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Vánoční slovo starosty a místostarosty
Milíí občanéé našeho městečk
čk
ka a jeho místníchh částí,
pro poslední číslo Budišovsk
ského zpravodaje jsme zvolili jiný
sk
formát a napsaali jsme tento vánoční příspěvek společně. Na vedení městaa, roozhod
odování, investičních akcích se prakticky podíod
líme roovvným
nýým dí
dílem,
lem, a proto se sluší po
le
p děkoovat a po
p přát k Váno-cům společně
ně. Ro
R k 2019 je již skoro zaa nám
mi,, vzhledem k letoš-ním investicím
m jsme již tušili, že
že to ne
nebu
ebude
bude
bu
de nuud
dnnýý rok, a ne
nebby
yl.
l.
Nedávno jsme spo
p lu
l deb
e atovali, co jsme
m očče
čekávali, že obnnáš
áí
tato prá
r ce, kt
kter
erou
ou rááddi vy
ou
vykonáváme. Kdyžž ze dne na den změníítee pov
oovvoollání, tak
k too je
j , jako kdyby vás hod
o ili do rybníku a vy
neum
ne
měělli
li ppllav
avat. Bezz pomoci byc
y hom se utopili. Tedy hlavně bez
našiich
h rodin, kolegů v prááccii, ppřřátel
el. Důležitá je podpora občanů
el
našehoo města, kteří nám daali
li důůvvěr
ě u,
u, a je na nás všech, aby Budišov vzkvétal a rozvíjel se,, co
což vž
v dy úplně nej
ejjde
de,, na
n něco jsme
krátcí, i kd
kdyb
ybyccho
h m se sebevícc snažili. Žádná škkol
ola pro staros
ola
osty
os
y
neexisstu
ujjee, je
jedn
eddnnou
ou musíte být stavař, podruhé ek
konom, potřettí
psycholog, odb
borník na policiii, komuniity, stroj na podpisy, byrokratický úře
ř dník atd. a někdy jsmee zra
ralí
l na psychiatra sami,
protože ani jedno není náš obor. Naštěst
stí se
st
s lský rozum a slušnost
zatím vesměs funguje, ale bez chybb neníí nikdo, ani my dva. Nejvícee náš potěší pochvala od vás. Kdy
dyž jsme roz
ozko
oz
k pa
p li nám
á ěstí,
ta to
ta
tak
o byl spíše opačný případ a chodili jsme na sta
taavb
v u s tím,
kd
do ná
nám zase dá co proto. Teď je pro nás úlevou,
nám
u, že se to líbí,
u,
allesspooň co slyšíme. Po bitvě je každý generál, to jižž také víme,
že by se to leckde dalo udělat jinak
k.
Když už jsme se vrátili k tomu
u nám
měs
ě ttíí, tak projekt byl ukončen slavnostním otevřením 11. listop
o adu za účasti náměstka
hejtmana MSK pro dopravu a chytrýý region pana Unucky a zástupců Správyy silnic. Nám určitě nejdee o focení se u přestřihávání pásky
kyy, ppo
otřebujeme zde k ná
nám, do bo
b hem zapomenuté
oblasti, někoh
oh
ho významného dostat a up
upoz
poz
o ornit na např. špatný
stav krajské komunikace do Podlesí, jaak to
tomu bylo nyní. Lépe
se lobuje vždy na místě než v honosné ka
k nceláři někde na Kraji
nebo jin
né instituci. K náměstí se vztahují dvě informace: nebojtte
se, od
dpa
padk
d ové koše navíc budou, mámee je objednány, přijdou
dk
však až v lednu a ta druhá, že parkováníí u květinářství Bártek
a to horní
n parkoviště po ordinaci paní dok
kto
torkky Mi
M kulíkové bude
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om
mezeno v pracovní dny od 7 – 17 hodin na 2 hodiny
n . Důvo
od
je jednoduchý, byli jsme o to požádáni okolními podnikateli. Od
začátku jsme to brali tak, že tato parkoviště mají sloužit k dočasnému zaparkování na nák
á up, či návštěvu lékaře či lékárny,
pošty. Odpoledne a o víken
ndech to již bývá volné. Parkovacích
míst je ve středu města hhoodn
odně,
dně žádné není zpoplatněno, takže
dn
kdo ch
kd
c ce parkovat v ttěěch
ěch
hto
o mís
í te
t ch
h celý den, udělá pár kro
r ků
n víc a zapa
na
p rkuje kousek
ek dál
ek
á.
Jednou z věc
ěcí, kterou jsmee všakk v souvislosti s rekonsstruk
trruk
ukcí
náměstí nest
nneest
stih
i li zrealizovat, je nové vánoční osvětlení př
při pr
průů
jezdu mě
m sttem. Ano, víme, že si mnozíí z Vás všimli,
i že le
l toss
n pouličních sloupech chybí známé vlo
na
očky, původně jsmee Vás
c těli překvapit zcela novými mode
ch
dernním
mi m
mo
oti
tivy, které by více
l di
la
dily s pouličním osvětlením, vánoční
ními
ní
m sttrromy
r
a vlastně i s novým vvzzhl
vý
vým
zhhlleeddem oko
k lí náměstí. Bohužel nové veřejné osvětlení
b lo
by
lo zkolaudován
no až na samém konci října, do té doby jsme na
n j nesměli sáhnou
ně
out,, a pak už bylo docela pozdě naa výrobu a instalaci novýých
h mot
otiiv
vů.
vů.
ů. Měli jsme sice pár nabídekk a vizualizací
ze skladových zzáássoob,
b, které by se daly stihnout ossaaddiit,
t, ale nakonec jsme se ro
rozh
hooddli,, že
že raději nic neuspěch
ch
háám
me a no
novvéé váán
nové
noč
oční
n
osvětlení si nac
achyyst
stám
áám
áme
me ppood
od stromeček na příšt
ští rook. Jsm
št
s e rádi,
že se alespoň po
poveddl
dlo na
n sloupy zpátky osadi
dit všecchny ka
di
k mery,
které jsou přece jen
n z hlediska bezpečnoosti potřebnější.
Letos jsme
m proinvestovali odhadem přes
e 27 mil. korun, přičemž
byl použžit úvěr ve výši 11 mil., zbyteek pokryly dotace a náš
podíl. Při
řito
t m dále chystáme projekto
to
to
ové
vé dok
o umentace na různé
akce, ať jsm
s e připraveni. Po novém
é roc
oce to
oce
t budde „ještě horší“,
už je zahá
h jena
n akce Přřístavba buudo
dovyy Mat
a eřské školyy zaa cca
22 mil., zahajujeme výýběrové řízení na
n stavbu Rozhlednyy na
Kopřivné a Centra vol
o noča
nnooč sových aktivit, což je rozpada
d jíící
c se
dome
m ček u budovy SVČ
VČ,, kt
k erýý bu
b de sloužit jako škol
olní
lní druuži
žinnaa,
žina
dále
lee na zateplení byyto
t výých
h domů na náměstí. Vyšla takéé dot
o ac
ace
n mod
na
o erní digitální veřejný rozhlas, veřejnou zeleň, vybaavení
ZŠ
Š, rozj
rozj
ro
zjíždí
zjíž
ížddííme
m avizovaný program půjček na kotlíkové dotac . Zn
ce
nov
o a jsme pod
o ali žádost na regeneraci sídlišť, do třetice
všeh
e o dobrého to snad vyjde. Pokud by však dotace nevyšla,
tak bychom síd
ídlišt
lliišttě ta
tak ja
jako
k tak chtěli začít opravovat postupně
z vlastních ﬁnaanc
n í.
í Dob
o ře víme, že zdejší chodníky, parkoviště
a cesty jsouu ve velm
l i špatném stavu a bydl
d í zde poměrně velká
ččáást občanůů města, kterým to tak trochuu dllužžíme. V přípravě je
t ké úprrav
ta
va pa
p rkovacích ploch pro by
byto
tové
vé dom
omy na
n ul. Mírových
cch
h leettni
nic,
ic, kde
de se ak
aktu
tuálně pracuje na pr
projjek
kto
to dokumentaci.
tové
Podrobno
nostti o všech investičních akcích rooku 2020 si necháme
no
do dal
alší
al
š ho čísla zpravodaje.
Dovolte, aby
b chom
m poděkovali Vám všem, kteří jste se jakýýmkoliv způsobem zas
a loužili o chod či rozvoj města, o kultur
uurr
urní,
spportovní vyžitíí, vzzděělávání, bezpečnost i údržbu, prostě vš
v em
em,
k eří přiložžil
kt
ilii sv
svouu ruk
uku k dí
uku
dílu
lu v letošním roce. V Budiišo
šovvěě a na
vesn
ve
esniccíc
í h funguj
uje
uj
je pl
plno
no skvělých spolků, bez kterých by Bud
u iššovv
n bbyyl, jakým
ne
m je. Ješ
e tě jed
ednou VELKÉ
ed
É DÍKY.
V žení a milí občané
Vá
n , blíží se nejjkrás
ássně
nějš
j í svátky v roce. V tomto krásném vánočním čase je potřeb
eb
ba se
se zastavit, přestat se neustále za něčím honit. Věříme, že stráv
víte Vánoce v kruhu svých
nejbližšších, samozřejmě vzpomeneme i na ty,
ty co již bohužel
ty
nejsouu mez
e i námi. Vždyť rodina
n a naši přátellé jsou základním
kamene
neem stavebnice s názvem
m život.
Dovolte,
e aby
b chom Vám spoole
lečn
lečn
čně
ně po
opř
přáálli sppok
okoojjen
ené
né a klidné
prožití vánočních svátků, v novém roce hoddněě štěstí, zdraví,
osobních a pracovních úspěchů. Našemuu městeč
e ku do budoucna
přejeme jen to nejlepšší
starosta a míístostarosta města
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Narodil see Kri
rist
stus Pán, veselme se
se… aani jsme see nenadáli a jednny z nejkrásnější
ších
svátků rok
oku js
jsou opětt za dve
veřm
řmi.
i Možná
ná užž má
m te vše hotovo, ale možžná
n ješ
e tě dokonččujete přípprav
vy na Vánoce či stále pře
řemý
m šlítte, čím
í potěšit
it své blízké. Zasstavtte se na chvííli
a neneechtte se př
převálcovat všudypříto
omn
m ým
m shhonem. Zvolněte a necheejte se pohltit taajemnoou vánočční atmosférou provoněnoou jeh
hli
l číím, skořicí
c , vanilkou a svvařááčkem a užijjte si toto
o nejkkrásnější období v roce se svým
mi nejmilejšším
í i, rodinou, lááskam
ami a přátelii.
Ovšem
m předvvánoční období je nejen kouuzelnéé, ale i nároočné a my Vám přejjeme, abystte
vše zv
vláádl
d i poodle svých představ a svááteční dnyy prožili s úsměvem, v klidu
du a bez zbyytečnýcch stresů.
V tomtoo svvátečníím čase se nejen ch
chystám
me na Vánoce
ce, ale také se seetkáv
váme nad pooslední číssle
l m našeho zpr
prav
avod
odaj
aje. Děkuj
ujem
me Vám vššem, kteří se svýými příspěvky významně pod
zn
odíl
í ítte na
n tom, abychom mo
mohlii co dva měs
ěsíce listovat zpraavoddajem, a těšííme
se na další spol
olup
uprááci
ci.
Vážeení čtenáři, za pár
á dní sko
konč
nčí starý rok a my Vám přejeme, ab
by rokk 2020 byl rookem
skvělých
h zážitků a splněných snů, pohodyy, radosti, rokem bez velkýých starostí, trápení
a ztrát. Přejeme
me Vám moře lásky, spoko
koje
jenosti, dobré nálady a vzájjemného poroz
ozumění
a hodně odolnosti a sí
síly
ly zvl
vlád
ádat
at případné těžkosti. Symbollic
ickyy připíjíme na ZDRAVÍ
a přejeme vám, aby rok 2020 byl rokem správných rozhoodnutí!
í!
Vaše Red
edakční rada

