviná
Karviná
954273401 na webu
které majíKarviná
k rozhodnému
okamžiku
trvalý pobyt
66
nám.
1402/18,
Město,
73506,
Karviná
954273506
Karviná
nám.Budovatelů
Budovatelů
1402/18,Nové
Nové
Město,
73506,
Karviná
954273506
www.scitani.cz.
Na
Napadesátém
padesátém81
81
100
10082
82Praha
Praha10
10
www.czso.cz
www.czso.cz

12

11

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

www.scitani.cz

BEZPEČNĚ,
ONLINE, RAZ DVA. Telefon
Adresa pobočky (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec)
Seznam kontaktních míst pro Sčítání 2021
Orlová 4
Osvobození 796, Lutyně, 73514, Orlová
731134834
SČÍTÁNÍ
ZAČÍNÁ
27.
BŘEZNA
2021.
Orlová 6
F. S.pro
Tůmy Moravskoslezský
1200, Lutyně, 73514, Orlová
954273516
kraj
Název pobočky

Mírová 1537, 73532, Rychvald

Rychvald
Průběh sčítání

nebo přechodný pobyt nad 90954273532
dnů na území ČR.
Horní Suchá
Těrlická 936/14, 73535, Horní Suchá
954273535
Sečíst se musí každá taková osoba,
bez ohledu
Petřvald
u Karvinérozhodným
Gen. Svobody
929, 73541, Petřvald
954273541
Sčítání 2021
začíná
okamžikem
Kontaktními místy pro Sčítání 2021 jsou pracoviště České pošty, s. p. nebo Českého statistického
na73542,
místoTěrlicko
skutečného pobytu,954273542
věk, svéprávnost
Školní
Těrlicko,
o půlnociúřadu
zTěrlicko
26.
na 27.
3. 2021.
Do 422/1,
9. 4.Horní
2021
určená
pro veřejnost
k vyzvednutí
prázdných
nebo odevzdání vyplněných listinných sčítacích
Dolní Lutyně
666, 73553, Dolní
Lutyně
954273553
a zdravotní
stav. Za osoby mladší
18 let, osoby
má každý
možnost
sečíst2021.
se Koperníkova
online prostředformulářů
pro Sčítání
Dětmarovice
č.p. 320, 73571, Dětmarovice
954273571
podobně provádí
nictvím elektronického
formuláře
na webu omezené ve svéprávnosti a 954273572
Petrovice u Karviné
č.p. 374, 73572, Petrovice u Karviné
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
Kontaktní
České
s. p.
www.scitani.cz
v mobilní
aplikaci.
Kdo
Bohumínnebo
1 místa
Ad.pošty,
Mickiewicze
67,
Nový Bohumín, 73581, Bohumín
954273581
nebo73581,
osoba
k tomu oprávněná.
Sčítání se týká
Název
Adresa pobočky
(ulice
a č.p./č.or.,
částBohumín
obce, PSČ, obec)
Telefon
6pobočky
Nerudova
1156, Nový
Bohumín,
954273583
se nesečteBohumín
online,
má zákonnou
povinnost
iBělský
cizinců
přítomných
v ČR v 954270030
rozhodný
Havířov
1 5. 2021 vyplnit
Dlouháatřída
464/7a,
Město,
73601,
Havířov
954273601 okamžik,
30
Bohumíra
Četyny
1047/12,
Les,
70030, Ostrava
od 17. 4.Ostrava
do 11.
odevzdat
Havířov33
3
Anglická
1198/13a,
Šumbark,
73601,Ostrava
Havířov
954273603
s výjimkou
diplomatů nebo 954270033
cizinců
s krátkodoOstrava
Hlavní
třída
678/118,
Poruba,
70800,
listinný formulář.
Jeho distribuci
zajišťují
sčítací
Havířov
4
Dělnická
769/64,
Prostřední
Suchá,
73564,
Havířov
954273564
náměstí Družby 1215/2, Poruba,
Ostrava
bým 70800,
pobytem
do 90 dnů. 954270034
komisaři. Ostrava 34
Havířov36
11
Ostrava
Havířov
21
37
VzhledemOstrava
k současné

Hlavní třída
46/32,
Město, 73601,
Sjízdná
5554/2,
Třebovice,
72200, Havířov
Ostrava
Dlouhá
třída
1228/44c,
Podlesí,
73601,
Havířov
náměstí
Antonie
Bejdové
1808/7,
Poruba,
70800,
Ostrava
epidemické situaci při- Kontaktní
místa

954273605
954270036
954273608
954270037

Havířov39
7
Generála 305/1,
268/17, Ostrava,
Šumbark,70200,
73601,Ostrava
Havířov
954273609
Ostrava
Moravská
954270039
pravil ČSÚ
v součinnosti
sUmělecká
ČeskouSvobody
poštou
Kontaktní
místa
Sčítání
2021
najdete na vybraČeský Těšín
Nádražní 1166/2a,
Český
Těšín 70200, Ostrava
954273701
Ostrava
42 1
Ahepjukova
3094/12,73701,
Moravská
Ostrava,
954270042
a hlavní hygieničkou
České
republiky
distribuci
Český Těšín
Kysucká 1829/14,
73701,
Český
Těšín
954273707
ných70030,
pobočkách
a všech krajských
Ostrava
43 7
Výškovická
3075/118b,
Zábřeh,
Ostrava České pošty
954270043
a sběr listinných
formulářů,
při
kterých
dojde
Frýdek-Místek
1
Sadová
2379,
Frýdek,
73801,
Frýdek-Místek
954273801
Ostrava 44
Výškovická 3085/2, Zábřeh,správách
70030, Ostrava
954270044
Českého statistického
úřadu. Poskytují
Frýdek-Místek
12fyzických
Antonínovo
náměstí
92, Místek,
73801,
Frýdek-Místek
954273802
k výraznému
omezení
kontaktů
mezi
Ostrava
46
Horní
1492/55,
Hrabůvka,
70030,
Ostrava
954270046
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také
Frýdek-Místek
Heydukova
3436, Frýdek,
73801,
Frýdek-Místek
954273803
47 a 13
Výškovická
714/170,
Výškovice,
70030,
Ostrava
954270047
sčítacími Ostrava
komisaři
obyvatelstvem.
Distribuce
místy,
na kterých
lze získat nebo
odevzdat listinFrýdek-Místek
14
1.
máje
155,
Místek,
73801,
Frýdek-Místek
954273804
48
3114/114,
Zábřeh, 70030, Ostrava
954270048
formulářů Ostrava
do domácností
budeRudná
probíhat
podobnéOstrava,
formuláře.
Frýdlant1nad Ostravicí
Poštovní1368/20,
310, Frýdlant,
73911,
Frýdlant
nad Ostravicí
954273911
Ostrava
Poštovní
Moravská
70200,
Ostrava
954270100
ně, jako nyní
probíhá
doručování
doporučených
Čeladná
č.p.
643,
73912,
Čeladná
954273912
Ostrava 2
Wattova 1046/19, Přívoz, 70200, Ostrava
954270200
poštovníchOstrava
zásilek,
při dodržování
hygieOchrana dat
Ostravice
č.p.přísných
603, 73914,
954273914
3
Šalounova
778/18,Ostravice
Vítkovice, 70300, Ostrava
954270300
nických pravidel
dezinfekBolatice4 (ochranné pomůcky,
Hlučínská 685/4,
74723,
Bolatice
954274723
Ostrava
Rodimcevova
2011/26,
Zábřeh,
70030, Ostrava
954270400
Bezpečnost
dat sčítání je zásadní.
Veškeré osobní
Paskov
Nádražní
700,
73921,
Paskov
954273921
5 primárně venku,
Dr. Martínka
1406/12, Hrabůvka, 70030, Ostrava
954270500
ce, fyzickýOstrava
kontakt
minimalizace
údaje jsou zpracovávány v souladu
s příslušnými
Vratimov
Frýdecká 853/57,
73932,
954273932
Ostrava
8Z1tohoto důvodu
Čkalovova
713/47,
Poruba,Vratimov
70800, Ostrava
954270800
doby kontaktu).
nebudou
sčítaprávními
předpisy
a používány
jsou maximálně
Šenov u9Ostravy
Radniční náměstí
73934,
Šenov Hory,
954273934
Mariánské
náměstí300,
1041/3,
Mariánské
70900, Ostrava
954270900
cí komisařiOstrava
pomáhat
s
vyplňováním
formulářů.
Brušperk
KostelníJurije
48, 73944,
Brušperk
954273944
zabezpečené
informační
náměstí
Gagarina
235/2,
Slezská Ostrava,
71000, Os- systémy.
10 se však můžete obrátit na info954271000
V případěOstrava
potřeby
trava
Dobrá
č.p. 230, 73951, Dobrá
954273951
linku 840Ostrava
30 40
formuláře
bude
UPoštovní
Kapličky
117/4,
Muglinov,
71200,
954271200
Třinec
11250. Vyplněné
207,
Staré
Město,Přínos
73961, Ostrava
Třinec
954273961
sčítání
Ostrava
13
Vrbická
211/127,
Heřmanice,
71300,
Ostrava
954271300
Třinec
3
Jablunkovská
406,
Lyžbice,
73961,
Třinec
954273963
možné odeslat v předtištěné obálce prostředVýsledky
jsou
široce
využitelné
například při příOstrava
288/6,
71600,
Ostrava
954271600
Třinec 816
Frýdecká 77,
StaréRadvanice,
Město, 73961,
Třinec
954273964
nictvím schránek
České poštyVrchlického
nebo odevzdat
Ostrava
19
Frýdecká
28/426,
Kunčice,
71900, Ostrava
954271900
Jablunkov
Bukovecká
106, 73991,
Jablunkov
954273991
pravě
programů bydlení, rozvoji
infrastruktury
na cca 800
kontaktních
místech
České
pošty
Ostrava
Peterkova
79/5, Svinov,
72100,
Ostrava
954272100
Bystřice21
nad Olší
č.p. 324, 73995,
Bystřice
954273995
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Infor(vybrané Ostrava
pobočky).
OdesláníBlanická
bude1068/187,
zdarma.
24 1
Stará
Bělá,Nový
72400,
Ostrava
954272400
Nový
Jičín
K Nemocnici
206/11,
74101,
Jičín
954274101
mace
zjištěné
během sčítání
ovlivňují činnost
Kontaktní Ostrava
místa
budou
provozována
za
zvýše29
Hlučínská
135,
Petřkovice,
954272529
Studénka
3
Sjednocení
763,
Butovice, 72529,
74213, Ostrava
Studénka
954274213
veřejné
správy, podnikatelské
záměry i směřoKarviná
1 požadavků.Masarykovo
3/2, 74221,
Fryštát,Kopřivnice
73301, Karviná
954273301
Kopřivnice
Štefánikovanám.
1163/12,
954274221
ných hygienických
vání
výzkumných
či vědeckých
pracovišť a v koKarviná
Slovenská
2868/33a,
Hranice,
73301,
Karviná
954273306
Odry 8
Radniční 93/12,
74235,
Odry
954371593
9
tř.nám.
17. listopadu
883/2a,
Ráj,
73401,
Karviná
954273573
Fulnek
1 týká
Komenského
16, 74245,
Fulnek
954274245
nečném
důsledku ovlivňují život
každého z nás.
Koho seKarviná
sčítání
Karviná
Příbor 61

tř.Jičínská
Osvobození
1637/37,
Nové Město, 73506, Karviná
240, 74258,
Příbor

954273309
954274258

Sčítání 2021
je4 povinné protř.Náměstí
všechny
osoby,
Karviná
Těreškovové
2233/28,
Mizerov,
73401, Karviná
954273401
Klimkovice
31, 74283,
Klimkovice
954274283 na webu
Podrobnější
informace naleznete
které majíKarviná
k rozhodnému
okamžiku
trvalý
61
nám.
Budovatelů
1402/18,
Nové
Město,
73506,
Karviná
954273506
Bílovec
Městský
kopecpobyt
1138/3,
74301,
Bílovec
954274301
www.scitani.cz.
Na padesátém 81
100 82 Praha 10
Na padesátém 81
www.czso.cz
100 82 Praha 10
www.czso.cz
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Kontaktními místy pro Sčítání 2021 jsou pracoviště České pošty, s. p. nebo Českého statistického
úřadu určená pro veřejnost k vyzvednutí prázdných nebo odevzdání vyplněných listinných sčítacích
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formulářů pro Sčítání 2021.
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Kontaktní místa České pošty, s. p.
Název pobočky

