BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

F

1

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

Slovo starosty
Milí spoluobčané,
vstoupili jsme do nového roku s tím, že se budeme muset letos ještě potýkat s koronavirovou pandemií. Na
Silvestra jsme si asi všichni do roku 2021 přáli hlavně
zdraví. Vánoce a konec roku jsme prožili v nouzovém
stavu, který ještě trvá, ale není zbytí. Mnoho z nás má
buď osobní zkušenost s covidem, či v jeho okolí byl někdo nakažen, v horším případě zemřel na tuto zákeřnou
nemoc. Stát zahájil na konci roku očkování obyvatelstva.
Nebudu hodnotit, jestli se to daří či ne, každý si udělá
obrázek sám. Je lehké v dnešní době kritizovat, ale kdo
by to udělal lépe či jinak? S pandemií se pere celý svět,
ale přesto si říkám, že přece nejsme tak zaostalý stát, že
bychom museli být ve statistikách mezi nejhoršími? Nu
což, věřím, že se vše pořádně rozjede a populace bude
co nejdříve proočkovaná. Za sebe s místostarostou můžeme potvrdit, že očkovat se necháme, jakmile na nás
přijde řada. Považujeme to za rozumné a nebojíme se.
Samozřejmě je to svobodné rozhodnutí každého z vás,
zda se necháte naočkovat.
Chtěli bychom nějak občanům s očkováním proti nemoci COVID-19 pomoci. Pracovníci SVČ Vám na telefonech 773 346 805 nebo 556 305 334 podají bližší
informace ohledně možnosti očkovaní, mohou pomoci
i se samotnou registrací do systému. Vy si musíte pouze
zvolit očkovací místo, pokud si zvolíte očkovací centrum
v Odrách, město Budišov Vám zajistí odvoz na očkování
i zpět, jakmile budete k očkování vyzváni. Pokud si vyberete jiné očkovací centrum (mimo Odry), musíte si zajistit
dopravu sami. Jestliže se chcete očkovat až u paní doktorky v Budišově a nikam nejezdit, tak pro tento případ
budou pracovníci SVČ tvořit seznam zájemců o očkování u MUDr. Věry Mikulíkové. A jakmile budou mít možnost očkovat i praktiční lékaři, bude Vás paní doktorka
kontaktovat. Informace jsou momentálně takové, že
se vše mění z hodiny na hodinu, nikdo neví, kdy bude
očkovací vakcína. Jakmile budete číst zpravodaj, může
být všechno jinak, proto sledujte web a facebook města,
místní rozhlas i vývěsní místa, budeme průběžně zveřejňovat aktuální informace.
Snad se vše brzy vrátí do normálu, budeme se moct opět
setkávat, zajít si za kulturou, sportem či pokecat společně u piva. Prostě vrátit se k činnostem, které pro nás byli
běžné. Mě osobně setkávání s lidmi chybí, plno věcí se
přesouvá do on-line prostoru, a to není ono. Osobní kontakt to prostě nenahradí.
Loňský rok byl náročný, potýkali jsme se nejen s koronou, ale i s výpadkem příjmů do rozpočtu = šetřili jsme,
přičemž jsme zahájili mnoho investičně náročných staveb. Tabulka přináší rekapitulaci investic v loňském roce
včetně aktualizovaných částek. Některé stavby jsou před
dokončením, dotace nám teprve přijdou, ale jsou tam
již uvedeny. Mnohdy čekáme na peníze půl roku a více
od podání žádosti o platbu, proto také k financování MŠ
a rozhledny slouží překlenovací úvěry, které budou splaceny obratem po uhrazení dotace. Snad bez krácení,
protože to nad námi visí neustále jak Damoklův meč.
Výše investic v loňském roce činila 54,73 mil. korun, předpoklad výše dotací 42,27 mil., podíl města
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12,46 mil. Přebytek z hospodaření roku 2020 ve výši
7,6 mil. byl převeden do rozpočtové rezervy. Vzhledem k výpadku příjmů je to dobrý výsledek. Máme také
finančně pokryty letošní investice, ale čísla bych nepřeceňoval. Uhradíme faktury za stavby v 1. čtvrtletí a je po
rezervě. Další článek připravil kolega Pavel Jílek, který
uvádí plán na letošek a ta čísla vypadají také zajímavě.
Ještě se krátce vrátím ke dvěma loňským stavbám, a to
k rozhledně a bytovému domu na Partyzánské. U mateřské školy a Domečku SVČ, tam je to bez diskusí, investice do infrastruktury školství jsou potřeba. Rozhledna, ta
je čerstvě pojmenovaná rozhledna Halaška, proč a jak
se dočtete dále ve článku Lumíra Moučky. Zahájení stavby na jaře provázely otazníky. Stavba je dražší, někdo si
mohl říct, zda to není zbytečné, předávali jsme stavbu
v době probíhající ekonomické krize, ale nešlo od toho
odstoupit či investici odložit, protože je zde více partnerů.
Rozhledna stojí, těší se velkému zájmu, přestože je ještě
zavřená. Překvapuje mě i zájem turistů, neustále někdo
volá, kdy už to bude. Dobudujeme ještě zázemí, značení
od parkoviště u haly, naučné panely a také bude nové
posezení u sv. Huberta, které to vyšperkuje.
Bytový dům na Partyzánské - tak to je jiné kafe. Adrenalin od začátku do konce. V polovině července nám
oznámili, že jsme obdrželi 90% dotaci z Ministerstva financí. Ovšem mělo to háček, musíme vše vyúčtovat do
7. prosince. Asi pomohla mariášnická zkušenost z mládí
a drželi jsme se hlášky: kdo se bojí, …. v síni. Tak jsme
to s radními riskli, rychle vysoutěžili a 1. 10. se začalo
stavět šílenou rychlostí. Radním patří poděkování, že
nás s místostarostou podpořili, a mohli jsme to spustit.
Na začátku prosince jsme nárokovali 4, 8 mil. na ministerstvu financí, a ty nám ještě do Vánoc přišly. No a zkraje ledna nám schválili naši žádost na prodloužení doby
čerpání dotace do března 2021. Výsledná suma: 8 mil.
celkové náklady a dotace 6 mil.! Oplocení, parkování,
kotelna nejsou uznatelné, proto je náš podíl vyšší než
10 %. Super je také, že to budou běžné byty, nejsou sociální, kde musíte 20 let dokládat, kdo tam bydlí. Nezbývá doufat, aby nám to štěstí i dál vydrželo. Letos máme
ještě hodně staveb a akcí s otazníkem, kde čekáme na
výsledek dotací.
No a závěrem přidám i jednu dobrou zkušenost s akcí,
kterou jsme realizovali. Před rokem a půl jsme spouštěli náš chytrý projekt vytvoření malé lokální distribuční
sítě (kogenerační jednotka, fotovoltaika, baterie, nabíječka, auto). První dobrá zpráva je, že čísla se potvrdila a podařilo se uspořit na energiích cca 250 tis./rok.
Byl to inovativní projekt, první taková instalace v rámci
obcí v republice. Nyní už víme, že by bylo třeba přidat
kapacitu baterií a přidat fotovoltaické panely. Bohužel
památkáři rozhodli o umístění na střeše Šatlavy a my
nemohli využít vhodnější sklon střechy na školní jídelně. Mně ani nepřijde, že jsme zrealizovali něco světoborného. Překvapilo mě však, že náš inovativní projet opravdu slouží za vzor, na jednom setkání Budišov
nazvali Slušovicemi 21. století. MAS Opavsko, která
nyní hodně řeší úspory energií a projekty v komunitní
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energetice, nás zmiňuje, kde může, jako příklad dobré
praxe. Potvrdilo se, že v Budišově máme šikovné lidi,
jsme schopni zrealizovat něco zajímavého, ojedinělého a být příkladem. Na to jsem pyšný. Pokud budeme
moct, budeme se snažit, abychom zbavili Budišov nálepky či cejchu „sociálně vyloučený, konec světa“. Naopak chceme, aby se o nás mluvilo jako o pěkném městě v centru Krajiny břidlice, nového národního geoparku,

o „chytrém“ městě, o místě s krásnou a úžasnou přírodou spojenou s břidlicí, kam se budete chtít vracet a klidně si zde postavíte domeček. Kde mají rozhlednu Halaška s odkazem na nejslavnějšího rodáka, brzy zpřístupní
Jezerní důl turistům, opět rozjedou lyžařský areál, kde se
žije místním občanům dobře. Prostě abychom byli Budišovem a budišováky s velkým B.
Hodně štěstí v novém roce a ať se Vám nemoci vyhýbají.
Patrik Schramm, starosta města

Název akce

Stav

Celkové
náklady Kč

Výše
dotace

Podíl
města v Kč

Rozšíření kapacity mateřské
1.
školy

Stále v realizaci, firma MILIMEX,
prodloužen termín dokončení
vzhledem k nouzovému stavu
a vícepracím.

22 mil.

20 mil.

2 mil.

Centrum volnočasových aktivit – „Domeček“ u SVČ

Stále v realizaci, firma FENBAU,
termín dokončení únor 2021.

5,5 mil.

2 mil.

3,5 mil.

2,2 mil.

2.

Silesianka – stezka
rozhleden a vyhlídkových
3.
míst Euroregionu Silesia –
rozhledna Kopřivná

Stále v realizaci, firma FEMONT,
stavba přerušena z klim. důvodů
na jaro. Chybí pouze břidlicová
dlažba.

11,2 mil.

cca 9 mil.
dle aktuálního kurzu
Eura

Učebna polytechnického
4. vzdělávání na ZŠ Budišov
nad Budišovkou

Proběhla rekonstrukce dílen,
dovybavení nářadím a zařízení,
řešena bezbariérovost školy.

1,7 mil.

1,6 mil.

100 tis.

Rekonstrukce učeben fyziky,
5. chemie a přírodopisu na ZŠ
Budišov nad Budišovkou

Proběhla rekonstrukce odborných
učeben na ZŠ

2 mil

1,8 mil

200 tis.

Stále v realizaci, firma DRŽIK,
termín dokončení březen 2021.

8 mil.

6 mil.

2 mil.

1,2 mil.

800 tis.

400 tis.

2 mil.

750 tis.

1,25 mil.

6.

Stavební úpravy bytového
domu na ul. Partyzánská 278

Rekonstrukce komunikace
7. Bezručova, Mírových letnic
a Lidická

Proběhla rekonstrukce
asfaltového povrchu, firma Silnice
Morava.

8. Pořízení nakladače Manitou

Dodán nový čelní nakladač pro
LESY Budišov n. B.

Příprava projektové
9. dokumentace zpřístupnění
Jezerního dolu

Díky dotaci z rozpočtu MSK
můžeme začít projektovat.

530 tis.

318 tis.

212 tis.

10.

Revitalizace plynové kotelny
v MŠ

Proběhla revitalizace plynové
kotelny v MŠ.

270 tis.

0

270 tis.

11.

Rekonstrukce chodníků na
ul. Lidická

Proběhla rekonstrukce chodníků
před položením nového
asfaltového koberce.

330 tis.