Rada města
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické osoby
vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17 (cizí stání občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak
mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají právo na neupravený
text usnesení, který je k dispozici na sekretariátu vedení města, Halaškovo náměstí 2, Budišov n/Budišovkou.
dne 2. října 2019
tribuční soustavy, provádět obnovu, výměnu a modernizaci,
(přítomno všech 5 členů rady města, další přítomní: MěÚ
věcným břemenem bude zatížen pozemek ppč. 2265/1,
- Ing. Hana Dlouhá, vedoucí fin. a spr. odboru, jednání řídil
k. ú. Podlesí nad Odrou, věcné břemeno se bude zřizovat za
starosta města Ing. Patrik Schramm)
jednorázovou náhradu ve výši 1 500 Kč + DPH; a pověřuje
 schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi Městem Bustarostu města podpisem smlouvy;
dišov nad Budišovkou a ﬁrmou Karetou s.r.o. Bruntál a po-  doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o zřívěřuje starostu města podpisem;
zení služebnosti pro oprávněného Česká telekomunikační
 schvaluje umístění sídla spolku Krajina břidlice, z.s. na adreinfrastruktura a.s., kterou se zřizuje ve prospěch oprávněné
se Halaškovo náměstí 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou;
k pozemkům služebnost umístění a provozování Komunidne 16. října 2019
kační vedení a zařízení v rozsahu geom. plánu, který je ne(přítomno všech 5 členů rady města, další přítomní: MěÚ
dílnou součástí smlouvy, služebnost se zřizuje k pozemkům
- Ing. Hana Dlouhá, vedoucí fin. a spr. odboru, Miroslava Zaparcela č. 2313/1, 3566/16, 3584/1 a 3566/1, k. ú. Budišov
tloukalová, referent fin. a spr. odboru, jednání řídil starosta
nad Budišovkou, služebnost se bude zřizovat za jednorázoměsta Ing. Patrik Schramm)
vou náhradu ve výši 1500 Kč + DPH; a doporučuje pověřit
 schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu sportovního
starostu města podpisem smlouvy;
areálu - SKI AREÁL Horní Guntramovice;
 schvaluje pacht pozemku následovně:
 schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
o Katastrální území Staré Oldřůvky
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8017412/
parcela č. 2391 zahrada o výměře 215 m2 p. M. B. 1/2
SOBS/VB/001, PODLESÍ, Č.D. 37, KNN pro oprávněného
a p. L. Š. 1/2 za pachtovné ve výši 1 Kč/m2;
ČEZ Distribuce, a.s. spočívající v zajištění práv oprávněné-  doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemků
ho umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení disz majetku města následně:
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o Katastrální území Guntramovice
parcela č. 646/1 ostatní plocha (část parcely o výměře cca
400 m2) p. V. H. a p. L. K. - každému podíl po velikosti 1/2
- za kupní cenu 67 Kč/m2;
o Katastrální území Podlesí nad Odrou
parcela č. 2268/29 ostatní plocha – ostatní komunikace (část
parcely) p. M. H. za kupní cenu 67 Kč/m2
parcela č. 62/4 zahrada o výměře 384 m2 p. I. P., za kupní
cenu 67 Kč/m2;
o Katastrální území Staré Oldřůvky
parcela č. 12/1 zahrada o výměře 811 m2 p. F. K. za kupní
cenu 67 Kč/m2
parcela č. 215/3 zahrada o výměře 164 m2 p. P. K. za kupní
cenu 67 Kč/m2
parcela č. 179/9 TTP o výměře 68 m2, parcela č. 176 zahrada o výměře 160 m2, parcela č. 2251 ostatní plocha – jiná
plocha (část parcely) a parcela č. 179/8 TTP (část parcely)
manželům J. a D. J. za kupní cenu 67 Kč/m2
parcela č. 886/5 ostatní plocha – ostatní komunikace (část
parcely) J. H., za kupní cenu 67 Kč/m2
parcela č. 2218/7 ostatní plocha – jiná plocha o výměře
98 m2; parcela č. 2218/9 ostatní plocha – jiná plocha – část
parcely manželům L. a S. S. za kupní cenu 67 Kč/m2;
schvaluje výsledek hospodaření Města Budišov nad Budišovkou a jednotlivých zřízených příspěvkových organizací
(MŠ, ZŠ, SVČ, TS, ND) k 30. 6. 2019;
bere na vědomíí výsledek hospodaření obchodních společností Lesy Budišov nad Budišovkou, s.r.o. a TeSport Budišov nad Budišovkou k 30. 6. 2019;
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 44 na straně výdajů ve
výši 50 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
– 50 000 Kč
3293 – 5169 – Nákup služeb j.n.
+ 50 000 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 45 pro rok 2019 na straně příjmů ve výši 12 740 Kč (ÚZ 98018)
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4111 – Neinv. přijaté transfery ze všeobec. pokl.
správy
+12.740 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6149 – 5021 – Ostatní osobní výdaje
+12 740 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 46 pro rok 2019 na straně příjmů a výdajů ve výši 40 000 Kč
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4122 – Neinv. přijaté transfery od krajů + 40 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
3722 - 5169 – Ostatní služby j.n.
+ 40 000 Kč
schvaluje Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností
vlastníků kanalizací provozně souvisejících č.1016/DPS/
OP/K/2019 mezi Městem Budišov nad Budišovkou a SmVaK Ostrava a.s. a pověřuje starostu města podpisem této
dohody;
schvaluje vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení na
veřejnou zakázku na stavební práce v rámci projektu „Silesianka“ – stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia – Rozhledna Kopřivná;
schvaluje rámcovou dohodu o nájemních smlouvách budoucích o užívání automobilu s obchodní ﬁrmou TeSport
Budišov nad Budišovkou, s.r.o. dle přiloženého materiálu
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
schvaluje vzor rámcové dohody o podnájemních smlouvách budoucích o užívání automobilu, které budou uzavřeny
se zájemci o užívání automobilu z řad organizací zřízených

a vlastněných městem Budišov nad Budišovkou a spolků se
sídlem ve městě Budišov nad Budišovkou dle přiloženého
materiálu a pověřuje starostu města podpisem smluv;
 schvaluje vyhlášení ředitelského volna dne 20. 12. 2019 dle
§ 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.;
 schvaluje pokrytí nákladů na celkovou spotřebu elektrické
energie pro rok 2019;
 schvaluje přidělení bytu č. 2, I. kategorie, o velikosti 1+1,
na ul. Náměstí Republiky č. p. 159 v Budišově nad Budišovkou, p. O. C. s nájemní smlouvou uzavřenou od 1. 11. 2019
na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku;
 neschvaluje přidělení bytu č. 13, I. kategorie, o velikosti
1+kk, na ul. Pivovarská č. p. 317 v Budišově nad Budišovkou, p. A. J.;
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 47 pro rok 2019 na straně příjmů a výdajů ve výši 44 312 Kč
o v příjmové části rozpočtu
3632 – 2132 – Příjmy z pronájmu ost. nemovit. věcí
+ 6 000 Kč
3639 – 2119 – Ostatní příjmy z vlastní činnosti + 30 000 Kč
6171 – 2329 – Ostatní nedaňové příjmy j.n.
+ 8 312 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
2212 – 5141 – Úroky
+ 44 312 Kč
 schvaluje převod technického zhodnocení svěřeného majetku Technickým službám města Budišov nad Budišovkou
– rekonstrukce sociálního zařízení v Autokempu Budišov
nad Budišovkou v celkové výši 464 971 Kč;
 schvaluje výběrové řízení a složení výběrové komise na
stavební práce v rámci projektu „Centrum volnočasových
aktivit při SVČ Budišov n. B.“;
 schvaluje proplacení stavebních nákladů za nebytový prostor nám. Republiky ve výši 10 000 Kč ﬁrma TS FOOD
s.r.o.;
 bere na vědomíí zprávu o připravenosti města na zimní období 2019/2020;
 schvaluje Plán zimní údržby pro období 2019/2020;
 schvaluje Nařízení města č. 1/2019 o rozsahu, způsobu
a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti
místních komunikací;
 doporučuje zastupitelstvu města nesouhlasit se vzdáním se
vlastnického práva k parcele č. 1702/4 ostatní plocha v k. ú.
Budišov nad Budišovkou ve prospěch p. L. S.;
 schvaluje výsledek výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Společnou cestou k úspěchu“;
 schvaluje výsledek výběrového řízení veřejné zakázky
„Modernizace MŠ Budišov nad Budišovkou - stavba“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy s vítěznou ﬁrmou Milimex SA., odštěpný závod, IČO 29454379, Horní
1642/55A 700 30 Ostrava – Hrabůvka;
dne 4. listopadu 2019
(přítomno všech 5 členů rady města, další přítomní: MěÚ
- Ing. Hana Dlouhá, vedoucí fin. a spr. odboru, jednání řídil
starosta města Ing. Patrik Schramm)
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 48 pro rok 2019 na straně příjmů a výdajů ve výši 1 784 084 Kč
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 1111 – Daň z příjmů FO placená plátci + 544 000 Kč
0000 – 1112 – Daň z příjmů FO placená poplatníkem
+ 2 000 Kč
0000 – 1113 – Daň z příjmů FO vybíraná srážkou
+ 27 000 Kč
0000 – 1121 – Daň z příjmů právnických osob + 289 000 Kč
0000 – 1211 – DPH
+ 692 000 Kč
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0000 – 1342 – Poplatek za lázeňský nebo rekreač. pobyt
+ 25 000 Kč
3639 – 2131 – Příjmy z pronájmů pozemků + 35 000 Kč
5311 – 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subj.
+ 10 000 Kč
6409 – 3201 – Příjmy z prodeje akcií
+ 162 084 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby (stavebnictví)
+1 385 084 Kč
3631 – 6121 – Budovy, haly a stavby (veřejné osvětlení)
+ 400 000 Kč
2321 – 6371 – Účel. invest. transfery nepodnikajícím FO
+ 1 000 Kč

 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 49 pro rok 2019 v příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši 1 148 422 Kč
o v příjmové části rozpočtu
4116 – Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR (EP)
+ 976 158,69 Kč
4116 – Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR (NP)
+ 172 263,31 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
Neinvestiční část ve výši 1 313 979 Kč
3113 – 5336 – Neinv. transfery zřízeným PO (EP)
+ 976 158,69 Kč
3113 – 5336 – Neinv. transfery zřízeným PO (NP)
+ 172 263,31 Kč

Zastupitelstvo města
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické osoby vlastnící
na území obce nemovitost) a v § 17 (cizí stání občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní
smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici na sekretariátu vedení města, Halaškovo náměstí 2, Budišov nad Budišovkou.
8. zastupitelstvo města konané dne 27. listopadu 2019
(přítomno: 12 členů zastupitelstva města, Bc. Josek Poljak
– dřívější odchod v 18:10; omluveni: Ing. Rostislav Kyncl,
Roman Pecník, který se dostavil 17:10, Desanka Sekerková;
jednání řídil: Ing. Patrik Schramm, starosta města)
 jmenuje předsedu komise pro přípravu návrhu usnesení
Petra Modelského a členy komise pro přípravu návrhu usnesení Mgr. Natálii Jaššovou a Ing. Pavla Brodského;
(pro: 12, proti: 0, zdrželo se: 0)
 jmenuje ověřovatele zápisu Bc. Josefa Poljaka a MUDr.
Zdeňka Flatanovského;
(pro: 12, proti: 0, zdrželo se: 0)
 schvaluje OZV č. 2/2019 Města Budišov nad Bud., o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:
o maximální úleva 300 Kč
(pro: 11, proti: 1 – Mgr. Ivana Tomandlová, zdrželo se: 0)
o výše ročního poplatku za osobu - varianta A - poplatek 660 Kč;
(pro: 4, proti: 8 - Ing. Pavel Brodský, Vladan Dušek, MUDr.
Zdeněk Flatanovský, Mgr. Natálie Jaššová, Ing. Pavel Jílek, Bc. Josef Poljak, Ing. Patrik Schramm, Ing. František
Vrchovecký, zdrželo se: 0)
o výše ročního poplatku za osobu - varianta B - poplatek 720 Kč;
(pro: 8, proti: 3 - MUDr. Věra Mikulíková, Petr Modelský,
Mgr. Ivana Tomandlová, zdržel se: - 1 - Alois Bečica)
schválena maximální úleva 300 Kč a varianta B - poplatek
720 Kč
 schvaluje snížení závazných ukazatelů příspěvkové organizace Národní dům na rok 2019 o 279 000 Kč, výsledný
závazný ukazatel na rok 2019 = 21 000 Kč;
(pro: 12, proti: 0, zdrželo se: 0)
 schvaluje převod pozemků z majetku města:
o Katastrální území Guntramovice:
parcela č. 646/1 ostatní plocha (část parcely o výměře cca
400 m2) p. V. H. a p. L. K. - každému podíl po velikosti
1/2 - za kupní cenu 67 Kč/m2
o Katastrální území Podlesí nad Odrou:
parcela č. 2268/29 ostatní plocha – ostatní komunikace (část
parcely) p. M. H. za kupní cenu 67 Kč/m2

parcela č. 62/4 zahrada o výměře 384 m2 p. I. P., za kupní
cenu 67 Kč/m2
o Katastrální území Staré Oldřůvky:
parcela č. 12/1 zahrada o výměře 811 m2 p. F. K. za kupní
cenu 67 Kč/m2
parcela č. 215/3 zahrada o výměře 164 m2 p. Ing. P. K. za
kupní cenu 67 Kč/m2
parcela č. 179/9 TTP o výměře 68 m2, parcela č. 176 zahrada o výměře 160 m2, parcela č. 2251 ostatní plocha – jiná
plocha (část parcely) a parcela č. 179/8 TTP (část parcely)
manželům J. a D. J. za kupní cenu 67 Kč/m2
parcela č. 886/5 ostatní plocha – ostatní komunikace (část
parcely) p. J. H., za kupní cenu 67 Kč/m2
parcela č. 2218/7 ostatní plocha – jiná plocha o výměře
98 m2 a parcela č. 2218/9 ostatní plocha – jiná plocha – část
parcely manželům L. a S. S. za kupní cenu 67 Kč/m2;
(pro: 12, proti: 0, zdrželo se: 0)
 neschvaluje převod pozemků z majetku města:
o Katastrální území Podlesí nad Odrou:
parcela č. 2612 ostatní plocha – zeleň (část parcely)
parcela č. 2605 ostatní plocha – ostatní komunikace (část
parcely)
parcela č. 41/6 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 1254 m2
parcela č. 2905 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 32 m2
o Katastrální území Staré Oldřůvky:
parcela č. 2160/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 1621 m2
parcela č. 2252/1 ostatní plocha – jiná plocha
parcela č. 2166/18 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 18 m2
parcela č. 2166/5 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 24 m2
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 560/3 zahrada o výměře 31 m2;
(pro: 12, proti: 0, zdrželo se: 0)
 neschvaluje vzdáním se vlastnického práva k parcele
č. 1702/4 ostatní plocha v k. ú. Budišov nad Budišovkou ve
prospěch p. L. S.;
(pro: 11, proti: 0, zdrželo se: 0, Mgr. N. Jaššová nebyla přítomna hlasování)
 schvaluje rozšíření svěřeného majetku ve stávající Zřizovací listině Technických služeb města Budišov nad Budi-
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šovkou, p. o. v pořizovací ceně 349 999,99 Kč dle přiložené
inventární karty majetku;
(pro: 12, proti: 0, zdrželo se: 0)
schvaluje rozšíření svěřeného majetku ve stávající Zřizovací listině Základní školy BnB, okres Opava, p. o., o majetek
pořízený v rámci realizace projektu Inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku v celkové výši 154 452,53 Kč, uvedený
v příloze tohoto usnesení;
(pro: 12, proti: 0, zdrželo se: 0)
schvaluje rozšíření svěřeného majetku ve stávající Zřizovací listině Mateřské školy BnB, okres Opava, p. o., o majetek
pořízený v rámci realizace projektu Inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku v celkové výši 178 999,49 Kč, uvedený
v příloze tohoto usnesení;
(pro: 12, proti: 0, zdrželo se: 0)
schvaluje zvýšení závazných ukazatelů příspěvkové organizaci Technické služby na rok 2019 o 500 000 Kč, výsledný závazný ukazatel na rok 2019 = 9 000 000 Kč;
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: Ing. Pavel Brodský)
schvaluje zvýšení závazných ukazatelů příspěvkové organizaci Středisko volného času na rok 2019 o 112 000 Kč,
výsledný závazný ukazatel na rok 2019 = 3 455 000 Kč;
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: Bc. Josef Poljak)
bere na vědomí čerpání investičního úvěrového rámce
k 20. 11. 2019 dle přiloženého materiálu;
(pro: 12, proti: 0, zdrželo se: 0)
Roman Pecník se omlouvá za pozdní příchod
schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti pro oprávněného Česká telekomunikační infrastruktura a.s., kterou se
zřizuje ve prospěch oprávněné k pozemkům služebnost
umístění a provozování Komunikační vedení a zařízení
v rozsahu geom. plánu, který je nedílnou součástí smlouvy. Služebnost se zřizuje k pozemkům parcela č. 2313/1,
3566/16, 3584/1 a 3566/1, k. ú. Budišov nad Budišovkou.