Adresa pobočky (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec)

Telefon

Ostrava 30

Bohumíra Četyny 1047/12, Bělský Les, 70030, Ostrava

954270030

Ostrava 33

Hlavní třída 678/118, Poruba, 70800, Ostrava

954270033

BEZPEČNĚ,
ONLINE, RAZ DVA. 954270034
náměstí Družby 1215/2, Poruba, 70800, Ostrava
Ostrava 36
Sjízdná 5554/2, Třebovice, 72200, Ostrava
954270036
SČÍTÁNÍ
ZAČÍNÁ
27.
BŘEZNA
2021.
Ostrava 37
náměstí Antonie Bejdové 1808/7, Poruba, 70800, Ostrava
954270037
Název pobočky
Adresa pobočky (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec)
Telefon
Ostrava 34

Ostrava 39

Frenštát pod RadhošPrůběh sčítání
Ostrava 42
těm

Umělecká 305/1, Moravská Ostrava, 70200, Ostrava
954270039
nebo
přechodný
pobyt
nad
90
dnů na území ČR.
nám. Míru 22,
74401,Moravská
Frenštát pod
Radhoštěm
954274401
Ahepjukova
3094/12,
Ostrava,
70200, Ostrava
954270042

Sečíst
se musí
každá taková 954270043
osoba,
bez ohledu
Ostravazačíná
43
Výškovická
3075/118b, Zábřeh,
70030,
Ostrava
Sčítání 2021
rozhodným
Opava 1
U Fortnyokamžikem
49/10, Město, 74601, Opava
954274601
44
Výškovická 3085/2, Zábřeh,na
70030,
Ostrava
místo
skutečného pobytu,954270044
věk, svéprávnost
8 27. 3. 2021.
Těšínská
Předměstí, 74601,
Opava
954274608
o půlnoci Ostrava
zOpava
26. na
Do 9.2914/44,
4. 2021
Ostrava 46
Horní 1492/55, Hrabůvka, 70030,
Ostrava
954270046
a 74601,
zdravotní
18 let, osoby
Opava 2
Husova 204/19, Předměstí,
Opavastav. Za osoby mladší
954274702
má každýOstrava
možnost
sečíst seVýškovická
online 714/170,
prostřed47
Výškovice, 70030, Ostrava
954270047
Opava 5
Partyzánská 1521/7, Kateřinky,
74705,
Opava
954274705
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
nictvím elektronického
formuláře
na webu
Ostrava 48
Rudná 3114/114,
Zábřeh, 70030, Ostrava
954270048
Opava 6
Hlavní 1040/120, Kylešovice,
74706, Opava
954274706opatrovník
sečtení
jejich zákonný zástupce,
Ostrava 1nebo v mobilní
Poštovní
1368/20,Kdo
Moravská Ostrava, 70200, Ostrava
954270100
www.scitani.cz
aplikaci.
Kravaře u Hlučína
Poštovní 71/2, 74721, Kravaře
954274721
neboOstrava
osoba k tomu oprávněná.
Sčítání se týká
Ostrava
2
Wattova 1046/19,
Přívoz, 70200,
954270200
se nesečte
online,
povinnost
Dolní
Benešov má zákonnou
Poštovní 83,
74722, Dolní Benešov
954274722
3
Šalounova 778/18, Vítkovice,
70300, Ostrava
i cizinců
přítomných v ČR v 954270300
rozhodný
Hradec
nad5.
Moravicí
Opavská
74741, Hradec
nad Moravicí
954274741 okamžik,
od 17. 4.Ostrava
do 11.
2021 vyplnit
a 627,
odevzdat
Ostrava 4
Rodimcevova 2011/26, Zábřeh,
70030,
Ostrava
954270400
s výjimkou diplomatů nebo cizinců
s krátkodoHlučín Jeho distribuci
Školní
1076/4,sčítací
74801, Hlučín
954274801
listinný formulář.
zajišťují
Ostrava 5
Dr. Martínka 1406/12, Hrabůvka, 70030, Ostrava
954270500
Vítkov 1
Pivovarská 325, 74901, Vítkov
bým pobytem do 90 dnů. 954274901
komisaři. Ostrava
8
Čkalovova 713/47, Poruba, 70800, Ostrava
954270800

Bruntál 1
M. Tyrše 1499/4, 79201, Bruntál
954279201
Ostrava 9
Mariánské náměstí 1041/3, Mariánské Hory, 70900, Ostrava
954270900
Vrbno
pod
Pradědem
Jesenická
256/12,
79326,
Vrbno
pod
Pradědem
954279326
Vzhledem k současné epidemické situaci při- Kontaktní místa
náměstí Jurije Gagarina 235/2, Slezská Ostrava, 71000, OsBřidličná
Nábřežní
79351, Břidličná
954279351
Ostrava
954271000
pravil ČSÚ
v 10
součinnosti strava
Českou452,poštou
Kontaktní
místa Sčítání 2021954279395
najdete na vybraMěsto Albrechtice
nám. ČSA 58/11, 79395, Město
Albrechtice
Ostrava 12
U Kapličky 117/4,
Muglinov, 71200, Ostrava
954271200
a hlavní hygieničkou
České
republiky
distribuci
ných pobočkách
České
pošty954279401
a všech krajských
Krnov 1
nám. Minoritů 88/11, Pod Bezručovým
vrchem, 79401,
Krnov
Ostrava 13 formulářů, při
Vrbická
211/127,
Heřmanice, 71300, Ostrava
954271300
a sběr listinných
kterých
dojde
Krnov 2
Mikulášská 1141/89, Pod Bezručovým
79401,
Krnov
954279402
správách vrchem,
Českého
statistického
úřadu. Poskytují
Ostrava 16
Vrchlického 288/6, Radvanice, 71600, Ostrava
954271600
k výraznému
omezení fyzických
kontaktů
mezi
Rýmařov
náměstí
Míru 214/7,
79501,
Rýmařov
954279501
veřejnosti informace o954271900
sčítání a jsou také
Ostrava 19
Frýdecká 28/426, Kunčice, široké
71900, Ostrava

sčítacími Ostrava
komisaři
a obyvatelstvem.
Distribuce místy,
21
Peterkova 79/5, Svinov, 72100,
Ostrava
954272100
na kterých lze získat nebo
odevzdat listinformulářůKontaktní
do domácností
probíhat
podobČeského
statistického
úřadu
Ostrava
24 místobude
Blanická
1068/187,
Stará Bělá,
72400,
Ostrava
954272400
né formuláře.
ně, jako nyní
probíhá
doručování
doporučených
Ostrava
29 pracoviště
Hlučínská
135, Petřkovice,
Ostrava
954272529
Název
Adresa
pracoviště
(ulice a72529,
č.p./č.or.,
část obce, PSČ, obec)
Telefon
Karviná
1
Masarykovo
nám.
3/2,
Fryštát,
73301,
Karviná
954273301
poštovníchČSÚ
zásilek,
při dodržování
přísných
hygieOchrana
dat
Ostrava
Repinova
2661/17,
Moravská
Ostrava, 702
03, Ostrava
595131223
Karviná 8
Slovenská 2868/33a, Hranice, 73301, Karviná
954273306
nických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfek- Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní
Karviná 9
tř. 17. listopadu 883/2a, Ráj, 73401, Karviná
954273573
kontaktních
Českéminimalizace
pošty, s. p. a Českého statistického úřadu včetně aktuální otevírací
ce, fyzickýSeznam
kontakt
primárněmíst
venku,
Karviná 61
tř. Osvobození 1637/37, Nové
Město,
73506,
Karviná
954273309
údaje
jsou
zpracovávány
v
souladu
s příslušnými
doby a kontaktů lze od 6. 3. 2021 zobrazit ve webové prezentaci České pošty na stránce
doby kontaktu).
nebudou 2233/28,
sčíta- Mizerov,
Karviná 4Z tohoto důvodu
tř. Těreškovové
73401,
Karviná
954273401
právními předpisy a používány jsou maximálně
https://scitani.ceskaposta.cz.
cí komisařiKarviná
pomáhat
s vyplňováním
formulářů.
6
nám. Budovatelů
1402/18, Nové Město, 73506, Karviná
954273506
zabezpečené informační systémy.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50.NaVyplněné
formuláře bude Přínos sčítání
padesátém 81
100
82
Praha
10
možné odeslat v předtištěné
obálce prostřed1
www.czso.cz
Výsledky jsou široce využitelné například při přínictvím schránek České pošty nebo odevzdat
pravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury
na cca 800 kontaktních místech České pošty
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Infor(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
mace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost
Kontaktní místa budou provozována
zvýše- o odpadech
Novýzazákon
veřejné správy, podnikatelské záměry i směřoných hygienických požadavků.
vání65výzkumných
či vědeckých
pracovišť
v koOd 1. 1. 2021 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech č. na
% celkové hmotnosti
KO do roku
2035 aaodstra541/2020
Sb.,
přinášející
spoustu změn, které se dotk- ňování
skládkuživot
v roce
2035 a vz letech
nečnémuložením
důsledkunaovlivňují
každého
nás.
Koho se
sčítání
týká
nou jak obcí, tak i samotných občanů. Na vrcholku pySčítáníhierarchie
2021 jeodpadového
povinné hospodářství
pro všechnyje osoby,
ramidy
i nadále
předcházení
vzniku
odpadu,
jeho
opětovné
využívání,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt
recyklace a v poslední řadě jeho odstraňování. Právě
k odstraňování odpadu se upírají vysoké cíle, které jsou
v zákoně implementovány ze směrnic EU. Patří mezi
ně např. zvýšení úrovně přípravy k opětovnému použití
Na padesátém 81
a úrovně recyklace komunálního
odpadu (KO) nejméně
100 82 Praha 10
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následujících nejvýše 10 % z celkové hmotnosti KO.
Nový
zákon o odpadech
již má
připravit státna
a jeho
obPodrobnější
informace
naleznete
webu
čany na postupný zákaz skládkování vybraných odpadů.
www.scitani.cz.
Nástrojem k získání dosažených výsledků byly zvoleny
navyšující se poplatky za skládkování. Pro rok 2021
se zvýší z 500 Kč/tunu uložení KO na 800 Kč/tunu, v roce
2029 to bude částka mnohem vyšší, a to 1850 Kč/tunu
uloženého odpadu. Obce mohou nově uplatňovat tzv.
3
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„třídící slevu“ v případě ukládání obecních komunálních
odpadů (směsného komunálního odpadu, objemného
odpadu, odpadu z tržišť a uličních smetků). V roce 2021
nesmí jejich celkové množství překročit 200 kg na jednoho obyvatele obce. V případě našeho města bude
uplatňován nárok na „slevu“ u provozovatele skládky do
celkového množství 583 t odpadu, u nějž výše poplatku
bude činit pouze 500 Kč za tunu. Pokud bude při předání odpadu na skládku dosaženo hranice „slevy“, bude
cena za uložení ve výši 800 Kč/t. V loňském roce bylo na
skládce v Rejcharticích uloženo celkem 730 t SKO a 183
t objemného odpadu. Nejvíce se tedy tato změna dotkne
obcí, kde vázne třídění a ve směsném komunálním odpadu (SKO) končí téměř vše.
Náklady na odpadové hospodářství obcí rapidně porostou a ve výsledku se promítnou do místního poplatku