0

330 tis.

54,73 mil.

42,27 mil.

12,46 mil.

Součet
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Plán investičních akcí pro rok 2021 a výhled na rok 2022
Tak jako každý rok i letos Vám předkládáme seznam
největších akcí, které plánujeme realizovat v letošním
a příštím roce. Mezi ty největší patří zcela jistě rekonstrukce budovy nižšího stupně základní školy, která
započne 1. března a měla by být hotova do konce letních prázdnin. Jedná se o výměnu všech oken, která
jsou v havarijním stavu, částečné zateplení z bočních
stran a půdy a kompletní novou fasádu. Další akcí bude
zateplení celého bloku bytových domů na východní
straně náměstí Republiky, součástí bude i výměna
všech výkladů nebytových prostor a samozřejmě také
nová fasáda. Stavební práce by měly začít po Velikonocích. V současné době také připravujeme projektovou
dokumentaci na výměnu oken a rekonstrukci fasády na
zbývajících bytových domech (č. p. 158 a 159) na náměstí Republiky.
V letošním roce se konečně dočkáme i nového digitál-

ního rozhlasu ve městě i našich místních částech. Ve
výběrovém řízení byla vybrána společnost Empemont,
která by měla začít s výměnou hned, jakmile to dovolí počasí. Na jaře také započne výsadba nových dřevin
v rámci obnovy zeleně v okolí sportovní haly a ulice Dukelské.
Velice dobře si uvědomujeme, že mnoho z Vás už delší
dobu netrpělivě čeká na rekonstrukci chodníků a cest
na sídlišti. Jedná se o jeden z největších dlouhodobě
připravovaných projektů města, který je finančně velmi
náročný a je rozdělen do několika etap. A právě kvůli finanční náročnosti jsme se opakovaně pokoušeli získat
dotaci v rámci Státního fondu pro rozvoj bydlení (nyní
Státní fond podpory investic), ale bohužel neúspěšně.
Hlavní příčinou je velký počet žadatelů a nízká alokace
finančních prostředků na fondu, kterou nelze uspokojit
všechny žadatele.

V letošním roce se opět pokoušíme uspět, změnili jsme
agenturu, která pro nás žádost připravovala, ale přesto
nevíme, jak vše dopadne. Každopádně jsme se rozhodli,
že využijeme zimního období, kdy jsou vhodné podmínky
pro soutěžení stavebních prací, a spustili jsme výběrové
řízení na zhotovitele. V případě, že bychom dotaci ani letos nezískali, tak se do oprav chodníků, cest a parkovišť
budeme muset pustit z vlastních prostředků. Velmi dobře
si uvědomujeme, že na sídlišti bydlí velká část obyvatel
města a současný stav veřejných prostranství na sídlišti
je velmi špatný, a značí to pro nás jakýsi dluh vůči Vám
všem, kdo zde bydlíte a denně zde chodíte po špatných
chodnících.
Co nás čeká dále – určitě potěšíme i příznivce sportovních aktivit, protože v letošním roce se dočkáme workoutového a fitness hřiště u dětského hřiště,
a pokud se vše podaří, tak i nového skateparku za sportovní halou.
V plánu je i rekonstrukce školní tělocvičny v budově ZŠ na náměstí a také sociálních zařízení na II. stupni základní školy.

Majitelé rodinných domů si budou moci v průběhu roku
požádat o kompostéry, na které jsme získali dotaci
v rámci společné žádosti obcí zapojených v Mikroregionu Moravice. Bude se jednat o kvalitní kompostéry o objemu min. 1000 l, které budou zájemcům bezplatně zapůjčeny podobně jako např. hnědé nádoby na bioodpad.
Pro Budišov je k dispozici 300 ks kompostérů.
V průběhu roku nás čeká i několik menších projektů
jako například doplnění zázemí k rozhledně, realizace
naučné stezky k Jezernímu dolu, příprava projektových
dokumentací na rekonstrukce bytových domů č. p. 158
a 159 na náměstí Republiky nebo také příprava projek-
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tu na vytápění plynem v bytovém domě u autobusového
nádraží.
Projektů máme i letos nachystáno docela hodně, máme
však začátek roku a uvidíme, co vše se nám nakonec

Název akce

podaří. Doufejme, že i přes všechny obtíže spojené
s nouzovým stavem se nám povede realizovat co nejvíce z nich. V tabulce jsme Vám nachystali stručný přehled
včetně předpokládaných nákladů a dotací.

Stav

Celkové
náklady

Výše
dotace

Podíl města

Stavební úpravy objektu
ZŠ na nám. Republiky –
1.
zateplení, výměna oken,
fasáda

Získána dotace z MMR (70 %),
vysoutěženo – vybrán zhotovitel
ILLÍK-RAIL, předpokládaný
začátek realizace 1. 3. 2021

6,4 mil. Kč

4,5 mil. Kč

1,9 mil. Kč

Stavební úpravy bytových
domů čp. 659, 660, 661,
2.
662, 672, 673 – zateplení,
výměna výloh, fasáda

Poskytnuta dotace z IROP (40
%), dofinancování do výše 90
% z programu pro poskytování
půjček na kotlíky. Vysoutěženo
– vybrán zhotovitel ILLÍK-RAIL,
předpokládaný začátek realizace
6. 4. 2021

6,9 mil. Kč

2,8 mil. Kč +
3,4 mil. Kč

700 000 Kč

Protipovodňová opatření 3.
nový digitální rozhlas

Poskytnuta dotace z MŽP,
vysoutěženo – vybrán zhotovitel
fa. Empemont, realizace v první
polovině roku 2021

6,1 mil. Kč

4,3 mil. Kč

1,8 mil. Kč

Revitalizace zeleně
4. v okolí sportovní haly a ul.
Dukelské

Poskytnuta dotace (60 %) OPŽP/
MAS Opavsko, dofinancování
do výše 90% z programu pro
poskytování půjček na kotlíky.
Vysoutěženo – vybrán zhotovitel
fa. Mgr Jiří Konečný, kácení již
provedeno, výsadba plánována
na jaře 2021

888 000 Kč

800 000 Kč

88 000 Kč

Rekonstrukce sociálního
5. zařízení na ZŠ Halaškovo
nám.

Podána žádost o dotaci na MSK,
předpokládaná realizace přes
letní prázdniny 2021

1,1 mil. Kč

400 000 Kč

700 000 Kč

Regenerace sídliště I.
etapa

Podána žádost na Státním
fondu podpory investic, probíhá
výběrové řízení na zhotovitele

13 mil. Kč

6 mil. Kč

7 mil. Kč

Rekonstrukce místních
komunikací ul. ČSA
7.
(úsek od MŠ k myslivně),
Havlíčkova - nový asfalt

Podána žádost o dotaci na MMR
(80 %)

2,4 mil. Kč

1,9 mil. Kč

500 000 Kč

Workout a fitness hřiště,
sestava cvičebních
8.
a fitness prvků, u dětského
hřiště

Získána dotace z MMR (70 %)

700 000 Kč

490 000 Kč

210 000 Kč

SportparkBnB – 1. etapa
9.
skatepark, inline dráha

Podána žádost o dotaci na MSK
v rámci postižených oblastí
Osoblažsko a Vítkovsko, podána
i žádost na MMR

4,1 mil. Kč

3,0 mil. Kč

1,0 mil. Kč

Zpracována PD, podána žádost
na MMR (70%), v plánu je
kompletní rekonstrukce podlahy,
nářaďovny, soc. zázemí, šaten
a kabinetu.

2,2 mil. Kč

1,8 mil. Kč

400 000 Kč

6.

10.

Rekonstrukce školní
tělocvičny v budově ZŠ
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Projekt předcházení vzniku
11.
odpadů - kompostéry

12.

Naučná stezka
k Jezernímu dolu

Modernizace Autokempu 13. rekonstrukce sprch, herní
prvky

V rámci společné žádosti
mikroregionu získána 85%
dotace z OPŽP na 300 ks
kompostérů pro občany.

1,1 mil. Kč

935 000 Kč

165 000 Kč

Získána 100% dotace z MAS
Opavsko, probíhá výběrové
řízení na zhotovitele

1,2 mil. Kč

1,0 mil. Kč

200 000 Kč

530 000 Kč

310 000 Kč

153 000 Kč
město,
60 000 Kč M.
Schrammová

800 000 Kč

640 000 Kč

160 000 Kč

Podána žádost o dotaci na MSK
na podporu cestovního ruchu
(60 %)

Na konci února bude podána
žádost o dotaci ve Fondu
14. Doplnění zázemí rozhledny
mikroprojektů Euroregionu Silesia
na doplnění zázemí rozhledny
Projektová dokumentace
- výměna oken
15. a rekonstrukce bytových
domů č. p. 158 a 159 na
nám. Republiky

Projektová dokumentace je ve
fázi přípravy. Předpokládáme
podání žádosti o dotaci
v průběhu roku, příp. realizace
z vlastních prostředků

Dle
rozpočtu

dle dotační
výzvy

dle dotační
výzvy

Projektová dokumentace plynová kotelna a ústřední
16.
topení pro bytový dům
Berounská č. p. 680

Projektová dokumentace je ve
fázi přípravy. Předpokládáme
podání žádosti o dotaci
v průběhu roku, příp. realizace
z vlastních prostředků

Dle
rozpočtu

dle dotační
výzvy

dle dotační
výzvy

Vybudování parkoviště
17. u bytových domů na ul.
Mírových letnic

Hotová projektová dokumentace,
vyřizuje se stavební povolení

1 mil. Kč

dle možností
dotačních
výzev

dle možností
dotačních
výzev

Hotová projektová dokumentace,
vyřizuje se stavební povolení,
poté bude podána žádost
na Státním fondu dopravní
infrastruktury

1,5 mil. Kč

1,2 mil. Kč

300 000 Kč

Rozdělení na dvě etapy,
přepracováván rozpočet,
abychom mohli žádat až o 90 %
dotaci na MFČR, max. 10 mil.

20 mil. Kč

dle dotační
výzvy

dle dotační
výzvy

28,3 mil.
Kč.

dle dotační
výzvy

dle dotační
výzvy

18.

Rekonstrukce chodníků na
ul. Gen. Svobody

Rekonstrukce Národního
19. domu na pečovatelské
byty: I. etapa 9 bytů

20.

Rekonstrukce náměstí
Republiky

Připravena projektová
dokumentace, vydáno
stavební povolení. Měla by být
připravována výzva na veřejná
prostranství, kterou bychom
chtěli využít

Přístavba garáže
k hasičské zbrojnici včetně
21.
rekonstrukce vnitřních
prostor

Získána dotace, máme stavební
povolení, předpokládáme soutěž
na konci roku 2021 a realizace
2022

7,8 mil. Kč

5,5 mil. Kč

2,3 mil. Kč

Vybudování infrastruktury
22. zasněžování pro skiareál
Guntramovice

Vydáno stavební povolení na
zasněžování. Zpracována PD na
novou trafostanici, čeká se na
stavební povolení.