Služebnost se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši
1 500 Kč + DPH. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města podpisem smlouvy;
(pro: 13, proti: 0, zdrželo se: 0)
schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Centrum volnočasových aktivit při SVČ Budišov n. B.“ ve výši
3 000 000 Kč a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy
o poskytnutí dotace dle bodu 1) tohoto usnesení;
(pro: 13, proti: 0, zdrželo se: 0)
schvaluje předloženou Koncepci bytové politiky města Budišov nad Budišovkou;
(pro: 13, proti: 0, zdrželo se: 0)
schvaluje partnerskou smlouvu k projektu „Společným úsilím k vyšší kvalitě vzdělávání“ a pověřuje starostu města
podpisem této partnerské smlouvy;
(pro: 13, proti: 0, zdrželo se: 0)
Bc. Josef Poljak se omlouvá za dřívější odchod
schvaluje Program Města Budišov nad Budišovkou pro poskytování návratné ﬁnanční výpomoci na předﬁnancování
výměny kotlů na pevná paliva podle podmínek dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva;
(pro: 12, proti: 0, zdrželo se: 0)
bere na vědomí informaci o činnosti spolku Krajina břidlice;
(pro: 12, proti: 0, zdrželo se: 0)
schvaluje Smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie
č. Z_S24_12_8120067808 a pověřuje starostu podpisem;
(pro: 11, proti: 0, zdrželo se: 0, Ing. P. Brodský nebyl přítomen hlasování)
bere na vědomí, že Rada města na dalším zasedání bude
projednávat vyhlášku č. 1/1996 o veřejném pořádku a její
dodržování.
(pro: 12, proti: 0, zdrželo se: 0)

Odpady
Poslední dobou se čím dál častěji hovoří o „odpadech“. Zdá se,
že všechny dosavadní systémy, které řeší tuto problematiku,
selhaly. Planetu jsme zaplavili odpadem, v mořích a oceánech
se tvoří plastové ostrovy, způsobující smrt nejen vodních živočichů. Tyto problémy se však netýkají jen přímořských oblastí, stačí se projít kolem kterékoliv skládky u nás v České
republice, kde také končí řada plastových obalů, které nelze
dále recyklovat. Poletující mikrotenové sáčky mluví za vše. Je
potřeba si uvědomit, že mikroplasty, které se vlivem znečištění
vyskytují ve vodě, vzduchu i v půdě, končí často i v lidském
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těle. I přes veškeré snahy separovat odpad, má ČR nadále problém s příliš velkým množstvím skládkovaného odpadu. Zejména proto se v současné době mluví o tzv. zákazu skládkování, plánovaného na rok 2030 a s tím spojeným zvyšováním
poplatku za ukládání odpadů na skládky. Je třeba si uvědomit,
že samotné třídění odpadu není jediné řešení problémů, recyklací se bohužel nezbavujeme odpovědnosti za produkci odpadu jako takovou. Zvlášť produkce plastových obalů se zdá
být neúnosná a neudržitelná. Když připočteme fakt, že o tyto
obaly není v posledních letech zájem a hromadí se na sběrných
dvorech měst a obcí, jde o skutečný problém. V podstatě jediný plastový materiál, který je možné prodat, jsou PET lahve,
naopak za ostatní plasty musí obce platit, což se jednoznačně
projevuje v rozpočtu odpadového hospodářství každé z nich.
Zvýšení poplatku od 1. 1. 2020
I naše město musí reagovat na potíže, které se na nás hrnou ze
všech stran. Produkce SKO (směsného komunálního odpadu)
za poslední léta výrazně roste, jen v roce 2018 jsme vyprodukovali téměř 800 t, což je v přepočtu 266 kg na osobu. Skládkovné činí 1100 Kč/t SKO a od příštího roku bude ještě dražší.
Za odvoz plastů platíme 655 Kč za tunu, od ledna 2020 bude
navýšení na částku 955 Kč, sklo se odváží tzv. „za odvoz“.
Pouze papír zůstává jedinou komoditou, za kterou získává
město 400 Kč za tunu lepenky a 1200 Kč za tunu časopisů.
Od listopadu 2019 se však ceny sníží pouze na 100 Kč za tunu
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lepenky a 800 Kč za tunu časopisů. Celkové náklady za sběr,
zpracování a odvoz za loňský rok se vyšplhaly na 3 328 876 Kč,
příjmy na 1 944 1369 Kč (částka za poplatek od občanů, příjmy za prodej papíru a příjem od společnosti Ekokom).
To ve výsledku znamená, že město 1 obyvatele dotuje
částkou 462 Kč, při současném poplatku 600 Kč/osobu.
Vzhledem k nepřízni celé situace a stále narůstajícím nákladům na
odpadové hospodářství se zastupitelstvo města dne 27. 11. 2019
rozhodlo navýšit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na 720 Kč za fyzickou osobu přihlášenou
v obci a za fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci. Zároveň bude snížena nejvyšší
možná úleva na poplatku na 300 Kč z dosavadních 500 Kč/
osobu/rekreační objekt. Poplatek je splatný do 31. 8. příslušného kalendářního roku. Občanům umožňujeme splácet jak ve
2 splátkách, tak také uzavřením splátkového kalendáře.

Víme, že zvýšení ceny za poplatek nebude vnímáno pozitivně.
V roce 2020 bude novelizován zákon o odpadech, který může
přinést další změny, související především s postupným zvyšováním poplatku za ukládání odpadu na skládky. Nejspolehlivějším způsobem, jak snížit produkci odpadu, je předcházet
jeho samotnému vzniku a produkovat ho opravdu co nejméně. Je jisté, že naše dnešní spotřební společnost, postavená na
konzumním stylu „použij a vyhoď“ tomu moc nepomáhá, ale
každý z nás si může zvolit svou vlastní cestu. Pro začátek stačí
pořídit si např. textilní nákupní tašku místo často používaných
igelitek, textilní sáčky místo mikrotenových sáčků, používání vlastní lahve na vodu, koupě větších balení výrobků, která v důsledku znamenají méně odpadů, využít kompostování
apod. Věřím, že se nad tím občané zamyslí, a do budoucna se
vyhneme dalšímu zdražování poplatku. Množství vyprodukovaného odpadu může ovlivnit každý z nás.
Ing. Jana Modelská, referent BHSŽPVÚP

Rekonstrukce chodníků v oblasti ul. Bezručovy
Během letošního roku byl realizován projekt „Rekonstrukce chodníků v oblasti
ul. Bezručovy“. Tento projekt byl spoluﬁnancován z rozpočtu Moravskoslezského
kraje částkou 400 000 Kč. Celkové náklady na rekonstrukci činily 1 681 184 Kč.
Stavebníkem byla ﬁrma Rosis s.r.o. Rekonstruovány byly silně poškozené a prakticky již nepoužitelné chodníky v obou směrech kolem ulice Bezručovy a části Mírových letnic - o celkové délce 609 m,z toho 459 m v ulici Bezručova a 150 m v ulici Mírových letnic.
Nové dláždění chodníků včetně obrubníků bylo položeno od
rodinného domu č. p.
558, po celé délce
ulice Bezručovy až
po křižovatku s ulicí
Palackého a v horní
části ulice Mírových
letnic. Realizace tohoto projektu výrazně přispěla ke zlepšení stavu chodníků ve
městě a bezpečnosti
pohybu na těchto koStav chodníků
St
h d íků před
ř d rekonstrukcí…
k t k í
munikacích.

…a po rekonstrukci.
k t k i

O stromech a kácení
S příchodem podzimu se již pravidelně zvyšuje počet žádostí o povolení kácení dřevin rostoucích na zahradách či jiných
pozemcích v soukromém vlastnictví občanů či ﬁrem. V této
oblasti stále panuje spousta legend, mýtů a otázek. Pojďme si
na některé z nich „posvítit“.
Kdy povolení ke kácení stromu NEpotřebujete?
- pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
- pro zapojené porosty dřevin (laicky nazývané taktéž jako
„křoví“), pokud celková plocha kácených zapojených
porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
- pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených jako plantáž
dřevin. Jde o rychle rostoucí druhy dřevin určené na následné energetické využití (např. klony topolů a vrb); na katastrálním území Budišova se takováto plantáž nenachází.

- pro ovocné stromy rostoucí na pozemcích v zastavěném
území evidovaných v katastru nemovitostí jako zahrada,
zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.
Ve všech ostatních případech je potřeba ke kácení povolení.
Žádost je k dispozici na webových stránkách města: www.
budisov.eu, v sekci Dokumenty městského úřadu – životní
prostředí. Povolení lze dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon“) vydat pouze
ze závažných důvodů po zhodnocení funkčního a estetického
významu dřeviny.
Jaké jsou závažné důvody ke kácení?
- Nejčastěji a ve většině případů je to výrazné zhoršení fyzické kondice stromu, ať už působením klimatických podmínek (odlomení části stromu), biotickými faktory (dřevo-
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kazné houby, dřevokazný hmyz, nemoci dřevin) či prostým
stářím dřeviny (výrazná dutina kmene, usychání stromu,
hniloba kořenů). Kácení je povoleno v případě, že dřevina svým aktuálním stavem přímo ohrožuje zdraví či životy
osob, nebo hrozí poškození majetku značného rozsahu.
- Závažným důvodem může být i plánovaná výstavba na
místě, kde se nachází dřeviny. V tomto případě je ovšem
nezbytné mít již zpracovanou projektovou dokumentaci
pro stavební záměr a minimálně územní rozhodnutí (či
rozhodnutí o umístění stavby).
- Dřevina narušuje svými kořeny statiku či základyy již
existující stavby. Pokud k tomuto dochází, je nezbytné tuto
skutečnost doložit fotodokumentací či statickým posudkem.
Je tohle také závažný důvod ke kácení stromu?
- Padání listíí (do okapů, na udržované zahrádky, na pěstěný trávník…). Tohle rozhodně důvod ke kácení dřevin
není a žádost o povolení ke kácení (pokud o něj požádáte) bude zamítnuta. Opad listí je (vzhledem k tomu, že
nežijeme v tropech) zcela přirozený fyziologický proces
a „potíže“ se spadaným listím jsou proti významné funkci dřevin, kterou (právě prostřednictvím listí) pro nás
všechny zastávají, zcela banální. Věděli jste, že pokud
listí necháte na zahrádkách neshrabané, výrazně tím pomůžete půdě, hmyzu i drobným savcům (např. ježkům)?
- Dřevina roste blízko domu. Pokud se o strom jeho vlastník (tedy vlastník pozemku, na kterém dřevina roste) pravidelně stará, např. zdravotními ořezy suchých větví, zajištěním pravidelných kontrol zkušeným arboristou, není
ani tohle důvod ke kácení. Stromy byly odjakživa vysazovány i v blízkosti chalup a stavení; nezřídka můžeme najít
ty nejstarší lípy právě vedle domů, kostelíků či kapliček.
Obava z možného pádu stromu na dům je samozřejmě pochopitelná, ale pokud je dřevina v dobré fyzické kondici,
je pravděpodobnost náhodného pádu velmi nízká. Strom
je sice živý organismus, ale není to pomstychtivá bestie,
která jen čeká na to, aby mohla člověku ublížit…

- Jde o náletovou dřevinu, je neužitečná. Tohle nejenže
neníí důvod ke kácení, ale je to naprostý nesmysl. Většina stromů (nejen) v našem městě by dle tohoto „dělení“
na stromy úmyslně vysazené a „náletové“ (tedy ty, které
vyrostly bez přičinění člověka), patřila mezi dřeviny náletové a jako takové by pozbývala ochranu zákona. Není
tomu tak. Zákon o ochraně přírody a krajiny nerozděluje
dřeviny podle toho, jakým způsobem vyrostly a zda je
na konkrétním místě člověk chtěl či nikoliv. Pokud už
má strom obvod kmene více než 80 cm, je chráněn zákonem a je úplně jedno, zda si ho tam majitel pozemku
vysadil úmyslně nebo si tam strom vyrostl „bez souhlasu
majitele“.
- Jde o plevelnou dřevinu, je neužitečná. Ani toto není
důvod ke kácení, už jen z toho důvodu, že termín „plevelná“ dřevina je v rámci ochrany přírody a krajiny
ještě větší nesmysl než pojem dřevina náletová. Neexistuje žádný žebříček užitečnosti jednotlivých druhů
stromů a keřů. Některé dávají plody užitečné hlavě pro
lidi (šlechtěné ovocné odrůdy), jiné zase plody nezbytné pro mnoho druhů ptáků (jeřabiny, hlohy, třešně, trnky). Některé plní významnou estetickou funkci (např.
okrasné druhy třešní – sakury), další jsou ideální jako
úkryt pro drobné savce, hmyz a ptáky, jiné svou mohutnou korunou zajišťují v rozpálených městech stín.
A všechny bez výjimky, každý strom a každý keř, se
podílí na tvorbě vhodných podmínek pro život člověka
a dalších živých tvorů na téhle planetě. Bez nich by to
prostě nešlo.
Prosím, než půjdete žádat o povolení ke kácení, zkuste se zamyslet nad tím, zda je to nutné a zda důvody ke kácení spadají
pod ty závažné. Protože i když se za každý pokácený strom vysadí několik nových, potrvá několik desítek let, než bude nový
strom schopen plnit své přirozené funkce ve stejném rozsahu
jako ten původní.
Bc. Gabriela Roháčová, DiS., vedoucí odboru BHSŽPVÚP