za systém hospodaření s odpady. Jednou z hlavních
priorit vedoucích k minimalizování dopadu zvyšujícího se poplatku za skládkování je efektivní třídění.
Je velmi důležité, aby občané do „popelnice“ vyhazovali
opravdu pouze zbytkový odpad, který nelze dále roztřídit.
Do odděleně soustřeďovaných složek patří: papír,
plasty, sklo, kovy a v neposlední řadě biologicky rozložitelné odpady. Ve městě funguje slušná sběrná síť
pro separované odpady, pytlový sběr a nadále se hledají
další možnosti usnadňující občanům třídění (např. nově
kompostéry). Pěvně doufám, že se nám podaří alespoň
částečně minimalizovat produkci odpadu a nebudeme
tak nuceni přistoupit k radikálnímu zdražení místního poplatku.
Ing. Jana Modelská
pověřená vedením odboru BHSŽPVÚP

Objemný odpad – sběrný dvůr, kontejnery
Objemný odpad mohou občané odevzdat bezplatně
ve sběrném dvoře, který se otevírá 9. dubna. V letošním roce budou při vjezdu probíhat kontroly osob,
odevzdávajících tento odpad. Sběrný dvůr mohou využívat pouze občané starší 18 let s trvalým pobytem
ve městě. Bude nutné se prokázat dokladem totožnosti s vyznačeným trvalým bydlištěm. Sběrný dvůr není
určen pro odpad vzniklý z podnikatelské činnosti.

Dvůr je otevřen každý pátek od 14:00 – 17:00 a každou sobotu od 9:00 – 12:00. Pro občany místních částí
bude i letos přistaven kontejner, a to v Guntramovicích
(14., 15., 16. května), ve Starých Oldřůvkách (21., 22.,
23. května) a v Podlesí (28., 29., 30. května).
Ing. Jana Modelská
pověřená vedením odboru BHSŽPVÚP

Světový den vody: Co pro nás znamená voda?
Mottem letošních oslav je Valuing Water (Hodnota vody). Voda představuje pro různé lidi různou hodnotu a hraje v jejich
životech různou roli. Jak toto vnímání ovlivnil COVID-19?
Ostrava 17. 3. 2020 –
V naprosto bezprecedentním období v porovnání s minulostí se
letos bude připomínat
22. března Světový den
vody. V důsledku celosvětové pandemie onemocnění COVID-19 realizují vodárenské společnosti – SmVaK Ostrava nevyjímaje – již více než rok řadu preventivních, provozních a personálních opatření, aby
zajistily své služby pro všechny odběratele spočívající ve spolehlivých dodávkách kvalitní pitné vody
a bezproblémovém odvádění a čištění vody odpadní.
Kvůli pandemické situaci neproběhnou tradiční a každoročně oblíbené akce pro veřejnost ve vodárenských provozech. Ty ostatně bylo nutné v plné fázi
příprav rušit i před rokem během první pandemické
vlny v naší zemi. Covidová pandemie poukázala na
to, jak významnou roli voda v našem každodenním
životě hraje. V průběhu posledního roku se museli zaměstnanci SmVaK Ostrava vypořádat s naprosto novou
situací, která změnila od základu zažité pořádky. Nezbytná opatření se podařilo implementovat bez toho, že by
měla jakýkoliv negativní dopad na hlavní činnost společnosti. Z důvodu pandemické situace například zůstávají uzavřena zákaznická centra a obchodní místa, velká
část zákaznické agendy se elektronizuje. Mimořádná

opatření musela být přijata také u některých investičních
projektů, které probíhaly nebo probíhají v uzavřených
prostorech úpraven vody, vodojemů nebo čistíren odpadních vod. Dočasně byly také přerušeny výměny nebo
fyzické odečty vodoměrů, pracovní režim provozních
i kancelářských zaměstnanců se velice rychle změnil
k výrazně větší flexibilitě reflektující aktuální situaci. Cíl
byl vždy jednoznačný. Minimalizovat pro zaměstnance,
zákazníky, dodavatele, obchodní partnery možnost rizika
nákazy onemocněním COVID-19 a zajistit plnění úkolů
SmVaK Ostrava, které jsou klíčové pro každodenní život
více než jednoho milionu lidí.
Hodnota vody a hodnota krajiny
Častější období delšího sucha, a naopak prudkých přívalových srážek mají bezprostřední dopad jak na fungování úpraven vody, tak na provozy čistíren odpadních vod.
„V průběhu suchých a teplýchobdobí se logicky mění parametry vody v údolních nádržích v Beskydech a Jeseníkách, z nichž v našich úpravnách vyrábíme 95 % pitné
vody pro více než milion lidí. Díky investicím do úpravárenských technologií v našich největších úpravárenských
provozech v Podhradí u Vítkova a Nové Vsi u Frýdlantu
nad Ostravicí si dokážeme s těmito situacemi poradit.
Klimatická změna s sebou přinesla také kůrovcovou kalamitu a masivní těžbu smrkových porostů v Beskydech,
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Jeseníkách a Oderských vrších. To
pociťujeme u našich lokálních zdrojů,
protože vykácené plochy nedokáží
srážky zadržet a propouštět do údolí postupně, jako to uměl les. Vody
pak z hor teče buď po srážkách velké
množství, kdy je velmi zakalená, nebo
naopak velmi málo v období delšího
sucha. I s tím si musí naše úpravny v horách poradit. Měli bychom
si proto také uvědomit, že hodnota,
kterou přisuzujeme vodě, také úzce
souvisí s hodnotou, kterou přikládáme krajině a péči o ní. A tady je nezbytné konstatovat, že v současnosti
neseme často dědictví neodpovědného hospodaření v minulosti, které
budeme muset řešit, abychom vodní
režim v krajině stabilizovali a nastavili
udržitelně. Jsme rád, že se řada projektů v této oblasti již realizuje a další
se připravují.“ V lokalitách zásobovaných SmVaK Ostrava nebylo ani
v období uplynulých suchých let nutné díky technické koncepci centrálního výrobního a distribučního systému pro výrobu pitné vody v regionu
– Ostravského oblastního vodovodu

- řešit zásadnější problémy se zásobováním jako v jiných částech země,
kde bylo nutné masivně zavážet vodojemy cisternami. Přesto je zřejmé,
že citlivější jsou na klimatickou změnu lokality závislé na lokálních zdrojích podzemní nebo povrchové vody.
Situaci lokálních zdrojů společnost
monitoruje i v ostatních částech regi-

onu a průběžně připravuje a realizuje
koncepční řešení, kde by bylo možné
tyto lokality připojit na páteřní systém
tak, aby to bylo technicky proveditelné a dávalo to ekonomický smysl.
Mgr. Marek Síbrt,
mluvčí Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

Sledujte kvalitu vody ve studni! Vyhnete se zdravotním komplikacím

Letošní zima opakovaně přinesla vydatnou sněhovou
nadílku. Po jarním tání je potřeba zkontrolovat, jakou
vodu ze studně pijeme. Její kvalita je citlivá na klimatické podmínky
Ostrava 18. 3. 2021 – Moravskoslezský kraj byl v průběhu letošní zimy opakovaně zasypán slušnou dávkou sněhu. Ten může kromě komplikací v dopravě
přicházejících bezprostředně v momentu, kdy se snese na zem, po roztání způsobit problémy taky těm,
kteří místo vodovodu pro veřejnou potřebu využívají
jako pitnou vodu tu ze své studny.
Tání stejně jako například prudké deště a následné
povodně vede k přítoku zvýšeného množství vody do
lokálních vodních zdrojů. Proto je s koncem zimy a po
tání sněhových zásob nezbytná péče o studny a kvalitu vody v nich. Prioritou pro odpovídající péči o kvalitu
vody ve studni je předcházení zdravotním komplikacím
z nežádoucích látek, které v ní mohou být přítomny. Při
posuzování kvality vody ve studni a její ne/vhodnosti pro
konzumaci není odpovědné spoléhat pouze na vlastní
smysly. Ty nejsou v řadě případů schopny na rozdíl od
laboratorních analýz přítomnost nevhodných látek ve
vodě zachytit. Vyplatí se spolehnout se na odborné laboratorní rozbory.
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Stejně jako po prudkých deštích, po povodních,
nebo při suchu zkontrolovat
Zhruba 90 % lidí v České republice je zásobováno vodou
z veřejných vodovodů. Zbývajících 10 % obyvatel naší
země je závislých na vodě z veřejných nebo domovních
studní. Další zhruba pětina obyvatelstva používá vodu
ze studní na chalupách, chatách o víkendech a na dovolené. Všichni tito lidé by měli odpovědně přistupovat
k tomu, aby pravidelně sledovali, jakou vodu z těchto
zdrojů pijí, a zda má odpovídající kvalitu s ohledem na
lidské zdraví. V současné pandemické situaci, kdy má
řada lidí oslabenou imunitu to platí o to víc.
Společnost Vodotech doporučuje před příchodem jara
majitelům studní provádět nejen pravidelné čištění
a údržbu po zimním období, ale také věnovat pozornost
kontrole kvality využívaných zdrojů. Argument uživatelů,
že není potřeba vodu ze zdroje testovat, protože dlouhodobé užívání se obešlo bez jakýchkoliv zdravotních
komplikací, a voda má navíc vynikající chuťové vlastnosti, neobstojí. Především děti a citlivější osoby mohou
být postiženy střevními či zažívacími problémy v případě výskytu bakterií fekálního původu. Například ve
střevech je bakterie Escherichia coli žádoucí a běžnou
součástí. Při vypití vody kontaminované tímto mikroorganismem, mohou nastat zdravotní komplikace. A tato
rizika jsou vyšší především v obdobích, kdy do studny
přitéká více vody z okolí. Tedy právě v obdobích blížícího se jara, nebo vydatných přívalových srážek.
Při prvním rozboru zdroje je vhodné analyzovat více
ukazatelů tak, aby bylo možné dosáhnout uceleného
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přehledu o jeho kvalitě. Při dalších analýzách je dostačující zaměřit se na kritické ukazatele, které nebyly
v prvním rozboru vyhovující, a zkontrolovat si tak účinnost technologického opatření. Nejčastějšími problémy,
s nimiž se laboratoře při rozborech setkávají, jsou bakteriální kontaminace, zvýšený výskyt železa, manganu
a dusičnanů.
„Provádíme chemické, mikrobiologické, biologické i senzorické zkoušky všech typů vod. Kromě naší akreditované Centrální laboratoře působíme v regionu také v areálech čistíren odpadních vod v Havířově, Třinci, Novém
Jičíně a Opavě, kam je možné vzorky odpadní vody dovézt, nebo v areálech úpraven vod v Podhradí u Vítkova a Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, kde přijímáme
vzorky pro rozbory pitné vody,“ vysvětluje vedoucí laboratoří Pavla Veselá.
Co má vliv na kvalitu vody ve studni?
• Klimatické faktory – tání sněhu, povodně, sucho
• Materiál využitý pro stavbu studny, vrty a rozvody vody
• Okolní prostředí – možná kontaminace například
ze zemědělské nebo průmyslové činnosti
• Geologické podloží – může mít vliv na přítomnost
manganu, železa a dalších kovů – je možné využít
kvalitní filtry