6,6 mil. Kč

čeká se na
vhodnou
výzvu

6,6 mil. Kč
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Stavební úpravy objektu č.
p. 153 na školní družinu

Hotová PD, vydáno stavební
povolení na přestavbu domu na
budovu pro potřeby ZŠ – školní
družina, učebny. Podána žádost
na MMR.

13,8 mil. Kč

10,0 mil. Kč

3,8 mil. Kč

Výměna oken na budově
24.
Městského úřadu - radnice

Připravujeme podání žádosti
o dotaci, možnost dofinancování
do výše 90 % z programu pro
poskytování půjček na kotlíky.

dle
rozpočtu

90 %

10 %
z rozpočtu

Příprava stavebních parcel
25. – za Domovem Letokruhy
a Svatoňovický kopec

Příprava projektu na nové
stavební parcely k výstavbě
rodinných domů

dle
rozpočtu

dle dotační
výzvy

dle dotační
výzvy

23.

Ing. Pavel Jílek, místostarosta města

Rada města
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na
území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17 (cizí stání občané, kteří jsou v obci hlášeni
k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici na sekretariátu vedení města, Halaškovo náměstí 2, Budišov n/Budišovkou.
37. jednání RM dne 30. listopadu 2020
(přítomni: 4 členové rady města,
omluven: Vladan Dušek,
další přítomní: MěÚ - Ing. Hana Dlouhá, vedoucí fin.
a spr. odboru, Miroslava Zatloukalová, referent fin. a spr.
odboru, Ing. Jana Modelská, pověřená vedoucí odboru
BHSŽPBÚP, TeSPort - Ing. Slavomír Jaššo, jednatel,
jednání řídil starosta města Ing. Patrik Schramm)
• schvaluje provozní řád veřejného pohřebiště po předchozím souhlasu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 23. 11. 2020, čj. MSK 137772/2020;
• schvaluje návrh na nahrazení zrušených spojů číslo
11, 12, 24 a 25 linky 237 na trase Budišov nad Budišovkou – Staré Oldřůvky – Guntramovice elektrododávkou firmy TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o.;
• schvaluje poskytnutí dotace Římskokatolická farnosti Budišov nad Budišovkou ve výši 30 000 Kč určené
na opravu věže kostela a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy o poskytnutí dotace;
• schvaluje odměnu ředitelům příspěvkových organizací města a jednatelům městských společností dle
přiloženého materiálu;
• nedoporučuje zastupitelstvu města schválit umístění urnového hřbitova v okolí kostela z důvodů: není
naplněna kapacita místního hřbitova, městu Budišov
nad Budišovkou by to přineslo zvýšení nákladů na kapitolu pohřebnictví a měla by probíhat oprava střechy
kostela;
• bere na vědomí zprávu o činnosti spolku Krajina břidlice;
• schvaluje pořízení 300 ks domácích kompostérů
v rámci dotace ze SFŽP pro Venkovský mikroregion
Moravice s 15% spoluúčastí;
• schvaluje odpisové plány Města Budišov nad Budišovkou a příspěvkových organizací města – MŠ, ZŠ,
SVČ, TS a ND na rok 2021 dle přiložených soupisů;

• schvaluje plán nákladů a výnosů na rok 2021 příspěvkových organizací Města Budišov nad Budišovkou (MŠ, ZŠ, SVČ a ND), dle přiložených materiálů;
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 35 pro rok
2020 ve výdajové části rozpočtu ve výši 109 100 Kč
na opravu vodovodu ve Starých Oldřůvkách a na
navýšení prostředků na příspěvky občanům MPZ
○ na straně výdajů
3612 – 5152 – Teplo
– 109 100 Kč
2310 – 5171 – Opravy a udržování
+ 102 900 Kč
3322 – 6371 – Účelové inves.transfery nepondnikající FO 		
+ 6 200 Kč
• doporučuje schválit návrh rozpočtu na rok 2021 jako
schodkový s tím, že ke krytí schodku budou použity
finanční prostředky z rezervy (zůstatek bankovních
účtů) ve výši 8 350 tis. Kč a finanční prostředky z investičního úvěrového rámce ve výši 1 703,96 tis. Kč
po odečtení splátek úvěrů ve výši 1 399,44 tis. Kč.
Schodek rozpočtu bude krýt třída 8 financování v celkové výši 8 654,52 tis. Kč. Výše rozpočtu podle druhového třídění v příjmové části činí 84 916,17 tis. Kč,
ve výdajové části 93 570,69 tis. Kč, dle přiloženého
materiálu;
• doporučuje schválit závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2021 v celkové výši 17 310,48
tis. Kč, dle přiloženého materiálu;
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 36 pro rok 2020
v příjmové a ve výdajové části ve výši 72 579 Kč na
krytí výdajů JSDH dle přiložených podmínek rozhodnutí MV
○ na straně příjmů
0000 – 4116 – Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR 		
			
– 72 579 Kč
○ na straně výdajů
5512 – 5139 – Nákup materiál j.n.
+ 72 579 Kč
• doporučuje zastupitelstvu města Obecně závazná
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vyhláška č. 2/2020, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů;
doporučuje zastupitelstvu města pověřit k provádění rozpočtových opatření, ve schváleném rozpočtu
města na rok 2021, radu města, a to v plném rozsahu;
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 37 pro rok 2020
na straně příjmů a ve výdajové části rozpočtu ve výši
723 822 Kč
○ na straně příjmů
0000 – 2451 – Splátky půjč.prostř.od nepodnik.nefin.
subjektů pr.osob
+723 822 Kč
○ na straně výdajů
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva +723 822 Kč
schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-80119970/SOBS/VB/004, Budišov nad Budišovkou, p. č. 4355, NN pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. spočívající v zajištění práv oprávněného
umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení
distribuční soustavy, provádět obnovu, výměnu a modernizaci. Věcným břemenem bude zatížen pozemek
p. č. 4355, k. ú. Budišov nad Budišovkou. Věcné břemeno se bude zřizovat za jednorázovou náhradu ve
výši 1 000 Kč + DPH. Rada města pověřuje starostu
města podpisem smlouvy;
schvaluje dodatek č. 4 ke Smlouvě o pachtu tepelných zařízení a zpětném odběru tepelné energie
s obchodní firmou TeSport Budišov nad Budišovkou,
s.r.o. dle přiloženého materiálu a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.

38. jednání RM dne 17. prosince 2020
(přítomni: 4 členové rady města,
omluvena: Mgr. Ivana Tomandlová,
další přítomní: MěÚ - Ing. Hana Dlouhá, vedoucí fin.
a spr. odboru,
jednání řídil starosta města Ing. Patrik Schramm)
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 38 pro rok 2020
v příjmové a výdajové části ve výši 1 150 141 Kč
○ na straně příjmů
0000 – 2412 – Splátky půjč. prostř. od nefin. podn.
subjektů 		
+ 723 822 Kč
0000 – 2412 – Splátky půjč. prostř. od nefin. podn.
subjektů 		
+ 419 160 Kč
0000 – 1382 – Zrušený odvod z loterií a podob. her
			
+ 100 Kč
6409 – 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 		
+ 7 059 Kč
○ na straně výdajů
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
			
+ 1 150 141 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 39 pro rok 2020
v příjmové a výdajové části ve výši 122 588,46 Kč
○ na straně příjmů
0000 – 4116 – Ostat.neinvest.přijaté transfery ze SR
			
+ 122 588,46 Kč
○ na straně výdajů
3745 – 5169 – Služby
+ 122 588,46 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 40 pro rok 2020
v příjmové a výdajové části ve výši 1 519 398,75 Kč
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○ na straně příjmů
0000 – 4216 – Ostatní invest. přijaté transfery ze SR
(ÚZ 17969) 		
+ 893 936,26 Kč
0000 – 4116 – Ostatní neinvest. přijaté transfery ze
SR (ÚZ 17016)
+ 625 462,49 Kč
○ na straně výdajů
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby (ÚZ 17696)
			
+ 893 936,26 Kč
2169 – 5137 – DDHM (ÚZ 17016) + 529 809,39 Kč
2169 – 5139 – Nákup materiálu j.n. (ÚZ 17016)
			
+ 95 653,10 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 41 pro rok 2020
ve výdajové části ve výši 20 000 Kč
2169 – 6130 – Pozemky
– 20 000 Kč
3745 – 5169 – Nákup služeb j.n.
+ 20 000 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 42 pro rok 2020
v příjmové a ve výdajové části ve výši 96 500 Kč
○ na straně příjmů
0000 – 1343 – Poplatky za užívání veř. prostranství
			
+ 30 000 Kč
0000 – 1361 – Správní poplatky
+ 20 000 Kč
3613 – 2132 – Příjmy z pronájmu ost. nemov. věcí
			
+ 25 000 Kč
6171 – 2111 – Příjmy z poskyt. služeb a výrobků
			
+ 16 000 Kč
6409 – 2329 – Ostatní nedaňové příjmy + 5 500 Kč
○ na straně výdajů
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva + 96 500 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 43 pro rok 2020
ve výdajové části ve výši 92 500 Kč
3725 – 5137 – DDHM
– 92 500 Kč
3722 – 5169 – Nákup služeb j.n.
+ 92 500 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 44 pro rok 2020
ve výdajové části ve výši 975 000 Kč
3111 – 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným přísp.org. 		
			
– 110 000 Kč
3113 – 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným přísp.org. 		
			
– 240 000 Kč
3233 – 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným přísp.org. 		
			
– 200 000 Kč
3639 – 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným přísp.org. 		
			
– 350 000 Kč
3699 – 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným přísp.org. 		
			
– 75 000 Kč
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
			
+ 975 000 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 45 pro rok 2020
ve výdajové části ve výši 545 000 Kč
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
			
– 545 000 Kč
3639 – 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným přísp.org.
			
+ 545 000 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 46 pro rok 2020
ve výdajové části ve výši 180 000 Kč
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
			
– 180 000 Kč
3233 – 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným přísp.org. 		
			