Stavby v městské památkové zóně – postup
při plánování oprav a možnost čerpání dotace
Každý občan, který vlastní bytový dům nebo rodinný dům
v Městské památkové zóně v Budišově nad Budišovkou, je
povinen při plánování vnějších oprav – výměny oken a dveří,
oprava fasády, výměny střech apod. - požádat o vydání tzv. závazného stanoviska orgánu státní památkové péče na Městském úřadě ve Vítkově. Formulář žádosti je k dispozici na
webových stránkách Města Vítkova: https://www.vitkov.info/
mestsky-urad/dokumenty-formulare-informace/formulare/odbor-vystavby-uzemniho-planovani-a-zivotniho-prostredi-1/pamatkova-pece/. V tomto závazném stanovisku budou
následně speciﬁkovány podmínky, jakým způsobem je potřeba
opravu provést, případně jaký materiál je vhodné použít. Bohužel nestačí pouze ústní konzultace se zástupcem Národního
památkového ústavu, konkrétně Mgr. Hanou Pavelkovou, jak
se velmi často v dobré víře občané domnívají, a jak je v tomto domnění paní Pavelková ponechává. Národní památkový
ústav se k závaznému stanovisku vyjadřuje pouze jako poradní
orgán a to přímo Městskému úřadu ve Vítkově.
Jako každý rok tak i letos vyčleňuje Město Budišov nad Budišovkou ve svém rozpočtu částku určenou na opravy, údrž-
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bu a obnovu staveb, které se nachází v Městské památkové
zóně Budišov nad Budišovkou. Každý občan, který vlastní
památkově významnou stavbu nebo dům v této památkové
zóně, si může o dotaci požádat. Dotace města hradí rozdíl mezi
opravou běžným způsobem a zvýšenými náklady vyplývajícími z podmínek památkové péče a je poskytována na obnovu
fasád, výměnu oken, střešní krytinu, klempířské a umělecké
prvky, a to na uličním průčelí stavby nebo na jinak z veřejných míst pohledově významných plochách. Propláceny jsou
již realizované práce na základě předložených faktur a dokladu
o úhradě faktur, a na základě předložení výše uvedeného závazného stanoviska. Bez něj nelze dotaci proplatit.
Termín pro podání žádostí o poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb je stanoven do
31. ledna 2020. Formulář žádosti a bližší informace jsou
k dispozici u paní Gabriely Roháčové, MěÚ ul. Partyzánská
č. p. 229, kancelář č. 5 nebo na internetových stránkách města:
www.budisov.eu ve složce Dokumenty městského úřadu, Formuláře z odborů, sekce Bytové hospodářství a služby.
Bc. Gabriela Roháčová, DiS., vedoucí odboru BHSŽPVÚP
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Příspěvek města na kastraci koček a kocourů
Jako každý rok touto dobou bych ráda občanům připomněla,
že v našem městě stále platí Opatření města Budišov nad Budišovkou pro regulaci populace toulavých a opuštěných zvířat.
Toto opatření bylo přijato na základě zvýšeného výskytu toulavých koček v některých lokalitách a jejich nekontrolovaném
množení. Bylo přijato v souladu se zákonem č.246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání (dále jen „zákon“). Na základě
tohoto opatření poskytuje město Budišov n. B. svým občanům
příspěvek na kastraci koček a kocourů.
V souvislosti s nárůstem toulavých zvířat docházelo ve zvýšené míře také k případům jejich týrání. Je potřeba upozornit, že i usmrcování nechtěných koťat je dle zákona zakázáno (§ 5 odst. 1), porušení se šetří jako přestupek a stejně jako
u prokázaného týrání lze uložit pokutu až do výše 200 tis. Kč
(§ 27 odst. 12 písm. b).
Kočka může mít až tři vrhy koťat za rok. Nejjednodušším postupem, jak předejít starostem s nechtěnými koťaty, je kastrace. Jedná se o drobný a bezpečný chirurgický zákrok, který
provádí většina veterinárních lékařů.
V letošním roce bylo v rozpočtu města na kastrace rezervováno 20.000,- Kč, do konce listopadu byla vyčerpána polovina
této částky. Za rok lze žádat až na tři kastrace, v odůvodněných
případech i více.
Finanční příspěvek je možno po celý rok vyplácet občanům
města Budišov n. B. a jeho místních částí, kteří nechají svou
kočku nebo kocoura vykastrovat. Výška příspěvku je 500 Kč
při kastraci kočky, 250 Kč při kastraci kocoura. Žádost o příspěvek je k dispozici na Městském úřadě Budišov nad Bud.,
odboru bytového hospodářství, služeb, životního prostředí,
výstavby a územního plánování (Partyzánská ul. 229) nebo
v elektronické formě na webových stránkách města: www.
budisov.eu, v záložce Městský úřad, Dokumenty MěÚ, Formuláře z odborů, sekce Životní prostředí. Vyplněnou žádost
společně s dokladem od veterinárního lékaře lze předložit ke

schválení příspěvku u paní Gabriely Roháčové, MěÚ Partyzánská 229, kancelář č. 5. Po schválení je částka vyplácena
hotově na pokladně MěÚ na Halaškově náměstí nebo zaslána
bezhotovostně na účet.
Bc. Gabriela Roháčová, DiS., vedoucí odboru BHSŽPVÚP

Daň z nemovitosti
!!!!!!! DAŇ !!!!!!!
Z NEMOVITOSTI
Městský úřad oznamuje, že dne
16.1.2020 od 8.00 do 15.00 hod.
budou na MÚ ve Vítkově přítomny pracovnice Finančního úřadu z Opavy
a budou vybírat daňová přiznání k dani z nemovitosti na rok 2020.

Mrazy jsou tady! Zabezpečme vodoměry před poškozením!
Výměna poničeného vodoměru se odběratelům prodraží. Buďme odpovědní hned od prvních dnů, kdy dorazily
mrazy!
Ostrava 5. 12. 2019 – Na konci podzimu, na začátku zimy
a v jejím průběhu je kromě pečlivého zazimování zahrady
a domu nutné se zaměřit také na to, jak zajistit před mrazem domovní vodoměr, aby nedošlo k jeho poškození. Tím,

že tyto záležitosti nepodceníme, se vyhneme nepříjemným
situacím, které mohou mít kromě našeho pohodlí nepříjemný dopad také na naši peněženku.
Co je nutné s ohledem na zabezpečení vodoměrů podniknout,
do značné míry závisí na tom, kde je danéé zařízení umístěno.
„Pokud je vodoměr umístěný ve venkovníí šachtě, je potřeba
zkontrolovat její spolehlivé uzavření tak, aby nedocházelo
k neúměrnému prochlazování jejího vnitřního prostoru. Po-
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kud se potrubí a vodoměr nacházejí v hloubce, kde mohou
zmrznout, je potřeba zajistit poklop tepelnou izolací. Použít je
možné například polystyren nebo minerální izolační vatu – ne
ale skelnou,“
“ vysvětluje vedoucí oddělení vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Roman Bouda.
Pokud je vodoměr umístěný uvnitř domu, chaty, chalupy nebo
jiné nemovitosti, je žádoucíí zabránit vystavení vnitřní instalace a vodoměru účinkům mrazu například vnější tepelnou izolací. Je nezbytné prověřit, jestli nemůže mrazivý vzduch pronikat k vodoměru například sklepním oknem. Teplota v daném
prostoru se musí dlouhodobě pohybovat nad bodem mrazu.
Potrubí vnitřních rozvodů je vhodné obalit izolačním materiálem. „Právě chaty a chalupy, které nejsou v průběhu zimy
obývané, jsou velmi často místem, kde dojde k nepříjemným
situacím. Vodoměr zamrzne, dojde k jeho poničení, ale důsledky v podobě vytopeného prostoru se projeví až poté, kdy mráz
povolí,“
“ říká Bouda.
K poškození vodoměru může dojít také v případě, když se někdo snaží zamrzlou vnitřní instalaci včetně vodoměru rozmrazovat vysokou teplotou – například horkovzdušnou pistolí nebo

otevřeným ohněm. Tento extrémní zásah většinou vede k tomu,
že vodoměr zůstane nefunkční a je nutné ho vyměnit. Poškození
plastových částí vodoměru vysokou teplotou je zjistitelné po
jeho demontáži,“
“ popisuje Bouda.
Všechny vyjmenované případy poškození vodoměru mají
negativní ﬁnanční dopad na zákazníka, od něhož SmVaK
Ostrava následně vyžadují náhradu škody spočívající ve
výměně poškozeného zařízení. Odběratelé totiž odpovídají za
jeho zabezpečení. Škodná částka se pak odvíjí od aktuální
prodejní ceny daného typu vodoměru a času potřebného
pro jeho montáž. Průměrně může jít zhruba o 2 000 korun.
Před zamrznutím je nutné chránit také vodovodní přípojku. Základním faktorem je to, aby byla dodržena takzvaná nezámrzná
hloubka, kdy se doporučuje jako minimální krytí potrubí jeden
metr, ve zpevněných plochách až 150 centimetrů. Kritickým
místem jsou zde místa venkovních uzavíracích armatur, místa
se sníženým krytím (například přechody vodních toků) nebo
souběhy s potrubím dešťových kanalizací.
Mgr. Marek Síbrt
mluvčí Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Některé události řešené Městskou policií v Budišově n/B.
v měsíci září a říjen 2019
3. 9. 2019 - 12.00 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl
hlídkou MP nalezen již dlouhou dobu na ul.
Nábřeží uvázaný pes. Jednalo se o křížence
střední velikosti, světle hnědé barvy, kterého
se zde zřejmě někdo zbavil. Pes byl hlídkou
zajištěn a umístěn do městského útulku na ul. Berounská. Případ byl strážníky zadokumentován.
3. 9. 2019 - 13.30 hod. a 13.40, 11. 9. 2019 - 14.15, 12. 9.
2019 - 9.40
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou řešen dopravní přestupek - nedovolené parkování na chodníku na ul. Na
Sídlišti. Řidič osobního vozidla zde neoprávněně parkoval vozidlem na chodníku, kde to není dopravní značkou povoleno, kdy
za uvedený přestupek mu byla udělena bloková pokuta.
6. 9. 2019 - 16.40 hod., 11. 9. 2019 – 14.45
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou řešen dopravní přestupek, jízda v protisměru jednosměrné ulice na ul.
Hřbitovní. Řidič osobního vozidla zde nerespektoval dopravní
značení, kdy jel v protisměru jednosměrné ulice a za uvedený
přestupek mu byla udělena bloková pokuta.
9. 9. 2019 – 14.40 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou městské
policie řešen dopravní přestupek, v zákazu vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou „mimo vozidel stavby a dopravní
obsluhy“ na ul. náměstí Republiky. Řidička osobního vozidla
zde nerespektovala uvedené dopravní značení zákazu vjezdu
všech vozidel s dodatkovou tabulkou, kdy jí za uvedený přestupek byla udělena bloková pokuta.
13. 9. 2019 - 18.15 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení, že na Halaškově náměstí u základní školy leží na chodníku nějaký muž. Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že muž je v podnapilém
stavu, ale je schopen komunikace a i chůze. Po zjištění, že je
nezraněn, byl tento muž upozorněn na nevhodnost svého jednání a následně byl z místa vykázán. Toto uposlechl a z místa
odešel. Věc byla řešena domluvou.
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17. 9. 2019 - 16.28 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou městské
policie řešen dopravní přestupek, parkování v zákazu zastavení na ul. 9. května. Řidička osobního vozidla zde nerespektovala toto dopravní značení zákazu zastavení, kdy jí za uvedený
přestupek byla udělena bloková pokuta.
18. 9. 2019 – 17.30 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě, uviděla hlídka městská policie na ul. Dukelská volně pobíhajícího psa bez vodítka,
kterého zde venčil jeho majitel. Tímto svým jednáním, kdy neměl psa na vodítku a nechal ho běhat na volno, se zde dopustil
přestupku proti OZV města, kdy za tento přestupek mu byla
udělena bloková pokuta.
19. 9. 2019 – 19.00 hod.
Přijala hlídka městská policie telefonické oznámení, že na
Halaškovém náměstí poblíž večerky U Čápa je podnapilý
zfetovaný muž, který zde pokřikuje na okolo stojící občany
a slovně je napadá. Do kapes si dal dvě dlažební kostky a je
zde obava, aby je na někoho nepoužil. Po příjezdu hlídky na
místo byl tento muž agresivní, nekontroloval své chování
a tím bezprostředně ohrožoval sebe i okolí na zdraví a životě.
Hlídka MP ho proto vyzvala jménem zákona, aby zanechal
svého jednání, kdy uvedený výzvy neuposlechl, a proto byly
použity donucovací prostředky a následně byla přivolána sanitka RZS, kdy bylo rozhodnuto o převozu tohoto agresivního muže na PAZS v Opavě. Případ byl strážníky zadokumentován.
21. 9. 2019 - 19.35 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou městské
policie řešen dopravní přestupek, nedovolené parkování na
chodníku na ul. náměstí Republiky. Řidič osobního vozidla
zde neoprávněně parkoval vozidlem na chodníku, kde to není
dopravní značkou povoleno, kdy za uvedený přestupek mu
byla udělena bloková pokuta.
23. 9. 2019 – 21.50 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě bylo hlídkou městské
policie na parkovišti na náměstí Republiky spatřeno otevřeno
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osobní vozidlo VW Passat. Toto vozidlo mělo úplně otevřené
zadní dveře na straně řidiče. U vozidla se nikdo nenacházel ani
v jeho okolí, a proto hlídka provedla lustraci majitele vozidla,
kdy bylo zjištěno, že majitelem je osoba bydlící na náměstí
Republiky, která si vozidlo zapomněla uzavřít. Hlídka proto
ihned kontaktovala tohoto majitele, který si vozidlo zkontroloval, kdy bylo zjištěno, že je vše v pořádku a nic se mu neztratilo. Poté si vozidlo zavřel a uzamkl a hlídce moc poděkoval za
všímavost a záchranu jeho majetku před odcizením. Případ byl
strážníky zadokumentován.
1. 10. 2019 - 16.45 hod.
Přijala hlídka městská policie telefonické oznámení, že v blízkosti domu na ul. Berounská leží u chodníku nějaký muž, který
tu z toho chodníku před chvíli spadl a praštil se do hlavy. Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že ležící muž je v podnapilém stavu a tím, jak se uhodil do hlavy, by mohl mít nějaké vnitřní zranění. Hlídka proto na místo přivolala sanitku RZS, která si
zraněného převzala. Případ byl strážníky zadokumentován.
14. 10. 2019 – 15.00 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě uviděla hlídka na ul.
náměstí Republiky volně pobíhajícího psa bez vodítka, kterého
zde venčil jeho majitel. Tímto svým jednáním, kdy neměl psa
na vodítku a nechal ho běhat na volno, se zde dopustil přestupku proti OZV města, kdy za tento přestupek mu byla udělena
bloková pokuta.
17. 10. 2019 - 13.20 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou městské
policie řešen dopravní přestupek v zákazu vjezdu všech vozidel na ul. Horská. Řidič osobního vozidla zde nerespektoval
toto dopravní značení zákazu vjezdu, kdy mu za uvedený přestupek byla udělena bloková pokuta.
17. 10. 2019 - 16.27 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou řešen dopravní přestupek, parkování v zákazu stání na ul. ČSA. Řidička osobního vozidla zde nerespektovala toto dopravní značení
zákazu stání, kdy jí za uvedený přestupek byla udělena bloková pokuta.

