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Slovo starosty
Milí občané a čtenáři našeho zpravodaje,
tak jsme o rok starší a můžeme se směle vrhnout do roku
2019. Tento rok bude opět bohatý na připomenutí historických událostí. Bohužel, většinou jsou to bolestivé vzpomínky pro náš národ. Padesáté výročí sebeupálení Jana Palacha
a vítkovského rodáka Jana Zajíce, okupace z března 39 a začátek 2. světové války v září 39. Na 30. výročí tzv. sametové revoluce už máme příjemnější vzpomínky, zde si něco
pamatuji už i já. Připomeneme si 30 let od okamžiku, kdy
se naše země vydala na cestu ke svobodě a demokracii. Je
to třicet let od chvíle, kdy jsme přestali být ruskou gubernií
a převzali odpovědnost za budoucnost. Třicet let, kdy si vše
dobré i zlé děláme my sami. Nezapomínejme, že mladí lidé,
studenti hráli v těchto událostech důležitou roli. Máme zde
svobodu a demokracii, to již považujeme za samozřejmé,
ale tyto základní hodnoty se nám začínají pomalu ztrácet,
aniž bychom si to připustili. Státu musíme hlásit kde co,
aby nás mohl šmírovat a měl pěkně jak ovce pod kontrolou,
dochází ke zpochybňování nezávislosti soudů, už nám nevadí, že někdo byl estébákem, klidně vyznamenáme policistu, který mlátil obuškem studenty na Národní třídě a tak by
se dalo pokračovat. Není to však tak zlé, ekonomika roste,
zvedají se platy, snad i spokojenost občanů. Pěkně to vystihuje jeden citát: s plným žaludkem se uvažuje těžce, ale
zato loajálně.
Předpokládám, že i v našem městě si 30 let od sametové revoluce připomeneme, přestože ještě konkrétní akce není naplánovaná, byl bych rád, kdyby se ve spolupráci se spolky
podařilo něco pěkného uspořádat, tak jako tomu bylo vloni.
Venku mrzne, až praští, stavět se ještě nedá, myslíme již
na budoucnost, makáme jak naše vláda a předkládáme vám
seznam započatých i plánovaných investičních akcí a dotačních žádostí. Na letošní rok se opravdu hodně těším. Začne se rekonstruovat, zahajujeme realizaci nových projektů,
zkrátka bude toho hodně. Hned se lépe pracuje, když vidíte výsledky. Loňský rok, přestože byl předvolební, se toho
moc investičně zajímavého neudálo, kromě rekonstrukce
chodníků. Výsledek hospodaření z roku 2018 je bezmála +5
mil, což je dobře, ale není to na plácání po ramenou, protože se moc neinvestovalo. Finance navíc se budou letos
náramně hodit na doﬁnancování dotačních akcí. Neustále
nás straší krizí a ochlazením ekonomiky, což jistě přijde,
ale v jaké míře poklesne ekonomika a následné příjmy do
městských rozpočtů, to zatím nevíme, ale musíme s tím počítat. Na začátku roku jsme v zastupitelstvu schválili prodej
většího pole před Starými Oldřůvkami cca za 3,7 mil. Nebyl
to pro nás do budoucna strategický pozemek, dostali jsme
nabídku na odkup za tržní cenu, tak jsme toho využili. Peníze neprojíme, ale budou sloužit na doﬁnancování investičních akcí. Dotačních žádostí je podáno celkem 12 a musíme
být připraveni na variantu, že většina vyjde, ať je z čeho to
ﬁnancovat. Vesměs jsou to žádosti zaměřené na infrastrukturu (chodníky, cesty, zateplení, rekonstrukce), byl by hřích
nevyužít těchto dotačních příležitostí.
Na konci minulého roku jsme se mohli seznámit s výsledkem znaleckého posudku zaměřeného na vývoj ekonomiky v našich lesích, který zpracovala Mendelova univerzita
v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta. Jeden ze závěrů zněl:
hospodářský výsledek hospodaření na lesním majetku bude
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v příštích cca 10 letech záporný, poté bude cca 20 roků mírně kladný a opětovné výnosy v obvyklé výši lze očekávat
cca za 60 roků. Bohužel se potvrdil stávající stav, kdy jsme
nuceni lesy dotovat nemalými částkami, ale řekli jsme si na
zastupitelstvu, že lesy zachováme pro další generace. Na
lesy nelze pohlížet jen jako na zdroj příjmu, ale lesy mají
i rekreační funkci, důležité je environmentální, ekologické
hledisko, zadržují vodu, tvoří krajinu, slouží k myslivosti.
To zdaleka není uvedeno vše. Naštěstí nás nepostihla kůrovcová kalamita prakticky z roku na rok, jak nyní můžeme
sledovat v jiných oblastech, kdy dřevo neprodáte ani nestihnete zpracovat. Budeme doufat, že vláda se na lesy zaměří
a bude zde směřovat v budoucnu ﬁnance, tak aby se lesy
podařilo v postižených oblastech co nejdříve obnovit.
Na konci roku jsme byli pozváni s místostarostou na slavnostní otevření Domova Letokruhy za účasti hejtmana MSK
a jeho náměstků. Musím konstatovat, že se rekonstrukce náramně povedla a je se čím pyšnit. Dík patří zřizovateli, paní
ředitelce Mgr. Kamile Molkové a samozřejmě i zaměstnancům. Je dobře, že se město rozhodlo před 5 lety darovat budovu i pozemky kraji, město by takovou rekonstrukci nezvládlo
a neuﬁnancovalo. Bohužel s vedením kraje jsme mohli pohovořit jen krátce, alespoň jsme domluvili, že zde letos proběhne jednání rady kraje nebo setkání vedení kraje se starosty.
Máme témata a projekty, kde je třeba hledat podporu. Byla
nám představena vizualizace, jak by mohl vypadat deskobarák a okolní pozemky po přestavbě. Pokud se to povede, tak
to celý areál pozvedne ještě o stupínek výš. Opět se potvrdilo
dobré rozhodování bývalých zastupitelů. Deskobarák jsme
v dražbě koupili (kdoví, co by zde již bylo: koně, traktory…)
a vloni prodali kraji za tu samou částku. Získané peníze budou použity na rekonstrukci chodníků okolo Letokruhů, což
jsme náměstkovi kraje slíbili a také plníme.
Ono to není jednoduché. Ve mně samotném se to kolikrát
bije, kupujete mnohdy ruinu, aby to nekoupil druhý, ale nevíte co s tím, jestli to nebude časovaná bomba? To je případ
statku v Guntramovicích a Národního. Při troše štěstí, přípravě správného záměru a získání dotací se může podařit
pěkná věc.
No, a když jsem nakousl ruiny, zmíním areál bývalých
dřevařských závodů, což je brownﬁeld, tedy nevyužívaný,
starý průmyslový areál. Podstatné je, že areál chátrá více
a více, ale chtěl bych zde zmínit důležitou věc: město není
jeho majitelem a nemůžeme za stávající stav. Vstoupili
jsme do jednání s majitelem s tím, že město připraví projekt na demolici a požádá o 70% dotaci na tuto demolici,
kde lze uplatnit náklady na výkup, ale až po podání dotace. S majitelem jsme domluveni, že o odkupu do majetku
města se budeme bavit, až po podání žádosti o dotaci. Co
je velkou výhodou, nyní lze žádat dotaci už i na následné
využití revitalizovaného prostoru na nepodnikatelské účely. Jsou podporovány: volně přístupné volnočasové aktivity,
veřejná sportoviště, parky, zeleň, odpočinkové zóny parkoviště, garáže a prostory pro setkávání. To bude asi největší
oříšek vymyslet něco smysluplného, co by bylo v kontextu
s ohledem na přilehlý Domov Letokruhy, rodinnou zástavbu
a další speciﬁka Budišova, která asi nemusím zmiňovat.
Přeji fajn a pohodový rok 2019.
Ing. Patrik Schramm, starosta města
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Zveřejňování usnesení zastupitelstva a rady města
Od 31. 10. 2018 začal
městský úřad používat
webovou aplikaci UZOb.
Projekt UZOb je cestou
k elektronizaci práce zastupitelů. Aplikace řeší co možná nejefektivnější využití (předávání, uveřejňování, vyhledávání) informací zainteresovaným skupinám (zastupitelům, občanům,
zapisovatelům). Aplikaci ocení občané, kteří mají možnost
v uživatelsky příjemné a efektivní podobě procházet/fultextově vyhledávat jednotlivá usnesení.

Občan má možnost se k informacím dostat 3 různými způsoby:
1. vložením přímé adresy www.uzob.cz/nazevobce
2. klikem na odkaz UZOb
3. vložením adresy aplikace (www.uzob.cz) a dohledání
konkrétní obce (možno využít mapu, či menu „Hledej“)
Tyto informace jsou zveřejněny na webových stránkách
města v nabídkách MĚSTSKÝ ÚŘAD/ZASTUPITELSTVO MĚSTA/USNESENÍ ZASTUPITELSTVA a MĚSTSKÝ ÚŘAD/RADA MĚSTA/USNESENÍ RADY 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 státní
občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají právo na
neupravený text usnesení, který je k dispozici na sekretariátu
vedení města, Halaškovo náměstí 2, Budišov n/Budišovkou.
dne 21. listopadu 2018
(přítomno 5 členů rady města,
další přítomni: MěÚ - Ing. Hana Dlouhá, Miroslava Zatloukalová, jednání řídil starosta města Ing. Patrik Schramm)
 schvaluje přiložený Plán inventur v rámci inventarizace
majetku a závazků k 31. 12. 2018 pro město Budišov nad
Budišovkou, pověřuje starostu města podpisem dokumentů vyplývajících z Plánu inventur a stanovuje ředitelům
příspěvkových organizací realizovat inventarizaci majetku
a závazků k 31. 12. 2018 v souladu s platnými právními
předpisy a vnitřními předpisy;
 stanovuje ředitelům příspěvkových organizací předložit
ﬁnančnímu a správnímu odboru výsledky provedené inventarizace majetku a závazků, vč. inventurních soupisů
k 31. 12. 2018 v termínu do 9. 3. 2019;
 stanovuje ﬁnančnímu a správnímu odboru města předložit
radě města výsledky provedené inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2018 za město a příspěvkové organizace
v termínu do 30. 4. 2019;
 schvaluje výsledek hospodaření Města Budišov nad Budišovkou, okres Opava, p.o. za I. až III. čtvrtletí roku 2018;
 schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace
Mateřská škola Budišov nad Budišovkou, okres Opava, p.o.
za I. až III. čtvrtletí roku 2018;
 schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace
Základní škola Budišov nad Budišovkou, okres Opava, p.o.
za I. až III. čtvrtletí roku 2018;
 schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Středisko volného času Budišov nad Budišovkou, p.o.
za I. až III. čtvrtletí roku 2018;
 schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Technické služby města Budišov nad Budišovkou, p.o.
za I. až III. čtvrtletí roku 2018;
 schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace
Národní dům Budišov nad Budišovkou, p.o. za I. až III. čtvrtletí roku 2018;

 bere na vědomíí výsledek hospodaření obchodní společnosti Lesy Budišov nad Budišovkou, s.r.o. za I. až III. čtvrtletí
roku 2018;
 bere na vědomíí výsledek hospodaření obchodní společnosti
TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o. za I. až III. čtvrtletí
roku 2018;
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 33 pro rok 2018 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu:
o
v příjmové části rozpočtu
0000-4113 Neinvestiční přijaté transfery ze SR -26 000 Kč
3612-2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
+ 5 000 Kč
3632-2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. věcí + 4 000 Kč
3723-2112 Příjmy z prod. zboží
+ 7 000 Kč
6310-2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend + 10 000 Kč
o
ve výdajové části rozpočtu
3322-6371 Účel. invest. transfery nepodn. FO -175 000 Kč
3745-5169 Nákup ost., služeb
+ 175 000 Kč
2169-6121 Stavebnictví
- 100 000 Kč
3745-5169 Nákup ost. služeb
+ 100 000 Kč
6409-5901 Nespeciﬁkovaná rezerva
-72 000 Kč
3392-5141 Úroky vlastní (úvěr KD)
+ 10 000 Kč
3612-5141 Úroky vlastní (úvěr BD)
+5 000 Kč
2310-5141 Úroky vlastní (úvěr vodovod St. Oldřůvky)
+ 2 000 Kč
6171 – 5137 DDHM
+ 55 000 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 34 pro rok 2018 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši 250 132 Kč:
o
v příjmové části rozpočtu
0000-4116 Ost. neinvestiční přij. transf. ze SR (ÚZ
103533063 – evr. podíl)
+ 212 612,20 Kč
0000-4116 Ost. neinvestiční přij. transf. ze SR (ÚZ
103133063 – nár. podíl)
+ 37 519,80 Kč
o
ve výdajové části rozpočtu
3113-5336 Neinv. transfery zříz. PO (ÚZ 103533063
– evropský podíl)
+ 212 612,20 Kč
3113-5336 Neinv. transfery zříz. PO (ÚZ 103133063
– národní podíl)
+ 37 519,80 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 35 pro rok 2018 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu:
o
v příjmové části rozpočtu
0000-4116 Ost. neinvestiční přijaté transfery ze SR
- 1 165 000 Kč
0000-4116 Ost. neinvestiční přijaté transfery ze SR (ÚZ
103533063)
+1 165 000 Kč
0000-4116 Ost. neinvestiční přijaté transfery ze SR (ÚZ
103533063)
+ 790 000,85 Kč
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0000-4116 Ost. neinvestiční přijaté transfery ze SR (ÚZ
103133063)
+ 230 000,10 Kč
o
ve výdajové části rozpočtu
3299-5169 Nákup ost. služeb
+ 50 000 Kč
3299-5167 Služby školení a vzdělávání
+ 50 000 Kč
3299-5221 Neinvestiční transfery o.p.s.
+ 474 000 Kč
3299-5339 Neinvestiční transfery cizím př. org.
+ 141 000 Kč
3299-5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. + 305 000,95 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 36 pro rok 2018 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu:
o
v příjmové části rozpočtu
0000-4222 Investiční přijaté transfery od krajů (ÚZ 707)
2 398 000 Kč
o
ve výdajové části rozpočtu
6409-5901 Nespeciﬁkovaná rezerva
+ 2 398 000 Kč
bere na vědomíí likvidaci trvale nepotřebného majetku ve
vlastnictví Technických služeb města Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace RZ 2T4 64 62 z důvodu jeho
provozní neschopnosti a nevyužitelnosti dle přiloženého
protokolu;
bere na vědomíí likvidaci trvale nepotřebného majetku zrušené jednotky SDH Guntramovice - hasičské vozidlo Avia
A 30K z důvodů jeho provozní neschopnosti a nevyužitelnosti dle přiloženého protokolu;
doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků
následně:
Do vlastnictví Obchodně zemědělské společnosti ZEMPOL, spol. s r.o. postoupit z vlastnictví města Budišov nad
Budišovkou nemovitost:
o
Katastrální území Budišov nad Budišovkou
parcela č. 4457 TTP o výměře 46 704 m2
parcela č. 4452 ost. plocha o výměře 1 778 m2
parcela č. 4517 TTP o výměře 23 132 m2
Do vlastnictví města Budišov nad Budišovkou postoupit
z vlastnictví Obchodně zemědělské společnosti ZEMPOL,
spol. s r.o. nemovitost:
o
Katastrální území Staré Oldřůvky
parcela č. 179/1 TTP – část o výměře cca 2 900 m2
parcela č. 178/8 ostatní plocha o výměře 187 m2
parcela č. 2137/1 ostatní plocha - část o výměře cca 116 m2
doporučuje podpisem smlouvy pověřit starostu města;
doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene - Služebnosti č. IV-12-8014411/2 Budišov n/B., 3955/2, k NN pro oprávněného ČEZ Distribuce,
a.s. spočívající v právu oprávněného umístit, provozovat,
opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na dotčených nemovitostech, provádět jeho obnovu, výměnu
a modernizaci. Věcným břemenem bude zatížen pozemek
parcel č. 3955/3 ost. plocha, k.ú. Budišov nad Budišovkou.
Věcné břemeno se bude zřizovat za jednorázovou náhradu
ve výši 1 000 Kč + DPH;
schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků
z majetku města:
o
Katastrální území Budišov nad Budišovkou
parcela č. 404/11 orná půda o výměře 1 126 m2
parcela č. 3403 zahrada k odprodeji část o výměře cca
1 500 m2
parcela č. 3924 zahrada o výměře 3 036 m2
parcela č. 1315/1TTP k odprodeji část o výměře cca 200 m2
parcela č. 4432 TTP – o výměře 1 298 m2
o
Katastrální území Podlesí nad Odrou




