+ 180 000 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 47 pro rok 2020
ve výdajové části ve výši 142 500 Kč
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
			
– 142 500 Kč
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6112 – 5023 – Odměny členů zastup. obcí a krajů
			
+ 10 000 Kč
6112 – 5031 – Povinné pojistné na soc. zab.a přísp.
na st. pol. zam.
+ 6 000 Kč
6112 – 5032 – Povinné pojistné na veřejné ZP
			
+ 1 000 Kč
6171 – 5021 – Ostatní osobní výdaje
+ 1 000 Kč
5311 – 5011 – Platy zaměstn. v prac. poměru
			
+ 70 000 Kč
5311 – 5031 – Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.
na st. pol.zam.
+ 18 000 Kč
5311 – 5032 – Povinné pojistné na veřejné ZP
			
+ 6 000 Kč
5311 – 5424 – Náhrady mezd v době nemoci
			
+ 6 000 Kč
3612 – 5011 – Platy zaměstn. v prac. poměru
			
+ 16 000 Kč
3612 – 5031 – Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.
na st. pol.zam.
+ 5 000 Kč
3612 – 5032 – Povinné pojistné na veřejné ZP
			
+ 3 500 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 48 pro rok 2020
○ na straně příjmů
0000 – 1335 – Poplatky za odnětí pozemků pln.funkcí lesa 		
+ 6 000 Kč
0000 – 1341 – Poplatek ze psů
+ 17 000 Kč
0000 – 1343 – Poplatek za užívání veř. prostranství
			
+ 5 000 Kč
0000 – 1361 – Správní poplatky
+ 30 000 Kč
0000 – 1381 – Daň z hazardních her + 100 000 Kč
0000 – 1511 – Daň z nemovitých věcí + 180 000 Kč
0000 – 2460 – Splátky půjč. prostř. od obyvatelstva
			
+ 400 000 Kč
3613 – 2132 – Příjmy z pronájmu ost. nemov. věcí
			
+ 250 000 Kč
3632 – 2132 – Příjmy z pronájmu ost. nemov. Věcí
			
+ 2 000 Kč
3639 – 3111 – Příjmy z prodeje nemovitostí
			
+ 100 000 Kč
6171 – 2111 – Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 		
+ 40 000 Kč
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
			
+ 1 130 000 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 49 pro rok
2020 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši
4 870 895,46 Kč
○ na straně příjmů
0000 – 4216 – Ost.přijaté transfery ze SR
			
+ 4 870 895,46 Kč
○ na straně výdajů
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby
			
+ 4 870 895,46 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 50 pro rok
2020 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši
26 151 350 Kč
○ na straně příjmů
0000 – 2451 – Splátky půjčených prostředků od přísp.org. 		
– 723 822 Kč
0000 – 4216 – Ostatní invest. přijaté transfery ze SR
			
–18 457 828 Kč
0000 – 4216 – Ostatní invest. přijaté transfery ze SR
			
– 3 850 000 Kč

0000 – 4222 – Invest. přijaté transfery od krajů
			
– 3 119 700 Kč
○ na straně výdajů
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby
			
– 18 457 828 Kč, – 3 850 000 Kč
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
			
– 3 119 700 Kč, – 723 822 Kč
39. jednání RM dne 5. ledna 2021
(přítomno všech 5 členů rady města,
jednání řídil starosta města Ing. Patrik Schramm)
• schvaluje výsledek veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce „Naučná stezka K Jezernímu dolu
– přístřešek a inventář“ a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy s vítěznou firmou Stavební firma
Petr Orava, Klokočůvek 347, Odry;
• schvaluje výsledek veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávky „Naučná stezka „K Jezernímu dolu“ – výtvarné/grafické práce a dodávky“ a pověřuje starostu
města podpisem objednávky s vítězným uchazečem
p. Lumírem Moučkou, Kunčina 200, 571 01 Kunčina.
40. jednání RM dne 11. ledna 2021
(přítomni 4 členové rady města,
omluveni: Ing. Pavel Jílek,
další přítomní: MěÚ - Ing. Hana Dlouhá, vedoucí fin.
a spr. odboru, Miroslava Zatloukalová, referent fin. a spr.
odboru, Lumír Moučka, Roman Kudela,
jednání řídil starosta města Ing. Patrik Schramm)
• schvaluje výroční zpráva o poskytnutí informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2020;
• schvaluje zveřejnění záměru města na pronájem pozemků v majetku.
○ katastrální území Guntramovice:
parcela č. 646/1 ostatní plocha
parcela č. 645 ostatní plocha
parcela č. 640 ostatní plocha
parcela č. 678 ostatní plocha
• schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků z majetku města:
○ katastrální území Guntramovice:
parcela č. 724 ostatní plocha část o výměře cca 300 m2
○ katastrální území Podlesí nad Odrou:
parcela č. 158/9 ostatní plocha o výměře 101 m2
○ katastrální území Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 4672 zahrada o výměře 430 m2 – podíl
o velikosti ½
parcela č. st. 160 zbořeniště o výměře 36 m2 – podíl
o velikosti ½
parcela č. 4432 TTP o výměře 1 298 m2
parcela č. 4424 zahrada o výměře 44 m2
parcela č. 1608 zahrada o výměře 536 m2
• neschvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků z majetku města:
○ katastrální území Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 4442 TTP o výměře 2 952 m2
• schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV12-8020008/1, Budišov nad Budišovkou, Dvorecká,
p. č. 2472/8, kNN pro oprávněného ČEZ Distribuce,
a.s. spočívající v zajištění práv oprávněného umístit,
provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuč-
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ní soustavy, provádět obnovu, výměnu a modernizaci. Věcným břemenem bude zatížen pozemek p. č.
3548/1, k. ú. Budišov nad Budišovkou. Věcné břemeno se bude zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši
1 000 Kč + DPH; pověřuje starostu města podpisem
smlouvy;
souhlasí s termínem uzavření Mateřské školy Budišov nad Budišovkou v době hlavních prázdnin od
12. 7. do 6. 8 2021;
doporučuje zastupitelstvu města odmítnout úplatný
převod pozemků parcel č. 3654, k. ú. Budišov nad Budišovkou do majetku města a doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků parcel č. 3654 v k. ú. Budišov nad Budišovkou do majetku
města z důvodu veřejného zájmu, v souladu s ustanovením § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., a dále Čl.
12, bodu 1, písm. E) MP č. 5/2018 jako veřejnou zeleň
obce. Současně se obce zavazuje smluvním závazkem pro zachování účelu a způsobu využití převedených nemovitých věcí ve veřejném zájmu;
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 15 000 Kč p.
M. D., Budišov nad Budišovkou na nově vybudovaný
zdroj pitné vody a pověřuje starostu města k podpisu
„Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace“;
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 35 788 Kč p.
M. D., Budišov nad Budišovkou na nově vybudovanou domácí ČOV a pověřuje starostu města k podpisu „Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace“;
schvaluje žádost o umístění AlzaBoxu ve městě
Budišov nad Budišovkou a ukládá starostovi města
předložit na dalším jednání RM vhodnou lokalitu pro
instalaci AlzaBoxu akceptovatelnou oběma stranami;
schvaluje výpověď pachtovní smlouvy mezi Městem
Budišov nad Budišovkou a p. Ing. L. Š. na pozemek
v k. ú. Staré Oldřůvky, parcela č. 2391 podepsané
dne 1. 12. 2019;
schvaluje výsledek podlimitní veřejné zakázky na
dodávky s názvem „Protipovodňová opatření města
Budišov nad Budišovkou 2020“ a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy s vítězným uchazečem
EMPEMONT s.r.o., Železničního vojska 1472, 757 01
Valašské Meziříčí;
schvaluje vícepráce ve výši 109 900 Kč bez DPH
a Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 3. 2020
mezi Městem Budišov nad Budišovkou a FEMONT

OPAVA s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem
Dodatku č. 2 mezi Městem Budišov nad Budišovkou
a FEMONT OPAVA s.r.o.;
• schvaluje vícepráce ve výši 258 957,90 Kč a Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 1. 2020 mezi
městem Budišov nad Budišovkou a FENBAU s.r.o.;
pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 mezi
Městem Budišov nad Budišovkou a FENBAU s.r.o.;
• schvaluje název „Rozhledna Halaška“ pro nově postavenou rozhlednu;
• schvaluje přípravu PD a žádosti o dotaci Ve Fondu
mikroprojektů v Euroreginu Silesia na doplnění zázemí Rozhledny Halaška;
• bere na vědomí informaci o činnosti spolku Jezerní
důl z. s. a o dalším postupu týkající se zpřístupnění
starého důlního díla Jezerní důl;
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 1 pro rok 2021
v tř. 8 – Financování a výdajové části rozpočtu o částku 7 641 873,02 Kč
○ Tř. 8 – Financování
0000 – 8115 – Změna stavu krátkodobých fin. prostř.
na účtech 		
+ 7 641 873,02 Kč
○ ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
			
+ 7 641 873,02 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č.2 pro rok 2021
v části rozpočtu tř. 8 – Financování a v účtové skupině 45 – Dlouhodobé závazky ve výši
			
+ 9 793 931,75 Kč
○ Tř. 8 – Financování
0000 – 8123 – Dlouhodobé přijaté úvěrové prostředky
			
+ 9 793 931,75 Kč
○ na straně výdajů
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby
			
+ 9 793 931,75 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 3 pro rok 2021
ve výdajové části rozpočtu ve výši 1 000 000 Kč
○ ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
			
– 1 000 000 Kč
6310 – 5362 – Platby daní a poplatků SR (DPH)
			
+ 1 000 000 Kč
• neschvaluje poskytnutí finančního daru organizaci
Zámek Dolní Životice p. o.

Zastupitelstvo
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na
území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17 (cizí stání občané, kteří jsou v obci hlášeni
k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici na sekretariátu vedení města, Halaškovo náměstí 2, Budišov nad Budišovkou.
15. zastupitelstvo města konané dne 16. 12. 2020
(Přítomno: 14 členů zastupitelstva města;
omluven: Alois Bečica,
další přítomní: MěÚ – Ing. Hana Dlouhá, vedoucí fin.
a spr. odboru, Ing. Jana Modelská, pověřená vedoucí
odboru BHSŽPVÚP, Miroslava Zatloukalová, referent fin.
a spr. odboru; Mgr. Iveta Stojanová,
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jednání řídil: Ing. Patrik Schramm, starosta města)
• jmenuje předsedu komise pro přípravu návrhu usnesení Ing. Františka Vrchoveckého a členy komise
Mgr. Natálii Jaššovou a Desanku Sekerkovou;
(pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0)
• jmenuje ověřovatelé zápisu MUDr. Zdeňka Flatanovského a Bc. Josefa Poljaka;

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

• schvaluje OZV č. 2/2020 města Budišov nad Budišovkou, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů;
(pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0)
• schvaluje převod pozemků z majetku města:
○ k. ú. Guntramovice:
parcela č. 111 TTP o výměře 687 m2 – 115 Kč/m2,
parcela č. 107 TTP o výměře 1557 m2 – 70 Kč/m2,
parcela č. 178 ostatní plocha o výměře 280 m2 –
30 Kč/m2,
parcela č. 106 ostatní plocha o výměře 487 m2 –
30 Kč/m2, p. I. S.;
(pro: 12, proti: 0, zdržel se Ing. Pavel Brodský)
• neschvaluje umístění urnového hřbitova v okolí kostela z důvodů: není naplněna kapacita místního hřbitova, městu Budišov nad Budišovkou by to přineslo
zvýšení nákladů na kapitolu pohřebnictví a před případnou realizací hřbitova by měla proběhnout oprava
střechy kostela;
(pro: 12, proti: 0, zdržela se Mgr. Jaššová)
• Roman Pecník se omlouvá za pozdější příchod
• schvaluje návrh rozpočtu na rok 2021 jako schodkový s tím, že ke krytí schodku budou použity finanční
prostředky z rezervy (zůstatek bankovních účtů) ve
výši 8 350 tis. Kč a finanční prostředky z investičního
úvěrového rámce ve výši 1 703,96 tis. Kč po odečtení
splátek úvěrů ve výši 1 399,44 tis. Kč;
schodek rozpočtu bude krýt třída 8 financování v celkové výši 8 654,52 tis. Kč; výše rozpočtu podle druhového třídění v příjmové části činí 84 916,17 tis. Kč,
ve výdajové části 93 570,69 tis. Kč, dle přiloženého
materiálu;
(pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0)
• schvaluje závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2021 v celkové výši 17 310,48 tis. Kč,
dle přiloženého materiálu;
(pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0)
• pověřuje radu města k provádění rozpočtových opatření, ve schváleném rozpočtu města na rok 2021 v plném rozsahu;
(pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0)
• schvaluje smlouvu o zápůjčce finančních prostředků mezi Městem Budišov nad Budišovku a obchodní společností Lesy Budišov nad Budišovkou s.r.o.,
jejímž předmětem je financování nákladů na provoz
v roce 2021 ve výši 4 085 000 Kč, dle přiloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem této Smlouvy;
(pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0)
• schvaluje Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dotaci na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby, tj. zajištění
služeb obecného hospodářského zájmu s obchodní
společností TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o.
na financování nákladů spojených s provozem sportovní haly v Budišově nad Budišovkou ve výši 900
000 Kč dle přiloženého materiálu a pověřuje starostu
podpisem dodatku;
(pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0)
• schvaluje změnu závazných ukazatelů příspěvkových organizací na rok 2020 ve snížené výši:
Mateřská škola BnB, okres Opava, p.o.
90 000 Kč
Základní škola BnB, okres Opava, p.o. 502 400 Kč