21. 10. 2019 – 14.35 hod.
Přijala hlídka telefonické oznámení, že na ul. Berounská pod
autobusovým nádražím leží na chodníku nějaký muž. Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že muž je v podnapilém
stavu a má celý obličej od krve. Podle sdělení osob na místě
přítomných muž vzhledem ke své opilosti upadl obličejem na
přilehlou vozovku a tím se zranil. Po tomto zjištění hlídka na
místo ihned přivolala sanitku RZS Opava, která si po příjezdu zraněného muže převzala, provedla ošetření a následně ho
převezla do nemocnice v Opavě k dalšímu vyšetření. Věc byla
hlídkou zadokumentována.
23. 10. 2019 – 19.35 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou řešen
dopravní přestupek v zákazu vjezdu všech vozidel na ul. Berounská. Řidič osobního vozidla zde nerespektoval uvedené
dopravní značení zákazu vjezdu všech vozidel, kdy mu za uvedený přestupek byla udělena bloková pokuta.
25. 10. 2019 – 22.32 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení od RZS s žádostí o pomoc na ul. Mírových letnic při naložení pacientky do sanitního
vozu, která odmítá převoz do nemocnice. Hlídce po příjezdu na
místo se podařilo přesvědčit pacientku o nutnosti převozu a následného vyšetření ve zdravotnickém zařízení, kdy na místě zajistila i asistenci při nástupu do sanitky RZS, která pacientku převezla do nemocnice v Opavě. Věc byla hlídkou zadokumentována.
31. 10. 2019 – 20.33 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení od PČR Vítkov s žádostí o prověření oznámení na ul. náměstí Republiky, kde
mělo dojít k poškození skleněné výplně vchodových dveří.
Hlídka na místě zjistila, že je zde rozbitá jedna část skleněné
výplně vchodových dveří, kdy následně zajistila i pachatele tohoto rozbití. Následně kontaktovala domovníka tohoto
domu, kterého o vzniklé škodě informovala a o zjištěných
skutečnostech informovala i PČR Vítkov, která se na místo
dostavila a celou věc si převzala. Věc byla hlídkou zadokumentována.
Grečmal Jaroslav, vedoucí strážník MP

TeSport

Novinky ze společnosti TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o.
Tepelné hospodářství
Zima klepe na dveře, takže topná sezona je v plném proudu. V minulém čísle BZ jsme informovali o rekonstrukcích
stávajících kotelen na sídlišti a v budově ZŠ. S kotelnami
B3 a B5 na sídlišti nejsou žádné problémy, po počátečním
nastavení nových kotlů a systému regulace vše běží v automatickém režimu. Vzhledem k relativně teplejšímu počasí
prozatím nebyla potřeba jet na plný výkon. Rekonstruovaná
kotelna v budově ZŠ na Halaškově náměstí z hlediska nastavení provozu představuje těžší oříšek, protože kromě výroby tepla se zde vyrábí i elektrická energie. Takže stále testujeme a nastavujeme systém dle potřeby. Lze ale konstatovat,
že systém nás poslouchá a pracuje tak, jak potřebujeme.
S koncem roku se blíží i roční uzávěrky a také vyúčtování za dodávku tepla. Na tomto místě bych chtěl poprosit
odběratele, kteří nám zasílají spotřeby teplé vody v jednotlivých domech, aby tak učinili co nejdříve po Novém
roce. Pokud budeme mít všechna data včas k dispozici, tak
v půlce ledna bude vyúčtování za dodávku tepla pro rok
2019 na světě.

Sport
Ve sportovní hale nám s příchodem chladnějších a kratších dní
začala hlavní sezona. 19. října se u nás hrála 2. liga dorostenců ve ﬂorbale pod hlavičkou oddílu ze Šternberka, začátkem
listopadu zde měli 4denní soustředění ﬂorbalisté z Frýdlantu
nad Ostravicí a 16. listopadu se konal turnaj v badmintonu
smíšených družstev. Prosinec je přímo nabitý akcemi a turnaji:
každý víkend bude možnost aktivně sportovat nebo přijít do
hlediště jako divák. Posuďte sami:
- 1. 12. Olomoucká liga starších žáků ve ﬂorbale,
- 7. 12. turnaj ve stolním tenise,
- 14. 12. turnaj v basketbalu 3x3,
- 15. 12. 2. liga dorostenců ve ﬂorbale,
- 21. 12. nohejbalový turnaj družstev z Opavy,
- 27. 12. Vánoční nohejbalový turnaj,
- 28. 12. Vánoční turnaj v badmintonu smíšených družstev.
Po Novém roce pokračujeme v podobném tempu. Aktualizovaný program akcí ve sportovní hale je přiložen u tohoto článku.
Přeji všem příjemné prožití vánočních svátků a do Nového roku
hlavně zdraví.
Ing. Slavomír Jaššo, jednatel společnosti
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ŠKOLSTVÍ

Ondrášovka Cup - semifinále
9. 10. se žáci I. stupně (2. – 4. třída) zúčastnili soutěže Ondráškovy Cup v Karviné. Jednalo se o semiﬁnále této soutěže,
do které již zasáhly všechny ligové týmy. Na nás padlo smolné
nalosováni do nejtěžší skupiny ze všech..., a to do Karviné.
Očekávali jsme spíše, že půjdeme do skupiny v Prostějově,
která by byla pro nás hratelnější.
Shrnutí je jednoduché. Jeli jsme si tento turnaj užít, a to se nám
po herní stránce povedlo. Výsledek byl horší. Protože bez gólů se
vyhrát nedá. Kluci hráli hezký kombinační fotbal. Bohužel bylo
i několik menších zranění a jedno zcela vyřazující. Nakonec jsme
brali 8. místo se 3 body (výhra 7:5 s Vítkovicemi). Závěrem bych
za školu chtěla poděkovat všem klukům i trenérům, rodičům,
vedení školy za uvolnění žáků, kteří nás reprezentovali: Patrik
Anděl, Domča Dobiáš, Aleš Bečica, Pepino Pončík, Mára Halamíček, Patrik Machovský, Jiřina Mirga, Roman Sovič Sova. Kluky trénují Radek Dvořák a Dušan Anděl.
Našimi soupeři byly
tyto týmy:
Akademie FC Baník
Ostrava,
Akademie
Městský fotbalový klub
Karviná, 1. FC Poruba,
Městský fotbalový klub
Karviná, FC Vítkovice
1919, FOTBAL TŘINEC, FC Slavoj Olympia Bruntál.
V případě, že dobře
potrénujeme, tak to za
rok posuneme o krok
dál. Do ﬁnále!
Lenka Andělová
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Divadlo Opava
V pondělí 11. listopadu se „velká“ škola až na malé výjimky
vylidnila. Žáčci se spolu se čtyřmi učiteli naskládali do dvou
autobusů a vyrazili směr Opava – Slezské divadlo na představení Prodaná nevěsta. A protože opera je žánr náročnější, všichni
byli předem seznámeni s dějem i nejznámějšími áriemi, aby
se v příběhu orientovali. Velmi musím pochválit ty vystrojené
mladé muže a okouzlující slečny. Na co si však musím postesknout, je chování dobré poloviny zúčastněných. Uvaděčky
musely mít pocit, že jsme přišli minimálně zdemolovat divadlo. Bohužel spoustě žáků je kulturní chování naprosto cizí,
křičí, pobíhají, ruší při představení, všechno komentují sousedovi nahlas, naschvál do sebe šťouchají, na toaletu musí jít teď
hned, do přestávky to nevydrží, teď hned mám žízeň… hrůza.
Škola na ukázku správných návyků nestačí, pokud to děti nevidí doma, nenaučí se, co je vhodné a co ne. A další návštěva
divadla, která je součástí výuky? To bude opět noční můra.
O to víc oceňuji chování těch, za které jsme se nemuseli stydět!
Mgr. Lenka Galová

Naši žáci jsou LASKAVCI
V loňském roce se naši žáci aktivně zapojili a konali dobré
skutky, když přinášeli krmivo, stelivo, pamlsky a jiné potřeby
pro zvířátka v nouzi. My jsme toho využili a žáky tak letos
znovu zapojili navíc do happeningu Nadace Karla Janečka
s názvem „Jsem laskavec“, který slavil 3. jubileum.
13. listopad je
světovým dnem
LASKAVOSTI.
Dobrý
skutek,
který jsme v tento den konali,
byla pomoc zvířátkům v nouzi.
V naší škole se
našla
spousta
laskavců se srdíčkem na pravém
místě a podařilo
se jim nasbírat
30 kg granulí,
24 kusů konzerv,
27 kusů kapsiček, 22 balíčků
s pamlsky a další

věci jako obojky, vodítka, postroje, misky a stelivo pro kočky.
Všem patří veliký dík. Část věcí bude předána pejskům v místním útulku a část bude předána Moravskoslezskému spolku na
ochranu zvířat, který také pečuje o zvířata v nouzi z Budišova
a okolí.
Hana Košarišťanová, organizátorka akce
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Exkurze ve firmě Černín
V pátek 15. listopadu byla třída 2. A na exkurzi ve ﬁrmě
Černín. Děti měly možnost prohlédnut si halu, kde se vyrábí
zemědělské stroje, krmné vozy aj. Pak se mohly podívat,
jak se z břidlice dělají obklady, hodiny, popelníky a třeba
i vánoční ozdoby. Dětem se návštěva moc líbila a na závěr
dostaly dokonce i dárečky - krásná srdíčka. Poděkování patří panu Černínovi, který se nás ujal a celou hodinu se nám
věnoval.
My se těšíme i na další spolupráci s touto ﬁrmou a dodatečně oﬁciálně děkujeme za sponzoring při zpracování mapy
v parku a kolem koupaliště pro vzdělávací účely!
Mgr. Jiřina Holleschová, učitelka 2. A

Planetárium Ostrava
Ve čtvrtek 21. listopadu děti z 1. - 4. tříd usedly místo do školní
lavice do autobusu a vyjely do Ostravského Planetária.

Nejprve obdivovaly krásnou umělou oblohu s hvězdami, souhvězdími, planetami, Měsícem, Sluncem a dalšími objekty. Zažily simulovaný let vesmírem
a zblízka pozorovaly množství
vesmírných objektů. Poté zhlédly sférický ﬁlm Lucie a tajemství padajících hvězd, který byl
promítán na kopuli Planetária.
Společně s ledním medvědem
Vladimírem, tučňákem Jamesem a kolibříkem Lucií se vydávají do vesmíru, přistanou na
Měsíci, na kometě a přijdou na
to, co to jsou padající hvězdy.
Výlet to byl jedinečný, dětem
zůstane jistě na dlouho krásná
vzpomínka. Miluška Ščurková
učitelka II. ročníku

A co jakože dělá takový psycholog a sociální pedagog???
Vážení čtenáři,
naše škola má k dispozici výše uvedené odborníky. Níže k jejich náplni práce, která jistě nedá spát mnohým z Vás 
Mgr. Lucie Hamplová, školní psycholožka
Jako školní psycholožka pracuji na zdejší škole druhým rokem.
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Jde o rozmanitou práci podle potřeb školy a samotných dětí,
která se také mění v průběhu celého školního roku – ať už jde
například o poznávání nových prvňáčků, pravidelné aktivity ve
všech třídních kolektivech a náslechy v hodinách, individuální
poradenství pro žáky či jejich rodiče... Osobně považuji za velice důležitou spolupráci s pedagogy, ať už při společné tvorbě
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třídnických hodin, tak v konzultování případných výukových
či výchovných potíží apod. Právě vzájemné komunikace si na
naší škole nejvíce vážím – byť psycholog není učitel (který škole
a dětem věnuje mnoho času a sil), považuji za štěstí být součástí
tohoto pedagogického sboru, aniž bych se kdy cítila být „navíc“,
nebo že někam nepatřím. A o to stejné se snažíme i u žáků 
Mgr. Radka Škrobánková, sociální pedagog
Když se mě lidé ptají, na jaké pozici ve škole pracuji, a já jim
odpovím, že učím a zároveň dělám sociálního pedagoga, tak na
mě hledí s otevřenou pusou nebo mi říkají: „Myslíš sociálního
pracovníka“? Sociální pedagog a sociální pracovník je opravdu rozdíl a já se vám teď pokusím vysvětlit, co je mou náplní.
SMĚREM K ŽÁKŮM: Vedu s žáky výchovné pohovory. / Působím na žáky preventivně (snažím se předcházet nežádoucím
vlivům, popřípadě je minimalizovat). / Zabývám se žáky, kteří
mají výchovné problémy; žáky, kteří pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí; dále se zabývám žáky, kteří mají specifické vzdělávací potřeby. / A také se snažím o větší angažovanost žáků, kteří mají odmítavý přístup.
SMĚREM K RODIČŮM: Preventivně působím na rodiče žáků.
/ Pomáhám při řešení konﬂiktních situací. / Realizuji pohovory
s rodiči.
SMĚREM KE ŠKOLE: Poukazuji na závažnost a četnost výskytu rizikových jevů ve školním prostředí a nutností na ně
reagovat z důvodu vytvoření bezpečného školního prostředí. /
Spolupracuji s jinými institucemi.
Snad jsem vám vše dobře objasnila a už budete mít větší přehled. No, a pokud vás napadne otázka, proč jsem zrovna šla do

Budišova nad Budišovkou, tak je hned několik bodů.
1. Byla mi nabídnuta možnost ½ úvazku sociálního pedagoga,
½ učitel a jelikož učit byl v poslední době můj jediný sen, šla
jsem si za tím a nemohla jsem to odmítnout.
2. Předtím, než jsem zde nastoupila, jsem prošla více škol a jiných institucí, ale přístup paní ředitelky mě oslovil natolik, že
nebyla potřeba váhat.
3. Máte krásnou krajinu, každé ráno potkávám několik zvířátek.
4. Práce je pro mne výzvou: po odborné stránce bych měla
učit žáky já, ale věřte, že oni učí i mě, například trpělivosti,
a že musím bojovat a hlavně se nevzdávat, i když to je někdy
opravdu těžké. A i když někteří mají odmítavý přístup, tak se
nevzdávám a snažím se je motivovat.
5. A hlavně tady mám úžasné kolegy.
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Barevný podzimní den …
Podzim, stejně jako každé jiné roční období, má své kouzlo.
Stromy, které své listy postupně mění ze své letní zelené barvy
na nejrůznější odstíny žluté, červené a oranžové, dovedou - pohledem na toto každoroční kouzlo - potěšit nejednoho milovníka podzimu a houbaření.
Pomalu opadávající listí ale jasně všem říká: „Čas léta je pryč,
oblékněte svetr, obujte gumáky, a než spadne první vločka,
užívejte si krásného počasí a rozmarů přírody plnými doušky.“
A tak jsme poslechli. Společně jsme si užili krásného podzimu, slunečného počasí, přírody a jejich darů také my v mateřské škole. V rámci projektu „Barevný podzimní den“ (projekt
EVVO) si kromě her, povídání, tvoření a soutěžení také děti
se svými rodiči vyrobily skřítka „Podzimníčka“. Skřítka, který
umí vykouzlit úsměv na tváři, i když zrovna nesvítí sluníčko.
Za MŠ Zdeňka Sventková