parcela č. st. 230 zast. plocha o výměře 33 m2
o
Katastrální území. Staré Oldřůvky
parcela č. 2306 ost. plocha o výměře 1 023 m2
parcela č. 2305 role o výměře 205 605 m2
neschvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků
z majetku města
o
Katastrální území Budišov nad Budišovkou
parcela č. 282/7 TTP
parcela č. 3567/1 ost. plocha
parcela č. 111/2 zahrada o výměře 433 m2
parcela č. 111/1 zahrada o výměře 937 m2
parcela č. st. 327 zast. plocha o výměře 446 m2, součástí je
stavba – budova obč. vyb. s č.p. 324
parcela č. 3714 TTP o výměře 3 390 m2
parcela č. 3730 TTP o výměře 18 304 m2
parcela č. 3760 role o výměře 66 336 m2
parcela č. 3739 TTP o výměře 24 147 m2
parcela č. 4399 TTP o výměře 14 286 m2
parcela č. 3715 TTP o výměře 3 861 m2
parcela č. 3753 TTP o výměře 957 m2
o
Katastrální území Staré Oldřůvky
parcela č. 886/1 ost. plocha
parcela č. 2251 zahrada
parcela č. 2250/2 zahrada
schvaluje uzavření Mateřské školy Budišov nad Budišovkou v době vánočních prázdnin, tedy od 21. 12. 2018
do 2. 1. 2019;
bere na vědomíí výroční zprávu školy zpracované dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., za školní rok 2017/2018;
schvaluje vyhlášení ředitelského volna dne 21. 12. 2018 dle
§24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon);
schvaluje přerušení činnosti školní družiny při Základní
škole Budišov nad Budišovkou, okr. Opava, p. o. dle §8 vyhlášky č. 74/2005 ve dne 21. 12. 2018;
bere na vědomíí informaci o realizaci vrtané studny ve sportovním areálu;
bere na vědomíí informaci o předvolání k okresnímu soudu
v Opavě o zaplacení částky 132 501,60 Kč s příslušenstvím;
schvaluje umístění sídla spolku Oddíl lyžování Budišov
nad Budišovkou, z. s. na adrese Halaškovo náměstí 2,
747 87 Budišov nad Budišovkou;
pověřuje členy rady města Ivanu Tomandlovou a Pavla
Brodského funkcí oddávajících při občanských svatebních
obřadech, s právem užívat při těchto příležitostech závěsný
odznak se státním znakem;
stanovuje úředním místem k uzavření manželství obřadní
síň v budově Městského úřadu Budišov nad Budišovkou;
stanovuje obřadní dny pro uzavření manželství každou sobotu v kalendářním roce v době od 9:30 – 14:00 hod;
schvaluje nabídku Opavského a hlučínského deníku balíček Města obce za 12 684 Kč bez DPH;
schvaluje ﬁnanční odměnu ředitelům příspěvkových organizací;
doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí ﬁnančního příspěvku za účelem zajištění dopravní
obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou
linkovou dopravou mezi Moravskoslezským krajem a Městem Budišov nad Budišovkou;
schvaluje Smlouvy příkazní o obstarání záležitostí investora č.13, 14/2018/BD mezi Městem Budišov nad Budišovkou a VZD INVEST s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem těchto smluv;
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 schvaluje složení komise pro hospodaření s byty ve složení:
Ing. Pavel Jílek – předseda, Mgr. Natálie Jaššová, MUDr.
Věra Mikulíková, Bc. Gabriela Roháčová, DiS., Ivona Nesvadbová;
 schvaluje složení komise sociálních věcí ve složení:
Eva Holoušková – předseda, Jana Skalková, Ing. Miluše Večerková, Mgr. Kamila Molková;
 bere na vědomíí informaci o složení Komise pro projednávání přestupků;
 schvaluje výsledek poptávkového řízení na rekonstrukci
chodníků na ulici Dukelská – III. etapa a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo;
 bere na vědomíí zprávu o ukončené kolaudaci stavebních
objektů ve Skiareálu Horní Guntramovice;
 doporučuje zastupitelstvu města schválit Protokol o uznání
výdajů a jejich zápočtu na dlužnou částku Oddílu lyžování
Budišov nad Budišovkou;
 bere na vědomíí znalecký posudek č. 3348/44-2016 o ceně
SKI areálu Horní Guntramovice - souboru stavebních objektů a pověřuje starostu a místostarostu dalším jednáním
ve věci vzájemného vypořádání pohledávek mezi Městem
Budišov nad Budišovkou a Oddílem lyžování Budišov nad
Budišovkou;
 schvaluje přidělení nebytového prostoru (garáž) na ul.
Mlýnská č.p. 124 v Budišově nad Budišovkou, panu S. Ž.
s nájemní smlouvou uzavřenou od 1. 12. 2018 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku;
 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 1, na ulici nám. Republiky č.p. 159
v Budišově nad Budišovkou, jedná se o byt I. kategorie, nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 1. 2019 na dobu určitou
3 měsíce, dle Občanského zákoníku;
 schvaluje smlouvu o spolupráci zadavatelů mezi Městem
Budišov nad Budišovkou a Moravskoslezským krajem
a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy;
 doporučuje Zastupitelstvu města Budišov nad Budišovkou
schválit OZV č. 8/2018 Města Budišov nad Budišovkou,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů;
 bere na vědomíí zprávu o připravenosti města na zimní období 2018/2019;
 schvaluje Plán zimní údržby pro období 2018/2019;
 schvaluje Nařízení města č. 9/2018 o rozsahu, způsobu
a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti
místních komunikací;
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2018 v příjmové
a ve výdajové části rozpočtu:
o
v příjmové části rozpočtu
0000-1113 DPFO vybíraná srážkou
+ 93 000 Kč
0000-1343 Poplatek z užívání veřejného prostranství
+5 000Kč
3723-2112 Příjmy z prodeje zboží
+ 14 000 Kč
o
ve výdajové části rozpočtu
6115-5019 Ostatní platy
+ 3 291 Kč
6115-5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
+1094 Kč
 6115-5021 Ostatní osobní výdaje
+ 1029 Kč
 6115-5169 Nákup služeb j.n.
+ 6 062,80 Kč
 6171-5169 Nákup služeb j.n.
+ 100 523,20 Kč
 schvaluje program 40. Budišovských Letnic;

dne 3. prosince 2018
(přítomno 5 členů rady města, další přítomni: MěÚ - Ing.
Hana Dlouhá, Miroslava Zatloukalová, TeSport - Ing. Slavomír Jaššo, MŠ - Mgr. Simona Novotná, SVČ - Bc. Josef Poljak,
Lesy – Ing. Josef Klus, jednání řídil starosta města Ing. Patrik
Schramm)
 doporučuje zastupitelstvu města schválení rozpočtu na rok
2019 jako přebytkový s tím, že přebytek ve výši 2 808 tis.
Kč bude použit ke splácení úvěrů z předchozích let. Výše
rozpočtu v příjmové části činí 66 889 tis. Kč, ve výdajové
části 64 081 tis. Kč, dle přiloženého materiálu;
 doporučuje schválení závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace na rok 2019 v celkové výši 16 525 tis. Kč, dle
přiloženého materiálu;
 schvaluje plán nákladů a výnosů na rok 2019 Mateřské školy Budišov nad Budišovkou;
 schvaluje plán nákladů a výnosů na rok 2019 příspěvkové
organizace Základní školy Budišov nad Budišovkou, okres
Opava;
 schvaluje plán nákladů a výnosů na rok 2019 Střediska volného času;
 schvaluje plán nákladů a výnosů na rok 2019 příspěvkové
organizace Technické služby Města Budišov nad Budišovkou;
 schvaluje plán nákladů a výnosů na rok 2019 příspěvkové
organizace Národní dům Budišov nad Budišovkou;
 doporučuje Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene – pro oprávněného GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, spočívající v právu oprávněného zřídit a provozovat na služebném pozemku
plynárenské zařízení, právu vstupovat a vjíždět na služebný
pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami,
opravami, provozováním a odstraněním plynárenského
zařízení Věcným břemenem bude zatížen pozemek parcel
č. 3566/ ost. plocha, k.ú. Budišov nad Budišovkou. Věcné
břemeno se bude zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši
1000 Kč + DPH;
 schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 20 000 Kč paní M. S.,
747 87 Budišov nad Budišovkou na nově vybudovanou domácí ČOV a pověřuje starostu města k podpisu „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace“;
 doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí příspěvku ve výši 46 000 Kč panu J. Š. na nově vybudovanou
čistírnu odpadních vod a pověřuje starostu města k podpisu
„Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace“;
 doporučuje Zastupitelstvu města Budišov nad Budišovkou
schválit OZV č. 10/2018 Města Budišov nad Budišovkou,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Budišov nad
Budišovkou;
 bere na vědomíí Výroční zprávu o činnosti Mateřské školy
Budišov nad Budišovkou ve školním roce 2017/2018;
 doporučuje zastupitelstvu města pověřit radu města k provádění rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu města na rok 2019, a to v plném rozsahu;
 doporučuje zastupitelstvu města schválení Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 3 100 731,00 Kč na doﬁnancování nákladů pěstební činnosti v roce 2019 s obchodní ﬁrmou Lesy
Budišov nad Budišovkou, s.r.o. dle přiloženého materiálu;
 schvaluje žádost o udělení souhlasu s přijetím účelově
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určeného ﬁnančního daru od WOMEN FOR WOMEN,
o.p.s., v rámci charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI
ve výši 5 104 Kč;
doporučuje zastupitelstvu města schválení Smlouvy o zápůjčce ﬁnančních prostředků ve výši 2 086 848 Kč mezi
Městem Budišov nad Budišovku a obchodní společností
Lesy Budišov nad Budišovkou, s.r.o;
doporučuje zastupitelstvu města schválení Dodatku č. 5 ke
Smlouvě o dotaci na kompenzaci nákladů závazku veřejné
služby, tj. zajištění služeb obecného hospodářského zájmu
s obchodní ﬁrmou TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o.;
doporučuje zastupitelstvu města schválení zvýšení závazných ukazatelů Technických služeb města Budišov nad
Budišovkou na rok 2018 o 193 000 Kč. Výsledný závazný
ukazatel na rok 2018 je 8 693 000 Kč;
schvaluje Směrnici č. 1/2018 - Organizační řád Městského
úřadu Budišov nad Budišovkou s účinností od 1. 1. 2019 dle
přiloženého materiálu;
schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2018 ve výdajové
části rozpočtu:
o
ve výdajové části rozpočtu
2169 – 6119 Ostatní nákup DNM
- 70000 Kč
2321 – 6371 Investiční transfery obyvatelstvu + 70 000 Kč
schvaluje Smlouvu o nájmu Skiareálu Horní Guntramovice dle přiloženého materiálu a pověřuje starostu jednáním
s jednatelem TeSportu;

dne 10. prosince 2018
(přítomno 5 členů rady města, další přítomni: MěÚ - Ing. Hana
Dlouhá, Miroslava Zatloukalová, jednání řídil starosta města
Ing. Patrik Schramm)
 schvaluje Smlouvu o pachtu pozemku parcela č. 111/1 zahrada a 111/2 zahrada;
 doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemků
v katastrální území Podlesí nad Odrou parc. č. 252/2 výměra 954 m2 lesní pozemek
parc. č. 256 výměra 311 m2 ostatní plocha, neplodná půda
parc. č. 268 výměra 2 149 m2 lesní pozemek
parc. č. 2263/18 výměra 571 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace
parc. č. 2268/16 výměra 201 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace
parc. č. 2439 výměra 1 740 m2 ostatní plocha, neplodná půda
za cenu dle ZP – cena v místě obvyklá 132 320 Kč.
 doporučuje zastupitelstvu města neschválit převod pozemků z majetku města:
o
Katastrální území Budišov nad Budišovkou
parcela č. 282/7 TTP
parcela č. 3567/1 ost. plocha
parcela č. st. 327 zast. plocha o výměře 446 m2, součástí
je stavba – budova obč. vyb. s č.p. 324
parcela č. 3714 TTP o výměře 3 390 m2
parcela č. 3730 TTP o výměře 18 304 m2
parcela č. 3760 role o výměře 66 336 m2
parcela č. 3739 TTP o výměře 24 147 m2
parcela č. 4399 TTP o výměře 14 286 m2
parcela č. 3715 TTP o výměře 3 861 m2
parcela č. 3753 TTP o výměře 957 m2
o
Katastrální území Staré Oldřůvky
parcela č. 886/1 ost. plocha
parcela č. 2251 zahrada
parcela č. 2250/2 zahrada
 doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemků
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z majetku města:
o
Katastrální území Budišov nad Budišovkou
parcela č. 404/11 orná půda o výměře 1 126 m2 p. L. V. za
kupní cenu ve výši 103 547 Kč (tj 76 Kč/m2 + DPH: 85 576
Kč + DPH 21% ve výši 17 971 Kč, celkem 103 547 Kč)
parcela č. 3403 zahrada část o výměře cca 1 500 m2 p. P. O.
za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2
parcela č. 3924 zahrada o výměře 3 036 m2 p. M. H. za kupní cenu ve výši 58 000 Kč
parcela č. 1315/2 TTP o výměře cca 200 m2 p. A. D. za kupní cenu ve výši 150 Kč/m2
parcela č. 4432 TTP o výměře 1 298 m2 p. J. H. za kupní
cenu ve výši 120 Kč/m2
o
Katastrální území Podlesí nad Odrou
parcela č. st. 230 zast. plocha o výměře 33 m2 p. H. K. za
kupní cenu ve výši 77 Kč/m2
o
Katastrální území. Staré Oldřůvky
parcela č. 2306 ost. plocha o výměře 1 023 m2 a Parcela
č. 2305 role o výměře 20 5605 m2
Obchodně zemědělská společnost ZEMPOL, spol. s r.o.
doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8015515/3, Budišov nad Budišovkou, P.Č. 620/17,
kNN pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. Věcným břemenem bude zatížen pozemek ppč. 619/2 zahrada a pozemek ppč.
620/1 TTP, k.ú. Budišov n/B; věcné břemeno se bude zřizovat
za jednorázovou náhradu ve výši 2 000 Kč + DPH;
doporučuje zastupitelstvu města navýšení příspěvku na
provoz Střediska volného času, příspěvkové organizace
na rok 2018 o částku 180 tisíc, celková výše příspěvku závazných ukazatelů - příspěvku na provoz na rok 2018 činí
3 323 000 Kč;
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 39 pro rok 2018 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu:
o
v příjmové části rozpočtu
4116 – Neinvest. přijaté transfery ze SR
+ 87 178 Kč
o
ve výdajové části rozpočtu
5512 – 5167 – Služby školení a vzděl.
+ 800 Kč
5512 – 5156 – PHM
+ 77 378 Kč
5512 – 5134 – Prádlo, oděv a obuv
+ 9 000 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 40 pro rok 2018 ve výdajové části rozpočtu:
o
ve výdajové části rozpočtu
3113 - 5336 – Neinv. transfery zřízeným příspěvk. organizacím
+ 28 014 Kč
3113 - 5336 – Neinv. transfery zřízeným příspěvk. organizacím
– 28 014 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 41 pro rok 2018 ve
výdajové části rozpočtu za podmínky schválení závazných
ukazatelů na rok 2018 Technickým službám města Budišov
nad Budišovkou, příspěvková organizace zastupitelstvem
města dne 19. 12. 2018:
o
ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
– 193 000 Kč
3639 – 5331 – Neinv. transfery zřízeným příspěvk. organizacím
+ 193 000 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 42 pro rok 2018 ve
výdajové části rozpočtu za podmínky schválení závazných
ukazatelů na rok 2018 Středisku volného času Budišov nad
Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace zastupitelstvem města dne 19. 12. 2018:
o
ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
– 180 000 Kč
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3233 – 5331 – Neinv. transfery zřízeným příspěvk. organizacím
+ 180 000 Kč
schvaluje vyhlášení výběrového řízení a složení komisí na
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v rámci projektu „Stavební úprava ploch Halaškova náměstí a náměstí
Republiky v Budišově nad Budišovkou“:
Člen komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek Ing. Radek Starý, Ing. Patrik Schramm, Ing. Eva Mráčková
Náhradní člen komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek - Ing. Luděk Chlachula, Ing. Pavel Jílek, Ing. Petr
Kudelang
Člen komise pro posuzování a hodnocení nabídek - Ing.
Radek Starý, Ing. Pavel Brodský, Ing. Pavel Jílek, Ing. Jakud Unucka, Ing. Ivo Muras, Mgr. Milan Novák
Náhradní člen komise pro posouzení a hodnocení nabídek
- Ing. Luděk Chlachula, Pavel Malec, Ing. Hana Dlouhá,
Bc. Gabriela Roháčová, DiS., Ing. Libor Kania, Ing. Libor
Částka, Ing. Jan Lukšo;
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 43 pro rok 2018 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu:
o
v příjmové části rozpočtu
4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
+ 14 000 Kč
4216 – Invest. přijaté transfery ze SR
+ 133 000 Kč
o
ve výdajové části rozpočtu
3745 – 5169 – Nákup služeb j.n.
+ 14 000 Kč
3745 – 6121 – Budovy, haly a stavby
+ 133 000 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 44 pro rok 2018 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu:
o
v příjmové části rozpočtu
2451 – Splátky půjčených prostředků od přísp. org.
+ 300 000 Kč
o
ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
+ 300 000 Kč
doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o zřízení
věcného břemene – pro oprávněného GaSNet, s.r.o., Klíšská
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, spočívající v právu
oprávněného zřídit a provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení, právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení
Věcným břemenem bude zatížen pozemek parcel č. 3566/ ost.
plocha, k.ú. Budišov nad Budišovkou. Věcné břemeno se bude
zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 1 000 Kč + DPH;
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 45 pro rok 2018 ve výdajové části rozpočtu:
o
ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
– 6 158 Kč
6409 – 5329 – ostatní nein. transfery veř. rozpočtům úz.
úrovně
+ 6158 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 46 pro rok 2018 ve výdajové části rozpočtu:
o
ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
– 180 000 Kč
3631 – 5171 – Opravy a udržování
+ 180 000 Kč
schvaluje Základní škole Budišov nad Budišovkou, okres
Opava, příspěvková organizace v souvislosti s vyúčtováním