•

•

•
•

•

•
•
•

•

Středisko volného času BnB, p.o.
3 214 400 Kč
Technické služby města BnB, p.o.
9 150 000 Kč
Národní dům BnB, p.o.
25 000 Kč
(pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0)
schvaluje neinvestiční dotaci s vyúčtováním na krytí
zvýšených nákladů na opravy techniky, strojů a zařízení využívaných v hlavní činnosti (pro zřizovatele)
do konce roku 2020 ve výši 545 000 Kč;
(pro: 13, proti: 0, zdržel se Ing. Brodský)
schvaluje neinvestiční dotaci s vyúčtováním na krytí
nákladů spojených s topením do konce roku 2020 ve
výši 180 000 Kč;
(pro: 13, proti: 0, zdržel se Bc. Poljak)
Mgr. Ivana Tomandlová se omlouvá za dřívější odchod
bere na vědomí informaci o realizovaných akcích
v roce 2020 a připravovaných akcích a projektech pro
rok 2021;
(pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0)
schvaluje revizi Místního plánu inkluze 2021 - 2023
(Vítkov, Budišov nad Budišovkou, Čermná ve Slezsku);
(pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0)
MUDr. Věra Mikulíková se omlouvá za dřívější odchod
bere na vědomí zprávu o činnosti DSO Venkovský
mikroregion Moravice;
(pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0)
bere na vědomí zprávu o činnosti spolku Krajina břidlice, z.s.;
(pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0)
schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva
pro místní rozvoj na projekty:
Rekonstrukce místních komunikací ČSA
a Havlíčkova
Rekonstrukce tělocvičny na ZŠ nám. Republiky
Stavební úpravy objektu č. p. 153 pro základní
a zájmové vzdělávání
SportParkBnB – I. etapa: skatepark
(pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0)

Milí spoluobčané, milí čtenáři našeho zpravodaje,
děkujeme, že jste se začetli do letošního prvního
čísla našeho zpravodaje. Když jsme se loni o
tom čase sami sebe ptali, co nám rok 2020 asi
přinese, určitě jsme si tehdy neuměli ani přestavit,
že se změní spousta věcí, které jsme do té doby
považovali za samozřejmé. Rychle se šířící infekční
onemocnění změnilo život úplně všem. Obvykle
jsme si toho do nového roku přáli možná hodně,
ale nyní si přejeme hlavně zdraví, vřelé objetí, jít
do školy, do kina, na svah, s přáteli na koncert…
prostě abychom se brzy vrátili do „normálního“
života. Přejeme Vám, abyste si v této nelehké době
dokázali najít způsob, jak vše zvládnout, udrželi si
pozitivní myšlení a víru a naději, že zase bude líp.
S přáním pevného zdraví a všeho dobrého v tomto
roce Vaše redakční rada
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Rozhledna Halaška
Kdo to byl F. I. Halaška? Světově významný astronom,
piarista, pedagog, osvícený přírodovědec a budišovský
rodák. Úplně jsem pochopil, proč se stal Halaška hvězdářem. V době, kdy jsem projektoval rozhlednu, toulal
jsem se nocemi po okolí Budišova a fotil hvězdnou oblohu. Malý světelný smog mi poskytl nádherné výhledy
do vesmíru. Našel jsem tam vizuální koncept. V tomto
kraji jsou hvězdy mnohem jasnější a Halaška se jich musel dotýkat.
Jako autor architektonického konceptu jsem vytvořil
rozhlednu ve tvaru šipky směřující do vesmíru. Stěžejními prvky jsou čtyři plechové listy umístěné přesně ve
směrech světových stran a prosklená střecha. Nosné
plechové sloupy jsou pouhou výsečí nekonečných ploch.
Střecha nás pojí s nekonečným vesmírem. Nedovedu si
představit, že by střechu někdo pokryl plechem, nebo jiným neprůhledným materiálem. Střecha je zcela zásadní. Pojí nás s nikde nekončícím prostorem. Rozhledna
tak dosahuje nekonečné výšky! Je to vlastně nejvyšší
rozhledna.
Když na svět přijde dítě, vyberou mu rodiče jméno, a tak
se před ukončením prací na rozhledně začalo uvažovat
o jméně či názvu. Podle mého konceptu jsme ho začali hledat ve hvězdách. Nekonečný vesmír nás nakonec
spojil se Zemí, s Budišovem nad Budišovkou a jeho
rodákem Halaškou. Rozhledně jsme vybrali jméno Halaška. Je tím nejlepším a důstojným jménem, poctou
významnému rodákovi. Nové jméno spojuje Budišov
nad Budišovkou s vesmírem a v opačném směru s celou
Zemí, neboť Halaškův význam v miliardách lidských generací propojuje větší úsek než pouhou generační tečku.
Jeho život a dílo je delší čarou, která lidstvo posunula

blíže k poznání vesmíru.
V současné době probíhají přípravné práce k dokončení zázemí rozhledny a tím završení celého konceptu.
V okolí vzniknou lavičky, naučné panely, hvězdná mapa
aj. Témata, pracovně nazvaná „Země a vesmír“, připomenou život a dílo místního rodáka, obsáhnou vliv okolního a vzdáleného vesmíru při zdejším geologickém vývoji, a představí horniny z Krajiny břidlice.
Lumír Moučka, autor rozhledny Halaška
Připomenutím Halašky jsem jako občan a rodák z našeho města nabyl opravdové hrdosti. Věřím, že ztvárnění
tohoto silného tématu na kopci Kopřivná dodá informaci
o jedinečném významu našeho města.
Budišov nad Budišovkou leží ve středu turistické destinace a nově vznikajícího Geoparku Krajina břidlice. Turisté putují po břidlicových stezkách, navštěvují jedinečné
Muzeum břidlice a obdivují půvab zdejší přírody. Rok od
roku je návštěvnost vyšší a často se setkávám s ohlasem návštěvníků vyjadřujícím úžas nad krásami našeho
města a okolí. Zbývá dodat, že o názvu rozhodla rada
města. Zprvu jsme si nebyli jisti, ale poté co nám Lumír
představil svůj koncept, myšlenku a představu o zázemí
rozhledny, jednohlasně jsme schválili název rozhledna
Halaška. Důvodem bylo také to, že Kopřivná je blízký
lyžařský areál v Jeseníkách a tomu jsme nechtěli konkurovat. Původní verze Kopřivná vycházela z pojmenování
vrcholu, kde rozhledna stojí. Upřímně, přestože zde žiji
od narození, nevěděl jsem, že takový kopec tu máme.
Nyní tu máme rozhlednu pojmenovanou po nejslavnějším rodákovi.
Ing. Patrik Schramm, starosta města

Krajina břidlice, z. s.: Ohlédnutí za rokem 2020
Spolek Krajina břidlice, z. s. (dále jen „Spolek“) má za
sebou svůj první rok existence. Spolek vznikl 25. října
2019 a založili jej lidé nadšení pro náš kraj, pro oblast,
kde se v dobách dávno minulých těžila štípatelná břidlice. Zakládajícími členy Spolku jsou starostové měst
Budišov nad Budišovkou, Vítkov a Odry a také zástupci
provozovatelů turistických atraktivit souvisejících s břidlicí. Účelem zřízení Spolku je organizování turistické,
kulturní, environmentální a propagační činnosti, zejména
činnosti související s historií těžby břidlice v oblasti Nízkého Jeseníku. Oblasti, která až do poloviny 20. století
žila čilým životem, prosperovala a zdaleka nebyla opomíjenou částí severní Moravy. Odsun původního obyvatelstva v roce 1946, následné dosídlení novým obyvatelstvem a vznik Vojenského újezdu Libavá, to vše způsobilo zastavení kontinuálního rozvoje regionu a také vztah
k dosídlené krajině, k obcím a městům, to vše si lidé zde
žijící museli od počátku budovat. Naším cílem je pomoci
místním i návštěvníkům objevovat krásu této oblasti, její
pohnutou historii i krásy přírody. Hlavním tématem je těžba břidlice, která naší krajině vtiskla dnešní tvář, stále lze
najít spoustu pozůstatků po hornické činnosti, staré doly,
zatopené lomy, zarůstající odvaly…
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Pojďte se s námi alespoň v pár bodech ohlédnout za naší
činností v roce 2020:
• Prezentovali jsme Krajinu břidlice na veletrhu cestovního ruchu v Brně.
• Organizovali jsme přednášky na téma břidlice, potápění v důlních dílech, apod.
• Prezentovali jsme Krajinu břidlice na veletrhu cestovního ruchu v Praze.
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Pomáhali jsme s mapováním letounů - netopýrů
a vrápenců. Většina starých důlních děl je významným zimovištěm letounů.
Prezentovali jsme Krajinu břidlice na veletrhu cestovního ruchu v Ostravě, kde jsme získali ocenění za
nejlepší expozici veletrhu!
Pořádali jsme brigády, upravovali naučné stezky
a turistické cíle. Ruku k dílu přiložili také členové
Klubu českých turistů z Beskyd. Patří jim velký dík!
Představili jsme Krajinu břidlice na jednání Národní
rady geoparků ČR v Příbrami. Musíme skromně podotknout, že jsme sklidili velký ohlas.
Otevřeli jsme novou turistickou atraktivitu - Flascharův důl. Vedle Raabovy štoly v Zálužném tak můžeme turistům nabídnout další prohlídku podzemí!
Věnovali jsme se také médiím. Reportáže v rozhlase, televizi, natáčení pořadu Toulavá kamera… to
vše obnáší důkladnou přípravu. Ale ví se o nás!
Účastnili jsme se křtu knihy o mariánské břidlici
u slovenských kolegů z Mariánky. Je to obec u Bratislavy, ve které se kdysi také těžila štípatelná břidlice.
Až se zlepší epidemiologická situace, uspořádáme
poznávací zájezd do této oblasti.
Krajinu břidlice přijeli poznat členové Národní rady
geoparků ČR na třídenní návštěvu.
Pořádali jsme Hornický den Krajiny břidlice 2020
v Budišově nad Budišovkou.
Břidlicové hornictví jsme zastupovali na setkání hornických a hutnických spolků v Žacléři.
Obhájili jsme zařazení Krajiny břidlice do sítě národních geoparků ČR, stali jsme se kandidátským geoparkem a v letošním roce budeme podávat nominační dokumentaci na přidělení titulu Národní geopark
Krajina břidlice.