Malé kulturní okénko z mateřské školy
I když je venku již pravé podzimní počasí a sluníčko nám jen
svítí a nehřeje, děti v mateřské škole měly v tento čas hned
několik rozptýlení.
O veselou zábavu se dětem postaralo divadélko Šikulka
s maňáskovou pohádkou „Prasátko a kouzelné slovíčko“ a divadélko Sluníčko s pohádkou „Jak vodníček vyzrál na čerta“.
Pohádky byly nejen vtipné, ale i naučné a do svého příběhu
vtáhly i děti. Další kulturní akci nám zprostředkovala Základní
škola a gymnázium ve Vítkově. Předškolní děti se zúčastnily
environmentálního programu Podzimní den.
Velmi nevšední zážitek měly děti v Planetáriu. Samotné nafukovací Planetárium, které přijelo k nám do Mateřské školy, vypadalo jako vesmírná raketa. Některé děti se trošku bály, jiné
zářily nadšením. Ve chvíli, kdy nám nad hlavou začaly létat
planety, hvězdy a vesmírné rakety děti ani nedutaly. Zábavnou
formou se dozvěděly spoustu nových informací o vesmíru.
V neposlední řadě děti navštívily městskou knihovnu v Budišově nad Budišovkou. Pokud byste čekali v knihovně jen

prohlídku knih, byli byste mile překvapeni tak jako my. Děti si
nejdříve poslechly krátkou přednášku o knihách od paní Ivany
Kobelové a potom se již zapojovaly do hádanek a úkolů. Tímto
paní Kobelové velmi děkujeme za poučné dopoledne pro děti.
Ani se začínající zimou se nebojíme, že nám končí zábava, ale
těšíme se, co dalšího nás ještě čeká…
Kateřina Vlková, učitelka MŠ

Sovičky – klub pro děti a jejich rodiče
Dne 12. 11. 2019 jsme v naší mateřské škole otevřeli Klub
„Sovičky“ pro děti a jejich rodiče. Tento klub je součástí
našeho projektu „Společnou cestou k úspěchu“. Zavedením
klubu chceme u dětí hravou formou budovat kladný vztah ke
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vzdělávání a všestranně je rozvíjet.
Klub Sovičky bude pro děti organizován vždy jedenkrát týdně
v mateřských školách v Budišově nad Budišovkou a ve Svatoňovicích. Do klubu budou vybírány děti, které vyžadují indi-
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viduální přístup ke vzdělávání. Pro tyto děti máme připravena
nejrůznější témata a řadu krásných didaktických pomůcek, které
pomáhají k rozvoji dítěte a pomohou jim ke snadnějšímu přechodu z mateřské do základní školy. Jedenkrát za měsíc bude
klub otevřen také pro rodiče. Tato setkání budou taktéž tematicky vymezena. Rodiče si mohou společně se svými dětmi v klubu
hrát, prohlédnout si a vyzkoušet naše nové pomůcky. Budou jim
poskytovány informace a náměty na jednoduché vzdělávací činnosti, které mohou praktikovat i v domácím prostředí.
Informace o projektu budou průběžně zveřejňovány na nástěnce
umístěné v mateřské škole, na webových stránkách MŠ a také
v Budišovském zpravodaji.
Za MŠ Lucie Jakelová
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Úspěch v soutěži
Ekologická škola v Moravskoslezském kraji 2018/2019
V červnu naše škola podala přihlášku do soutěže Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce
2018/2019.
Soutěžící museli vyplnit dotazník, kde popsali své nejvýznamnější aktivity v rámci environmentální výchovy.
Naše škola vybrala 2 projekty: Kampaň obyčejného hrdinství aneb 7 dnů, kdy můžeš se svojí školou i rodinou zlepšit svět, během níž žáci a jejich rodinní příslušníci plnili
ekologické výzvy - např. bezmasý týden, do školy pěšky/
na kole, hlídání spotřeby vody a energií, chování v souladu
s cíli udržitelného rozvoje - a Křížem krážem přírodou Jesenicka, který absolvovali žáci 4. a 5. tříd v úvodu školního roku a během něhož absolvovali zážitkové učení v pěti
oblastech ekologie - biodiverzita, voda v krajině, klimatická změna, odpady aneb kam s nimi, pěšky nebo na kole.
Do soutěže přišlo celkem 52 přihlášek (9 z MŠ, 28 ze ZŠ
a 15 ze SŠ). K naší velké radosti patřila naše škola mezi ty
oceněné a 23. října se mohla zúčastnit slavnostního vyhlášení výsledků soutěže na KÚ MSK. Referenční list, krásnou
květinu a poukaz ve výši 10 000 Kč převzaly zástupkyně
Ekotýmu gymnázia Martina Maléřová a Lucie Pšenicová
z oktávy společně s ředitelem školy Mgr. Miroslavem Bučánkem.
Chtěl bych poděkovat žákům i vyučujícím, kteří v rámci
Ekotýmů školy a výuky dané projekty zrealizovali.
Mgr. Miroslav Bučánek

Nejúspěšnější žák
Ve středu 6. listopadu se v Ostravě v prostorách Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje uskutečnilo oceňování nejúspěšnějších žáků a školních týmů středních škol. Ceny se
předávaly v pěti kategoriích: Přírodovědné obory, Humanitní
obory a kultura, Služby, řemesla a technika, Společenská
odpovědnost a sport.
Celkem bylo oceněno 26 žáků a 6 týmů. Mezi oceněnými
byli opět i žáci našeho gymnázia - za jednotlivce Jan Kundrát
(přírodovědný obor) a za týmy Ivona Marie Repková, Lucie
Pšenicová, Martina Maléřová, Kateřina Jurkovičová, Alexandr

Pisani a Jan Kundrát (ekologické aktivity).
V rámci ocenění žáci převzali z rukou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislava Folwarczneho a krajských zastupitelů Jana Veřmiřovského, Daniela
Havlíka a Aleny Grosové plastiku, certiﬁkát, květinu a poukazy.
Celá akce byla provázena příjemnou jazzovou hudbou v podání saxofonistky jedné z ostravských ZUŠ a ukončena malým
rautem, během něhož si účastníci mohli předat své zkušenosti
z nejrůznějších soutěží.
Kateřina Jurkovičová, oktáva

Noc vědců
Noc vědců je celorepubliková vědecko-popularizační akce,
která má za cíl vtáhnout návštěvníky do inspirujícího prostředí
vědy a technologií z celého světa. Účastníci během ní poznávají a snaží se pochopit svět plný fascinujících novinek, objevů
a vynálezů. Akce má tradici již od roku 2005. Postupně získává
na popularitě, jak u dospělých, tak u těch nejmenších, a rozšiřuje se do dalších měst a láká tak stále více a více nadšenců.
Dne 27. září započal 15. ročník s mottem „Šetrně k planetě“.
Zájemci se během tohoto dne mohli zúčastnit a vybrat si z programu na více než 100 místech po celé České republice.
Já si vybral program Noci vědců na Přírodovědecké fakultě
v Ostravě, kde se konaly různé přednášky, workshopy, poradny a komentované ukázky. Návštěvníky určitě oslnil workshop
„3D tiskárna může šetřit peníze i planetu. Jak?“, který důsledně ukázal, jak pracuje 3D tiskárna. Co dokáže, jaké jsou její
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výhody, nebo naopak nedostatky.
Dále se zájemci mohli těšit na přednášku o množství odpadů,
které umí člověk vyprodukovat za rok.
Workshop s názvem „Člověk destruktor?“ připomněl, jak dokáže člověk ničit svět kolem, jaký vliv má české zemědělství,
jak je spotřeba jídla a vody limitující pro další živé organismy.
Rozebírali jsme rozdíly mezi sečenými a nesečenými plochami
co do biodiverzity, dozvěděli jsme se o rozdílných přístupech
v zemědělství. Workshop se zaměřil také na vodu a její spotřebu,
nebo na to, jak průměrný Čech ovlivní to, co se děje v mořích.
Lidé odcházeli příjemně vyčerpáni z chytré zábavy. Každý,
kdo se zúčastnil, by určitě pověděl, že to byla noc, na kterou se
nezapomíná. Proč tedy příští rok nevyužít volný pátek a nevydat se objevovat, co se děje „tam venku“ a nepřiučit se něčemu
novému?
Jan Kundrát, oktáva
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

Vítání Martina na bílém koni
V sobotu 9. listopadu jsme se přichystali již tradičně vítat Martina na bílém koni. Počasí tomu moc nenasvědčovalo, protože
bylo až nezvykle teplo a Martin na bílém koni dorazil opět jen
ten „skutečný“, po tom „pomyslném“ Martinovi, který by nám
přivezl krásný bílý sníh, nebylo ani památky…
Akci odstartoval Šermířský spolek Šumperk svou ohnivou
show na náměstí Republiky - užaslé oči nejen dětí, kdy všude
kolem lítají ohnivé koule a tyče – pro tyto pohledy davu okolo
to „šermíře a šermířky“ neskutečně baví .
Poté se průvod, v čele se sv. Martinem na bílém koni, vydal
do zahrady domova Letokruhy. V zahradě již byla připravena
stezka plná světýlek, kterou se děti se svým doprovodem vydaly
za paní Zimou, a tu zasypaly stovkami přáníček. Paní Zima si
všechny trpělivě vyslechla a byla mile překvapená, že si dnešní
děti nepřejí telefony a tablety, ale kola a koloběžky a další a další
pěkné dárky. Tak doufáme, že se většině jejich přání vyplní!
Aby nepřišli zkrátka ani dospělí, byla připravena spousta dobrot.
Z občerstvení nezbylo nic, vše se snědlo a vypilo, a tak to má být!
Děkujeme Domovu Letokruhy za poskytnutí zázemí a pohád-

kové zahrady a panu Janu Vrzalovi za fotky. No a samozřejmě
Vám všem, kteří jste dorazili, zůstali, jedli a pili.
Za SVČ Kamila Kohoutková

Budišovský advent
Za okny bylo nádherné slunečné počasí, které ani malinko nepřipomínalo předvánoční čas. Spousta rodičů a prarodičů vyrazila do budovy základní školy na jarmark zakoupit nádherné

výrobky, které děti samy vytvořily, aby si alespoň výzdobou
navodily atmosféru Vánoc. Před kulturním domem přichystaly
budišovské spolky spoustu dobrého jídla a pití, každý si mohl
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dopřát nějakou dobrotu. Andílci roznášeli opět perníčky upečené dětmi základní školy a přáli všem krásné svátky.
Úderem 17. hodiny se náš kostel zaplnil do posledního
místečka. Děti zde začaly své pásmo vánočních koled a říkanek.
Atmosféra byla úžasná, na tvářích všech přítomných byla znát
pýcha a radost z dobře odvedené „práce“ dětí a učitelů. Vánoce
nám všem právě začaly…
Přestože po vystoupení dětí mnoho návštěvníků odešlo, stále
zde zůstalo dost lidí, aby si vyslechli několik slov pana faráře

R. D. Mgr. Jozefa Kankary, po němž vystoupil s vánoční hudbou soubor MUSICORUM AURUM ENSEMBLE. Poté se již
všichni odebrali na náměstí k symbolickému rozsvícení našich
tří vánočních stromů.
Na závěr první adventní neděle jste si v klubu Šatlava mohli
poslechnout příjemnou irskou muziku v podání ACOUSTIC
IRISH a pak se již vydat s pocitem příjemně stráveného odpoledne do svých domovů.
Přejeme krásný a klidný předvánoční čas!

Kroužky v SVČ
Školní rok 2019/2020 se od října nastartoval i ve Středisku
volného času rozmanitou nabídkou kroužků, ze kterých si
děti s rodiči vybírali. A musíme říct, že se děti v kroužcích,
případně na výletech s „úžasnými vedoucími“ určitě nenudí,
zažívají dobrodrůžo, přiučí se a sem tam si i domů něco pěkného odnesou .
Tak například 28. a 29. října vyrazila Hanka Košarišťanová na
podzimní pobyt dětí z chovatelského a turistického kroužku do
lyžařské chaty na sjezdovce v Guntramovicích a píše: „Hned
první den za námi přišel na návštěvu pan Grycko s poníkem
Matýskem, povídal si s dětmi o péči o koně a odvážlivci se
mohli na Matýskovi projet. Odpoledne děti strávily soutěžením
a večer přivítaly další návštěvu, pan Halamíček zahrál dětem
na kytaru, a ty si zazpívaly trampské písničky, aby se jim veseleji usínalo. Ráno děti pozorovaly lišku, která je přišla pozdravit až k chatě. Dopoledne si venku opět zasoutěžily, ale na
odpolední túru již nevyrazily, protože se přihnal déšť. Vůbec to

ale nevadilo, protože i v chatě se dá užít spousta zábavy. A pak
už nastal čas zabalit spacáky, špinavé ponožky a vyhlížet rodiče. Těšíme se na další parádní výlet!“
Na fotkách můžete vidět kroužky HOROLEZECKÝ, TVOŘÍLEK a TURISTICKÝ a CHOVATELSKÝ na výletě .
Obyvatelé chovatelského kroužku – zvířátka – králíci,
morčata, osmáci atp., prosí rodiče a děti, kteří by rádi pečovali alespoň chvíli o nějaké zvířátko, že by si to mohli
vyzkoušet například v období školních prázdnin (jarních,
zimních, letních…). Naplánujete si, kdy Vám hlídání pasuje a nejste třeba na dovolené, zvířátko zase můžete vrátit
zpět… Prostě si to vyzkoušíte, jak velká je to radost i starost a nám pomůžete! Vše je třeba řešit domluvou s vedoucí chovatelského kroužku a vedoucí SVČ Domečku.
Děkujeme .

Střípky z Muzea břidlice
V letošní turistické sezóně navštívilo muzeum kolem dvou
tisíc turistů. První prohlídka byla již 2. 3. 2019. Navštívili
nás turisté ze Slovenska, Polska, ale také z Anglie a Francie.
V květnu a v červnu to byli hlavně studenti středních škol,
v září zase zájezdy z různých organizací našeho okresu. Turisté měli také zájem o prohlídku našeho krásného kostela
a kostela ve Staré Vodě. V obou kostelích přispěli ﬁnanční
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částkou. V červenci a v srpnu pomáhaly při prohlídkách studentky Natálka Olšáková a Anička Týnová. Mám radost, že se
naše muzeum lidem líbí. Svědčí o tom zápisy v knize návštěv.
Dovoluji si citovat: “Děkujeme paní průvodkyni za nádherný
a fundovaný výklad a městu Budišov za zřízení nádherné
expozice. Manželé Bálkovi a Fridrichovi z Klimkovic”.
Jana Pavlů, průvodkyně
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Městská knihovna
Městská knihovna v Budišově nad Budišovkou oznamuje,
že v době vánoční svátků je od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020
UZAVŘENA.
V pátek 20. 12. 2019 je otevírací doba zkrácena: 8:30 - 11: 30
12:00 - 15:00.

Dárek na poslední chvíli
Nemáte dárek, ale máte člověka, který chodí na Budišovské Letnice za každého počasí? Máme pro Vás tip - dárkový poukaz! Neváhejte a kupujte za první předprodejní cenu.
K dispozici pouze v kulturním domě.

ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ A SPORT

Úspěšná motokrosová sezóna AMK 2019
Letošní sezóna AMK pomalu končí. Dne 29. 9. 2019 se jel
poslední závod SMS Moravy v Opatově. Erik Švidra si udržel
body, když dojel na pátém místě. Závod si užíval, protože už
měl jasné druhé místo v seriálu SMS, a tak se stal vicemistrem Moravy na motocyklu KTM SX F 250 v MX 2 pro rok
2019. Blahopřejeme.

Také slovenský mistrák ukončil 5. 10. 2019 seriál MX OPEN
v Šenkvicích nedaleko Bratislavy. Tam za vydatného deště
na těžké trati dojel Erik na sedmém místě. Postoupil také do
SUPERFINÁLE, kde skončil desátý. Celkově se v seriálu
MMSR MX OPEN 2019 umístil v TOP desítce na sedmém
místě. Závody na Slovensku byly i tuto sezónu na vysoké
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úrovni. 13. 10. 2019 byl odstartován v Petrovicích u Karviné
závod družstev SMS Moravy. Je to takový bonbónek na závěr
sezóny. Erik jel za DIRTBIKES Racing Team Opava ve složení MX1 Lukáš Blažek na Yamaze 450, MX 2 Ondra Matějíček
z Pardubic na Kawasaki KX 250 a MX OPEN Erik na KTM
SX F 250. Kluci předvedli pěkný a taktický výkon a jako tým
obsadili celkové třetí místo.
Dne 19. 10. 2019 bylo živo na Liščí kotlině. Tady motokrosaři
z Moravy ukončili také sezónu v Budišově nad Budišovkou.
Závod byl perfektně připraven. Podařilo se navozit hlínu na
celou trať, pořádně ji upravit a mohlo se startovat. Spousta cen
od sponzorů, účast šedesáti jezdců, také několika veteránů, kteří se přijeli podívat, i když nezávodili. Super organizace a příjemná divácká kulisa přispěla k hezké podzimní sobotě. Mezi
PROFI jezdci si to rozdával po celý den v rozjížďkách Erik
se Zdeňkem Kratochvílem, který ho nakonec porazil. Druhé
místo bylo zasloužené. Kraťas, jak oslovují všichni Zdeňka, je
starší a velmi zkušený jezdec. Při předávání cen byli všichni
spokojeni. Vydařená akce AMK, díky podpoře Města Budišov
nad Budišovkou, hasičům, kteří nám pokropili trať, a sponzorům za pěkné ceny. Víťa Pražák se svým tátou opět dokázali
připravit jako vždy vše na jedničku. Také ostatním klukům,

kteří pomáhají, se patří poděkovat za pomoc při přípravě a pořádání závodů a všech akcí AMK.
Umístění Budišovských jezdců na mezinárodních závodech
v sezóně 2019:
- Pražák Víťa YAMAHA 450 - veterán, MMSR 7. místo,
SMS Morava 24. místo.
- Švidra Erik KTM SX F 250 - MX 2, MMČR Junior
11. místo, SMS Morava 2. místo, MMSR 7. místo.
Motokrosařům tak začíná od prosince zimní příprava dvakrát týdně v tělocvičně. V únoru, pokud to dovolí počasí, už
příprava na motorce, Maďarsko, Itálie a jih republiky. Vše
bude záviset na tom, jak se podaří zajistit ﬁnance, nastavit
a podepsat smlouvy se sponzory a jak bude fungovat celý tým.
Také veteráni končí svoji letošní sezónu. Po absolvování několika srazů a pořádání Jarní jízdy připravují techniku k zimnímu
spánku. Myslím, že sezóna byla vydařená a už se těší na tu
příští.
AMK Budišov nad Budišovkou děkuje všem, kteří podporují
a pomáhají provozovat motoristický sport ve městě.
Blíží se konec roku, a tak přejeme všem klidné Vánoce, zdraví,
štěstí a pohodu v roce 2020.
Za AMK Milan Švidra

Český zahrádkářský svaz
Výbor ZO ČZS Budišov nad Budišovkou uspořádal v sobotu
21. 9. 2019 v prostorách „Drůbežárny“ již 7. Posezónní posezení s 5. ročníkem výstavy vlastních výpěstků ovoce, zeleniny
a květin.
V ovoci byl vítězem pan Stanislav Jaššo s JABLKY JAMES
GRAVE. Vítěz v zelenině byl pan Libor Ondrušík se svým vý-
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pěstkem PEPINO GOLD a v květinách obsadila první místo
paní Lenka Kadlecová s překrásnými MEČÍKY.
I přes pořádání dalších dvou akcí ve městě ve stejný den se
nám podařilo výstavu uskutečnit s hojnou účastí. K tomu nám
bylo nápomocné i pěkné slunečné odpoledne. Na programu
byly soutěže pro malé a velké a bohatá tombola. Chtěl bych
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touto cestou poděkovat všem těm, kteří se svou účastí podíleli
na této akci, a to jak vystavovatelům, tak pořadatelům.
Opět se potvrdilo, že jednotlivé spolky i přes dvojí posezení
vedoucích spolků v KD s vedením města a domluvě jakým
způsobem se budou jednotlivé akce evidovat, neplatí a každý si dělá své akce, kdy chce bez ohledu na další spolky.
A přitom stačí do konce ledna poslat termíny svých akcí na
e-mail paní Stránské, která toto zapíše do spolkového kalen-

dáře, který je kdykoli k nahlédnutí na spolkových stránkách
a slouží pro přehled volných termínů, kdy si můžeme naplánovat své další akce bez ohledu na to, abychom si přetahovali
návštěvníky.
Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vám všem popřál do nového
roku 2020 mnoho pevného zdraví, štěstí, pohody, šlechtitelských úspěchů, vzájemného porozumění a hezkých chvil strávených na svých zahrádkách.
Za výbor ZO Zdenek Indrák

Strašidelná škola
Nešli jste náhodou 16. listopadu kolem základní školy na Halaškově náměstí? Pokud ano, mohli jste zaznamenat, že přestože je sobota odpoledne, tak je před školou fronta, jakou zde
běžně nevidíte . A ten kdo zůstal a nebál se vejít, poznal školu, jak ji nezná! Mohli jste se bát, nebo se strachy smát… Snad
se Vám naše STRAŠIDELNÁ ŠKOLA líbila, alespoň tak jako
nám strašidlům! Náramně jsme se bavili a pořádně si to s Vámi
všemi, a že Vás bylo, užili!!! Úúúúúúžasné!
Za fotograﬁe děkujeme Ivetce Bernfeldové / Paprstkové. Díky
patří také Základní škole Budišov, všem strašidlům a samozřejmě Vám všem nebojsům! Za KRPŠ Kamila Kohoutková
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Závody, závody…
Tímto slovem by se daly shrnout podzimní aktivity většiny
kynologických klubů. Ty naše skončily listopadem v Hlučíně.
A jestli se říká konec dobrý.., tak to tentokrát bohužel neplatilo. Ve dvou kategoriích nastoupili čtyři budišovští psovodi
a v té nejvyšší zabodoval jen Karel s Tobbym třetím místem.
Za soupeře měl Lenku s Bondem a Petra s Niky, kterým se
závod víc než nevydařil, stejně tak Honzovi s Maxem. Inu,
jsou to jenom psi, do hlavy jim
nevidíte a není každý den posvícení. A nebudeme se proto
na ně zlobit, protože za všechno vždycky může jen a jen psovod. I přesto jsou naše závodní
součty parádní: 1. místa 5x,
2. místa 3x, 3. místa 2x, to je
10 „beden“ z 9 závodů a to je
na tak malý klubík, jako jsme
my, skvělý výsledek. K tomu
je ještě třeba přičíst účast na
stopařském mistrovství MSKS
– Arri s Lenkou a výběrovém
závodě s nominací na mistrovství MSKS – Karel s Tobbym.
Samotného mistráku se nakonec nezúčastnili pro zranění

psíka. A jak na to? „Chci to“, skvělé vedení a důsledná práce
za všech okolností – zima, déšť nesmí odradit od cvičení. Taky
se trošku zvedl zájem o výcvik, v současné době k nám chodí
i človíčci kynologií zatím nedotčení. Už přišli víckrát, a protože jim cvičení docela jde a baví je to, věřím tomu, že se jich
kynologie brzy dotkne a schramstne je jako nás všechny, pro
radost…
Mgr. Lenka Galová

Po stopách zlatokopů
V sobotu 28. září podnikl náš guntramovický hasičský spolek
za ﬁnanční podpory Města Budišova zájezd do Zlatých Hor.
V tamním Zlatokopeckém skanzenu na nás čekala prohlídka
replik hornické osady a zlatorudných mlýnů. Děti si vyzkoušely rýžovat zlato a díky skvělému přístupu místního průvodce
se dověděly mnohé o těžké práci zlatokopů. Obě expozice jsou
zahrnuty do naučné stezky Údolí ztracených štol v malebném
údolí řeky Olešnice, k vidění je tady toho mnohem více: jako
například „místo, kde voda teče do kopce ....“.
Ze Zlatých Hor jsme se přesunuli do Supíkovic, kde jsme navštívili jeskyni Na Špičáku. Tato jeskyně je přístupná od pradávna, tedy její kdysi jistě bohatá krápníková výzdoba je minulostí.
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Přesto má své kouzlo nejen díky srdcovitému proﬁlu chodeb.
Naší poslední zastávkou byly Priessnitzovy lázně v Jeseníku.
Toho dne se zde konalo lázeňské vinobraní s jarmarkem. Nejen
k poslechu hrála cimbálová muzika, kterou vystřídal dechový
orchestr z Jeseníku s mažoretkami. Jejich fenomenální koncert
v nádherném lázeňském prostředí s úžasným výhledem na
Hrubý Jeseník byl skvělou tečkou za jinak velmi vydařeným
slunečným dnem.
Velké poděkování náleží našemu řidiči panu Milanu Martikánovi, že nás bezpečně dopravil přes jesenické vrcholy, a již se
moc všichni těšíme na další společný výlet.
Za SDH Guntramovice Josef Halamíček ml.
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Starooldřůvané v roce 2019
Také letos spolek „Starooldřůvané“ nezahálel a ve Starých
Oldřůvkách uspořádal několik akcí. Pro ty, jež se na přípravě
podílejí, se téměř vždy jedná o časově i fyzicky velmi náročnou
činnost. Bohužel nových pomocníků se nám nedostává. Jsme
proto velmi vděčni za to, že s námi stále zůstává hrst našich
věrných členů, na které se lze v případě potřeby spolehnout.
I oni však stárnou... Jim patří obrovský dík. Jejich počínání má
smysl, byť letargie druhých je pro ně nezřídka demotivující.
Nemálo zajímavých projektů i akcí právě kvůli nedostatku lidských sil zůstane navždy v šuplíku. Je to škoda, protože i trochu pomoci je možná nepohodlné, ale velmi snadné.
Tradiční jarní brigáda pomohla zkrášlit hřbitov, jeho okolí
i vnitřní prostory kostela. Účast na ní byla velká. Asi nikoho
nepřekvapíme, že věkový průměr pomocníků byl přibližně
50+. To je realita dnešních časů.
Připravit zázemí pro účastníky prvomájového Bílého kamene
se nám i letos podařilo na výbornou. Tak nám to alespoň řekli
oni sami, kterých z Oldřůvek startuje každý rok více a více.
A mnozí z nich se k nám rádi vracejí. Přivýdělek z této akce je
pro naše další počínání velmi důležitý.
V červenci jsme uspořádali Soutěžní den ve stylu „Máme rádi
zvířata“ a Benátskou noc. Kynologové z Budišova předvedli
všem přítomným svůj um a díky jim a jejich hafanům byla naše
akce zase o něco pestřejší. Nesmíme zapomenout ani poníka,
který po Skalce vozil malé i velké děti. Dále pak na soutěže pro
děti i dospělé. Tancovačku pod širým nebem od Pepy Dvořáka.
Nezapomeneme ani na chutné, byť ne zcela nutričně vyvážené
grilované cigáro, smažené hranolky a jiné neřesti, kterých se
tam všem přítomným dostávalo. Počasí nám vyšlo, stejně jako

celá akce. Poprvé došlo i na použití zálohovaných plastových
kelímků s naším logem (tzv. Nick Nacky). Na jejich pořízení
jsme sice vynaložili 20 tis. Kč, ale jsme přesvědčeni o tom,
že čtyřicetikorunová záloha nikoho nezruinuje a nás všechny
posunula zase o kousek blíže k menšímu plýtvání.
Srpen patřil dvěma sobotním letním kinům, která pořádáme
díky pochopení SVČ v Budišově. Pořízení ﬁlmových práv pro
veřejnou projekci není nic levného. Není žádným tajemstvím,
že práva pro pouhý jeden ﬁlmový titul se pohybují v řádů tisíců
korun. Jsme však přesvědčeni o tom, že i tato kultura spolu
s nevšedním promítacím zážitkem patří do Starých Oldřůvek
a nejen tam.
V září byl velkým překvapením námi pořádaný jednodenní
výlet za památkami do Kroměříže, Velehradu a do vinného
sklepa v Uherském Hradišti. V minulosti s námi vyráželo do
25 účastníků, ale tentokrát byl autobus plný. Děkujeme, že jste
se přidali. I díky Vám náš výlet stál za to.
Na konci října se konal 9. ročník Starooldřůvského vzpomínání. Začínalo se mší svatou v kostele. Hlavní program pak
pokračoval ve velkém sále, který byl téměř zaplněný. Pro
účastníky byla připravena projekce srovnávacích (minulost
a současnost) fotograﬁí lidí. Děkujeme všem, kteří se neostýchali a své zajímavé fotograﬁe nám poskytli. Soutěž o nejlepšího plameňáka ukázala, že i pouhé stání na jedné noze může
být velmi náročné a zároveň zábavné. Vědomostní kvíz rozšířil
obzory soutěžícím. K poslechu i tanci nám hrála živá muzika.
Tradiční tombola s mnoha někdy i netradičními cenami vyvrcholila před půlnocí. Nemáme v tombole televize, kola, ledničky apod. Jen to, co dostaneme od našich spoluobčanů a spon-
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zorů. Proto nás velmi těší, že na tuto akci chodí lidé proto, že
chtějí, a ne proto, že tam očekávají nějakou životní výhru.
Do konce roku nás čeká už jen jedna akce - Vánoční zpívání.
Její program naleznete v letáku.
Komu naše počínání dává smysl, může se k nám přidat. Jako
nezisková organizace pomocníky sice odměnit nemůžeme, ale

mohou se mnohému naučit (např. příprava akcí, údržba a provoz internetové sítě, tvorba prezentací, střih videa, příprava
projektů, komunikace s úřady i soukromými subjekty) a radovat se z každého úspěchu. Vybavení už máme.
„Starooldřůvané“ z.s.
Měníme naši obec...