městem poskytnuté dotace na projekt „Máš na to“ ponechání nevyčerpaného alikvotního podílu města ve výši celkové
nedočerpané částky ve výši 12 006 Kč na zakoupení pomůcek na zpestření výuky dětí ve škole (jedná se o polytechnické stavebnice Lego/Merkur/Seva);
dne 7. ledna 2019
(přítomno 5 členů rady města, další přítomni: MěÚ - Ing. Hana
Dlouhá, jednání řídil starosta města Ing. Patrik Schramm)
 schvaluje rozpis schváleného rozpočtu zastupitelstvem
města dne 19. 12. 2018 dle přiloženého materiálu;
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2018 v třídě 8
- ﬁnancování:
0000 – 8124 – Uhrazené splátky dld. přijatých půjč. prostř.
- 581 Kč
0000 – 8124 – Uhrazené splátky dld. přijatých půjč. prostř.
+ 500 Kč
0000 – 8124 – Uhrazené splátky dld. přijatých půjč. prostř.
+81 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2018 na straně
výdajů:
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
- 30 Kč
3392 – 5141 – Úroky vlastní
+ 30 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2018 v příjmové
a ve výdajové části:
o
v příjmové a ve výdajové části rozpočtu
0000 – 4216 – Ostatní invest. přijaté transfery ze SR
+ 1 493 236,30 Kč
o
ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva + 1 493 236,30 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2018 v příjmové
části
o
v příjmové části rozpočtu
0000 – 1341 – Poplatek ze psů
+10 000 Kč
0000 – 1342 – Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt
+ 22 000 Kč
0000 – 1361 – Správní poplatky
+ 10 000 Kč
0000 – 1511 – Daň z nemovitých věcí
+ 382 000 Kč
0000 – 1382 – Zrušený odvod loterií a podob. her + 161 Kč
2321 – 2133 – Příjmy z pronájmu movit. věcí + 5 000 Kč
3631 – 2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku + 500 Kč
3631 – 2322 – Přijaté pojistné náhrady
+ 28 000 Kč
3723 – 2112 – Příjmy z prod. zboží
+ 10 000 Kč
5311 – 2212 – Sankční platby přijaté od cizích subjektů
+ 6 000 Kč
5512 – 2321 – Přijaté neinv. dary
+ 36 000 Kč
6171 – 2111 – Příjmy z poskyt, služeb a výrobků
+ 70 000 Kč
6171 – 2212 – Sankční platby přijaté od cizích subjektů
+1 500 Kč
6310 – 2141 – Úroky vlastní
+1 500 Kč
6399 – 2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.
+ 259 138,84 Kč
3632 – 2132 – Příjmy z pronájmu ost. nemov. maj.
+ 70 000 Kč
o
ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva + 848 799,84 Kč

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 státní občané, kteří jsou v obci hlášeni k trva-
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lému 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.
2. zastupitelstvo města konané dne 28. 1istopadu 2018
(Přítomno: 15 členů zastupitelstva města, omluvena Mgr. Natálie Jaššová - příchod v 16:20, jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
 bere na vědomíí složení slibu zastupitele města Aloise Bečici;
 volíí předsedu komise pro přípravu návrhu usnesení Ing.
Pavla Brodského, jako členy komise pro přípravu návrhu
usnesení MUDr. Věru Mikulíkovou a Bc. Josefa Poljaka;
ověřovatelé zápisu jsou Ing. František Vrchovecký a Mgr.
Ivana Tomandlová;
(pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0)
 schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku uzavřenou mezi ČR HZS MSK a Městem Budišov nad Budišovkou, jejímž předmětem je nepotřebný majetek NZS
MSK - radiostanice a nabíječky uvedené v příloze č. 1 ke
smlouvě a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
(pro:14, proti: 0, zdrželi se: 0)
 schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce movitých
věcí (Projekt inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku) mezi
Základní školou Budišov nad Budišovkou, okres Opava,
příspěvková organizace a Městem Budišov nad Budišovkou
dle přiloženého materiálu a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
(pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0)
 Mgr. Natálie Jaššová se omlouvá za pozdní příchod
 schvaluje snížení závazných ukazatelů u příspěvkové
organizace Národní dům na rok 2018 o 190 000 Kč; příspěvek na provoz, opravy a údržbu se stanovuje v celkové výši
310 000 Kč;
(pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 0)
 odkládá směnu pozemků;
(pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 0)
 schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - Služebnosti
č. IV-12-8014411/2 Budišov n/B., 3955/2, H***, kNN
pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. spočívající v právu
oprávněného umístit, provozovat, opravovat a udržovat
Zařízení distribuční soustavy na dotčených nemovitostech,
provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci; věcným břemenem bude zatížen pozemek parcel č. 3955/3 ost. plocha,
k.ú. Budišov nad Budišovkou; věcné břemeno se bude zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 1 000 Kč + DPH
a pověřuje podpisem smlouvy starostu města;
(pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 0)
 pověřuje vedením městské policie k 1. 12. 2018 p. Jaroslava Grečmala;
(pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 0)
 schvaluje Smlouvu o poskytnutí ﬁnančního příspěvku za
účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou mezi Moravskoslezským krajem a Městem Budišov nad Budišovkou
a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy;
(pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 0)
 stanovuje k 1. 12. 2018 v souladu s ustanovením § 74 odst.
1 zákona o obcích svým neuvolněným členům zastupitelstva, paní Mgr. Ivaně Tomandlové (usnesení rady města č. 1
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ze dne 21. 11. 2018, bod /19) panu Ing. Pavlovi Brodskému
(usnesení rady města č. 1 ze dne 21. 11. 2018, bod /19) pověřeným k přijímání vůle snoubenců, že spolu vstupují do
manželství, zvýšení odměny podle počtu obřadů, ve kterých
oddávali v daném měsíci o částku 500 Kč za obřad, nejvýše
však o částku 2 000 Kč nad maximální výši odměny poskytované za měsíc za výkon jím zastávané funkce podle
zákona o obcích a nařízení vlády v platném znění;
(pro: 14, proti: 0, zdrželi se: Mgr. Ivana Tomandlová)
schvaluje OZV č. 8/2018 Města Budišov nad Budišovkou,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů;
(pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 0)
bere na vědomíí zprávu o ukončené kolaudaci stavebních
objektů ve Skiareálu Horní Guntramovice;
(pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 0)
schvaluje Protokol o uznání výdajů a jejich zápočtu na
dlužnou částku Oddílu lyžování Budišov nad Budišovkou;
(pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 0)
bere na vědomíí znalecký posudek č. 3348/44-2016 o ceně
SKI areálu Horní Guntramovice - souboru stavebních objektů;
(pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 0)
pověřuje radu dalším jednáním ve věci vzájemného vypořádání závazků a pohledávek mezi Městem Budišov nad
Budišovkou a Oddílem lyžování Budišov nad Budišovkou;
(pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 0)
bere na vědomíí výroční zprávu o činnosti školy;
(pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 0)

3. zastupitelstvo města konané dne 19. prosince 2018
(Přítomno: 14 členů zastupitelstva města, omluven Vladan Dušek, jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
 volíí předsedu komise pro přípravu návrhu usnesení Romana Pecníka, jako členy komise pro přípravu návrhu usnesení Desanku Sekerkovou a MUDr. Zdeňka Flatanovského; ověřovatelé zápisu jsou Bc. Josef Poljak a Mgr. Natálie
Jaššová;
(pro: 10, proti: 0, zdrželi se: MUDr. Zdeněk Flatanovský,
Roman Pecník, Desanka Sekerková)
 schvaluje rozpočet na rok 2019 jako přebytkový s tím, že
přebytek ve výši 2 808 tis. Kč bude použit ke splácení úvěrů z předchozích let; výše rozpočtu v příjmové části činí
66 889 tis. Kč, ve výdajové části 64 081 tis. Kč;
(pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0)
 schvaluje závazné ukazatele pro příspěvkové organizace
na rok 2019 v celkové výši 16 525 tis. Kč, dle přiloženého
materiálu;
(pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0)
 pověřuje radu města k provádění rozpočtových opatření, ve
schváleném rozpočtu města na rok 2019 v plném rozsahu;
(pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0)
 schvaluje Smlouvu o zápůjčce ﬁnančních prostředků ve výši
2 086 848 Kč mezi Městem Budišov nad Budišovkou a obchodní společností Lesy Budišov nad Budišovkou, s.r.o.
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
(pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0)
 schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 3 100 731 Kč
na doﬁnancování nákladů pěstební činnosti v roce 2019
s obchodní ﬁrmou Lesy Budišov nad Budišovkou, s.r.o. dle
přiloženého materiálu a pověřuje starostu města podpisem;
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(pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0)
 schvaluje dodatek č. 5 ke Smlouvě o dotaci na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby, tj. zajištění služeb
obecného hospodářského zájmu s obchodní ﬁrmou TeSport
Budišov nad Budišovkou, s.r.o. dle přiloženého materiálu
a pověřuje starostu města podpisem dodatku;
(pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0, Alois Bečica nebyl přítomen
hlasování)
 schvaluje zvýšení závazných ukazatelů Technických služeb
města Budišov nad Budišovkou na rok 2018 o 193 000 Kč;
výsledný závazný ukazatel na rok 2018 je 8 693 000 Kč;
(pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0)
 schvaluje navýšení příspěvku na provoz Střediska volného
času, příspěvkové organizace na rok 2018 o částku 180 tisíc. Celková výše příspěvku závazných ukazatelů - příspěvku na provoz na rok 2018 činí 3 323 000 Kč;
(pro: 13, proti: 0, zdrželi se: Bc. Josef Poljak)
 bere na vědomíí znalecký posudek č. 103/2018 pro LESY
Budišov nad Budišovkou s.r.o., který zpracovala Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta;
(pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0)
 schvaluje zveřejnění záměru města na úplatný převod pozemků z majetku města:
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 4457 TTP o výměře 46 704 m2
parcela č. 4452 ost. plocha o výměře 1 778 m2
parcela č. 4517 TTP o výměře 23 132 m2;
(pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0)
 schvaluje vykoupení pozemků v k. ú. Staré Oldřůvky:
parc. č. 179/1 TTP část o výměře cca 2 900 m2
parc. č. 178/8 ostatní plocha o výměře 187 m2
parc. č. 2137/1 ostatní plocha část o výměře cca 116 m2
za kupní cenu ve výši 74 Kč/m2
(pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0)
 neschvaluje převod pozemků z majetku města:
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 282/7 TTP
parcela č. 3567/1 ost. plocha
parcela č. st. 327 zast. plocha o výměře 446 m2, součástí je
stavba – budova obč. vyb. s č.p. 324
parcela č. 3714 TTP o výměře 3 390 m2
parcela č. 3730 TTP o výměře 18 304 m2
parcela č. 3760 role o výměře 66 336 m2
parcela č. 3739 TTP o výměře 24 147 m2
parcela č. 4399 TTP o výměře 14 286 m2
parcela č. 3715 TTP o výměře 3 861 m2
parcela č. 3753 TTP o výměře 957 m2
o Katastrální území Staré Oldřůvky:
parcela č. 886/1 ost. plocha
parcela č. 2251 zahrada
parcela č. 2250/2 zahrada
(pro: 13, proti: 0, zdrželi se: Ing. František Vrchovecký)
 schvaluje převod pozemků z majetku města:
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou
parcela č. 404/11 orná půda o výměře 1 126 m2 p. L. V. za
kupní cenu ve výši 100 Kč/m2 + DPH
(pro: 13, proti: Ing. Rostislav Kyncl, zdrželi se: 0)
 schvaluje převod pozemků z majetku města:
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou
parcela č. 3403 zahrada část o výměře cca 1 500 m2 p. P. O.
za kupní cenu ve výši 200 Kč á 1 m2
parcela č. 3924 zahrada o výměře 3 036 m2 p. M. H. za kup-