A samozřejmě jsme provozovali naše turistické atraktivity a pracovali na rozšíření nabídky turistických propagačních materiálů. Vše naleznete na www.krajinabridlice.cz.
Za podporu naší činnosti děkujeme Moravskoslezskému
kraji, pracovníkům úřadu Moravskoslezského kraje, odboru cestovního ruchu, městům Odry, Vítkov a Budišov
nad Budišovkou, destinačním managementům Opavské
Slezsko a Poodří, produktu Technotrasa a Euroregionu Silesia. A samozřejmě všem jednotlivcům, kteří nás
podporují. Velmi si toho vážíme a naplňuje nás to optimismem do dalších aktivit.
Pokud chcete získávat informace o naší činnosti, můžete se stát „Srdcařem Krajiny břidlice“, budeme Vás informovat a zvát na zajímavé akce. Více informací na webu
Krajina břidlice. Těšíme se!
Projekt Krajina břidlice je finančně podpořen Moravskoslezským krajem.
Alena Zemanová
Krajina břidlice, z. s.
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Davy turistů mohou na horách třídit odpady do speciálních třikošů

České a moravské hory v posledních týdnech zaplavily
davy návštěvníků a turistů. Bohužel například v Krkonoších a Beskydech po některých zůstává velké množství
odpadu odhozené mimo kontejnery a koše. To i přesto,
že lidé mohou v mnoha horských střediscích odpady
nově třídit do speciálních třikošů přistavených u parkovišť, výchozích míst na túry nebo u výdejních okének.
Sedm desítek designových „třikošů“ doplnilo v horských
resortech od loňského roku síť tradičních velkých barevných kontejnerů na třídění odpadů. Menší speciální koše
na plasty, papír a směsný odpad jsou díky projektu společnosti EKO-KOM s názvem Třídíme na sněhu umístěny přesně tam, kde vzniká odpad z obalů, ale kam se
zároveň nedostanou těžká svozová auta. Tříděný odpad
z třikošů je tak svážen ve spolupráci s lyžařskými areály
například skútry nebo rolbami.
Třikoše mají samy o sobě motivovat ke třídění odpadů,
protože jsou téměř celé včetně výplňových pytlů vyrobeny z recyklovaných plastů. Jejich patentovaná konstruk-

ce je navíc vyrobena tak, aby odolala náročným zimním
horským klimatickým podmínkám. Před uvedením do
provozu byly pilotně testovány například na krkonošské
Černé hoře nebo na hoře Slamník v resortu Dolní Morava. V současnosti mohou návštěvníci využívat třikoše
kromě Krkonoš a Králického Sněžníku také v Krušných
horách, Orlických horách, Jeseníkách, Beskydech, Javornících, ale také v Novém Městě na Moravě.
Od uvedení do provozu již do nich lidé vytřídili přes dvacet dva tun plastů a papíru. Zájemci již nyní najdou informace o třídění na horách na Facebooku, Instagramu
a webu tridimenasnehu.cz.

SVOZOVÝ KALENDÁŘ 2021
LEDEN
týden Po
53.
1. 4
2. 11
3. 18
4. 25

Čt Pá
1
5
6
7
8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

So
2
9
16
23
30

Ne
3
10
17
24
31

KVĚTEN
týden Po
17.
18. 3
19. 10
20. 17
21. 24
22. 31

ÚNOR
týden Po
Ut St Čt Pá
5. 1
2
3
4
5
6. 8
9 10 11 12
7. 15 16 17 18 19
8. 22 23 24 25 26

So
6
13
20
27

Ne
7
14
21
28

ČERVEN
týden Po
22.
23. 7
24. 14
25. 21
26. 28

ČERVENEC
týden Po
Ut St Čt Pá
26.
1
2
27. 5
6
7
8
9
28. 12 13 14 15 16
29. 19 20 21 22 23
30. 26 27 28 29 30

BŘEZEN
týden Po
9. 1
10. 8
11. 15
12. 22
13. 29
DUBEN
týden Po
13.
14. 5
15. 12
16. 19
17. 26

Ut

St

Ut
2
9
16
23
30

St Čt Pá So
3
4
5
6
10 11 12 13
17 18 19 20
24 25 26 27
31

Ne
7
14
21
28

Ut

St

Ne
4
11
18
25

Čt
1
6
7
8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

BUDIŠOV JIH
BUDIŠOV SEVER
MÍSTNÍ ČÁSTI
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Pá
2
9
16
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So
3
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17
24

PLAST
PAPÍR
SKLO

SRPEN
týden Po
30.
31. 2
32. 9
33. 16
34. 23
35. 30
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ZÁŘÍ

Čt Pá So
1
4
5
6
8
7
11 12 13 14 15
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25 26 27 28 29

Ne
2
9
16
23
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1
2
3
8
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15 16 17
22 23 24
29 30

Ne
6
13
20
27

ŘÍJEN
týden Po
39.
40. 4
41. 11
42. 18
43. 25

Ne
4
11
18
25

Ut
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4
11
18
25

So
5
12
19
26

So
3
10
17
24
31

Čt Pá So Ne
1
3
4
5
6
7
8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
31

BIOODPAD
NEBEZPEČNÝ ODPAD
ELEKTRO

Po Ut St Čt Pá
35.
1
2
3
36. 6
7
8
9 10
37. 13 14 15 16 17
38. 20 21 22 23 24
39. 27 28 29 30

So
4
11
18
25

Ne
5
12
19
26

Čt Pá
1
5
6
7
8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

So
2
9
16
23
30

Ne
3
10
17
24
31

LISTOPAD
týden Po
Ut St Čt Pá
5
44. 1
2
3
4
45. 8
9 10 11 12
46. 15 16 17 18 19
47. 22 23 24 25 26
48. 29 30

So
6
13
20
27

Ne
7
14
21
28

PROSINEC
týden Po
Ut St Čt Pá
3
48.
1
2
49. 6
7
8
9 10
50. 13 14 15 16 17
51. 20 21 22 23 24
52. 27 28 29 30 31

So
4
11
18
25

Ne
5
12
19
26

týden

Kontejner
na velkoobjemný
odpad

Ut

St

14. 5. - 16. 5. Guntramovice
21. 5. - 23. 5. Staré Oldřůvly
28. 5. - 30. 5. Podlesí
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ZPRÁVY MĚSTSKÉ POLICIE

Některé události řešené Městskou policií v Budišově n/B.
v měsících listopad a prosinec 2020
4. 11. 2020 - 11.50 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou řešen dopravní přestupek nedovolené telefonování za jízdy na ul. Berounská. Řidič osobního vozidla se zde dopustil přestupku tím, že
při řízení vozidla držel v ruce telefonní přístroj,
a za uvedený přestupek mu byla udělena bloková pokuta a zápis dvou bodů do karty řidiče.
7. 11. 2020 - 17.20 hod.
Přijala hlídka MP oznámení o volném pobíhání psa na
ul. Komenského, který zde ohrožuje kolemjdoucí občany.
Hlídka na místě zjistila, že se jedná o psa majitele přilehlého objektu a že se zde jedná o již opakovaný přestupek,
a proto byla celá věc zadokumentována a předána k vyřešení ke správnímu orgánu do Vítkova.
9. 12. 2020 - 09.00 hod.
Na stanici MP se dostavila občanka, která hlídce sdělila,
že za její garáží na ul. Mlýnská strouha někdo naskládal
hromadu dřeva, která se opírá o její zeď, a ta pak vlhne
a poškozuje se. Hlídka po příjezdu na místo zjistila majitele naskládaného dřeva, který po jejím upozornění na
uvedené oznámení dřevo z místa ihned odstranil. Věc byla
na místě řešena domluvou a případ byl strážníky zadokumentován.
9. 11. 2020 – 11.00 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení, že na ul. Generála
Svobody před jedním domem leží mrtvá kočka, kterou zde
požírají jiné kočky. Hlídka MP po příjezdu na místo kontaktovala majitele domu, který uhynulou kočku odstranil.
Případ byl strážníky zadokumentován.
18. 11. 2020 - 16.00 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení od občana s žádostí o prohlédnutí kamerových záznamů na křižovatce ul.
Berounská a Hřbitovní s tím, že jak zde nakupoval v místní
prodejně potravin, tak při nastupování do auta vytratil peněženku s doklady a větší částkou peněz. Tu pak do prodejny odevzdal jiný občan, ale již bez této peněžní částky.
Hlídka provedla kontrolu uvedeného kamerového záznamu, kde byla zachycena osoba, která peněženku vzala.
Tyto záznamy byly následně poskytnuty OO PČR Vítkov,
která si celou věc převzala k dalšímu šetření. Případ byl
strážníky zadokumentován.
20. 11. 2020 - 22.23 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení, že v domě na ul.
Halaškovo náměstí dochází k rušení nočního klidu hlukem
a hudbou. Po příjezdu hlídky bylo na místě zjištěno, že
hudba zde již nehraje, ale jedná se o hádku mezi několika osobami. Hlídka zde celou situaci ihned uklidnila, kdy
osoby byly upozorněny na to, že se svým jednáním dopouští rušení nočního klidu. Ty se za své jednání omluvily
a sdělily, že zde již bude klid a věc se nebude opakovat.
Hlídka zde následně provedla opakovanou kontrolu, kdy
již nezjistila žádné protiprávní jednání. Věc byla řešena