Veškeré další informace lze najít na webu www.vodotech.cz
 Společnost Vodotech byla založena v roce 1995
s názvem SmVaK-opravy a ověřování vodoměrů,
s.r.o., jako dceřiná společnost Severomoravských
vodovodů a kanalizací Ostrava. V roce 2006 se stala
součástí španělské skupiny Aqualia a od této doby
obě firmy úzce spolupracují jako dvě samostatné
společnosti.
 Společnost Vodotech se zabývá komplexními vodárenskými službami, mezi které patří:
o Komplexní služby akreditované laboratoře pro firmy, domácnosti, města a obce
o Odečty vodoměrů
o Opravy a ověřování bytových, domovních a průmyslových vodoměrů
o Přezkoušení vodoměrů v době platnosti ověření,
kalibrace, informativní zkoušky
o Prodej vodoměrů a jejich příslušenství
o Montáže vodoměrů
o Smart metering – inteligentní řešení dálkových
odečtů vodoměrů
o Služby call centra
Pavla Veselá
Vodotech, spol. s r.o.,
Centrální akreditovaná laboratoř

ZPRÁVY MĚSTSKÉ POLICIE

Některé události řešené Městskou policií v Budišově n/B.
v měsících leden a únor 2021
8. 1. 2021 - 16.00 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení od
oznamovatelky, že u jejího domu na ul. Nábřeží někdo přerazil dřevěný sloup telefonního vedení, který zde leží na vozovce. Hlídka
po příjezdu na místo zjistila, že se na místě
nachází části světlometu a předního nárazníku osobního motorového vozidla bílé barvy
a sloup se již nachází v potoku Budišovka. Hlídka
na základě zjištěných skutečností pojala podezření,
že se zde jedná o dopravní nehodu, a proto věc ihned
oznámila na PČR. Před příjezdem PČR na místo nehody provedla hlídka MP kontrolu okolí, kdy na ulici
Československé armády uviděla na zahradě jednoho
z domů havarované motorové vozidlo bílé barvy, které
by mohlo odpovídat vozidlu, které mělo účast na této
dopravní nehodě. Proto kontaktovali majitelku vozidla,
která se k této dopravní nehodě doznala. Po příjezdu
hlídky PČR na místo jí byly tyto informace předány a ta
si následně celou věc převzala. Případ byl strážníky zadokumentován.
12. 1. 2021 - 14.27 hod.
Přijala hlídka MP oznámení od dozorčího OO PČR Vítkov, že se u městského útulku nachází paní, která má
u sebe odchyceného psa, který volně pobíhal po městě.
Hlídka na místě zjistila, že se jedná o většího psa, kterého si od paní převzala a umístila ho do tohoto útulku.

Následně se o psa přihlásil jeho majitel, kdy s ním
únik psa byl vyřešen a ten mu byl poté vydán.
19. 1. a 4. 2. 2021
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl
hlídkou řešen dopravní přestupek (nedovolené parkování na chodníku) na ul. Berounská.
Řidička osobního vozidla zde neoprávněně parkovala vozidlem na chodníku, kde to není dopravní značkou povoleno, kdy za uvedený přestupek jí
byla udělena bloková pokuta.
20. 1. 2021 – 21.09 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení, že v budově autobusového nádraží na ul. Berounská se někdo pokusil
odcizit pokladničku na mince ze dveří pánských záchodů. Hlídka MP po příjezdu na místo zjistila, že je zde
vylomený štítek těchto dveří a uvolněná klika, která drží
tuto pokladničku ve dveřích. Kontrolou kamerového systému, který je v této budově umístěn, byl zjištěn pachatel tohoto přestupku, který byl následně kontaktován,
a za pokus o krádež mu byla udělena pokuta. Případ byl
strážníky zadokumentován.
22. 1., 1. 2., 11. 2. 2021
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou
řešen dopravní přestupek (nedovolené telefonování za
jízdy) na ul. Berounská. Řidič osobního vozidla se zde
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dopustil přestupku tím, že při řízení vozidla držel v ruce
telefonní přístroj, a za uvedený přestupek mu byla udělena bloková pokuta a zápis dvou bodů do karty řidiče.

svobody“, bylo toto sděleno na OO PČR Vítkov, která si
celou věc převzala k dalšímu šetření. Případ byl strážníky zadokumentován.

27. 1. 2021 - 20.40 hod.
Na služebnu MP se dostavil pracovník APK, který oznámil, že na ul. Na Sídlišti našel volně pobíhajícího psa.
Hlídka psa od oznamovatele převzala a umístila ho do
útulku v Budišově nad Budišovkou. Případ byl strážníky
zadokumentován.

11. 2. 2021 - 9.45 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou řešen dopravní přestupek, nedovolené parkování v protisměru. Řidička osobního vozidla zde neoprávněně parkovala v protisměru obousměrné komunikace, kdy za
uvedený přestupek jí byla udělena bloková pokuta.

29. 1. 2021 – 21.39 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení od občana, že
na louce naproti jeho domu na ul. Generála Svobody
je asi hodinu nějaké vozidlo, které tam jezdí. Po příjezdu hlídky MP na místo bylo zjištěno, že se zde nachází
vozidlo a u něho jsou tři osoby, které se snaží na vozidlo nasadit sněžné řetězy. Tyto hlídce sdělily, že se zde
chtěly otočit, když zde sjeli z hlavní silnice. Následně
zde ale zapadly a nemůžou vyjet. Proto nasazují sněžné řetězy, aby mohly z místa odjet. Toto se jim po chvíli
povedlo a z místa se jim podařilo odjet. Případ byl strážníky zadokumentován.

11. 2. 2021 - 19.45 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení od oznamovatele, že na chodbě domu na ul. náměstí Republiky je cítit
unikající plyn. Po příjezdu hlídky do uvedeného domu
byla na místo přivolána hlídka HZS, která zde provedla měření, při kterém bylo zjištěno, že zplodiny unikají
z kotle jednoho z bytu a nejedná se tedy o únik plynu.
Případ byl strážníky zadokumentován.

2. 2. 2021 - 16.10 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byly na ul. 9.
května hlídkou řešeny dopravní přestupky parkování
v zákazu zastavení a na přechodu pro chodce. Řidič dodávkového vozidla zde neoprávněně parkoval v zákazu
zastavení a na přechodu pro chodce, kdy za uvedené
dopravní přestupky mu byla udělena bloková pokuta.
4. 2. 2021 - 9.00 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byly na ul. Berounská, hlídkou Městské policie řešeny dopravní přestupky stání v hranici křižovatky a v protisměru. Řidič
osobního vozidla zde neoprávněně parkoval v hranici
křižovatky a v protisměru obousměrné komunikace, kdy
za uvedené dopravní přestupky mu byla udělena bloková pokuta.
4. 2. 2021 - 10.05 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byly na ul. 9.
května hlídkou řešeny dopravní přestupky parkování
v zákazu zastavení a na chodníku. Řidič vozidla zde neoprávněně parkoval v zákazu zastavení a na chodníku,
kdy následně odmítl tento dopravní přestupek s hlídkou
na místě vyřešit, a proto byl tento přestupek zadokumentován a oznámen k projednání příslušnému správnímu orgánu.
10. 2. 2021 - 20.50 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení od OO PČR Vítkov s žádostí o prověření oznámení od občana bydlícího na ul. 9. května, který oznámil, že mu někdo neoprávněně vnikl do domu. Hlídka MP na místě kontaktovala
oznamovatele, který jí sdělil, že když už spal, tak mu do
jeho domu vnikl bez jeho souhlasu podnapilý muž, kterého on zná, a když ho vykazoval pryč, tak byl na něho
sprostý. Nakonec ale dům opustil a on chce, aby se to
nějak vyřešilo. Jelikož se zde jednalo o důvodné podezření ze spáchání trestného činu „porušování domovní
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18. 2. 2021 - 11.00 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou řešen dopravní přestupek nedovolené parkování na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím
průkazem pro osoby se zdravotním postižením. Řidič
osobního vozidla se zde dopustil přestupku tím, že při
řízení vozidla neoprávněně stál s vozidlem na parkovišti
vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo v rozporu
s § 67 odst. 4 neoprávněně použije parkovací průkaz pro
osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě.
Za uvedený přestupek mu byla udělena bloková pokuta.
18. 2. 2021 – 14.10 hod.
Na služebnu MP se dostavil občan s tím, že na ul. Halaškovo náměstí našel v křoví pohozenou peněženku,
Po předání peněženky hlídce městské policie bylo zjištěno, že se v ní nachází doklady a platební karty. Podle
jména na těchto dokladech se hlídce podařilo telefonicky kontaktovat majitele peněženky, který se následně
dostavil na stanici MP a peněženku si převzal. Případ
byl strážníky zadokumentován.
18. 2. 2021 – 16.45 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl na nám.
Republiky hlídkou řešen dopravní přestupek parkování
v zákazu zastavení. Řidička osobního vozidla zde neoprávněně parkovala v zákazu zastavení, kdy za uvedený dopravní přestupek jí byla udělena bloková pokuta.
26. 2. 2021 – 14.10 hod.
Našla hlídka ve schránce umístěné na budově této stanice na ul. Partyzánská svazek pěti klíčů od osobních
vozidel Hyundai a Škoda. O nálezu těchto klíčů byl následně sepsán úřední záznam o nalezení věci, kdy ten
byl poté společně s nalezenými klíči předán na Městský
úřad města Budišov nad Budišovkou na ztráty a nálezy
ke zveřejnění na stránkách města. Případ byl strážníky
zadokumentován.
Grečmal Jaroslav, vrchní komisař
vedoucí strážník MP Budišov n/B.
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TECHNICKÉ SLUŽBY