ní cenu ve výši 58 000 Kč
parcela č. 1315/1 TTP o výměře cca 200 m2 p. A. D. za kupní cenu ve výši 150 Kč/m2
parcela č. 4432 TTP o výměře 1 298 m2 p. J. H. za kupní
cenu ve výši 120 Kč/m2
o Katastrální území Podlesí nad Odrou
parcela č. st. 230 zast. plocha o výměře 33 m2 p. H. K. za
kupní cenu ve výši 77 Kč/m2
o Katastrální území. Staré Oldřůvky
parcela č. 2306 ost. plocha o výměře 1 023 m2 a parcela
č. 2305 role o výměře 205 605 m2
Obchodně zemědělské společnosti ZEMPOL, spol. s r.o., za
kupní cenu ve výši 18 Kč/m2
(pro: 13, proti: 0, zdrželi se: Ing. František Vrchovecký)
schvaluje výkup pozemků v katastrálním území Podlesí
nad Odrou
parc. č. 252/2 výměra 954 m2 lesní pozemek
parc. č. 256 výměra 311 m2 ostatní plocha, neplodná půda
parc. č. 268 výměra 2 149 m2 lesní pozemek
parc. č. 2263/18 výměra 571 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace
parc. č. 2268/16 výměra 201 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace
parc. č. 2439 výměra 1 740 m2 ostatní plocha, neplodná
půda za cenu dle ZP – cena v místě obvyklá 132 320 Kč
a pověřuje podpisem smlouvy starostu města;
(pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0)
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8015515/3,
Budišov nad Budišovkou, P.Č. 620/17, kNN pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. Věcným břemenem bude zatížen
pozemek ppč. 619/2 zahrada a pozemek ppč. 620/1 TTP,
k.ú. Budišov n. B. Věcné břemeno se bude zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 2 000 Kč + DPH a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy;
(pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0)
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – pro oprávněného GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí
nad Labem, spočívající v právu oprávněného zřídit a provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení, právu
vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se
zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním
a odstraněním plynárenského zařízení; věcným břemenem
bude zatížen pozemek parcel č. 3566/ ost. plocha, k.ú. Budišov nad Budišovkou, věcné břemeno se bude zřizovat za
jednorázovou náhradu ve výši 1 000 Kč + DPH; pověřuje
starostu města podpisem smlouvy;
(pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0)
schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 10/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů;
(pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0)
schvaluje nový strategický rozvojový dokument Města Budišov nad Budišovkou 2019 – 2022;
(pro: 13, proti: 0, zdrželi se: Mgr. Natálie Jaššová)
schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt
„Zateplení budovy ZŠ náměstí Republiky č. p. 154“ v rámci
dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora obnovy a rozvoje venkova“, dotační titul č. 117d8219E;
(pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0)
schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotacena projekt
„Rekonstrukce místních komunikací Bezručova, Mírových
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letnic a Lidická v Budišově nad Budišovkou“ v rámci dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora
obnovy a rozvoje venkova“, dotační titul č. 117d8210A;
(pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0)
schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotacena projekt
„Zdravé tělo, zdravý duch – díky Workout!“ v rámci dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora
obnovy a rozvoje venkova“, dotační titul č. 8210H;
(pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0)
bere na vědomíí zprávu o realizovaných a plánovaných investičních akcích města na období 2018 – 2020;
(pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0)
bere na vědomíí výroční zprávu o činnosti školy ve školním
roce 2017/2018;
(pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0)
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 46 000 Kč p. J. Š.
na nově vybudovanou čistírnu odpadních vod a pověřuje
starostu města k podpisu „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace“;
(pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0)

4. zastupitelstvo města konané dne 30. ledna 2019
(Přítomno: 13 členů zastupitelstva města, omluveni Ing. František Vrchovecký a Mgr. Ivana Tomandlová - příchod v 17:15,
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
 volíí předsedu komise pro přípravu návrhu usnesení Mgr.
Natálii Jaššovou, jako členy komise pro přípravu návrhu
usnesení Ing. Rostislava Kyncla a Bc. Josefa Poljaka; ověřovatelé zápisu jsou Vladan Dušek a Ing. Pavel Brodský;
(pro: 10, proti: 0, zdrželi se: Mgr. Natálie Jaššová, Ing. Rostislav Kyncl, Ing. Pavel Brodský)
 schvaluje prominutí pohledávky za období let 2012 až
2017 Lyžařskému oddílu Budišov nad Budišovkou ve výši
97 777,50 Kč;
(pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0)
 schvaluje poskytnutí daru Lyžařskému oddílu na období
4 let (2019 - 2022) ve výši 60 000 Kč ročně;
(pro: 9, proti: Alois Bečica, Mgr. Natálie Jaššová, MUDr.
Věra Mikulíková, Bc. Josef Poljak, zdrželi se: 0)
 schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na akci „Cyklo-boxy s mobiliářem pro cyklisty v Budišově nad Budišovkou“ ve výši 240 000 Kč a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy;
(pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0)
 schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnost č. IV-12-8014503-2, Budišov n/B., 388/12, kNN pro
oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. spočívající v zajištění práv
oprávněného umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy (zemní kabelové vedení nn) na dotčené nemovitosti. Věcným břemenem bude zatížen pozemek
















ppč. 282/6, k.ú. Budišov nad Budišovkou; věcné břemeno
se bude zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 1 000 Kč
+ DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
(pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0)
rušíí usnesení zastupitelstva města č. 10a/3ZM/2018 ze dne
19. 12. 2018 ve znění:
Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru města na
úplatný převod pozemků z majetku města:
Katastrální území Budišov nad Budišovkou
parcela č. 4457 TTP o výměře 46 704 m2
parcela č. 4452 ost. plocha o výměře 1 778 m2
parcela č. 4517 TTP o výměře 23 132 m2
(pro: 12, proti: Ing. Rostislav Kyncl, zdrželi se: 0)
rušíí usnesení zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2016
č. 9.a) ve znění: Schvaluje vykoupení nemovitostí do majetku města:
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou
pozemek parcela č. 3444/3 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 752 m2, od Zemědělského podniku Rázová, státní
podnik v likvidaci za cenu v místě obvyklou t.j. 40 000 Kč;
(pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0)
schvaluje bezúplatný převod pozemku parcela č. 3444/2
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 752 m2 do
majetku města Budišov nad Budišovkou od převádějícího
- Zemědělský podnik Rázová, státní podnik v likvidaci
a pověřuje podpisem smlouvy starostu města;
(pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0)
rušíí usnesení zastupitelstva města ze dne 19. 12. 2018 číslo
usnesení 10b/3ZM/2018 v části týkající se výše kupní ceny
74 Kč/m2
(pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0)
schvaluje výši kupní ceny pro převod nemovitostí v k.ú.
Staré Oldřůvky následně:
parcela č. 179/1 TTP – část o výměře cca 2 900 m2 kupní cena
94 Kč/m2
parcela č. 178/8 ostatní plocha o výměře 187 m2 kupní cena
50 Kč/m2
parcela č. 2137/1 ostatní plocha - část o výměře cca 116 m2
kupní cena 93 Kč/m2
(pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0)
Mgr. Ivana Tomandlová se omlouvá za pozdní příchod
schvaluje nákup nového služebního vozidla dle výsledků
poptávkového řízení;
(pro: 12, proti: 0, zdrželi se: Mgr. Natálie Jaššová, Ing. Patrik Schramm nebyl přítomen hlasování)
schvaluje Dohodu o narovnání sporných práv a povinností
mezi městem Budišov nad Budišovkou a RNDr. Stanislavem Staňkem a pověřuje starostu města podpisem Dohody
o narovnání sporných práv a povinností;
(pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0)

Informace ohledně nového systému evidence odpadu
ECONIT
V minulých číslech jsme Vás informovali o tom, že od nového roku bude spuštěn nový systém evidence odpadů
ECONIT, který nahradí původní systém s čárovými kódy. V praxi to pro občany znamená výměnu štítků s čárovými kódy za tzv.
QR kódy. Navíc bude moci každý sledovat svůj aktuální stav
vytříděného odpadu online na stránkách www.chytreodpady.
cz. Přihlašovací údaje je možné získat na Městském úřadě, ul.
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Partyzánská 229, kancelář č. 9. Zapojení se do systému je dobrovolné a občané, kteří jsou zavedeni v původní evidenci čárových
kódů, jsou automaticky převedeni do nového systému.
Přestože jsme nový systém začali testovat s dostatečným předstihem již od prosince loňského roku, ještě stále se bohužel
potýkáme s technickými problémy. Důvodů je hned několik,
museli jsme kompletně vyměnit veškeré technické vybavení
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tj. terminály pro čtení QR kódů, elektronickou váhu pro automatické vážení papíru a tiskárnu pro tisk štítků. Současně s tím
bylo nutné do nového systému zavést i původní čárové kódy,
což se ukázalo, že není úplně jednoduché, ale v brzké době by
mělo být vše vyřešeno a systém by měl začít fungovat tak, jak
má. Dalším problémem, se kterým se možná někteří z Vás na
začátku roku setkali, byl nedostatek štítků pro tisk QR kódů,
který však způsobil dodavatel tím, že nedodal požadované
množství ve stanoveném termínu.

Za všechny komplikace se občanům velmi omlouváme,
i přestože nejsou způsobeny pracovníky městského úřadu ani
Technických služeb Budišov nad Budišovkou a prosíme o trpělivost, především co se týká zprovoznění online sledování
aktuálního stavu vytříděného odpadu. Zároveň bychom chtěli
všechny občany ujistit, že mohou nadále bez obav třídit odpad,
všechny kódy jsou uchovávány a budou do online systému zavedeny po jeho zprovoznění, a o své úlevy tak občané samozřejmě nepřijdou.
Ing. Pavel Jílek, místostarosta města

Investiční akce pro rok 2019 aneb co nás letos čeká
Pravděpodobně největší akcí, která nás v letošním roce čeká, je
I. etapa rekonstrukce náměstí,
í která již byla započata vloni
v létě opravou vodovodního řádu společností SmVaK. V současné chvíli probíhá výběrové řízení na dodavatele, a hned jak
to počasí dovolí, tak se akce rozjede. Jen pro informaci celá
rekonstrukce obnáší přeložku části kanalizace, úplně novou
cestu od autobusového nádraží po ulici Gen. Svobody, nová
podélná parkovací stání, chodníky, přechody, zeleň, veřejné
osvětlení. A pokud se vše podaří, tak máme přislíbeno, že by
Správa silnic MSK současně opravila asfaltové povrchy i na
zbývajících úsecích krajské cesty od autobusového nádraží
směrem k autoservisu a také část ul. Gen. Svobody směrem
dolů k bývalé sběrně. Je to akce, která se dotkne téměř všech
občanů, a je potřeba počítat s částečnými uzavírkami a objížďkami, ale město už nový kabátek potřebuje jako sůl.
Na jaře nás čeká i slíbené dokončení chodníků na ul. Dukelská a to od ulice Palackého k dětskému domovu a poté delší
úsek okolo Domova Letokruhy, poté by zde ještě měla následovat revitalizace zeleně.
Důležitá informace pro všechny příznivce koupání je, že v letošním roce budeme opravovat koupaliště, na které jsme také
získali dotaci. Jedná se rozsáhlou opravu hráze, bezpečnostního
přelivu, výústního objektu a také úpravu břehu, kde se dnes nachází panely, které budou nahrazeny oblázkovým vstupem do
vody. Panely zmizí i z hráze, neboť se pod nimi tvoří kaverny
narušující statiku hráze, takže místo nich bude kamenná rovnanina. Bohužel koupaliště po dobu prací musí zůstat vypuštěné,
a i když chceme začít hned zjara, práce budou trvat nejspíš až
do podzimu. Podobně bude probíhat i rekonstrukce rybníka
v Guntramovicích (u hasičské zbrojnice), na kterou jsme rovněž získali dotaci ve výši 2 mil. Kč. Práce budou zahrnovat odstranění sedimentu, výstavbu nového výpustního objektu, opravu
hráze a také prohloubení a zvětšení nádrže tak, aby mohla být
v budoucnu využívána pro zasněžování nedalekého skiareálu. Na
obě akce v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele
Zcela z jiného soudku je projekt, na který jsme získali dotaci
3,8 mil. Kč a jenž nás zařadí mezi tzv. „SMART CITY“ (chytré město) a jehož cílem je vytvoření malé lokální distribuční
sítě pro distribuci tepla a elektřiny s prvky SMART GRID.
Samotný název možná zní poněkud honosně a nesrozumitelně,
ale jedná se o propojení tří budov radnice, základní školy a kulturního domu do jedné elektrické sítě s využitím výroby elektřiny z fotovoltaických panelů a kogenerační jednotky, která zároveň bude vyrábět teplo pro školu. Součástí je i nová kotelna pro
radnici, bateriový systém pro ukládání solární energie a také
vícemístná elektrododávka s rychlonabíječkou. Elektrododávka by měla sloužit pro potřebu SVČ, školy, školky a také pro
všechny spolky a zájmová sdružení. V současné době jsou již
vybráni dodavatelé, převážná většina prací bude s ohledem na
provoz školy realizována v průběhu letních prázdnin.

Schválenou dotaci mají už i projekty základní školy, na jaře by
měla začít obnova školní zahrady a také rekonstrukce učeben fyziky, chemie a přírodopisu, děti tak budou moci brzy
využít nových prostor, které přispějí ke zkvalitnění výuky.
Další schválenou dotaci získala naše společnost Lesy Budišov
s.r.o. na pořízení nové rozmítací pily, kterou využije pro zefektivnění výroby na stávající pile a také pro rozšíření nabídky
řeziva.
Pro větší podporu cykloturistiky se povedlo získat dotaci na
pořízení cykloboxů, jež budou primárně určeny k uschování kol pro turisty, navíc svým designem poslouží i k posezení
a odpočinku.
Druhou polovinu seznamu tvoří projekty, které zatím čekají na
schválení dotace, případně se chystáme v nejbližší době podat
žádost, a u kterých plánujeme realizaci buď ještě letos (menší
akce) a nebo až příští rok (náročnější projekty). O většině už
jsme psali v některém z minulých čísel zpravodaje, připomeneme si je proto jen ve zkratce.
Velkou šanci na získání dotace i na realizaci má rekonstrukce
chodníků v oblasti ul. Bezručova, kde žádáme na kraji. Podobně očekáváme, že dobře dopadne i revitalizace zeleně v okolí
sportovní haly a ul. Dukelské, kde pro změnu žádáme u MAS
Opavsko. Naopak díky předchozím zkušenostem s dotacemi
z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) netrpělivě očekáváme,
zda uspějeme s projekty na rekonstrukci asfaltových povrchů na ul. Bezručova, Mírových letnic a části ul. Lidické. Na
MMR opakovaně žádáme i na workout a ﬁtness hřiště ke sportovní hale. Podruhé žádáme i na rekonstrukci Národního domu
na pečovatelské byty, kde jsme již byli sice úspěšní, ale jen na
část rekonstrukce. Letos jsme na MMR zkusili podat žádost
i na zateplení a výměnu oken v budově základní školy na
náměstí Republiky, pokud bychom náhodou neuspěli, tak je
stále možné požádat v Operačním programu životního prostředí.
Jedním z větších projektů, o který jsme žádali na podzim loňského roku, je přístavba mateřské školy, kde stále čekáme
na vyhodnocení. Podobně je na tom i rekonstrukce bytového
domu na ul. Partyzánská vedle budovy městského úřadu, kde
máme požádáno dokonce od loňského léta a výsledek je stále
v nedohlednu, což se v poslední době u IROPu stává pravidlem.
Od září je v rámci česko-polské přeshraniční spolupráce podána žádost na rozhlednu Kopřivná, podle posledních informací by výsledky měly být známy co nevidět.
I přestože se nejedná o investici, zařadili jsme do seznamu akcí
i žádost o krajskou dotaci na letošní jubilejní 40. ročník Budišovských Letnic a doufáme, že nás kraj letos podpoří. Na kraji
žádáme i o menší dotaci na rekonstrukci sociálního zařízení
v autokempu.
V dubnu pak budeme znovu žádat na Státním fondu rozvoje bydlení (SFRB) o dotaci na regeneraci sídliště, což je pro
město resp. občany stěžejní a potřebný projekt. Bohužel, je to
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celkově již třetí pokus, a ačkoliv jsme byli v loni vše osobně
konzultovat v Praze, tak jsme z neznámých důvodů neuspěli.
Opět se chystáme zajet přímo na SFRB, následně podat žádost hned první den po zveřejnění výzvy a snad tím zvýšíme

šanci na úspěch. Pokud bychom ani tentokrát dotaci nezískali,
tak budeme nuceni zvážit, zda se do rekonstrukce nepustíme
s vlastními ﬁnančními prostředky, uvědomujeme si, že stav některých částí sídliště je už opravdu neúnosný.

Tabulka investičních akcí na rok 2019 a plán 2020
Celkové
náklady Kč

Výše
dotace

Podíl města v Kč

0

1,4 mil.