domluvou a případ byl strážníky zadokumentován.
25. 11. 2020 – 15.05 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl
hlídkou řešen dopravní přestupek nedovolené
parkování na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo
označené parkovacím průkazem pro osoby se
zdravotním postižením. Řidič osobního vozidla
se zde dopustil přestupku tím, že při řízení vozidla
neoprávněně stál s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo v rozporu s § 67 odst.
4 neoprávněně použije parkovací průkaz pro osoby se
zdravotním postižením při stání nebo při jízdě. Za uvedený
přestupek mu byla udělena bloková pokuta.
25. 11. 2020 – 12.00 hod.
Na služebnu MP se dostavil občan, který oznámil, že na
ul. Komenského vyhazuje nějaký muž z balkónu jednoho
z bytů prázdné láhve od alkoholu a znečišťuje tím veřejné prostranství a ohrožuje procházející občany. Hlídka
po příjezdu na uvedené místo kontaktovala osobu, která
byla oznamovatelem označena jako osoba házející prázdné lahve ze svého balkonu. Tato osoba tuto věc popřela,
kdy se dále odmítla s hlídkou bavit, a proto byla následně
celá věc včetně zjištěných skutečností předána správnímu
orgánu města Budišov nad Budišovkou k dalšímu řešení.
Případ byl strážníky zadokumentován.
28. 11. 2020 - 23.18 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou v přilehlém lesním porostu u chatové oblasti za areálem místního Autokempu na ul. Nábřeží, spatřen oheň, kdy zde
hořela hromada ořezaných větví a navozeného listí z této
chatové oblasti. Hlídka proto na místo ihned přivolala hasiče, kteří se zde dostavili, oheň uhasili a poté si celou věc
na místě převzali k dalšímu šetření. Případ byl strážníky
zadokumentován.
30. 11. 2020 - 12.20 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení od oznamovatele o závadě na sjízdnosti komunikace na ul. Partyzánská.
Jednalo se o propadlý rošt kanalizace před železničním
přejezdem z Podlesí směrem do Budišova nad Budišovkou. Tato závada na komunikaci byla hlídkou MP řádně
označena a celá věc byla oznámena příslušnému úřadu.
Případ byl strážníky zadokumentován.
4. 12. 2020 - 13.40 hod. a 14.25 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou řešen
dopravní přestupek nedovolené parkování na parkovišti
vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem
pro osoby se zdravotním postižením. Řidička osobního vozidla se zde dopustila přestupku tím, že při řízení vozidla
neoprávněně stála s vozidlem na parkovišti vyhrazeném
pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se
zdravotním postižením nebo v rozporu s § 67 odst. 4 neoprávněně použije parkovací průkaz pro osoby se zdravot-
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ním postižením při stání nebo při jízdě. Za uvedený přestupek jí byla udělena bloková pokuta.
4. 12., 5. 12, 8. 12. 2020
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou řešen dopravní přestupek nedovolené telefonování za jízdy
na ul. Berounská. Řidič osobního vozidla se zde dopustil
přestupku tím, že při řízení vozidla držel v ruce telefonní
přístroj a za uvedený přestupek mu byla udělena bloková
pokuta a zápis dvou bodů do karty řidiče.
11. 12. 2020 - 13.45 hod.
Na služebnu MP se dostavil občan, který oznámil, že
se mu někdo vloupal do uzamčené chatky a odcizil mu
zahradní kolečko. Jelikož se zde jednalo o důvodné podezření ze spáchání trestného činu, byl oznamovatel poučen, aby celou věc oznámil na OO PČR Vítkov. Případ
byl strážníky zadokumentován.
16. 12. 2020 - 14.05 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě uviděla hlídka na
náměstí Republiky dva nezletilé chlapce, kteří zde házeli
petardy. Hlídka oba chlapce zadržela, kdy jim byly petardy odebrány, a následně byli předáni rodičům, kteří byli
upozorněni na nevhodnost chování svých dětí a poučení
o právních krocích pro případ, že by se věc opakovala. Případ byl strážníky zadokumentován.
19. 12. 2020 – 15.03 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení z centrály IZS
o výjezdu jednotek IZS k požáru na ul. Československé
armády, kde tyto složky zasahovaly. Hlídka zde v rámci

spolupráce s těmito záchrannými složkami usměrňovala
po dobu tohoto zásahu provoz projíždějících vozidel jedoucích po této ulici z důvodu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Případ byl strážníky zadokumentován.
28. 12. 2020 – 15.23 hod.
Přijala hlídka MP oznámení do oznamovatelky, že v discgolf parku u koupaliště nějaká skupinka mladých rozdělala
oheň, a ona má obavu, aby kvůli velkému větru nechytil
přilehlý les. Hlídka po příjezdu na uvedené místo zjistila,
že se zde nachází skupinka tří osob, které stály u hořícího
ohně a ohřívaly se. Tyto osoby byly hlídkou MP vyzvány
k prokázání své totožnosti a k uhašení tohoto ohně z důvodů zákazu rozdělávaní ohně v blízkosti lesního porostu.
Následně byli upozorněni na nevhodnost svého chování
a poučení o právních krocích pro případ, že by se věc
opakovala. Na tuto výzvu tyto osoby oheň uhasily, ohniště
uklidily a poté místo opustily. Věc byla řešena domluvou
a případ byl strážníky zadokumentován.
31. 12. 2020 – 21.30 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení od oznamovatelky, že u domu na ul. Mlýnská strouha hoří oheň u hromady zde uloženého dřeva. Hlídka MP po příjezdu na místo
zjistila, že zde hoří prázdné krabice od odpálených petard
a dělobuchů, které zde někdo vystřílel. Hlídka proto na
místě požádala o pomoc při uhašení tohoto ohně majitele
sousedního domu, který ho uhasil. Případ byl strážníky
zadokumentován.
Grečmal Jaroslav, vrchní komisař
vedoucí strážník MP Budišov n/B.

TESPORT

Novinky ze společnosti TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o.
Tepelné hospodářství
Cena tepelné energie pro konečné odběratele v roce
2020 činí 525,20 Kč/GJ bez DPH, tj. 577,72 Kč/GJ se započtením DPH. Vývoj ceny tepla v Budišově za poslední
roky zachycuje přiložená tabulka.
Dodavatel tepla

Rok

Vytep Uničov

2015

Cena tepla
(Kč/GJ bez DPH)
604,39

TeSport Budišov

2016

564,88

TeSport Budišov

2017

539,27

TeSport Budišov

2018

538,48

TeSport Budišov

2019

533,34

TeSport Budišov

2020

525,20

Sport
Na provozu ve sportovní hale se bohužel podepisuje
tragická celostátní situace ohledně výskytu nemoci Covid-19 umocněná zcela nepředvídatelným chováním
našich zákonodárců. V této věci nemůžeme dělat naprosto nic a věřte, že na mě padá splín, když se musím
dívat, jak celý sportovní areál již 4 dlouhé měsíce zeje
prázdnotou. Jaký toto vše bude mít dopad na zdraví
rekreačních sportovců a zejména dětí, kterým není ani
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Z tabulky je patrné, že se stále snažíme držet cenu tepla na přijatelné úrovni (dokonce cenu stále snižujeme),
rovněž došlo ke snížení DPH z 15 % na 10 %, takže koneční odběratelé tepla na tom za rok 2020 určitě budou
nejlépe za poslední roky. Minimálně v tomto ohledu musí
i zarytí odpírači uznat, že převod tepelného hospodářství
od firmy Vytep Uničov pod správu města měl své opodstatnění.
Vím, že to na tomto místě píši každý rok, ale kalkulovanou cenu tepla na rok 2021 máme opět o něco vyšší
než je skutečná cena za rok 2020. Faktorů, které mohou
ovlivnit cenu tepla za kalendářní rok je opravdu mnoho,
takže se jeví rozumné raději počítat s vyšší cenou, a pak
být příjemně překvapen než naopak. Uvidíme tedy, co
nám rok 2021 v tomto ohledu přinese.
umožněno chodit plnohodnotně do školy, natož sportovat, to se uvidí až časem. A mám takové neblahé tušení,
že následky budou nedozírné a rekreační a amatérský
sport se z toho všeho bude dostávat hodně dlouho. Ale
to už jsem trochu odbočil. My čekáme na světlo na konci tunelu, a až dostaneme „zelenou“, tak jsme připraveni
okamžitě otevřít.
Ing. Slavomír Jaššo, jednatel společnosti
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ŠKOLSTVÍ

Škola a COVID-19
Základní škola v Budišově nad Budišovkou se ve srovnání s jarní koronavirou krizí a uzávěrou školy posunula –
dá se říci – mílovými kroky vpřed i stran výuky a možností, které žákům jsou při vzdělávání nabízeny. Nejistota
kolem úplného otevření škol, nesmyslné nápady (rotační
výuka, 15členné skupiny a podobné výplody osob, které
snad nikdy ve školách nebyly…) směřují i naši organizaci
do plné podoby online výuky.
Při podzimní uzávěře škol nejprve pedagogové využívali dostupné aplikace Skype k videokonferencím během
hodin vyučování. Dostupnost této komunikační platformy
bohužel nese jistá rizika – mj. i to, že nejsou zcela a vždy
ošetřena práva stran ochrany soukromí, učitelé neměli
možnosti správců hodin, což může – v našem případě
naprosto v minimální míře – vést ke komunikačním i dalším obtížím při výuce. Zejména z toho důvodu jsme využili možnosti prostředí Google a jeho aplikací k vedení
výuky. Žáci tak mají založeny přes své žákovské maily
účty, díky kterým se připojují do svých učeben a hodin
(tzv. klásrumů), a přes videokonference (na gůgl mít) se
spojují s pedagogy i ostatními spolužáky. Výhodou prostředí je také to, že učitelé zde vkládají doplňkový učební
materiál, žáci píší online testy, jednoduše zde vkládají
elektronicky vyplněné domácí úkoly.
Ale ani tento svět výuky, byť to tak může zdánlivě vypadat, není ideální. Při čtení jistě pomyslíte na to, že
ne všichni mají počítač, tablet či tak zásadně chytrý
telefon, nebo pomyslíte na ty, kteří doma musí obhospodařit na distanční online výuce např. 3 dítka školou
povinná. Technické pomoci se dostává díky nadacím a
mj. i díky místně působícímu Centru inkluze, které naší
škole už několikrát podalo v dané věci pomocnou ruku.
Druhou otázkou je internetové připojení, jeho kvalita,
stálost – standard, který bezpodmínečně pro výuku ve
virtuálním světě potřebujete. Nicméně se zdá, že i zde
byl pokrok učiněn. Organizace školy funguje díky poměrně bezchybnému přenosu po síti společnosti SitePark.
Tímto nedělám nechtěnou reklamu, ale skutečně děkuji
za služby, které nám uvedená společnost v naší Bohem
zapomenuté krajině poskytuje.
Nikoliv v neposlední řadě, snad možná tou nejdůležitější
věcí, jsou ovšem v tomto okamžiku kompetence (schopnosti, dovednosti) žáků v oblasti digitálních technologií.