Informace ke svozu bioodpadu
Vážení spoluobčané,
dovolte mi napsat pár řádků v tomto čísle Budišovského
zpravodaje. Těchto pár řádků je věnováno problematice svozu bioodpadu. Jako v předchozích letech, tak
i v tomto roce bude probíhat svoz bioodpadu. Bioodpad
bude svážen každý týden v pondělí dle svozového kalendáře. V převážné části bude bioodpad předáván ke
svozu v hnědých nádobách o objemu 240 l. Někteří občané využili možnosti umístit vedle naplněné bionádoby
i jiné obaly obsahující bioodpad. Obsluha svozu pak ve
snaze občanům vyhovět takové obaly vysype a prázdné ponechá na příslušném místě.
Svoz bioodpadu však má svá úskalí.
Ve značné míře jsou obsahem bionádob velké drny
nebo kamení, které sice jsou ze zahrádky, ale pořád
je to jen kamení, které není bioodpadem. Také hrubé
větve do sváženého bioodpadu nepatří.
Stejně tak nejsou bioodpadem slupky z brambor nebo
jiná nať či plevel, zabalené v igelitové tašce nebo podobném obalu. Někdy je bionádoba zaměňována za
nádobu na směsný komunální odpad a její obsah nemá
s bioodpadem nic společného. Smutným faktem pak je,
že nežádoucí obsah bionádob je někdy v její horní části
důmyslně maskován. Takový obsah bionádob činí velké
problémy při následném zpracování v kompostárně. Nežádoucí příměs zvyšuje náklady na uložení i následné
zpracování této suroviny, a pokud se bude vyskytovat
ve větší míře, může být důvodem k vypovězení smlouvy
na odběr bioodpadu ze strany kompostárny, případně
značnému navýšení ceny za uložení v kompostárně.
Mnohdy se setkáváme s realitou, že plastová bionádoba je doslova „napěchována“ až po okraj. A to tak dokonale, že váží i více jak 100 kg.
Pokud by se jednalo o volně ložený bioodpad, zřejmě

by tento problém nenastal, ale plastová bionádoba není
na takové zatížení konstruována a takové naplnění - takovou hmotnost - nemůže vydržet. Výsledným efektem
pak je, že takto napěchovaný obsah nejde bezeškodně
vyzvednout odvozním prostředkem, natož pak následně z nádoby vysypat. Výsledkem takového „napěchování bionádoby“ je pak její částečné nebo úplné
zničení!
Asi by bylo dobré na tomto místě připomenout, že nádoby na bioodpad jsou jednotlivým občanům zapůjčeny
městem. A město, jakožto vlastník nádob, může v případě poškození bionádoby z důvodu jejího přetížení,
vymáhat vzniklou škodu na příslušném občanovi. Nepřenechávejte proto odpovědnost za stav „Vaší“ bionádoby na obsluze vývozního prostředku. Obsluha je
sice v této věci vyškolena a má pokyn, jak postupovat
v případě, že je nádoba přetížena, tedy neprovádět její
výsyp a tím předejít jejímu poškození, ale je to především Vaše odpovědnost, do jaké míry a čím je nádoba
naplněna, a tudíž předurčena k poškození.
V loňském roce se nám velmi zvýšil počet poškozených
nádob na svoz bioodpadu z důvodu jejich přetížení. Byli
bychom velmi rádi, kdyby se poškození bionádob z důvodu přetížení pro letošní rok snížilo na co nejnižší míru
a obsah nádob co nejvíce splňoval definici bioodpadu.
Věřím, že těchto pár řádků přispěje k nápravě stavu
v takové míře, abychom v příštím roce zabezpečili vývoz Vašeho bioodpadu bez zbytečných škod na městském nebo Vašem majetku, a předešli nechtěným problémům s uložením bioodpadu.
Ing. Pavel Brodský,
ředitel
Technické služby města Budišov nad Budišovkou, p.o.

TESPORT

Novinky ze společnosti TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o.
Tepelné hospodářství
Pokračujeme ve vylepšování infrastruktury tepelného
hospodářství. V březnu byla provedena výměna ležatých
rozvodů teplé vody vedoucí bytovým domem Na Sídlišti
709. Stávající kovové potrubí bylo již v havarijním stavu,
a tak bylo nutné je vyměnit za nové plastové potrubí. Vnímáme připomínky občanů ze sídliště, že při odběru teplé
vody ve špičce dochází ke zhoršení senzorických vlastností teplé vody: lidově řečeno „je rezavá voda“. Postupnou výměnou všech starých potrubních rozvodů by mělo
dojít ke zlepšení situace. Na léto je rovněž naplánováno
čištění deskového výměníku tepla v kotelně Na Sídlišti
710, to by mělo rovněž přinést zlepšení. Navíc je třeba si
uvědomit, že teplá voda má jiné vlastnosti než studená
voda a při styku s teplou vodou kovové potrubí koroduje

rychleji. Dva roky nazpět jsme například měnili úsek kovového potrubí, který byl starý jen 10 let, a potrubí bylo
již na rozpadnutí. Nově se tedy vše dává do plastu, který
má mnohem delší životnost a z hlediska jakosti dodávané vody i lepší vlastnosti.
Po skončení topné sezony rovněž nebudeme zahálet:
dojde k rekonstrukci kotelny v budově základní školy na
náměstí Republiky a rovněž dojde k přemístění kotelny
z budovy na ul. Partyzánská č. p. 670 do suterénu budovy zdravotního střediska. Technologie v obou kotelnách
je již morálně i technicky zastaralá a je nutné ji vyměnit, navíc pořízením nových kondenzačních kotlů dojde
k úspornějšímu hospodaření s energiemi při vytápění.
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Sport
Ke sportu nemohu napsat v podstatě nic. Všichni víme,
že kromě profesionálního sportu je amatérský a rekreační sport zakázán, a tak jsme odkázáni na čekání, až se

situace stran výskytu nemoci Covid 19 uklidní.
Ing. Slavomír Jaššo, jednatel společnosti

ŠKOLSTVÍ

Určená škola
Vážení rodiče a čtenáři zpravodaje,
dovolte mi informovat Vás tímto o pozici naší školy v době pandemie.
Díky rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje jsme se stali tzv. určenou školou, tzn. školou, kterou i přes
uzavírku mohou navštěvovat děti rodičů krizových složek – jedná se o poměrně široký okruh zaměstnanců,
kteří jsou rozhodnutím vlády považováni za tzv. kritickou infrastrukturu.
Jde především o pracovníky IZS, ale
také vybrané pedagogické pracovníky
(např. v dětských domovech), sociální
pracovníky, pracovníky České pošty
aj. Výčet je opravdu široký a člověk
má dojem, že jsou takto znevýhodněni běžní pracující rodiče ve firmách
a podnicích. Může to tak na první pohled vypadat, nicméně toto je nařízení vlády, které je nutné respektovat,
a my jsme rádi, že můžeme v rámci
možností poskytnout péči pro cca 20
dětí základní školy, které naši pozici
využívají.
Situace takto probíhala vlastně s určitými přestávkami od října 2020, kdy
se prvně školy uzavřely. Děti přicházejí podle potřeby již od 6 hodin ráno
a péči je nutné poskytovat do 18 hodin
večer. Takto dlouho tu děti ale většinou nezůstávají.
Situace se zkomplikovala v okamžiku,

kdy byly uzavřeny také první a druhé
třídy a všechny třídy mateřské školy.
Díky spolupráci s MŠ Budišov nad Budišovkou jsme se rozhodli poskytovat
péči také dětem od 2 let v prostorách
mateřské školy. Určenou školou tedy
zůstává nadále pouze základní škola, po dobu uzávěry ale pod ní přešla
škola mateřská, takže o děti je postaráno kvalifikovanými pedagogy právě
v budově mateřinky. Tímto děkuji za
výborné vztahy s MŠ Budišov nad Budišovkou a důvěru rodičů a jsme rádi,
že prostřednictvím místní MŠ můžeme pomoc rozšířit o cca dalších 20
dětí rodičů krizových složek.
Novým rozhodnutím a nařízením vlády
navíc tzv. určené školy začaly provádět
také testování zaměstnanců, kteří jsou
v přímém kontaktu s dětmi rodičů IZS:
jednou týdně tedy testujeme zaměstnance, kteří jsou péčí o děti pověřeni.
Když píši tyto řádky, v médiích je právě diskutována jakási 1. fáze nástupu
žáků do škol. Nebudu tyto skutečnosti komentovat, ale podvědomě tuším,
že se není nač těšit – jediné, co nás
v tomto směru uklidňuje a působí nám
radost, je skutečně fyzický návrat žáků
zpět do lavic. Na ten se jakožto pedagogové, kteří mají děti skutečně rádi,
velmi těšíme. Tak se snad v dubnu dočkáme.

Těšme se do školy
Duben – měsíc zápisu do prvních tříd!
Ano, tak to bylo pár let zpětně, ale již
ten loňský zápis na aktuální školní
rok probíhal opravdu nelidsky dálkovou formou. Předání papírů, formulářů, vyřízení administrativy a konec.
Žádné povídání s dětmi, žádný bližší
kontakt, nic. Strach a nejistota, doufání ve skutečnost, že tenhle blázinec
brzo skončí…
Jsem ráda, že rodiče i přes uzavírku
mateřské školy pozitivně reagovali na
naši nabídku online diskuze, kterou
jsme 23. a 24. března vedli společně
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na Skypu, kde byla nabídnuta a prezentována možnost prezenční formy
zápisu, a kdy rodiče měli možnost
klást dotazy na skutečnosti, které je
zajímají. Slovem i obrazem  tuto diskuzi provázely pedagožky budoucích
prvních tříd, Mgr. Jiřina Holleschová
a Mgr. Emilie Ščurková.
Byť je tedy situace napjatější než loni,
rozhodli jsme se s pedagogy k podobě
zápisu v prezenční formě, takže se velmi těšíme na dubnová odpoledne, kdy
samozřejmě za přísných hygienických
podmínek budeme vést individuální
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zápisové rozhovory s dětmi.
A ještě více se těšíme a doufáme
v realizaci naší jarní miniškoličky pro
budoucí prvňáčky – opět se jednou

týdně učitelky, děti i rodiče budou
setkávat v měsících květnu a červnu
společně na odpoledních společných
hodinách, kde si budou moci vyzkou-

šet, jak to v takové škole nakonec
bude probíhat.
Takže: těšme se do školy. Je to příjemné místo, které získalo opět svou
váhu a význam právě díky tomu, že je
již tak dlouho zavřeno
I když nemusíme, kreslíme
Výtvarná výchova trochu v době pandemie hyne. Výchovné předměty (tělák, hudebka, občanka) prostě při distanční výuce nehrají moc prim, proto
jsme velmi rádi, když se děti zapojují
a když zapojí svou fantazii právě při
výtvarných či tvůrčích aktivitách. Díky
nápadům našich pedagogů tak vytvářejí kostýmy pro karneval, který bohužel není, kreslí domácí úkoly a i jinak
jsou velmi nápadití. Děkujeme dětem
za aktivitu a rodičům za podporu při
těchto aktivitách. Jsme si vědomi, že
bez jejich pomoci by to často nešlo.
Pokochejte se proto některými z výtvorů našich žáků.
Natálie Jaššová, ředitelka školy.