5,04 mil.

75%

1,3 mil.

Stavební úpravy ploch Halaškova nám. probíhá výběrové řízení,
a nám. Republiky v Budišově nad Bud. zahájení prací předpoklad
- I. etapa
1. 4. 2019

11 mil.

2 mil.

cca 9 mil., soutěž
upřesní částku

4.

Rekonstrukce vodní nádrže
v Guntramovicích

příprava výběrového řízení,
realizace 4-10/2019

2,7 mil.

2 mil.

cca 0,7 mil., soutěž upřesní částku

5.

Rekonstrukce rybníka V Parku
(koupaliště)

příprava výběrového řízení,
realizace 4-10/2019

3,6 mil.

2 mil.

cca 1,6 mil., soutěž upřesní částku

6.

Zahrada učitelka

schválená dotace z MŽP,
na jaře začne realizace

558 000,-

89%

61 000,-

7.

Rekonstrukce učeben fyziky, chemie
a přírodopisu

schválená dotace
z MAS Opavsko

2 mil.

75%

500 000,-

8.

Pořízení rozmítací pily

schválená žádost o dotaci
na MAS Opavsko, v realizaci

1,2 mil.

50%

600 000,-

9.

Cyklo-boxy s mobiliářem

schválená dotace z MSK

400 000,-

60%

160 000,-

10. Rekonstrukce chodníků v oblasti
podána žádost o dotaci na MSK 1,3 mil.
ul. Bezručova a části Mírových Letnic

24%

0,9 mil.

11. Rekonstrukce místních komunikací
ul. Bezručova, Mírových letnic
a část ul. Lidické

podána žádost o dotaci
na MMR

2,1 mil.

70%

630 000,-

12. Workout a ﬁtness hřiště

podána žádost o dotaci
na MMR

800 000,-

70%

240 000,-

13. Revitalizace zeleně v okolí sportovní podána žádost o dotaci
haly a ul. Dukelské
na MAS Opavsko

1,8 mil.

60%

720 000,-

14. Stavební úpravy bytového domu
na ul. Partyzánská 278

podána žádost o dotaci IROPu

7,2 mil

90%

720 000,-

15. Rekonstrukce Národního domu
na pečovatelské byty

podána opětovná žádost
o dotaci na MMR

22 mil.

5,4 mil

16 mil.

16. Rozšíření kapacity MŠ

podána žádost o dotaci IROPu

22,3 mil.

90%

2,2 mil.

17. Stavební úpravy ZŠ na nám. republiky podána žádost o dotaci
na MMR

7,5 mil

70%

2,2 mil.

18. Rozhledna Kopřivná

podána žádost v rámci
cz-pl přeshraniční spolupráce

9 mil.

90%

900 000,-

19. Rekonstrukce sociálního zařízení
v Autokempu

podána žádost o dotaci na MSK 400 000,-

60%

160 000,-

20. 40. Budišovské Letnice

podána žádost o dotaci na MSK

250 000,-

21. Regenerace sídliště I. etapa

v dubnu ihned po vypsání
výzvy bude podána opětovná
žádost na SFRB

Název akce

Stav

1.

Rekonstrukce chodníků ul. Dukelská
II. etapa

realizace, stavební práce budou 1,4 mil.
pokračovat na jaře

2.

Vytvoření malé lokální distribuční sítě schválená dotace ze SFŽP,
pro distribuci tepla a elektřiny s prvky vybrán zhotovitel, realizace
SMART GRID
v létě

3.

Jak je vidět, projektů na letošní rok máme nachystáno více než
dost, tak nezbývá než doufat, že se vše zdárně povede a i na-
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15 mil.

6 mil.

9 mil.

dále se nám bude dařit co nejvíce využívat nabízené dotační
možnosti.
Ing. Pavel Jílek, místostarosta města
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Oceňovaná vzdělávací hra o významu vody
Strom života má druhou verzi pro starší žáky
Program vytvořený SmVaK Ostrava a experty na
inovativní formy vzdělávání ze spolku EduLudu
přichází od druhého pololetís novou verzí, která
se výrazněji zaměřuje na společenský kontext a odpovědné zacházení s odpadní vodou
Ostrava 21. 1. 2019 – V dubnu 2016 odstartoval v základních školách v Moravskoslezském kraji vzdělávací program
o významu vody pro člověka a životní prostředí Strom života. Od té doby se hra dočkala zhruba 90 realizací a zúčastnilo se jí zhruba 2 200 žáků pátých až sedmých tříd základních škol. V minulém období si získala ve školách
takovou popularitu, že byly všechny termíny pro daný
školní rok beznadějně obsazeny. Kvalitu Stromu života ocenili také odborníci, když program postoupil mezi
dvanáct nejlepších a nejinovativnějších vzdělávacích programů u nás v prestižní soutěži Eduina (www.eduina.cz).
Nyní přichází vodárenská společnost a odborníci na interaktivní formu vzdělávání s variantou pro nejvyšší třídy základních
škol a víceletá gymnázia, která výrazněji akcentuje společenskou odpovědnost při nakládání se zdroji, kdy si kolonizátoři
Planety Oxidan uvědomují, že rozvoj společnosti není možný bez spolupráce a udržitelného zacházení s vodními zdroji
a produkovanou odpadní vodou.
„Dobrodružný příběh Strom života, díky němuž žáci formou
hry a původního soupeření, které přeroste v kooperaci nutnou
pro zachování vodních zdrojů na planetě, vstřebávají základní informace o chemických a fyzikálních vlastnostech vody, je
nadále aktuální. To ukazuje probíhající společenská diskuze
o dostatku vodních zdrojů v naší zemi a měnící se společenské,
mediální i politické postoje k této problematice Téma si zaslouží, abychom ho posunuli o úroveň výše a mysleli i na žáky
posledních tříd základních škol a studenty víceletých gymnázií. Proto jsme se rozhodli připravit pro školy v lokalitách,
kde naše společnost působí, další hru,“ říká generální ředitel
SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Vzdělávací hra využívá metodu Edularp (z anglického educational live action role playing – hraní rolí na živo). Výhodou
pro školy je to, že realizátoři přijedou přímo za dětmi do škol
a program je poskytovaný bezplatně.Tento moderní způsob
výuky je všechno jiného než pouhé memorování suchých dat.
Klade naopak důraz na aktivitu každého žáka ve vzdělávacím
procesu, který navenek jako vzdělávání vlastně ani nepůsobí.
„Účastníci nové hry se stávají kolonizátory Planety Oxidan.
Ta je velmi bohatá na zdroje a poskytuje nevídaný blahobyt.
K planetě vyrazily dvě expedice, mezi nimiž začne probíhat ostrý konkurenční boj o ovládnutí zdrojů a v důsledku celé planety. Začíná závod o co nejrychlejší a nejefektivnější využívání
zdrojů a budování co nejbohatší společnosti. Začínají se ale
objevovat první problémy se znečištěním – především vody.
To má přímý dopad na množství a dostupnost použitelné vody.
Právě to nutí oba týmy, aby hledaly každý zvlášť řešení této
zapeklité situace. Protože jen to zajišťuje přežití celku. Svou
roli ale hrají také peníze, bohatství, dezinformace a manipulace veřejností a průzkumů veřejného mínění ze strany lídrů.,“
nastiňuje základ příběhu Josef Kundrát ze spolku EduLudus.
Od druhého pololetí se tak budou hrát v moravskoslezských
základních školách dvě vzdělávací hry, které se budou koncentrovat na vodní tématiku.
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Některé události řešené Městskou policií v Budišově n/B.
v měsíci listopad a prosinec 2018
 1. 11. 2018 - 13.45 hod. - Při
kontrole veřejného pořádku
ve městě byl hlídkou městské
policie řešen dopravní přestupek neoprávněného stání
v křižovatce na ul. 9. května.
Řidičce vozidla byla za uvedený dopravní přestupek udělena
bloková pokuta.
 1. 11. 2018 - 16.20 hod. - Při
kontrole veřejného pořádku ve
městě byl hlídkou městské po-

licie řešen dopravní přestupek, parkování v zákazu zastavení
na ul. Gen. Svobody. Řidič vozidla zde neoprávněně parkoval
v zákazu zastavení a za uvedený přestupek mu byla udělena
bloková pokuta.
 6. 11. 2018 - 14.40 hod. - Na služebnu městské policie byla
telefonicky oznámena žádost o pomoc ve věci napadení nezletilého chlapce jiným nezletilým chlapcem na autobusovém nádraží v Budišově nad Budišovkou. Po příjezdu hlídky
na místo tato zjistila, že zde došlo k bezdůvodnému napadení,
kdy jeden nezletilý chlapec napadl druhého pěstmi do oblasti
hlavy, kdy ke zranění naštěstí nedošlo. Jelikož se nejednalo o první útok tohoto chlapce na oznamovatele a jedná se
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o nezletilou osobu, byla celá věc oznámena Orgánu sociálně
právní ochrany dětí na MěÚ Vítkov.
7. 11. 2018 – 17.15 hod. - Na služebnu městské policie bylo
telefonicky oznámeno, že v domě na ul. Havlíčkova se nějaké děti snaží za peníze prodat ořechy. Po příjezdu hlídky na
místo bylo zjištěno, že se zde nachází dvě nezletilé dívky, které se zde pokouší prodat vlašské ořechy, aby získaly nějaké
peníze na jídlo, kdy k prodeji je přiměla jejich matka. Jelikož
se zde jednalo o nedovolený podomní prodej, který zde prováděly nezletilé osoby, byl případ strážníky zadokumentován
a celá věc byla oznámena Orgánu sociálně právní ochrany
dětí na MěÚ Vítkov.
8. 11. 2018 - 16.00 hod. - Na stanici MP bylo osobně oznámeno, že u hřbitova na křižovatce ul. Hřbitovní, směrem k ul.
Na Sídlišti byl před chvíli napaden a pokousán jeden menší
pes, kterého zde venčila na vodítku právě procházející paní.
Tento pes byl napaden a pokousán volně se pohybujícím
psem rasy československý vlčák ze sousedního domu. Hlídka na místě zjistila majitele psa, který utekl špatně zajištěnou
bránou, a poté na ulici napadl a pokousal jiného psa. Poté
také osobně kontaktovala majitelku napadeného psa, kdy ta
potvrdila napadení a pokousání svého psa a domluvila si veterinární ošetření. I přes toto ošetření následně zraněný pes
ráno po napadení svým zranění podlehl. Případ byl strážníky
zadokumentován a vzhledem k uvedeným skutečnostem byl
předán k vyřešení správnímu orgánu.
9. 11. 2018 - 23.00 hod. - Při kontrole veřejného pořádku ve
městě byl hlídkou městské policie řešen dopravní přestupek jízda do zákazu vjezdu všech vozidel na ul. Dukelská. Řidič
vozidla zde neoprávněně jel v protisměru jednosměrné ulice,
kdy za uvedený přestupek mu byla udělena bloková pokuta.
10. 11. 2018 - 12.10 hod. - Městská policie přijala telefonické oznámení, že v domě na ul. Berounská leží pod schody
nějaká žena, která tu z nich před chvíli spadla. Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že ležící žena je podnapilá a zraněná. Hlídka proto na místo ihned přivolala sanitku
RZS, která si zraněnou ženu převzala. Případ byl strážníky
zadokumentován.
12. 11. 2018 – 17:52 hod. - Hlídka městské policie byla požádána PČR o prověření oznámení napadení jedné ženy svým
bývalým druhem v bytě na ul. Berounská. Hlídka na místě
zjistila, že k fyzickému napadení zde skutečně došlo a že bývalý druh se zde i dopustil neoprávněného vniknutí do bytu napadené. Jelikož se zde jednalo o důvodné podezření, že by se
mohlo jednat o spáchání trestného činu, byla o celé věci informována PCŘ Vítkov, která se dostavila na místo a celou věc si
převzala. Případ byl strážníky zadokumentován a předán PČR.
16. 11. 2018 - 20.30 hod. - Městská policie přijala telefonické
oznámení, že na chodbě domu na ul. Partyzánské leží na zemi
nějaký muž. Po příjezdu na místo hlídka zjistila, že muž je
v silně podnapilém stavu, nezvládá motoriku, nekontroluje
své jednání a je nebezpečný sám sobě. Při orientačním měření alkoholu v dechu nadýchal 3.24 Promile. Na základě těchto skutečností bylo rozhodnuto o převozu na PAZS v Opavě.
19. 11. 2018 - 16.57 hod. - Při kontrole veřejného pořádku ve
městě byl hlídkou městské policie řešen dopravní přestupek
neoprávněného parkování v zákazu zastavení na náměstí Republiky. Za uvedený přestupek byla řidiči udělena bloková
pokuta.
22. 11. 2018 - 15.40 hod. - Při kontrole veřejného pořádku ve
městě uviděla hlídka městské policie na ul. Dukelská volně
pobíhajícího psa bez vodítka, kterého zde venčil jeho majitel.
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Následně zde pes vykonal svou potřebu, aniž by po něm jeho
majitel provedl úklid psích exkrementů. Tímto svým jednáním, kdy nebyl pes na vodítku, majitel ho nechal běhat na
volno a zanedbal úklid po něm, se zde dopustil přestupku proti OZV města a za tento přestupek mu byla udělena pokuta.
22. 11. 2018 - 15.55 hod. - Při kontrole veřejného pořádku ve
městě uviděla hlídka městské policie na ul. Generála Svobody
rovněž volně pobíhajícího psa bez vodítka, kterého zde venčil
jeho majitel. Následně zde pes vykonal svou potřebu, aniž by
po něm jeho majitel provedl úklid psích exkrementů. Tímto
svým jednáním, kdy neměl psa na vodítku, nechala ho běhat
na volno a zanedbal úklid po něm, se zde dopustil přestupku
proti OZV města a za tento přestupek mu byla udělena pokuta.
24. 11. 2018 - 12.26 hod. - Při kontrole veřejného pořádku
ve městě byl hlídkou městské policie řešen dopravní přestupek neoprávněného parkování v zákazu stání a protisměru na
ul. Gen. Svobody. Řidič vozidla zde neoprávněně parkoval
v zákazu stání a v protisměru. Za uvedené přestupky mu byla
udělena bloková pokuta.
24. 11. 2018 - 13.25 hod. - Při kontrole veřejného pořádku
ve městě byl hlídkou městské policie řešen dopravní přestupek neoprávněného stání v křižovatce na ul. Gen. Svobody.
Řidič vozidla zde neoprávněně parkoval v hranici křižovatky
ve vzdálenosti kratší než 5 metrů. Za uvedený přestupek mu
byla udělena bloková pokuta.
28. 11. 2018 - 13.24 hod. - Přijala hlídka městské policie telefonické oznámení, že za domem na ul. Křivá leží na zemi
nějaký muž a krvácí. Po příjezdu hlídky na místo, bylo zjištěno, že ležící muž je zraněný v obličeji a je podnapilý. Hlídka
proto na místo ihned přivolala sanitku RZS, která si zraněného muže převzala. Případ byl strážníky zadokumentován.
12. 12. 2018 - 15.20 hod. - Při kontrole veřejného pořádku ve
městě byl hlídkou městské policie řešen dopravní přestupek
neoprávněného parkování v zákazu zastavení na ul. Gen. Svobody. Řidič vozidla zde neoprávněně parkoval v zákazu zastavení. Za uvedené přestupky mu byla udělena bloková pokuta.
13. 12. 2018 - 14.45 hod. - Při kontrole veřejného pořádku ve
městě uviděla hlídka městská policie na ul. Berounská volně
pobíhajícího psa bez vodítka, kterého zde venčila jeho majitelka. Následně zde pes vykonal svou potřebu, aniž by po
něm jeho majitelka provedla úklid psích exkrementů. Tímto
svým jednáním, kdy neměla psa na vodítku, nechala ho běhat
na volno a zanedbala úklid po něm, se zde dopustil přestupku
proti OZV města a za tento přestupek jí byla udělena pokuta.
20. 12. 2018 - 13.15 hod. - Při kontrole veřejného pořádku
ve městě byl hlídkou městské policie řešen dopravní přestupek neoprávněného parkování v zákazu zastavení na náměstí
Republiky. Za uvedený přestupek mu byla udělena bloková
pokuta.