Naše aktivity roku 2019
Dobrý den, vážení zájemci o střelecký sport. Tak jako se blíží
konec roku, tak i naše střelecké soutěže dospívají do ﬁnále.
Pro bližší informace o výsledcích v různých kategoriích se
mohou případní zájemci podívat na naše stránky www.avzo-budisov.cz.
Mimo tyto klubové soutěže se naši střelci zúčastnili i soutěží
mimo naši střelnici:
- Stanislav Stuchlík absolvoval celoroční soutěž Sniper
22LR v Odrách, kde se celkově umístil na 4. místě.
- Pavel Opletal, ing. Josef Růžička a Stanislav Stuchlík se
28. 10. 19 zúčastnili soutěží dvojic na střelnici v Odrách,
kde Stanislav Stuchlík obsadil 3. místo a Opletal Pavel,
Ing. Růžička Josef se umístili do 20. místa.
Již tradičně jako každý rok se perkusní střelci zúčastnili mnoha soutěží. Střelci ve složení Miroslav Halabrín, Libor Flašar

a Petr Bartošek zaznamenali několik dobrých výsledků nejen
doma, ale i v zahraničí:
- Miroslav Halabrín 1. a 3. místo Mistrovství ČR,
- Petr Bartošek 3. třetí místa Mistrovství ČR, 3. místo Mistrovství Polska,
- Libor Flašar na Mistrovství Slezska 2 a 3. místo.
V tomto roce proběhnou na naší střelnici ještě dva veřejné závody:
- 23. 11. se uskuteční již tradiční střelecká soutěž „O STAROSTŮV DORT“,
- 1. 12. ukončíme střeleckou sezónu perkusních zbraní
soutěží „Zmrzlá ruka“.
Na závěr chci všem čtenářům zpravodaje popřát jménem střeleckého spolku hezké prožití svátků vánočních a šťastný Nový
rok 2020.
Za AVZO Budišov n. Bud. Petr Bartošek

Něco málo z STP Budišov
Naše organizace má k dnešnímu dni 110 členů, tento rok jsme
přijali 8 nových členů, ale bohužel jeden člen nám odešel…
Jinak se scházíme každé druhé úterý v kulturním domě, kde
může každý, kdo má nějaké připomínky, dojít a my si vyslechneme, co má na srdci.
Také tento rok se uskutečnily dva zájezdy a to na Pustevny
a druhý na hrad Veveří. Myslím si, že se oba líbily. Další rok
chceme také nějaký uskutečnit.
Pořádáme už tradiční ples babiček a dědečků, který je hodně
navštěvován, kde máme vždy něco málo přes sto lidí. V roce
2020 se uskuteční 14. března ve 14.00 hod., kam srdečně
všechny zveme - máme už ohlasy z Opavy, Vítkova a také
Hrabyně, že se našeho plesu zúčastní. Budou nám opět hrát

manželé Hesovi, což jsme moc rádi.
Také máme tradici, která je už dlouho, a sice pořádáme jednu sobotu vždy na podzim soutěž Něco pro zdraví, dále se
v listopadu scházíme na posezení s harmonikou, ale je toho
daleko více, co organizujeme – nejde vše vypsat a já osobně
jsem velice ráda, že se nám daří.
Tímto chci moc a moc poděkovat představitelům města a také
kulturnímu středisku za pěkný přístup nám vyhovět a vyjít nám
vstříc. Dík patří také našim členkám, které vždy jsou po ruce
k přípravě plesů a také různých akcí.
Na závěr přeji všem bez rozdílu, jestli jsou členy nebo ne, hezké,
spokojené Vánoce a v Novém roce hodně štěstí, ale nejhlavnější
pro všechny zdraví.
Za spolek STP Matýsková Ilona

Pojďte s námi za pohádkou
První listopadová sobota v lese okolo chatové oblasti Žížlavice
u Blanska patřila pohádkovým postavám. Vycházka lesem pro
děti a dospělé s názvem „Pojďte za pohádkou“ se konala již
počtvrté. Letos naši kamarádi z Blanska výtěžek této krásné
akce věnují Jakubovi Bačkovskému. Účast byla i přes dušič-
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kové počasí hojná. Mezi nedočkavými byla i rodina Bačkovská z Budišova nad Budišovkou, která prošla celou náročnou
procházku s Jakubem. Výletníky na trase tři kilometry dlouhé
čekalo celkem jedenáct zastávek, u kterých jsou pohádkové
bytosti v životní velikosti. Potkat jste se zde mohli například
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s dvojicí Bob a Bobek, Jů a Hele, včelka Mája a Vilík, Křemílek a Vochomůrka, ale také s andělem a čerty. Na jedné ze
zastávek čekají i Shrek s Fionou a také živý oslík. Pohádkové
odpoledne završil táborák, u kterého si mohli návštěvníci opéci
buřty, a k tomu hrála hudba. Téma jejich rozhovorů je jasné:

PF 2020

všichni jsou nadšení a už se těší na pohádkový listopad zase
příští rok. Poděkování patří našemu kamarádovi, hlavnímu
organizátorovi Pavlu Boudovi a všem organizátorům této nádherné akce z Blanska. Ahoj v roce 2020.
Pavel Bačkovský

Přejeme Vám ničím nerušené prožití svátků vánočních,
hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 2020. Vaši hasiči.

Šachový koutek
Solidní start do sezony 2019/2020
A družstvo šachového oddílu Pogo Budišov odehrálo v krajské
soutěži již 4 kola. Na úvod jsme hráli v Opavě proti hlavnímu
favoritovi soutěže Slezanu Opava. Bojovali jsme, co to šlo, ale
kvalita byla na straně soupeře a prohra 1,5-6,5 byla reálným odrazem výkonnosti obou družstev. V dalších třech kolech přišly
tři remízy 4-4 v řadě! Postupně jsme hráli v Rýmařově, s Orlem
Opava „A“ a v Kravařích. Remízy s Rýmařovem a Orlem byly
určitě náš zisk: soupeři to jsou silní, vždyť v minulém ročníku
obsadili 3. resp. 4. místo v tabulce. Kravaře jsou náš tradiční
soupeř v boji o záchranu a bylo znát, že šlo o hodně. Nervózní
zápas, ve kterém se průběh několika partií úplně otočil, nakonec

skončil zřejmě spravedlivou dělbou bodů. Sice je těžké nás porazit, ale jenom s remízami se spokojit taky nechceme. Rozhodující část sezony je teprve před námi.
Naše B družstvo zatím v okresním přeboru jede spanilou jízdou.
V prvních dvou kolech jsme drtivě zvítězili v Malých Hošticích
(6,5-1,5) a doma s Kobeřicemi (7,5-0,5), kterým jsme málem nadělili „kanára“. Na vítězné vlně jsme se vezli i v zápase v Opavě
s Orlem Opava „C“. Silného soupeře jsme po tuhém boji ve velice
zajímavém zápase udolali nejtěsnějším poměrem 4,5-3,5. První
trojice, do které patříme, se v tabulce pomalu vzdaluje ostatním
soupeřům. Jak se říká: půjdeme od zápasu k zápasu a uvidíme, na
co to bude stačit.
Za ŠK Pogo Budišov Slavomír Jaššo

Krajská soutěž „C“ MKŠS 2019/2020 – po 3. kole
ParPoř. Družstvo
Body Skóre
tie
1 Slezan Opava B
9
19
17
2 ŠK TJ Dolní Benešov B
9
19
17
3 TJ Lokomotiva Krnov A
9
15
10
4 ŠO Jiskra Rýmařov
7
19
15
5 ŠK Orel Opava B
6
12
9
6 Slezan Opava C
4
12
8
7 ŠK Pogo Budišov n. B.
3
14
8
8 TJ Ludgeřovice
3
8,5
4
9 ŠK Orel Opava A
2
9
6
10 SK Kravaře
1
9,5
7
11 TJ Lokomotiva Krnov B
0
9
3
12 SK Bruntál
0
7,5
5

Okresní přebor Opava 2019/2020 – po 3. kole
Skó- ParPoř. Družstvo
Body
re
tie
1 ŠK TJ Dolní Benešov C
9
21
18
ŠK Pogo Budišov
2 n. B. B
9
19
16
3 ŠK U Freda Darkovičky
9
17
13
4 ŠK Píšť
4
8,5
7
5 TJ Sokol Štěpánkovice
3
12
8
6 Orel Opava C
3
11
6
7 ŠO TJ Velká Polom A
3
7
6
ŠK U Lípy Malé
8 Hoštice
1
5,5
5
9 SK Kravaře B
0
5
3
10 TJ Sokol Kobeřice
0
4
3
11 ŠO TJ Vítkov A
0
3,5
2
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„Šmejdi mi vrátí 70 000 Kč!“
Příběh klienta Centra finanční a právní podpory FAJTA
Jedná se o příběh 67leté důchodkyně z Budišova nad Budišovkou, která se nechala přemluvit svou sousedkou a uzavřela tak
smlouvu o revolvingovém úvěru se společnosti PROFI CREDIT
Czech. Paní si od společnosti půjčila 20 000 Kč. Bohužel, díky
miniaturní velikosti písma si nepřečetla smluvní podmínky, a tudíž
při podpisu smlouvy netušila, k čemu všemu se zavazuje. Celková
dlužná částka včetně smluvní odměny, kterou bude muset PROFI
CREDITU vrátit činí 57 000 Kč. Dále, pokud dojde ke sporu se
společností, bude o něm rozhodovat rozhodce, který není nestranný a bude rozhodovat ve prospěch společnosti. Paní svůj ﬁnanční
závazek pravidelně splácela. Jelikož se jednalo o revolvingový
úvěr, byla jí automaticky nabídnuta další půjčka. Paní nevydržela psychický nátlak zprostředkovatele úvěru a uzavřela další dvě
úvěrové smlouvy. Jistina všech úvěrů činila 60 000 Kč, avšak celková dlužná částka se díky úrokům přesahujících 90 % vyšplhala
na 170 000 Kč. Téměř neschopnost dále splácet všechny tři úvěry a uvědomění si, že společnost jednala opravdu nefér, přivedlo
současnou klientku ke mně do Centra ﬁnanční a právní podpory
FAJTA.
Již jsem se mnohokrát setkal s protiprávními exekucemi od společnosti Proﬁ Credit, které se nám z 99 % podařilo zastavit. Ovšem tento případ byl ojedinělý tím, že klientka dluh i při své tíživé
ﬁnanční situaci nadále splácela, a tudíž se nedostala do exekuce.
Společně s odborným konzultantem a právníkem jsme se rozhodli,

že oslovíme Finančního arbitra ČR s návrhem na určení neplatnosti všech tří úvěrových smluv, a to pro nesrozumitelnost smluv a pro
rozpor s dobrými mravy. Následně se o našem podaném návrhu
dozvěděla společnost PROFI CREDIT, která naší klientce obratem
zaslala návrh na smír. Společnost klientce nabídla úpravu smluvní
odměny, díky které dojde k vrácení plnění, které od ní společnost
nad rámec nově stanovené smluvní odměny získala, a to 70 000
Kč. Klientka návrh s radostí přijala. Nejenže dojde k rozvázání
úvěrových smluv, ale navíc klientka obdrží zpět 70 000 Kč.
Ze své zkušenosti v oblasti dluhového poradenství vím, že většina problémů má své řešení, jen je třeba začít o problému mluvit
a snažit se to řešení hledat hned. Máte-li ve svém okolí někoho,
kdo se potýká s dluhy, nebo s nimi máte problém vy sami, můžete
navštívit naše Centrum ﬁnanční a právní podpory FAJTA. Rostislav Šivák, Centrum inkluze o.p.s.

Plesová sezóna 2020

KDYSI... A DNES

17. ledna
31. ledna
7. února
14. února
28. února
7. března
14. března
3. dubna

Ples pro Jakuba
Břidlicový ples
Myslivecký ples
Rockový ples
Ples města a Linasetu
Dětský maškarní ples
Ples babiček a dědečků
Maškarní ples pro dospělé

Ceník inzerce
Cena
Zveřejnění kulturních, společenských
a sportovních akcí v rozsahu: název akce,
termín, místo, čas, pořadatel, kontakt na
pořadatele (nevztahuje se na akce konané
v rámci předvolebních kampaní)
Inzerce – reklamní plocha:
řádková inzerce
1/4 strany A4
1/2 strany A4
celá strana A4
Akce pořádané nebo spolupořádané
Městem Budišov nad Budišovkou
či Střediskem volného času
jsou od této platby osvobozeny.
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Zdarma

Zdarma
500 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč

Najdete nás na adrese: Partyzánská 229,
Budišov nad Budišovkou (v 1. patře) a otevírací doba je:
PO, ÚT: 8:00 – 12:00 a ČT: 12:30 – 16:00.
Tel.: +420 607 817 202
Projekt je financován z prostředků
Evropských sociálních fondů prostřednictvím
Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0008945
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vítání občánků
Když narodí se maličký,
dar vidění má pod víčky,
dar slyšení má v něžném oušku,
dar doteku má v prstíčkách,
dar chuti pozná v prvním doušku,
dar vůně v jarních kytičkách…
V duchu takovéto říkanky a jí podobných se neslo další
slavnostní vítání nově narozených děťátek, které proběhlo
v sobotu dopoledne dne 30. 11. 2019 v obřadní síni MěÚ Budišov nad Budišovkou. Tentokráte jsme mezi nové občánky
našeho města přivítali tři holčičky a jednoho chlapečka. Svým
bezprostředně milým vystoupením přispěly také děti ze zdejší
mateřské školy, které pod vedením svých učitelek přednesly
novým občánkům, jejich rodičům i ostatním zúčastněným pásmo básniček, říkanek a písniček.

Jména uvítaných dětí byla již tradičně zapsána do Pamětní
knihy města Budišova nad Budišovkou a zde se podepsali
i jejich rodiče. Jako připomínku na příjemně strávené sluneční dopoledne obdrželi rodiče pro svá děťátka dárky a maminky jako poděkování kytičku. Z celé slavnosti pak byly pořízeny fotograﬁe, které snad budou nejen rodičům a jejich dětem
na tuto malou slavnost milou vzpomínkou.
Ing. Miluše Večerková
matrikářka
Matriční úřad Městského úřadu Budišov nad Budišovkou se
obrací na rodiče, kteří mají zájem o slavnostní uvítání svých
dětí, aby se přihlásili na matrice zdejšího úřadu u Ing. Miluše
Večerkové, kde si vyplní přihlášku k vítání občánků. Přihlášku rodiče naleznou také na webových stránkách města www.
budisov.eu.

Přehled vánočních a novoročních bohoslužeb
Budišov n. Bud.
Guntramovice
Staré Oldřůvky

24. 12. 2019

25. 12. 2019

26. 12. 2019

1. 1. 2020

22:00
--15:00

9:30
8:00
---

9:30
8:00
---

9:30
8:00
---
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Budišovský advent
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