Zima očima dětí
Jaro už potichoučku, nesměle klepe
na vrátka a zima pomalinku končí.
A tak jsme se v naší mateřské škole
rozhodli ještě na chvilku zavzpomínat
na krásné zasněžené dny a vyhlásili
výtvarnou soutěž: „Zima očima
dětí“. I když si letos děti zimu a zimní
sporty díky koronavirové situaci moc
neužily, přesto se jejich nadšení
z krásné zimy odrazilo i v pěkných
zimních obrázcích. Z každé třídy
jsme vybrali 3 zimní obrázky a jejich
autory ocenili drobným dárkem
a pěkným diplomem. Bylo to ale
velmi těžké, protože všechny práce
dětí jsou jedinečné a zajímavé,
proto jsme malou sladkostí ocenili
i všechny ostatní děti. Velmi se
těšíme na další krásné, tentokrát již
jarní obrázky.
Pavla Hasalová, učitelka MŠ

Projektový týden „Zvířátka v zimě“
Určitě všichni dobře víme, že děti mají velmi rády zimu.
Konečně napadlo plno sněhu a společně jsme si mohli užívat zimních radovánek. Nejen že jsme sáňkovali,
bobovali, koulovali se a stavěli sněhuláky, ale také jsme
mysleli na to, jak se asi zrovna mají zvířátka v lese.
Proto jsme pro děti připravili tematický týden s názvem
„Zvířátka v zimě“. Celý týden jsme si povídali o našich

lesních kamarádech a o tom, jak asi přečkávají zimu.
Děti si prohlížely obrázky, hledaly v knížkách a encyklopediích, plnily tematické úkoly, kreslily a vyráběly, zpívaly
si písničky o zvířátkách, povídaly pohádky, ale také jsme
si povídaly o důležité osobě, která se o ně stará. Mrzí
nás, že jsme si kvůli koronavirové situaci nemohli uspořádat společnou besedu s panem myslivcem, od které-
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ho by se děti určitě dověděly více. I přesto si ale mohly
prohlédnout paroží jelena nebo srnce, zuby divočáka,
anebo si vyzkoušet, jak by jim slušel myslivecký klobouk.
Ve čtvrtek 11. února si děti na zasněžené školní zahradě společně zasoutěžily a plnily různé úkoly. Nakonec
všechny třídy našly i zasloužený sladký poklad, který jim
sýkorky a vrabečci schovali do svých krmítek.
Společně jsme prožili týden plný zábavy, ve kterém se
děti nejen bavily a zasmály, ale také se naučily spoustě
nových věcí.
Jana Bučková, asistentka v MŠ

Společnou cestou k úspěchu
Je tomu již 18 měsíců, co Mateřská škola Budišov
nad Budišovkou započala realizaci svého projektu
z dotačního programu OP VVV pod názvem
„Společnou cestou k úspěchu“. Cílem tohoto projektu
je další rozvoj a prohlubování inkluzivního prostředí
v MŠ prostřednictvím výuky soustředěné na to, aby
se každé dítě naučilo využívat svůj potenciál a umělo
komunikovat a spolupracovat s ostatními. To vše za
současné spolupráce s rodiči/zákonnými zástupci dětí,
navštěvující mateřskou školu. Zároveň spolupracujeme
s předškolním klubem Krteček a pedagogy Základní školy
v Budišově nad Budišovkou. Díky podpoře všestranného
rozvoje dítěte se snažíme dětem zajistit plynulý přechod
z mateřské školy do základní školy.
Zavedli jsme nový přístup ve vzdělávání dětí v mateřské
škole pomocí metody Grunnlaget. Nejen k tomuto účelu
získala MŠ díky projektu řadu nových pomůcek, včetně
speciální pomůcky Klokanův kufr a Klokanovy kapsy,

které přispívají k celkovému rozvoji dítěte a zdokonalují
jeho logické myšlení. Jednou z nejoblíbenějších pomůcek
je minikatedra s výukovými programy, se kterou se děti
učí a rozvíjí své dovednosti a digitálních kompetence.
Moderní technologie si získávají pozornost dětí a tím
snadněji vedou k záměrnému učení hrou. Výhodou
využití těchto prostředků pro vzdělávání v mateřské
škole a aktivním zapojením dětí pomocí prožitkového
učení při práci s multimediální minikatedrou je i to, že tyto
technologie jsou využívány na základní škole, a děti tak
budou připraveny pro učení a práci s interaktivní tabulí
a dovedou s takto získanými informacemi lépe pracovat.
Informace o projektu jsou průběžně zveřejňovány na
nástěnce umístěné v mateřské škole, na webových
stránkách MŠ a také v Budišovském zpravodaji.
Za MŠ Lucie Jakelová

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

COVID-19 a očkování seniorů
Od února letošního roku bylo spuštěno očkování proti
nemoci COVID-19 pro veřejnost. Nejprve se jednalo
o občany s věkovou hranicí 80+, o několik týdnů později
se přidali občané 70+, zaměstnanci školských zařízení,
nyní také chronicky nemocní lidé. Věříme, že očkování
bude nadále pokračovat a věková hranice se bude
postupně snižovat, dokud nebudou uspokojeni všichni
zájemci o očkování.
Jak jsme vás informovali v předchozím zpravodaji,
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město Budišov nad Budišovkou svým občanům nabídlo
pomoc nejen s registrací zájemců o očkování, ale také
s dopravou do očkovacího centra v Odrách. Od počátku
registrací vozíme na očkování každý týden několik
seniorů, některé seniory dopraví na očkování jejich
rodiny či přátelé. Část z nich je již dnes naočkováno
i druhou dávkou vakcíny. O jejich dopravu do Oder i zpět
se starají dobrovolní hasiči a zaměstnanci firmy TeSport
se svým elektromobilem.
V druhé polovině března získala již očkovací látku
i MUDr. Věra Mikulíková. Vzhledem k tomu, že se jednalo
o očkování většího počtu seniorů, bylo domluveno, že
očkování proběhne v kulturním domě z důvodu většího
prostoru a možnosti sezvat více lidí najednou. Očkování
proběhlo hladce, paní doktorce Věře Mikulíkové
a sestřičkám Evě Holouškové a Lence Gorčákové šla
práce od ruky a stovka zájemců byla během sobotního
dopoledne naočkována. Další očkování budou
následovat.
V případě vašeho zájmu se můžete stále obracet na
telefonní číslo 773 346 805 (Středisko volného času,
Kamila Kohoutková), registraci provádíme k MUDr. Věře
Mikulíkové i do očkovacího centra v Odrách, dle vašeho
zájmu.
Za SVČ Kamila Kohoutková

23

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

Jarní prázdniny v Domečku
Středisko volného času si připravilo
na období jarních prázdnin zábavnou
hru PO STOPÁCH STOP. Zažít jste
tak mohli trošku pohybu na čerstvém
vzduchu, naučili jste se poznávat zvířecí stopy a dozvěděli se pár zajímavostí ze světa zvířat. Na stránkách
SVČ byly ke stažení mapka Budišova
a hrací karta, které jste pro tuto hru
potřebovali. V mapě byla zakreslena
jednotlivá stanoviště, kde vás stopaře
čekala informace o zvířatech, nebo
o tom, jak se správně o zvířata v lese
starat. Zároveň zde byla připravena
otázka, jejíž odpověď jste si zapsali

do své soutěžní karty. Po zvládnutí
celé trasy a uvedení správných odpovědí vedly vaše poslední kroky do
Domečku SVČ, kde na všechny stopaře čekala sladká odměna.
Prázdniny sice skončily, ale my dále
v soutěžích pokračujeme a vy při
nich můžete popustit uzdu kreativitě, fantazii, tvoření. VOLÁNÍ JARA
se zhostily nejen děti, ale i maminky,
a vyrobily úžasné věci, které sluníčko
a jaro srdečně volaly. MALÝ ČTENÁŘ byla soutěž pro děti, které rády
čtou, děti nám posílaly namalované
obrázky nebo fotky vlastních kostýmů

oblíbených hrdinů z knih. Také proběhlo několik BLESKOVEK, kterých
se většinou účastní starší kategorie
příznivců SVČ, a prověřovali jsme při
nich znalosti místních obyvatel, např.
otázkami kolik oltářů má náš kostel,
jak se jmenovali demokraticky zvolení starostové města Budišova apod.
Dostali jsme od vás také několik
sponzorských darů, ty budou použity
jako odměny do dalších soutěží. Tímto VŠEM dárcům děkujeme, protože
i díky nim můžeme v těchto aktivitách
pokračovat!
Za SVČ Hana Košarišťanová

Domov Letokruhy

Uvítání svátků jara a mezigenerační propojení
I když to za oknem tak nevypadá,
přišlo k nám jaro a s ním přípravy na
svátky jara – Velikonoce. V našem
domově už uživatelé netrpělivě vyhlížejí příchod jara. V této nelehké
době omezování osobních kontaktů se už uživatelé těší na příjemné
zahřátí prvních jarních paprsků. Aby
čas ubíhal rychleji a příchod jarních
paprsků jsme se dočkali co nejdříve,
zapojili se naši uživatelé a pracovníci do velikonoční výzdoby. Každý
podle svých schopností přispěl ke
společné práci. Ten barvil vajíčka,
jiný vyráběl věnce na dveře, další
vyráběli velikonoční zajíčky. Jeden
náš uživatel celý život pletl velikonoční pomlázky a chtěl nám svoji
dovednost ukázat. Tak se zabral do
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práce, že upletl asi 30 ks pomlázek
z vrbového proutí. Některé si vzali
uživatelé, ale většina pomlázek byla
určena jako dar dětem z Dětského
domova v Budišově nad Budišovkou. Aby na tuto práci nebyl pán
sám, velmi ochotně a bravurně mu
pomáhaly s vázáním pentlí naše uživatelky. Šlo jim to pěkně od ruky. Při
práci si popovídali a cítili se užiteční
a potřební. Den jim utekl, ani nevěděli jak. Kéž by takových dnů bylo
více. Když byly všechny pomlázky
hotové, společně se zasmáli a zavzpomínali, jak slavili své Velikonoce. Za jejich úsměvy a vyzařující
radost z tváří jim děkujeme. Tenhle
impuls nám pracovníkům dává potvrzení, že naše práce je potřebná.
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Masopust
Masky, koblihy, tanec a zpěv. Těmito slovy se dá popsat náš Masopust.
V úterý 16. února přišel do domova
masopustní průvod masek. Nechyběl kominík, selky a hospodáři, jeden
i s basou, vězeň, šašek, vosa, no
prostě průvod, jak má být!
Předali hospodyni domova masopustní košík. Svým tancem a zpěvem bavili všechny naše uživatele.
K poslechu i tanci hrála kytara a nechybělo bohaté občerstvení.
Bc. Vladimíra Svobodníková, DiS.,
Letokruhy

ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ A SPORT

AMK - začátek sezony se posouvá…
Nekonečné jednání,
prohlášení a posouvání termínů všech
plánovaných závodů
a akcí se dovídáme od
AČR skoro každý den v jiném podání.
Je opravdu nemožné potvrdit anebo
zajistit naplánovanou akci. COVID
19 je všude kolem nás. V omezeném
režimu se dá trénovat na některých
motokrosových tratích ČR. Vše je organizováno, tak aby byly dodržovány
všechny zákazy a příkazy. Dnes už
je jasné, že termíny prvních závodů
budou posunuty. Navíc závodit bez
řádné přípravy a tréninku je dost velké riziko. To si nikdo z jezdců a pořadatelů nedovolí. Proto se kluci snaží zvládat přípravu částečně podle
svých možností. Naši domácí jezdci
nejčastěji trénují na trati v MX Parku
v Zábřehu u Opavy. Trať se pravidelně upravuje a pro přípravu je ideální.
Snad se po rozvolnění vypravíme
také na další tratě v ČR. Trochu více

času máme na jednání s partnery a sponzory. Snažíme se vylepšit
naše vztahy a pro kluky připravit co
nejlepší podporu a zázemí. Snad se
vše podaří a jezdci budou dovážet
jen ty nejlepší výsledky.
Za AMK Milan Švidra

TJ SPARTAK Budišov nad Budišovkou
Vážení sportovní přátelé, dlouho jsem
nedával žádný příspěvek do zpravodaje, nebylo totiž ani moc o čem psát.
Díky neutěšené situaci kolem covidu
se sportování na amatérské úrovni úplně zastavilo. Tréninky, zápasy
i turnaje jsou zrušeny, takže naši borci
mohou sportovat jen individuálně, a to
je pro fotbalisty spíše za trest. Neko-

naly se ani tradiční halové turnaje - turnaje mládežnických družstev „O POHÁR STAROSTY“, „TURNAJ STARÝCH PÁNŮ“ a turnaj pořádaný B mužstvem. Všechny
nás to nesmírně mrzí, ale snad to vyjde za rok.
Nepříznivou situací jsou však, dle mého názoru, nejvíce postiženi malí fotbalisté. Roční výpadek je pro ně naprosto šílený, proto tímto apeluji na rodiče našich malých
fotbalistů, aby své ratolesti v této špatné době podporovali a zkusili vyřešit absenci tréninků a zápasů alespoň
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nějakými individuálními
tréninky. V případě, že
si nevíte rady, kontaktujte své trenéry, rádi Vám
poradí. Doba je těžká,
ale vydržte, situace se
určitě co nevidět zlepší
a my se zase potkáme
na fotbalovém trávníku.
Mám jeden dluh, který
vznikl, dá se říct, také
kvůli covidu. V létě 2020
ukončil svou činnost
v TJ Spartak Budišov
nad Budišovkou pan
Radim Němeček. Dlouholetý člen, bývalý hráč
a funkcionář se rozhodl odpočinout si a skončit ve funkcích sekretáře a člena výboru. Původně jsem mu chtěl
poděkovat slavnostně na plánované podzimní valné hromadě klubu, ale ta se bohužel odložila na neurčito. Proto
jsem zvolil cestu prostřednictvím zpravodaje.

Takže:
Milý Radime, jménem členů TJ Spartak Budišov nad Budišovkou Ti děkuji za Tvou dlouholetou a obětavou práci
trenéra a funkcionáře klubu. Lidí, jako jsi Ty, kteří jsou
ochotni obětovat svou energii a volný čas ve prospěch
druhých, je velmi málo, proto si jich nesmírně vážím.
Vzhledem tomu, že Tě dění v klubu a kolem něj pořád
hodně zajímá, živím nějakou malou naději, že se začneš
nudit a zase s námi budeš spolupracovat (jo a dárkový
koš dostaneš, ale až na valné hromadě ). Takže ještě
jednou díky a hodně štěstí.
Chtěl bych ještě na závěr prostřednictvím našeho Budišovského zpravodaje pozdravit všechny lidi, a to nejen
z Budišova, ale i přilehlého okolí a vzkázat všem - neklesejte na mysli, choďte, běhejte, hýbejte se, máme v našem okolí nádhernou přírodu a čistý vzduch, tak toho
využijte. Vždyť se ne nadarmo říká „ve zdravém těle,
zdravý duch“, nemám pravdu?
Brzy na viděnou na fotbale! SPORTU ZDAR A FOTBALU
ZVLÁŠŤ!!!
Roman Pecník
Předseda TJ Spartak Budišov nad Budišovkou

Masopust 2021 v Guntramovicích
Letošní masopustní čas byl vzhledem k vládním nařízením
v jiném kabátě. Masopustní průvod neprocházel vesnicí,
ale jednotlivé masky zůstávaly doma a společně byly
k vidění ve vývěsce u autobusové zastávky v Dolních
Guntramovicích.
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Všichni věříme, že příští rok se sejdeme při tradiční
obchůzce, a tato zvláštní doba bude minulostí.
Za SDH Guntramovice Růžena Košarišťanová
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Psům je to šumafuk…
Minulý článek jsem začínala
nadějí, že až budu psát
příště, bude situace lepší…
Bohužel. Psí život se ale
nezastavil, jen teď běží
v jiném režimu, stejně jako
ten lidský. Ve výcviku se musí
pokračovat, protože psovi je
situace šumafuk a nemůžete
ho „vyřadit z provozu“. Velmi
nám chybí společně strávený
výcvik, ale nic se nedá dělat. A tak si každý pomáhá,
jak může, a zaměřujeme se na činnosti, ke kterým
nepotřebuje figuranta ani kladeče stop. Tou činností je
výcvik poslušnosti a trénink vlastních stop. Navíc máme
dost mláďátek a s těmi se pracovat musí od chvíle, kdy
si je slavnostně přinesete domů. Možná je tato doba
v jistém smyslu i přínosem, protože domácí mazel povýšil
na jedno z mála příjemných rozptýlení v časech home.
Tak se stane, že třeba jen čtyřměsíční batole začíná
rozumět povelu ke mně, k noze, sedni, lehni, stopa…
Nevyšiluje v kotci a už také chápe, že loužičky do domu
rozhodně nepatří. Také vás donutí k tomu, abyste se
zvedli ze židle a šli se rozpohybovat ven. Mám dojem,
že teď na procházkách vídávám mnohem víc lidí než
dřív, a to je určitě dobře. Ale mějte na paměti, že pokud

s sebou máte psa, musíte ho mít pořád pod kontrolou.
Nikdo určitě netouží po pocitu bezmoci, kdy se od vás
pes pekelnou rychlostí vzdaluje, protože mu čumák
olízl pach zvěře, nebo spatřil potencionálního nepřítele
a jde si to s ním okamžitě vyřídit, či je jen zvědavý na
podobně vypadající zvířátko. Ne každý pes se nechá
očichávat cizím a je úplně jedno, jak je „malý“. Chcete-li
si procházku užít a vrátit se beze ztrát, musíte předvídat
nebo vidět dřív. V křoví a podél lesa je zvěřinec, za
zatáčkou číhá vlkodlak a každou chvíli nečekaně vyrazí
auto. Proto mějte při sobě vždy něco, čemu dá váš
miláček přednost, a přiběhne raději k vám. Minule jsem
doufala, že situace bude lepší… Tak snad v květnu.
Mgr. Lenka Galová

KAFIRA pomáhá lidem se zrakovým postižením
KAFIRA o.p.s. je neziskovou organizací založenou v roce 2002,
se záměrem pomáhat lidem s těžkým zrakovým postižením. I nyní
v době pandemie COVID-19 poskytuje své služby a pomůže vám
zvládnout váš handicap.
V KAFIŘE se snažíme se vytvořit zázemí, které povzbuzuje, motivuje a dodává „chuť do života“. Poskytujeme
registrované sociální služby, které podporují soběstačnost a samostatnost a zvyšují šance nalézt vhodné pracovní uplatnění. Zrakově postiženým nabízíme podporu
soběstačnosti v péči o sebe, o domácnost a při zvládání

činností běžného dne. Pomůžeme s výběrem vhodné
kompenzační pomůcky, její zapůjčení a předvedení, stejně jako s vyřízením žádosti na její pořízení. Naši odborně
vyškolení lektoři naučí klienta samostatnému pohybu ve
venkovním i vnitřním prostředí, stejně jako výuku Braillova
písma či zvládnutí informačních a komunikačních technologií. Služby poskytujeme bezplatně a to jak ambulantně,
tak v terénu v rámci celého Moravskoslezského kraje,
ve střediscích v Opavě, Ostravě, Novém Jičíně a Frýdku
-Místku. Uživateli našich služeb jsou dospělí a senioři, se
zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením.
Bližší informace získáte na www.kafira.cz
Mgr. Radim Miklas, koordinátor
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Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2021

Vážení spoluobčané,
v letošním roce byla Tříkrálová sbírka úplně jiná. Díky
vnějšním okolnostem, se tradiční koleda nemohla
uskutečnit, a tak vám Kašpar, Melichar a Baltazar
žehnali pouze online. Nechtěli jsme ale zůstat jen
u toho, a proto jsme alespoň roznesli tříkrálový pozdrav
ve formě dopisu a když to bylo možné napsali jsme
požehnání na dveře.
Abychom vám dali i možnost přispět v hotovosti, domluvili
jsme se s asistenty některých obcí na rozmístění
stacionárních pokladniček, které jste mohli najít na
úřadech, v obchodech, v kostelích nebo u asistentů.
Online koledování vyžadovalo nový přístup jak od
nás, tak především od Vás dárců. Abyste podpořili
charitní dílo skrze Tříkrálovou sbírku museli jste
pomocí počítače poslat platbu na tříkrálový účet, nebo
se složenkou zajít na poštu. Tedy udělat krok navíc,
abyste uskutečnili dobrý skutek. Nesmírně si toho

ceníme a výnos Tříkrálové sbírky využijeme, jak nejlépe
dovedeme ve prospěch našich služeb, aby mohli sloužit
našim potřebným spoluobčanům (seniorům, nemocným,
opuštěným, v tísni). Při psaní těchto řádků mi na mysl
přicházejí slova Ježíše Krista: „Cokoliv jste učinili
jednomu z těch nejposlednějších lidí, mě jste učinili“,
Mat. 25,40. „Radujte se a prozpěvujte si, protože Vás
v nebi čeká velká odměna“, Luk 6,23.
K dnešnímu dni máme vykoledováno 702 223 Kč.
Z toho online 439 184 Kč a ze stacionárních pokladniček
263.039 Kč. Což dělá 72 % oproti výtěžku z Tříkrálové
sbírky z roku 2020. Je to úžasný výsledek, za který Vám
moc děkujeme. Kompletní výsledky za celou Českou
republiku naleznete na webu Tříkrálové sbírky: www.
trikralovasbirka.cz.
Za organizátory Tříkrálové sbírky s úctou a s vděčností
Bc. Petr Kučerka, ředitel Charity Odry