Upozornění pro občany:
Tímto bychom chtěli upozornit občany města Budišov nad Budišovkou, na platnost OZV 1/1996 o veřejném pořádku, naa čl.
6, o Chovu zvířat odst. 1), kde je uvedeno, že psi, kočky, drůbež a jiná zvířata nesmí volně pobíhat a znečišťovat veřejná prostranství. Jakékoliv znečištění je vlastník povinen neprodleně
uklidit. Pes musí viditelně nosit evidenční známku a v zastavěných částech města musí být veden na vodítku. Celé znění této
OZV můžete nalézt na internetových stránkách města: http://
www.budisov.eu/mestsky-urad/dokumenty-mu/vyhlasky-a-narizeni/platne-vyhlasky/
Grečmal Jaroslav, vedoucí strážník MP

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

TeSport

Novinky ze společnosti TeSport
Budišov nad Budišovkou, s.r.o.
Tepelné hospodářství
Cena tepelné energie pro konečné odběratele v roce 2018 činí
538,48 Kč/GJ bez DPH, tj. 619,25 Kč/GJ se započtením DPH.
Pro srovnání v roce 2015 (dodavatel byl ještě Vytep Uničov)
činila cena tepelné energie 604,39 Kč/GJ bez DPH, v roce
2016 byla cena TE 564,88 Kč/GJ bez DPH a pro rok 2017 byla
cena TE 539,27 Kč/GJ bez DPH. Nic netrvá věčně a všichni
víme, že v roce 2019 se všechny energie opět zdražují. Pro nás
zdražení plynu znamená, že se zvýší náklady na palivo a toto
jsme chtě nechtě museli promítnout do plánované kalkulace
ceny tepla pro rok 2019, která je tak cca o 30 Kč/GJ vyšší než
v roce 2018. Jak to nakonec všechno bude, to se uvidí až za
rok. Věšteckou kouli prozatím nevlastníme, a jak dlouhá bude
topná sezona, za nás rozhodne příroda. Na rok 2019 plánujeme
několik akcí, které si kladou za cíl další vylepšení teplárenské
infrastruktury ve městě. Hlavními akcemi bude rekonstrukce
kotelny B5 na sídlišti a v rámci dotačního projektu „SmartGrid“ modernizace kotelny na základní škole na Halaškově
náměstí a na radnici. Pokud vše půjde podle plánu, tak nejpozději na podzim by mělo být hotovo a do další topné sezony
vstoupíme se třemi vylepšenými kotelnami.
Sport
Sportovní hala jede v zimě na plné obrátky. V půli prosince
2018 proběhl turnaj v basketu 3x3 (o turnaji se určitě rozepsal
pan Bačkovský na jiném místě BZ), na sklonku roku 2018 se
pak konaly 2 velké turnaje: turnaj v nohejbale za účasti 10 tříčlenných družstev (v těsném boji nakonec zvítězilo družstvo

Hospůdka na Konírně) a badmintonový turnaj smíšených družstev, kterého se účastnilo 22 párů! Počet účastníků turnaje byl
opravdu úctyhodný, když vezmeme v úvahu, že turnaj byl otevřen pouze pro rodilé budišováky. Celodenní zápolení, které
se vedlo ve velice přátelském duchu, nakonec ovládla dvojice
Klára Marková – Ondra Vystrčil. Skvělá společenská akce,
kterou všem příště doporučuji navštívit!
A nezahálí se ani v roce 2019: turnaj ve futsale 12. 1. za účasti
6 týmů pod hlavičkou fotbalového „A“ družstva vyhrálo družstvo z Bruntálu. Na další badmintonový turnaj smíšených družstev, který je tentokrát otevřen i týmům z okolních měst, máme
nahlášeno 27 týmů. O tomto turnaji konaném 26. 1. 2019 více
v příštím čísle BZ. Další plánované turnaje: 16. 2. futsal stará garda, 23. 2. 2019 badmintonový turnaj ve čtyřhře mužů,
4 soboty v březnu jsou vyhrazeny futsalovým turnajům mládeže pod hlavičkou TJ Spartak a snad vyjde ještě jeden badmintonový turnaj smíšených družstev, tentokrát tzv. „kloboukový“,
kde si hráčky budou své partnery losovat náhodně z klobouku.
Se začátkem roku jsme museli změnit poskytovatele webových služeb k internetovým stránkám haly. Nové stránky mají
snadno zapamatovatelnou adresu www.halabudisov.cz a nově
jsme rovněž na facebooku www.facebook.com/halabudisov.
Sportovní hala je stále přístupna všem, kteří chtějí využít svůj
volný čas sportováním. Volné termíny lze ověřit na našem
webu a objednávky lze provést u správce sportovní haly pana
Dostála (Melicha) na tel. 604 129 804.
Ing. Slavomír Jaššo
jednatel společnosti

ŠKOLSTVÍ

Tříkrálová sbírka 2019
V prosinci loňského roku byla Základní škola Budišov nad Budišovkou, okr. Opava, p. o. oslovena Charitou Odry s prosbou
o pomoc při realizaci Tříkrálové sbírky. Protože zde jsou šikovní
rodiče, kteří se neostýchali pomoci, vše proběhlo nakonec poměrně úspěšně a hladce. Každý z oslovených rodičů měl své tři krále, které posbíral doma či v sousedství, byl mu přidělen „rajón“,
a první dva lednové víkendy sbírka za zpěvu „My tři králové jdeme k Vám“ naplno vypukla.
Koledníci se vesměs setkali s pozitivními ohlasy obyvatel, vykoledovali nejen do charitních kasiček, ale i pro sebe do košíčku
např. sladkosti, ovoce, občas i pár mincí. Je nutno podotknout,
že ač naši obyvatelé pravda nejsou z nejbohatších, často dávali,
co mohli. Ano, i naši koledníci se setkali s odmítnutím, pohrdavým pohledem nebo úšklebkem, nebo někdy jen tak prostě stáli
u zavřených dveří, za kterými jistě někdo byl, ale to se nedá nic
dělat. Mrzí nás naopak to, že byly rodiny, kam jsme už nestihli
přijít, a tam na nás čekaly. Do příštího roku organizaci vylepšíme,
nebojte.
Nyní ke konkrétním číslům, která jistě zajímají. Koledovalo se ve
14 skupinkách, 3 byly v místních částech (Podlesí, Staré Oldřůvky, Guntramovice). V místních částech byli lidé opravdu štědří,
pokud vezmeme v úvahu počet stálých obyvatel, kteří zde žijí:

Guntramovice: 8 880 Kč
Staré Oldřůvky: 6 265 Kč
Podlesí: 4 579 Kč
Celkem se pak vykoledovalo 61 163 Kč, takže v samotném Budišově činila vybraná částka 41 439 Kč, což je krásný výsledek
a zase je to o něco více než loni. Navíc jsme v kasičkách našli
5 rumunských BANI, 1 rakouský schilling, 5 EUR, jednu šupinu
z kapra a 1 bod z Penny.
Všem, kteří našim dětem a jejich rodičům či pedagogům otevřeli, velmi děkujeme a vážíme si Vaší podpory. Osobně pak děkuji
dětem (v abecedním pořadí): Adamovi, Aleškům, Barunce, Danielce, Davidovi, Dominikovi, Dorotce, Eliškám, Emičce, Evičce,
Filipovi, Honzovi, Ivušce, Káji, Lili, Lubošovi, Lucce, Lukášovi,
Markétce, Markovi, Matyášovi, Míši, Natálce, Nikolce, Ondrovi,
Pájovi, Patricii, Patrikovi, Pepovi, Romanům, Rózince, Sabině,
Štěpánkovi, Terce, Vendě, Víťovi, Vojtovi, Zdendovi. Z řad rodičů a pedagogických pracovníků patří díky (opět abecedně): paní
Andělové, Bajgarové, Dvořákové, Ireně Karáskové, Michaele
Karáskové, Krásové, Panákové, Paprstkové, Veselé a Vašičkové.
Z otců se koledování ujali pan Josef a Petr Halamíčkovi a pan
Müller.
Natálie Jaššová,
asistentka Tříkrálové sbírky pro Budišov nad Budišovkou
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Vikingové byli frajeři
Vikingové ve skutečnosti nenosili na hlavách přilby s rohy, ani
nepoužívali oboustranné sekyry, jak je to někdy zobrazeno ve
ﬁlmech. Čistili si zuby a jejich ženy měly více práv než ženy
v jiných kulturách. Vikingští bojovníci dokázali vytvořit bojovou formaci, kterou protivníci nemohli překonat. Deset žáků
z naší školy si dokonce mohlo takový boj vyzkoušet. V pondělí
7. ledna za námi totiž přijeli herci z divadelní a šermířské skupiny Pernštejni z Pardubic.
Představení s názvem Vikingové se konalo v kulturním domě
v Budišově a zúčastnili se ho žáci druhého stupně. „Byla to docela sranda. Nejlepší bylo, jak vzali diváky na podium a učili je
tam bojové techniky,“ řekl jeden z návštěvníků akce, žák šesté
třídy. „Na podiu byla velká loď, na kterou jsme nastoupili, pak
nám dali helmy a štíty a učili jsme se bránit. Moc mě to bavilo,“ doplnil jeho spolužák. Představení bylo poučné i zábavné,
shodli se budišovští šesťáci. „Byla bych ráda, kdybychom ještě
někdy na podobný program šli,“ uzavřela Karolína.
Mgr. Gabriela Mathiasová a žáci 6. třídy

Budišovští školáci si užili
Noc na Karlštejně
V pátek 18. ledna jsme se vypravili na výlet do 14. století. Není
to tak daleko, jak se zdá. Stačilo nám jen se přesunout z Budišova do Opavy a navštívit Slezské divadlo. Operní zpěváci,
herci a hudebníci zde pro nás totiž hráli Noc na Karlštejně. Hru
napsal Jaroslav Vrchlický a je o tom, že král Karel IV. nechtěl,
aby Karlštejn navštěvovaly ženy. Přesto tam v převlečení dvě
pronikly, jednou z nich byla jeho žena Alžběta. Král pak zákaz
zrušil. Páťákům a šesťákům se nejvíce líbilo, že mohli sedět
v prvních řadách, takže viděli orchestr, líbily se jim také písničky, herci a otáčivé kulisy. „Příště, až bude příležitost, pojedeme určitě znovu,“ shodla se většina účastníků. Nejvíce by
chtěli vidět představení Kytice.
Mgr. Gabriela Mathiasová

Mikulášské nadílení
Ve středu 5. 12. 2018 se za dveřmi naší mateřské školy ozvalo jemné cink, cink, cink a za dětmi přiletěl krásný andílek. Za
chvíli za ním do dveří vchází bílá čepice Mikuláše a dva černí,
rohatí, buch, buch čekají za dveřmi. Řinčí řetězem a jsou připraveni si odnést zlobivé děti. Mikuláš drží v ruce velkou nebeskou
knihu, kde má ke každému dítěti něco napsáno. Čte jména dětí
- měli jste vidět ty výrazy dětských tváří - očekávání, obavy,
možná i trochu strach. Naštěstí jsme ale byli hodní, a ti, co měli
nějaký ten malý hříšek, ho odčinili básničkou či písničkou. Mi-
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kuláš s pomocí anděla dětem nadělil překvapení v balíčku.
Naši nejmenší (třída Myšiček) v této chvíli odchází, aby mohli
čertíci také nakouknout, jaké že to šikovné děti do této školky
chodí. A protože jsou všichni moc hodní a šikovní, tak byli
smutní, že v této školce pro ně nemají žádné hříšníky. Po odchodu Mikuláše, alestále dětem vrtá v hlavě: „Jak je to možné,
že to v nebi tak dobře všechno vědí?“
Za rok se těšíme všichni zase na našeho Mikuláše.
Markéta Kešeláková, učitelka MŠ
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Vánoce jsou svátky lásky, láska to je rodina…
Přišly, přišly po roce, vytoužené Vánoce, a děti milují Vánoce.
Velmi se těší na dárečky, vánoční stromeček, koledy a sladkosti. I v naší mateřské škole se vždy snažíme navodit příjemnou
vánoční atmosféru.
Jako každý rok nabízíme rodičům vánoční tvoření. Snažíme
se, aby rodiče společně s dítětem prožili příjemné odpoledne
a něco vánočního vytvořili. Pro děti je to veliký zážitek a moc
si to užívají. Hotové výrobky se poté prodávají na vánočním
jarmarku. Velmi nás těší, že mnoho rodičů přinese i výrobky

doma vytvořené. Děkujeme.
Celý měsíc prosinec se také děti chystají na vánoční besídky.
Ve svých třídách se učí básničky, písničky, tanečky nebo třeba
i divadlo. Moc se těší, jak rodiče překvapí. Až přijde ten dlouho očekávaný den. Děti jsou napnuté, někdy tečou i slzičky, ale
jsou úžasné a roztomilé jako vždy…
Opět nás potěšil velký zájem rodičů, kteří si našli v tomto předvánočním shonu čas na své děti a společně s námi prožili pěkné sváteční odpoledne.
Pavla Hasalová, učitelka MŠ
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Dětský domov a „Obchůdky s Albertem“
Letos jsme se začali připravovat na Vánoce už v listopadu.
Ve spolupráci s NF Albert „Obchůdky s Albertem“ jsme
nakoupili materiál na vánoční tvoření a začali jsme s dětmi
vyrábět drobné vánoční dekorace. Tentokrát jsme prodávali
v OC Breda&Weinstein, před prodejnou Albert, 1. 12. 2018.
O nás a naše zázemí se opět postarali zaměstnanci prodejny,
děti dostaly svačinu a občerstvení. Duch Vánoc se projevil

i na hodných lidech, všichni byli milí, někteří dokonce našim
dětem koupili ovoce a sladkosti. Byli jsme pochválení za
krásné výrobky, děti měly velkou radost z vydělaných penízků, za které si vyberou nějakou atraktivní činnost nebo nějaký výlet. Sice jsme byli trošku promrzlí, ale spokojení. Příští
rok se opět do tohoto projektu moc rádi zapojíme.
Za DD Votočková Leona

Vánoční zpívání babičkám a dědečkům
v Domově Letokruhy
Již každoročně navštívíme v adventním čase
Domov Letokruhy, abychom tak alespoň malinko přispěli k vánoční atmosféře a potěšili tak babičky a dědečky písničkou, přáním
a malou drobností s vůní Vánoc, kterou děti
samy upekly a nazdobily. Bylo to velmi emotivní setkání. Zúčastněné staroušky i zaměst-

nance jsme alespoň trošku rozzářili a nás potěšilo, že si s námi koledy zazpívali. Přinesli
jsme tak do „nového domečku“ kousek tepla
v tomto čase a měli tak možnost vidět jejich
odezvu - dojetí, slzičky, úsměv.
Za Dětský domov
Hanka Bučková a Leona Votočková

Vánoce v dětském domově
Poprvé po dlouhé době nestrávily děti z dětského domova
vánoční prázdniny a Štědrý den lyžovačkou na horách, ale
„doma“ na rodinných skupinkách. Část dětí měla možnost
strávit Vánoční svátky doma u svých rodin. Ježíškovi (=tetám
a strejdům) se podařilo treﬁt do dětských přání a splnit je k jejich velké spokojenosti. Pod stromečkem při rozbalování dárků
tak vládla atmosféra příjemného napětí a očekávání, radosti,
občas i lehkého zklamání, tak jak to na Štědrý den míváme
všichni. Myslím, že jsme dětem do jejich Štědrého dne přenesli své vlastní dětství a to, jak jsme Vánoce prožívali my. Nezapomněli jsme na zvyky – hvězdička v rozkrojeném jablku,
koledy, večeře po východu první hvězdy, lodičky z ořechových
skořápek, házení botou, zvonek, prskavky, nevynechali jsme
zdobení stromku v přírodě pro zvířátka.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na Vánocích pro děti
zainteresovali. Poděkování patří paní Evě Dolejšíí ze společnosti Jacobs Douwe Egberts, která rok co rok pořádá sbírku
mezi svými kolegy a společně dětem dárky kupují, paní Režné a jejím kolegům z Nadačního fondu Albert za „zážitkové
dárky“ - ﬁnanční dar cílený na kulturní a sportovní aktivity
pro děti (divadlo, bazén, bruslení apod.), organizátorům celo-
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republikového projektu Daruj hračku spolku Tango Havlíčkův Brod, GLS a Leksysa projektu Strom splněných přání,
který nám nabídla manažerka Globusu v Opavě pí Ondrušková
- a všem pro nás neznámým dárcům, kteří v obou projektech
našim dětem dárky zakoupili.
A zejména panu Thomasovi za ﬁnanční dar na celoroční aktivity dětí, který už desátým rokem osobně v době Vánoc přiváží
k nám do dětského domova.
Daniel Štencel
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Vánoční Brusel jako výhra v soutěži Spotřeba pro život
V loňském školním roce se tým sexty ve složení Jan Kundrát,
Alexandr Pisani a Patrik Lamatschek zúčastnil 10. ročníku
soutěže Spotřeba pro život, kterou vyhlašuje spotřebitelská
organizace dTest pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a poslankyně Evropského parlamentu
MUDr. Olgy Sehnalové, MBA. Tým sestavil poutavý obsahově a graﬁcky výborně provedený časopis, který v široké konkurenci 54 středních škol obstál a zajistil tak studentům 1. místo. Hlavní výhrou byl pětidenní poznávací zájezd do Bruselu,
který jsme absolvovali společně s výherci 2. a 3. místa (Gymnázium Slavičín a Gymnázium Jaroslava Heyrovského Praha)
začátkem prosince.
Po celodenní cestě Německem a ubytování v luxusním hotelu
Crowne Plaza v samotném centru jsme ještě absolvovali večerní procházku historickým jádrem města a vychutnali si kouzlo vánočního Bruselu. Náměstí Grand Place patří bezesporu

k těm nejkrásnějším v Evropě. Díky bohatě zdobeným cechovním domům a gotické radnici je zapsáno na seznamu Unesca.
Emotivním zážitkem byla noční velkolepá světelná show za
doprovodu vážné hudby. V neděli nás čekal celodenní výlet
do malebných historických městGent a Bruggy s všudypřítomnou atmosférou vánočních trhů. V pondělí dopoledne jsme
navštívili park miniatur Mini-Europea symbol BruseluAtomium. Tato 165 miliardkrát zvětšená mřížka železa byla původně
postavena pro Expo 58 a měla být po jeho skončení odstraněna. Kvůli velké oblibě byla ponechána a dnes je výraznou
dominantou města. Odpoledne jsme zavítali do největšího univerzitního města v Belgii Lovaně. Večer nás čekala slavnostní
večeře s europoslankyní Olgou Sehnalovou v centru Bruselu.
Úterní program zahrnoval návštěvu Evropského parlamentu,
účast na zasedání S&D frakce, návštěvu vzdělávacího střediska EP Parlamentariuma prohlídku areálu evropských institucí
u Schumannova náměstí. Ve večerních hodinách následoval
odjezd do České republiky. Bohatí o nové informace a zážitky jsme se ve středu dopoledne vrátili domů. Moudrost, že
cestování je nejlepší formou vzdělávání, se ve všech směrech
potvrdila.
Mgr. Milena Mačáková
Soutěžit se vyplatí! Osobně jsme poznali pani europoslankyni MUDr. Olgu Sehnalovou, díky které jsme měli jedinečnou
možnost zúčastnit se jednání S&D frakce o porušování lidských práv v pásmu Gazy. Pochopili jsme principy fungování
Evropského parlamentu a pronikli do samotného zákulisí vrcholné politiky. Měli jsme tu čest sedět při slavnostní večeři
s jedním z asistentů paní europoslankyně a vést diskuzi o životě v Bruselu, náboženství, minoritách a dalších problémech,
se kterými se současná Belgie potýká. Brusel je inspirativní
město, které rozhodně stojí za to navštívit.
A. Pisani, P. Lamatschek, J. Kundrát (7. G)

Módní přehlídkové turné 2019
Střední škola, Odry, příspěvková organizace
Už tradičně pořádala v tomto období naše škola Módní
přehlídkové turné pro žáky základních škol, letošní ročník se nesl
v duchu plesové sezóny, takže nechyběly krásné šaty, kreativní
účesy a karnevalové masky. Studenti zde prezentovali obory nejen

ukázkami své práce, ale také zajímavostmi a radami, týkajících se
jejich budoucího povolání. Celou show zahájili bubeníci z oderské
Základní umělecké školy, kteří v každém případě: upoutali
pozornost! Na pódiu je pak vystřídala přehlídka ve stylu diska,
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fantazijní tanec zombii, ukázka masáže, promenáda plesových
rób, vtipné vystoupení lišek i rozhovor s automechanikem
a kuchařkou-číšnicí, jež prezentovali výhody svého studia. Závěr
patřil karnevalu, neboť na podium vtrhla plejáda nádherných
masek, která za rytmu bubnu celou přehlídku ukončila.
Akce se konala v Odrách, kde nám již tradičně poskytl své
prostory Dělnický dům. Pozvání přijaly základní školy
z Fulneku, Vítkova, Budišova a samozřejmě z Oder.
Organizátorkou celé akce byla Mgr. Ludmila Homolová, díky
níž se přehlídka stala výstavou kreativity, fantazie, úsměvů,
pracovitosti a krásy, jež zaujala, pobavila, poučila a zvedla
náladu svou mladistvou energií všem přítomným.
Mgr. Jana Kellnerová, ředitelka školy

Objektiv 2018/ 2019
Střední škola, Odry, příspěvková organizace
Před koncem roku 2018 byla Střediskem volného času Ostrava
vyhlášena krajská soutěž. Soutěžilo se v kategoriích fotograﬁe,
krátký ﬁlm, řemeslná tvorba, 3D tisk a 3D pero ve skupinách
rozdělených podle věku (1. stupeň, 2. stupeň a střední školy).
Se skupinou vybraných dobrovolníků jsme před Vánocemi vyrazili fotit do Ostravy, protože tato moravská metropole byla

tématem soutěžních prací. Do soutěže mohly být odeslány tři
práce. Z fotek, pro které jste měli možnost hlasovat na facebooku v naší školní soutěži, byly vybrány práce KarolínyMinarčíkové (ve spolupráci s Klárou Sadílkovou), Sandry Kamenovské a Petry Bačkové.
Ve středu 16. 1. proběhlo v Ostravě vyhlášení výsledků soutěže. PRVNÍ MÍSTO v kategorii
fotograﬁe – střední školy získala
Karolína Minarčíková za svou fotku Kouř z Dolních Vítkovic. Pro
přihlášené účastníky byly připraveny zajímavé workshopy týkající
se moderních technologií, propagačních prostředků, ale i tradičních řemesel. Po obědě se účastníci přesunuli do oblasti Dolních
Vítkovic, kde pro ně byl připraven
další program (exkurze, projekce
apod.) Organizátorkou, poradkyní i pedagogický doprovodem
byla po celou dobu soutěže našim
žákyním paní učitelka Lenka Tymráková, která tím přispěla k vynikajícímu výsledku a zasloužila
se o výbornou propagaci školy.
Mgr. Jana Kellnerová,
ředitelka školy

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

Muzeum břidlice - ohlédnutí za turistickou sezónou 2018
Naše muzeum navštívilo v loňském roce 2404 turistů. První
přišli již 14. ledna a poslední 28. prosince. Střídali se zde
i cizí turisté - z Německa, Polska, Anglie a Slovenska. V září
muzeum navštívili členové spolku SPCCH z Kravař. Prohlédli si i náš kostel, kde zazpívali krásnou mariánskou píseň. Přispěli i ﬁnančním obnosem. Také navštívili kostel ve
Staré Vodě, a rovněž i tam ﬁnančně přispěli. V loňském roce
pracovaly jako průvodkyně studentky Natálka Olšáková a Anička Týnová. Obě děvčata byla výborná. Natálka
Olšáková studuje SŠ cestovního ruchu v Opavě. Přišla se
na ni podívat její paní učitelka a pochválila ji za vynikají-
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cí výklad. Úspěšná byla také „muzejní noc“ v rámci oslav
100 let republiky. Muzeum navštívilo téměř 100 turistů.
V muzeu se prodalo 300 břidlicových srdíček, která obětavě
štípe pan Miloš Pírek. Hodně srdíček si vyrobili zájemci
sami, v naší štípárně. O tom, že se turistům v našem muzeu
líbí, svědčí kniha návštěv. Cituji: „Velmi poutavé a neobvykle příjemné provázení.“ rodina z Plzně. „Bardzopiekne
museum“ rodina z Polska. „Děkujeme za připomínku Vaší
historie.“ poutníci z Hranic.
Doufáme, že i tato turistická sezóna bude stejně úspěšná.
Mgr. Jana Pavlů průvodkyně
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21

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ A SPORT

Osobnost Moravy 2018 – vyhodnocení ankety
Vážení příznivci ankety Osobnost Moravy 2018, hlasování v anketě dospělo ke svému konci. Také letos nás upřímně potěšil váš
velký zájem o zapojení se do hlasování. Zaznamenali jsme 19 412
hlasů. Každý z těchto hlasů přispěl k co největší objektivitě ankety
a má svoji hodnotu. Vítězem letošního, již třetího, ročníku ankety a Osobností Moravy 2018 se na základě velké převahy vašich
hlasů stal pan Ing. Radim Slabý, kterému srdečně blahopřeje-

me. Panu Radimu Slabému také náleží a bude předána připravená
cena v podobě umělecky ztvárněné bronzové plastiky stylizované
orlice. Krátkou informaci o vítězi ankety naleznete zde:
http://zamoravu.eu/osobnost-moravy/seznam-nominovanych-2018/
Pro doplnění uvádíme pořadí prvních pěti nominovaných
osobností, podle počtu obdržených hlasů:
1. Ing. Radim SLABÝ 8 456 hlasů
2. Arnošt GOLDFLAM 3 603 hlasů
3. Václav OBR
R 1 306 hlasů
4. Janek VAJČNER
R 1 180 hlasů
5. doc. PhDr. Luděk GALUŠKA, CSc. 1 171 hlasů
Rádi bychom touto cestou vyjádřili úctu všem nominovaným
osobnostem. Ačkoliv obdrželi různý počet hlasů, všichni nominovaní patří mezi přední osobnosti společenského života
naší drahé vlasti, země Moravy. Všem nominovaným, nominujícím a hlasujícím děkujeme za účast v anketě osobnost
Moravy 2018. Snaha nás pořadatelů ze spolku Moravská národní obec však bude i v budoucnu pokračovat, budeme dále
poukazovat na výjimečné Moravanky a Moravany, lidi, kteří
vynikají v nejrůznějších oborech lidské činnosti. Proto si vás
dovolujeme už nyní co nejsrdečněji pozvat ke sledování příštího, již čtvrtého, ročníku ankety Osobnost Moravy 2019.
Za Moravskou národní obec
a koordinační tým iniciativy Osobnost Moravy
Pavel Opletal st. a Stanislav Blažek

Firstresponder systém
Od 1.února 2019 spouští Zdravotnická záchranná služba MSK spolu
s Hasičským záchranným sborem MSK ve vybraných lokalitách, do
které spadá i Sbor dobrovolných hasičů v Budišově nad Budišovkou
tzv. „ﬁrstresponder systém“. Tento systém je již úspěšně využíván
nejen v zahraničí, ale i v několika krajích České republiky.
Jde o zapojení školených hasičů do poskytování první pomoci pacientům v ohrožení života na místě události, a to ještě před příjezdem
posádky ZZS. Jedinečnost myšlenky spočívá v propojení záchranné
služby a hasičů, kteří jsou v dosahu místa události, na němž se nachází pacient ve stavu ohrožujícím život.
Co to pro Vás znamená:
pokud posádka ZZS nebude
v časovém dosahu, nebo se
nebude moci dostat k pacientovi z důvodu nepříznivého počasí či se bude jednat
o situaci přímo ohrožující
život pacienta, bude automaticky povolána i jednotka budišovských hasičů.
Vyškolení hasiči tak mohou
poskytnout základní první
pomoc dříve, než posádka
ZZS dorazí na místo. Takový včasný zásah může být
nesmírně důležitý a zvyšuje
naději pacienta na přežití.
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AMK: Zimní příprava na novou sezónu 2019
V tomto období je v plném proudu zimní příprava. Dvakrát
týdně tělocvična, lyže nebo prkno, a pokud to vyjde, tak bazén. Zpestřením jsou také jednou za 14 dní hokejové zápasy na
opavském ledě, kde kluci vodí místo řídítek hokejky. Alespoň
se snaží hrát hokej. Na začátku ledna proběhlo vyhlášení vý-

sledků přeboru MORAVY za rok 2018. Erik Švidra se umístil
na pěkném druhém místě ve své kategorii MX 2 junior.
Pomalu se plní kalendáře a podle termínu se plánují jednotlivé
závody do nové sezóny. Připravené jsou nové smlouvy a také
probíhají jednání se sponzory a všemi, kteří motokrosovému
sportu chtějí pomoci. Jakmile to počasí dovolí, tak bude příprava směřovat na jih republiky, případně do Maďarska nebo Itálie a tam se kluci připraví na první závody už na motorkách. Ty
začínají koncem března prvním republikovým závodem. AMK
připravuje jako každý rok závody v enduru. Minimálně dva ze
seriálu AZ PNEU a také závody motokrosové. Jarní soustředění proběhne tentokrát pod vedením českého reprezentanta
Mirka Kučírka. Přesný termín určíme podle počasí a podmínek
na trati. Příprava dalšího ročníku květnové veteránské jízdy je
v plném proudu. Letos startujeme z Budišova n.B.
Věřím, že se nám ve spolupráci s městem a ostatními příznivci
motorismu podaří připravit všechny plánované akce co nejlépe.
Milan Švidra

Budišov OPEN 15. 12. 2018
V sobotu 15. 12. 2018 ve sportovní hale v Budišově
nad Budišovkou uspořádala skupina příznivců basketbalu 3x3 čtvrtý ročník Vánočního turnaje. Turnaje
se zúčastnilo osm amatérských družstev, čtyři z Budišova nad Budišovkou, jedno družstvo z Vítkova,
jedno družstvo z Podlesí, jedno družstvo z Klokočova a smíšené družstvo Žimrovice-Karviná. Turnaj se
hrál ve dvou skupinách po čtyřech. První dva týmy ze
skupiny postoupily do semiﬁnále, třetí a čtvrtí ze sku-
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piny hráli o další umístění. Do ﬁnále postoupilo družstvo z Podlesí ve složení J. Pončík, J. Němec,
J. Paprstka a A. Pecník. Druhým
ﬁnalistou se stali basketbalisté
smíšeného družstva ze Žimrovic
a Karviné: V. Sigmund, R. Cikánek, D. Svěchota, L. Wolf. Vítězství v turnaji si nakonec odvezl
hostující smíšený tým Žimrovice-Karviná. Na třetí příčce se
umístil hostující tým z Klokočova ve složení M. Kopřiva, J. Kopřiva a M. Brijar.
Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen L. Wolf (ŽimroŽ
vice-Karviná), nejmladším hráčem Adam Karlík z Vítkova. Vítězem ve střelbě trestných hodů se stal Bedřich Jochimz Melče. Každé mužstvo obdrželo cenu za umístění.