Ukliďme svět!
Na Den Země i po celý rok nás
příroda potřebuje!
Tisková zpráva Českého svazu ochránců přírody
Hlavní úklidový termín dobrovolnické akce Ukliďme svět,
kterou v Česku koordinuje Český svaz ochránců přírody
(ČSOP), letos kvůli pandemii posouváme z března až na
Den Země 22. dubna. Dobrovolníci však mohou uklízet
po celý rok. Do 10. března je možné objednat si u ČSOP
na jarní úklidy pytle na odpadky a trička. Počítají se i individuální a rodinné úklidy.
ČSOP je zpestří i nejrůznějšími aktivitami zaměřenými
na poznávání přírody. Více na
www.uklidmesvet.cz.
Český svaz ochránců přírody
k dnešnímu dni eviduje v akci
Ukliďme svět! více než 100
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jarních úklidů. A další stále přibývají. Ukazuje se tak, že i přes složitou situaci, která nyní světu vládne,
lidé nezapomínají na své životní
prostředí. Do přírody se smí, což
bohužel je vidět i na tom, že se plní
odhozenými odpadky. K jejich úklidu lze využít jakoukoli individuální
vycházku. Stačí si přibalit s sebou
pytel, v němž posbíraný nepořádek z přírody odneseme. I drobný
individuální úklid přírodě pomůže a i takovým se můžete
pochlubit na webu či na facebookové stránce kampaně
Ukliďme svět! Navíc počítáme s tím, že postupem času
bude možné organizovat i tradiční velké úklidy.
Ochránci přírody zároveň vyzývají, aby své úklidy na
www.uklidmesvet.cz přihlašovali i ti, kteří materiální pomoc využít nepotřebují. „Získáme tak přehled o skutečných počtech proběhlých úklidů, což může motivovat
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i další případné zájemce o tuto akci,“ říká k tomu Veronika Andrlová, koordinátorka kampaně z Českého svazu
ochránců přírody.

vzniklé černé skládky a pohozené odpadky. Tuto akci od
roku 1993 organizuje Český svaz ochránců přírody. Do
kampaně se každoročně zapojují tisíce dobrovolníků.
V letech 2017–2020 se kampaň konala společně s kampaní Ukliďme Česko. Od roku 2021 pokračuje opět samostatně. Smyslem kampaně Ukliďme svět! není však
jen samotné uklízení odpadků – účastníci zároveň posilují vztah k přírodě s prostředím ve svém okolí.

Uklízet v přírodě však lze už nyní. A aby taková vycházka
spojená s uklízením byla ještě o něco zajímavější, připravuje ČSOP na každý měsíc tematickou soutěž, v níž se
spojuje sbírání odpadků s pozorováním přírody. Výherci
každé soutěže se mohou těšit na zajímavé odměny. Také
informace o aktuálních soutěžích najdete na webu www.
uklidmesvet.cz,“ doplňuje Veronika Andrlová z ČSOP.

Kontakt: Veronika Andrlová, tel.: 773 198 015, info@
csop.cz

Ukliďme svět! je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky jako součást kampaně Clean Up the World. Jejím cílem je uklidit nelegálně

Ukliďme svět v roce 2021 podpořili: Ministerstvo životního prostředí, Hlavní město Praha, ALPINE PRO, DPD
CZ, DB Schenker a EKO-KOM.

Nadace ČEZ 2021

PŘEHLED GRANTOVÝCH PROGRAMŮ
NADACE ČEZ 2021
V roce 2021 budeme opět podporovat energii lidí, kteří pomáhají měnit život okolo sebe k lepšímu.

Nadace ČEZ vyhlásila granty na rok
2021. V loňském covidovém roce
podpořila v Moravskoslezském kraji
rekordní počet projektů
Čtyři grantové projekty Nadace ČEZ
už jsou opět otevřené pro příjem žádostí, celkem jich letos nadace otevře šest. Vloni podpořila v Moravskoslezském kraji rekordní počet projektů – na více než 240 prospěšných
aktivit přispěla bezmála 15 milionů
korun. Více než třetina darovaných
prostředků šla na zmírnění dopadů
epidemie covid-19, ať už se jednalo
o nákup dezinfekčních prostředků,
nemocničního vybavení nebo podporu hasičů, domovů pro seniory
a škol. Rekordní byl rovněž zájem
o grant Stromy a o nový program zaměřený na rozvoj neziskových organizací.
Největší firemní nadace v České
republice má za sebou velmi rušný
rok. Ostré tempo ale nasadila i letos:
hned na začátku roku spustila dva
grantové programy, v únoru otevřela
další dva a poslední dvojici začátkem března.
„Loni jsme v Moravskoslezském kraji směřovali více než třetinu financí
na pomoc proti epidemii covid-19.
V rámci rychlé krizové pomoci jsme
podpořili nákup dezinfekčních prostředků, šití roušek, rozvozy léků

PODPORA REGIONŮ
Podpora sociálních, zdravotních, environmentálních a komunitních aktivit v celé ČR
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU

celoročně
právnické osoby v ČR
není stanovena

ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ
Podpora výstavby a obnovy dětských a sportovních hřišť
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
celoročně
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
právnické osoby v ČR
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU
2 000 000 Kč
STROMY
Podpora liniové výsadby stromů – především nových a obnovovaných alejí a stromořadí
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
1. 2. – 26. 2. 2021; 1. 6. – 30.7. 2021
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
právnické osoby v ČR
150 000 Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU
ORANŽOVÝ PŘECHOD
Podpora osvětlování přechodů pro chodce
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
1. 2. – 30. 4. 2021
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
města a obce v ČR
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU
120 000 Kč
ZAMĚSTNANECKÉ GRANTY
Podpora neziskových organizací, ve kterých se dobrovolně
angažují zaměstnanci Skupiny ČEZ v ČR
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU

1. 3. – 31. 3. 2021
neziskové organizace, ve kterých se dobrovolně
angažují zaměstnanci Skupiny ČEZ v ČR
30 000 Kč

NEZISKOVKY
Podpora rozvoje a profesionalizace neziskových organizací ve službách
přímé sociální péče podle § 34 zákona o soc. službách
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
1. 3. – 26. 3. 2021
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
neziskové organizace poskytující služby
přímé péče v sociální oblasti
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU
200 000 Kč
Podrobnosti ke všem grantovým řízením a informace o našich dalších projektech a
aktivitách najdete na www.nadacecez.cz.
Tým Nadace ČEZ

www.nadacecez.cz

nebo jídel zranitelným skupinám
obyvatel. Další peníze směřovaly na

JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ

vybavení do nemocnic, ale také hasičům, na podporu on-line výuky nebo
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na zmírnění izolace klientů v domovech pro seniory,“ vyjmenovává ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.
I letos poběží šest grantových programů. Podpora regionů zaměřená na charitu, kulturu, zdravotnictví, sport
i ekologii, a podpora výstavby a obnovy Oranžových
hřišť jsou otevřeny celoročně. Jen Oranžových hřišť má
nadace na kontě po celé republice přes 600 za 388 milionů korun. Už dávno se přitom nestaví jen dětská a sportovní – obce mají čím dál větší zájem také o workoutová či seniorská. Od začátku února mohou obce, školy,
hasiči, skauti i další spolky žádat o podporu na výsadbu
zeleně v rámci grantu Stromy, který za dobu svého trvání
vrátil do české krajiny přes 100 000 stromů. Rovněž od
února je možné podávat granty do programu Oranžový
přechod zaměřeného na zvýšení bezpečnosti přechodů
pro chodce. Od roku 2013 jich Nadace ČEZ pomohla
lépe osvětlit přes 170.
Loni také nadace odstartovala nový grantový program
Neziskovky, určený na podporu rozvoje a profesionalizaci českého neziskového sektoru. „Pilotní grantové řízení
vzbudilo obrovský zájem – během jednoho měsíce dorazilo přes 260 žádostí, nadace vyhověla 54 z nich částkou
4,6 milionu korun. Na základě pozitivního ohlasu proto
Neziskovky opět vyhlásíme letos v březnu,“ říká Ziková.
Moravskoslezské organizace byly v rámci Česka nejak-

tivnější, získaly na svůj rozvoj přes 1,2 milionu korun.
Nadace ani letos nezapomene na lidi, kterým nepřál
osud, a na podzim spustí tradiční charitativní projekt „Plníme přání“, do něhož osoby v těžké životní situaci doporučují samotní zaměstnanci Skupiny ČEZ. Těm jsou
určeny i zaměstnanecké granty, změřené na podporu
neziskových organizací v České republice, na jejichž
činnosti se aktivně podílejí právě zaměstnanci Skupiny
ČEZ.
Nadace ČEZ Přehled všech aktuálních grantových řízení
i pravidla pro podání žádostí jsou k dispozici na webových stránkách Nadace ČEZ (www.nadacecez.cz).
Grantová řízení Nadace ČEZ 2021
Grantové řízení

Příjem žádostí

Oranžové hřiště

celoročně

Podpora regionů

celoročně

Stromy

1. 2. - 26. 2. 2021
1. 6. – 30. 7. 2021

Oranžový přechod

1. 2. – 30. 4. 2021
Vladislav Sobol, mluvčí ČEZ

Covid-Kultura 3

Vážení občané Budišova, určitě jste
zaznamenali, že Vláda ČR schválila pomoc nejen podnikajícím, které
ovlivnily restrikce kvůli proti epidemiologickým opatřením, ale také
další miliardu korun na pomoc lidem
pracujícím v oblasti kultury. V současnosti naše ministerstvo kultury,
ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu, připravilo další
dvě výzvy. Jedna je pokračování
programu COVID kultura (podpora
umělců, herců, kouzelníků, tanečníků, hudebníků, ale také zvukařů,
osvětlovačů apod.), avšak ještě navíc rozšířena například o výtvarníky
a spisovatele. Druhá výzva je určena pracovníkům v audiovizuálním
umění.
V programu COVID-Kultura 2, který
byl ke konci prosince 2020 ukončen, bylo podáno celkem 5 934 žádostí za 819 milionů korun. Z toho
5 002 žádostí za 300 milionů korun
podaly osoby samostatně výdělečně činné. Úspěšnost žadatelů byla
kolem 90 %.
Vím, že u nás v Moravskoslezském
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kraji, v okrese Opava, i v samotné
vaší obci, působí mnoho umělců, kterým současná situace příliš nepřeje.
Zároveň jsem si vědom, že mnozí
z vás si nejste jisti, zdali se do toho
programu můžete zapojit, jak vyplnit
žádost apod. Proto, pokud byste měli
zájem se dozvědět bližší informace,

či něco zkonzultovat, určitě se na
mě obraťte - jiri.vzientek@mkcr.cz
či sledujte můj FB Jiří Vzientek | Facebook. Já a mí kolegové jsme vám
připraveni pomoci.
S úctou Jiří Vzientek
náměstek ministra kultury
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