Všem účastníkům patří velké dík za fair play hru, hlavně za
bojovnost a předvedené basketbalové umění. U hráčů i diváků měl turnaj velký ohlas a provázela ho pěkná sportovní
sváteční atmosféra. Pořadatelé se již teď těší na pátý ročník, který se uskuteční 21. 12. 2019. Pořadatelé děkují všem
sponzorům za podporu tohoto krásného kolektivního sportu
a přejí do nového roku 2019 hodně zdraví, hodně sportovních úspěchů a zážitků.
4. místo
T. Karlík, A. Karlík, A. Karlík
5. místo
A. Nečas, Jakubec, P. Bačkovský st.
6. místo
P. Bačkovský ml., R. Schlauch ml., B. Jochim
7. místo
J. Němeček, F. Pražák, M. Němeček, R. Modelský
8. místo
S. Jaššo, Kupka T., S. Rafaj
Pavel Bačkovský st.

Posezení u cimbálu

Tříkrálová sbírka 2019

Katarinko, staň hore, Na tú svatú Katerinu - nejen „kateřinské“,
ale spousta známých i méně známých lidových písniček zaznělo
v pátek 23. listopadu 2018 v Guntramovicích na 13. Kateřinském posezení s cimbálovou muzikou OPAVŠTÍ HUDCI. Na
šedesátku hostů čekala nejen oblíbená muzika, ale i dobré víno
a koláče. V příjemné atmosféře došlo i na zpěv a tanec.
Děkujeme všem, kteří si našli čas a přišli se s námi pobavit.
Růžena Košarišťanová

„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám …“
Ve dnech 2. 1. 2019 až 14. 1. 2019 probíhala v celé České
republice tradiční Tříkrálová sbírka, a to již po dvacáté. Tak
tomu bylo opět i v Guntramovicích.
Použití darovaných prostředků lze najít na: https://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti-sbirky-2019/
Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.
K+M+B+2019

Vánoce v Guntramovicích
V sobotu 15. prosince pořádal náš hasičský spolek zájezd do Rožnova p. R. na tradiční vánoční jarmark v tamním skanzenu. Co by
mohlo navodit lépe předvánoční atmosféru než bohatá sněhová
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nadílka, procházka mezi dřevěnicemi v zasněžené valašské dědině nebo třeba folklórní vystoupení v dřevěném městečku?
Na svátek sv. Štěpána vystoupil náš dětský sbor s nacvičeným
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pásmem koled v našem kostele. Malí koledníci za své vystoupení
sklidili zasloužený potlesk četného publika a sladkou odměnu.
Jako každý rok jsme podnikli vánoční výšlap, tentokrát směrem
na Červený kopec. Chyběl sice sníh, místo po ledu jsme šli spíše blátem, přesto účast byla hojná a každému jistě přišel vhod
pohyb, když už letošní počasí nepřálo žádným zimním sportům.
V neděli před Silvestrem jsme si ještě jednou společně zazpívali

koledy, a to u bývalé školy pod betlémskou hvězdou, která celé
svátky svítila nad Svatou rodinou a Třemi králi, a kterou jistě nepřehlédl nikdo, kdo Guntramovicemi projížděl. Po zpívání jsme
pak zhlédliv improvizovaném kinosálu pohádku Čertova skála,
kterou nám zapůjčil její tvůrce pan P. Vaňásek, za což mu patří
náš dík. Samozřejmě nechyběl punč a jiné vánoční dobroty.
Hasiči z Guntramovic

Ohlédnutí za… 2018 je příjemné
Kynologický klub měl v roce 2018 celkem 15 členů (z toho
tři mládežníci), z nichž se většina scházela v zimě minimálně jednou, jinak dvakrát týdně. Skladba plemen je pestrá, výcviku se mimo služební plemena – němečtí ovčáci, belgický
ovčák, rotwajler - u nás věnují i kříženci, chodští psi, němečtí pinči, border kolie, australská kolie, bulteriér, briard, nově
i štěně šarplaninského ovčáka. Kromě členů navštěvují naše
cvičiště i nečlenové - zájemci o základní výcvik psů, proto
se nestyďte, hlavně nebuďte líní a přijďte se poradit, jak na
to (podmínky najdete na stránkách klubu-vnitřní řád).To, že
k nám jezdí i kynologové z blízkých klubů, svědčí o kvalitě
naší práce. Ke stálému ﬁgurantovi z Krnova se nám poštěstilo
získat i mladého z Vítkova, který se stal i členem, což je velký
úspěch, neboť ﬁgurantů ochotných věnovat se členům je vel-

ký nedostatek.Také díky intenzivnímu tréninku jsme se mohli
zúčastňovat závodů ve sportovní kynologii krajského i republikového významu s velmi dobrými až výbornými výsledky.
Klání byla klasická i speciální: závod stopařský v Klokočově
či noční v Oticích. Třinácti účastníkům se docela dařilo postavit se na bednu (musím si pyšně utrousit, že pětkrát to byli
moji choďáci): první místa třikrát, druhá třikrát, třetí dvakrát,
čtvrtá čtyřikrát a jednou páté místo. V dílčích disciplínách byli
naši psi často vyhodnoceni i jako nejlepší poslušnost či obrana.
Celý rok probíhal meziklubový závod mezi kynology z Otic,
Vítkova a Budišova. Ze tří závodů jsme byli jednou první, dvakrát, tak jsme celkové prvenství přenechali Oticím... Důsledný
výcvik se zúročil nejen na závodech, ale hlavně na zkouškách.
K jarním nastoupilo pět psů a všichni uspěli, na podzim to bylo
psů sedm a úspěšných bylo
pět (statečně přiznávám své
propadnutí). Pro pobavení, ale
hlavně pro osvětu jsme dvakrát předvedli práci se psy na
společenských akcích v Moravském Berouně a Vítkově,
ta měla mimořádný úspěch.
Přihlížející přiznali, že měli
mylnou představu o tom, že
výcviku se věnují pouze služební plemena. Nejcennější
výsledek 2018 je titul mistra
republiky sportovní kynologie chodských psů v závodě
nazvaném Kozinův pohár,
uskutečněném v Poličce.
Mgr. Lenka Galová

Šachový koutek
Pomalu se vyjasňuje. Šachová sezona se přehoupla do své poslední fáze, od posledního článku v BZ obě družstva šachového oddílu Pogo Budišov odehrála další 3 zápasy.

A družstvo ještě v prosinci 2018 hrálo v Rýmařově a větší drama než zápas byla rozhodně cesta tam i zpět, protože takové
náledí a fujavice se nevidí tak často. I to ovšem patří k šachové
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sezoně, cestování v zimě bývá mnohdy náročné. Ve zmíněném
utkání jsme s lepším soupeřem prohráli 2,5-5,5. Po Novém roce
jsme na domácí půdě přivítali největšího favorita celé soutěže: B
tým velkoklubu z Dolního Benešova. Že malé zázraky se občas
dějí, dokázal tento zápas. Na všech šachovnicích měl soupeř teoreticky lepší hráče (dle koeﬁcientu ELO), ale my jsme dokázali,
že teorie je jedna věc a praxe věc druhá. Po skvělém a bojovném
výkonu všech hráčů se nám podařilo remizovat 4-4. Dobrou formu jsme si přenesli i do dalšího zápasu a v důležitém zápase se
nám podařilo v Opavě výsledkem 5-3 porazit B tým oddílu Orel
Opava. O jak cenné bodové zisky se jedná lze zjistit při pohledu
na tabulku: bodovat se 2. a 3. týmem tabulky je solidní počin.

Tyto body nás opět blíže posunuly k záchraně v soutěži.
B družstvo se po třech výhrách na startu soutěže malinko zaseklo. V přímém boji o průběžné vedení v tabulce jsme velmi
smolně prohráli 3-5 v Darkovičkách, kde jsme pokazili dvě vyhrané partie a výsledek zápasu byl rázem naopak. Tato prohra
jako by na hráčích nechala trochu deku, protože v dalším kole
následovala pouze vydřená remíza 4-4 s Malými Hošticemi,
aktuálně nacházejícími se na předposledním místě. V dalším
kole jsme pak utrpěli těžký debakl 2-6 s Dolním Benešovem
C. I tak je účinkování Béčka příjemným překvapením, starosti
se záchranou v OP Opava nám rozhodně nehrozí.
Za ŠK Pogo Budišov Slavomír Jaššo

Krajská soutěž „C“ MKŠS 2018/2019 – po 7. kole
Poř. Družstvo

Okresní přebor Opava 2018/2019 – po 6. kole

Body Skóre Partie

Poř. Družstvo

Body Skóre Partie

1

ŠKTP Hrabyně

18

35,5

24

1

ŠK U Freda Darkovičky

15

31,0

24

2

ŠK TJ Dolní Benešov B

16

30,5

22

2

ŠK TJ Dolní Benešov C

15

29,5

20

3

ŠK Orel Opava B

12

30,5

21

3

Sokol Štěpánkovice

11

29,5

18

4

ŠK Orel Opava A

10

27,5

17

5

ŠO Jiskra Rýmařov

9

26,0

20

4

ŠO TJ Velká Polom B

10

24,0

16

6

SK Kravaře

9

25,5

15

5

ŠK Pogo Budišov n. Bud. B

10

23,0

12

7

TJ Lokomotiva Krnov

8

25

16

6

SK Kravaře B

8

21,5

14

8

ŠK Pogo Budišov n. Bud A

7

21,5

14

7

Orel Opava C

6

25,0

14

9

Slezan Opava C

6

21,5

14

8

ŠK Píšť

4

21,5

15

10

TJ Ludgeřovice

6

18

12

9

ŠK U Lípy Malé Hoštice

3

19,5

9

11

TJ Velká Polom

1

18,5

8

10

ŠO TJ Vítkov A

1

15,5

7

11. charitativní ples pro Jakuba
V kulturním domě v Budišově nad Budišovkou byla zahájena
plesová sezóna. 11. ples pro Jakuba Bačkovského se uskutečnil
v pátek 18. 1. 2019. Kostka rádio ze Vsetína bylo mediálním
partnerem plesu. Moderátory plesu byly legendy rádia Iveta
Bačkovská a Libor Čada. Celý výtěžek plesu bude použit na
doﬁnancování elektrického vozíku, který Jakub nutně potřebuje. Po zahájení plesu a představení generálních sponzorů Linaset a.s. v Budišově nad Budišovkou, řeznictví a uzenářstvíLukaš Gebauer z Otic, Metrostav Brno, Myslivecké sdružení
sv. Hubert Budišov, Nejlevněšísport.cz Ostrava bavila zaplněný sál po celý večer až do ranních hodin návštěvníky hudební
skupina BTJ NOVA z Krnova. Akci odstartovala vystoupením
taneční skupina bolatických bobrů. Po celý večer až do ranních
hodin v sále vládla příjemná a krásná atmosféra usměvavých
lidí. O půlnoci se losovala bohatá a hodnotná tombola. Podě-
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kování patří především všem sponzorům a lidem, kteří akci
navštívili, a rozhodli se tak přispět na dobrou věc. Děkujeme
studentům střední školy Kostka ze Vsetína, kteří dostali do
varu ostatní návštěvníky z Opavy, Ostravy, Oder, Puchová,

Pardubic, Blanska, Bolatic a blízkého okolí Budišovska. Poděkování patří všem kamarádům, kteří nám pomáhají s přípravou
plesu, kuchařkám a kuchařům za výborně připravené menu.
Pavel Bačkovský st.

Vážení spoluobčané,

ku ve formě ﬁnančního daru. Rozmanité složení koledníků nebránilo dobré náladě a odhodlanosti koledovat od dopoledních
hodin až do večera. A odměna? Únava, ale k tomu radostná
tvář, jiskřící oči, pěkné společenství, krásně a smysluplně prožitý den i s malým občerstvením.
Vážení spoluobčané,
ať jste na straně dárců či koledníků, moc si Vás vážíme a vyprošujeme Vám Boží požehnání, tak jak Vám ho do Vašich
domovů přinesli tři králové.

máme před sebou konečné výsledky Tříkrálové sbírky za celou Charitu Odry a zase jsme v úžasu nad štědrostí a dobrotou Vás dárců, protože celková částka činní 937.506 Kč. To je
o 65.169 Kč více než v roce 2018. Neskutečné! Nesmírně si
ceníme Vaší přízně a podpory našeho charitního díla. Pro Charitu Odry se z celkové částky vrátí 65 % což je 609.378 Kč.
Tuto částku použijeme na zajištění provozu a rozvoje našich
služeb směrem k Vám.
Zároveň chceme na tomto místě poděkovat všem, kteří pomáhali s organizací Tříkrálové sbírky v jednotlivých regionech
nebo v jednotlivých obcí. A taky všem koledníkům, kteří bez
ohledu na počasí se vypravili dům od domu, aby přinesli požehnání do každé domácnosti a nabídli možnost dobrého skut-

S úctou a pokorou
Jiří Rosenstein
koordinátor Tříkrálové sbírky
pro Charitu Odry

Bc. Petr Kučerka
ředitel Charity Odry

Přehledy dle místních částí a další informace o Tříkrálové sbírce
naleznete během února na webu: www.odry.charita.cz
Rozdělení výnosu Tříkrálové sbírky:
65 % výnosu sbírky připadá na záměry oblastních charit
15 % výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit
10 % výnosu sbírky je věnováno na humanitární pomoc do zahraničí
5 % výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká republika
5 % výnosu sbírky je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky
_____________________________________________________
Záměry Charity Odry na využití sbírky pro rok 2019:
(tedy 65 % z celkové vykoledované částky za Charitu Odry)
1. Podpora sociální poradny
2. Podpora zdravotní ošetřovatelské služby
3. Rozšíření a obnova půjčovny kompenzačních pomůcek
4. Zakoupení automobilu pro sociální služby Charity Odry
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Smaragdová svatba
Smaragd - temně zelená barva tohoto kamene
připomíná pohled do tůně hluboké tak,
jak hluboký trvá cit mezi partnery.

Dne 8. 12. 2018 si manželé
Božena a Kurt Kirchnerovi
v obřadní síni Městského úřadu
v Budišově nad Budišovkou
slavnostně připomenuli významnou událost ve svém životě, a to 55 let společného manželského života - tzv. smaragdovou svatbu. Své ano si řekli
a manželství uzavřeli na stejném
místě a za ta dlouhá léta manželského soužití spolu prožili nejen
krásné chvíle, ale dokázali překonat všechny těžkosti a zkoušky, které jim život přinesl. Do-

kázali, že láska, tolerance a vzájemné pochopení tvoří důležité
pilíře jejich vztahu.
Toto krásné životní výročí
přišli společně s nimi oslavit také jejich tři děti, které se
z manželství narodily; manželé
se dále těší ze sedmi vnoučat
a pěti pravnoučat. Ti všichni
společně s dalšími příbuznými
a známými oslavencům přejí
ještě mnoho společných let
prožitých v kruhu dětí, rodiny
a přátel. Ing. Miluše Večerková
matrikářka

NÁZORY OBČANŮ

Poděkování strážníkům městské policie
Ráda bych tímto poděkovala městským strážníkům za jejich odvahu na nám. Republiky při incidentu, který se stal
hned 1. 1. 2019 těsně po půlnoci. Svým počínáním ušetřili spoustu peněz za léčení našich spoluobčanů, snažili se
všemožně zabránit rvačkám a neváhali se incidentu postavit, aniž by čekali někde za rohem na posílení. Bez váhání

nasadili hlavně svoje zdraví. Náš velký obdiv Jaroslavovi
Handlovi a jeho kolegovi Janovi Jurčovi. Oba si opravdu
zaslouží velké uznání. Více takových lidí, kteří svoje poslání berou vážně.
Za spoustu lidí, kteří našim strážníkům fandí,
Natálie Ospalíková

Rodinný dům v Budišově

Ceník inzerce

na prodej. Telefon 724 670 588

Cena
Zveřejnění kulturních, společenských
a sportovních akcí v rozsahu: název
akce, termín, místo, čas, pořadatel,

Zdarma

kontakt na pořadatele (nevztahuje se
na akce konané v rámci předvolebních
kampaní)
Inzerce – reklamní plocha:
Zdarma

řádková inzerce
1/4

strany

A4

500,- Kč

1/2

strany

A4

1 000,- Kč

celá strana A4

2 000,- Kč

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