A pozor, ne pouze žáků. Myslím a děkuji tak všem rodičům, kteří s trpělivostí rodičům vlastní přicházeli na
systém připojování žáků do hodin, pomáhali a pomáhají
stále s vypracováním některých úkolů, řeší denně telefonáty svých ratolestí, že jim zas něco nejde. Toto je oblast
velmi úmorná, kdy světlo v tunelu vidí asi už jen vyvolení.
Ale nějak to vše díky trpělivosti, snaze i vstřícnosti obou
stran (té pedagogické i té rodičovské) prostě zvládáme.
Možná někteří lidé zvenčí jsou stále přesvědčeni o tom,
že naše město na okraji krajů, okresů, hygienického
pásma či vojenské zóny nedokáže poskytnout standard
výuky v oblasti základního vzdělávání. Tomuto názoru se musím postavit a děkuji všem pedagogům, asistentkám, vychovatelkám a dalším i nepedagogickým
zaměstnancům školy za jejich zapojení do digitalizace
a prostě jiného způsobu vzdělávání. Můj dík patří zřizovateli, který se samozřejmě podílí na růstu a rozvoji
školy i v této oblasti. Náklady jsou přitom nemalé, pouze
externí služby spojené s přechodem na Google stály několik desítek tisíc.
I přes veškeré výhody digitalizace, online výuku a zprostředkování učiva musíme hovořit a zmínit ovšem dopady psychické, které s sebou tento typ výuky nese. My,
učitelé, i žáci, jak víme, trpí sociálním distancem, který
koronavirová pandemie všude zanesla. Trpělivost a
ochota mají své hranice a často jsme my i žáci bezradní,
když si máme vyřešit určitý úkol, který by vlastně za běžného provozu (a vlastně ani ne před rokem) ani nemohl
vzniknout. Nemluvím zde ještě o zoufalosti, ale nejistota
kolem podoby školní docházky, jak ji známe a máme po
desetiletí fixovanou, začíná dopadat na celkový pohled
ve vzdělávání.
V závěru snad ještě jedna věc: všichni jsme si vědomi
rizika, které otevřením škol vzniká, ale dopady současné podoby výuky budou znatelné ještě několik let do budoucna. Je škoda, že se tímto na ministerstvu školství
opravdu nikdo nezabývá. A opravdu v tomto resortu neznám osobnost, kterou by současná situace trápila. Proto prosím zároveň všechny rodiče, aby byli svým dětem
nápomocni, jak jen budou moci i nadále. Na vás, rodičích, totiž leží budoucnost téhle země. Nikoliv na současných ministrech, to je zřejmý omyl.
Natálie Jaššová, ředitelka školy

Chodí teď někdo do školy?
Jakkoliv naivně tato otázka může znít, tak „ano“ je pravdou. Ministerstvo školství v uplynulých 10 měsících vydalo asi 6 metodických pokynů, které s oblibou doplňuje
či obměňuje. Tyto pokyny nám téměř přesně určují, kdo
kdy půjde do školy. Nejzábavnější byl pokyn z konce
září – jeho životnost byla asi 5 dní a vlastně ani nevešel
v platnost (mj. to byl pokyn o rotační výuce, která ale nestihla být zrealizována, protože školy se ze dne na den
zavřely). I tak vypadá školní život, takže školní plány momentálně nepřesahují 30 dní.
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I přes všechnu tuto legraci stále děti do školy chodí. Jde
o prvňáčky a druháčky – tam si konečně pánové nahoře
uvědomili, že někdo ty děti musí naučit číst a psát, že
to opravdu není v možnostech rodičů. Pro tyto žáky je
samozřejmě zajišťována i družina, která je otevřená od 6
hodin ráno do 15.30.
Od třetí třídy výše je to ale už o schopnostech a možnostech jednotlivých škol. Třetí až deváté ročníky tedy jsou
vzdělávány distančně online (dětí, které se nezapojují

online, začíná být opravdu mizivé množství – jsou třídy,
kde jsou připojeni všichni, jinde bohužel zapojení zaostává, nezapojených je asi 10 % žáků). Některé děti docházejí do školy na individuální konzultace, které vedou
pedagogičtí pracovníci školy (učitelé, asistentky), nebo
na doučování, které stále individuálně probíhá a je realizováno z finančních prostředků projektu INVIT 2.
Dále jsme již na podzim 2020 požádali o zařazení organizace do sítě škol pečujících o děti zaměstnanců kritické
infrastruktury. Díky tomu mohou děti z krizových složek
(hasiči, lékaři, zdravotníci, policisté, sociální pracovníci,
pečovatelé) a dalších oblastí (děti zaměstnanců v MŠ,
zařízení školního stravování, České pošty, ústavních zařízení aj.) být zabezpečeny ve škole. Jedná se o žáky
ve věku do 10 let (tedy žáky 3. - 5. tříd). Pracovně to
nazýváme „školodružinou“, protože žáci mají dopoledne
klasickou online výuku, odpoledne pak někteří z nich zůstávají ve školní družině.
Z výše uvedeného je zřejmé, že nejen učitelé, ale i tzv.
pomáhající pedagogický aparát (asistentky, školní asistentky, vychovatelky) jsou zaměstnáni v plné míře, byť
navenek to může vypadat, že se ve školách nic neděje.
Ale slovy klasika: „je to jistě málo, Ivane Pavloviči“, a proto doufáme, že se nám do škol brzo vrátí více dětí a život
se tak vrátí aspoň částečně do svých běžných kolejí.
Natálie Jaššová, ředitelka školy

Projektové odpoledne na farmě
Školní rok je okleštěn mnoha extra nařízeními. Proto se
snažíme využívat každé příležitosti k ukázce jakékoliv
denní aktivity, která může dětem přiblížit krásu běžného
života.
Po dohodě s paní Alenou Kynclovou se nám podařilo zrealizovat v projektu Šablony II 2 velmi hezká projektová
odpoledne na její farmě pro prvňáčky a druháčky v rámci
aktivit školní družiny. Děti si mohly pohrát s jehňátky, být
přítomny výcviku psů, vidět a poslechnout si o náročnosti
péče o zvířátka, vidět různé zemědělské stroje a vyptat
se, k čemu jsou, užít si pohybu na čerstvém vzduchu
a zařádit v čerstvě napadaném sněhu. Vyjma posledního
uvedeného zážitku, za jehož realizaci může jen mocná
příroda, děkujeme tímto za vše paní Aleně Kynclové,
která krásná zážitková odpoledne umožnila v areálu její
farmy.
A těšíme se samozřejmě na další spolupráci.
Martina Volková, vychovatelka ŠD
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Úspěch v dějepisné olympiádě
I když je většina školních aktivit v letošním roce značně
paralyzována covidovými opatřeními, se štěstím jsme se
stihli zúčastnit dějepisné olympiády. Soutěž každoročně
organizuje Středisko volného času Opava. Školní kolo
jsme uspořádali klasickou prezenční a „papírovou“
formou, ve škole se ho zúčastnilo pět žáků třídy 9. A.
Hned tři z nich byli úspěšnými řešiteli – Daniel Dvořák,
Filip Kožaný a Dominik Hejbal, který se stal vítězem
školního kola.
Dominik nás začátkem ledna reprezentoval v okresním

kole, které se bohužel muselo uskutečnit online formou
přes PC. Mezi 28 účastníky z celého okresu se Dominik
umístil na 16. místě. Se ziskem 51 bodů (z maximálního
počtu 80 bodů) se stal „úspěšným řešitelem“ okresního
kola. I vzhledem k náročnosti tématu – „Labyrintem
barokního světa (1556 – 1781)“- považuji Dominikův
výsledek za dobrou reprezentaci školy. Osobně mu
gratuluji a zároveň bych rád poděkoval všem zúčastněným
žákům za přípravu a projevenou snahu.
Mgr. Jakub Zatloukal

Čertovské dovádění
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Čertovské dovádění proběhlo v naší mateřské škole v tomto roce
bez jakékoliv ztráty. Je tedy jasné, že jsou v naší školce pouze
hodné děti, a proto k nám byli posláni i hodní a veselí čertíci. A tak
se v pekelném kotli vařila voda zcela zbytečně a jejich pytle zůstaly úplně prázdné.
Mikuláš sice nějaký ten prohřešek ve své knize hříchů vykouzlil,
ale nic závažného. Hříšníci slíbili, že se polepší, a Mikuláš mohl
poslat čerty pro koš plný dárečků. Ten byl však tak plný, že na
pomoc přispěchal i anděl. Dětem byly rozdány krásné dárečky
a milá překvapení. Až se usušila i poslední slzička na dětských
tvářích, začala čertovská diskotéka a čerti se ztratili v pekle.
Těšíme se na další návštěvu z pekla a doufáme, že bude opět
čertovský pytel nenaplněn.
Markéta Kešeláková, MŠ Budišov n./B.

Vánoční čas v mateřské škole
Vzpomínky… Naše vzpomínky nám nikdo nemůže
vzít. Jsou však vzpomínky,
při kterých se usmíváme
a je nám krásně i po letech,
a rádi bychom je prožili znovu. Jsou ale i vzpomínky, na
které bychom raději zapomněli, a někdy si přejeme,
kéž by se nic z toho, na co
právě myslíme, nestalo. Kéž
by to byl sen, ze kterého se
probudíme, a vše bude právě tak, jak má být.
Celý rok se těšíme na Vánoce, na společně strávené
chvíle s rodinou u vánočního
stromečku, na setkání o půlnoční v kostele, na společné
oslavy Nového roku… Tentokrát to bylo jiné, každý má na
vánoční svátky svou vzpomínku, někdo veselou, někdo
smutnou, ale každý z nás ví, že tyto Vánoce byly jiné.
Jiné bylo i předvánoční období v mateřské škole. Sice
jsme se nemohli setkat na vánoční besídce, nebo u společného vánočního tvoření, ale věřte tomu, že děti v mateřské škole si předvánoční čas užily. Nejen že za dětmi do mateřské školy přišel Mikuláš s čerty a andílkem,
ale děti tvořily a vyráběly vánoční přáníčka, poslouchaly
koledy, pekly a zdobily perníčky, ochutnávaly cukroví,
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pouštěly lodičky ze skořápek, chytaly kapříky, rozkrojily
jablíčko a užívaly si radostné, sváteční chvíle. Více najdete na webových stránkách MŠ ve fotogalerii. (www.
ms.budisov.cz)
Ne každý si ale stejně bezstarostně užíval toto období.
Rozhodli jsme se tedy, že společně s dětmi upečeme
v mateřské škole pro babičky a dědečky z domova Letokruhy perníčky. Věříme, že malý dáreček od srdíčka udělal všem velkou radost a předal poselství lásky a úcty.
Bc. Zdeňka Sventková, učitelka MŠ Budišov n./B.

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

Střední škola Odry vyhlásila 1. kolo přijímacího řízení,
přihlášky odevzdejte nejpozději do konce února…
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

S čertem v patách
V prosinci jste mohli na některých
místech v Budišově a okolí zahlédnout karty s čertem a hádankou nebo
úkolem. Jednalo se o karty k rodinné
hře „S čertem v patách“. Nacházely
se třeba na rozhledně, na Břidlicové
stezce, na vlakovém nádraží, v parku
atd. Jednalo se celkem o šest míst
a šest úkolů, které si děti po vyřešení zapsaly do své čertovské kartičky.
Pro všechny malé turisty, kteří navštívili uvedená místa a splnili úkoly,
byla v Domečku připravena sladká
odměna. Pokud jste se hry zúčastnili
a líbila se Vám, nebo byste si chtěli
podobnou hru zahrát, máme pro Vás
dobrou zprávu! Na jarní prázdniny
pro vás máme velkou stopovací hru
, těšte se.
Za SVČ Hana Košarišťanová

Soutěže
V prosinci a lednu
také proběhlo několik soutěží, do kterých jste se mohli
zapojit z domu. Jednalo se např. o bleskové soutěže, kdy
rozhodují nejen vědomosti, ale i rychlost. Ve vánočním
období se soutěžilo
o nejhezčí vánočku
a betlém.
A v lednu jsme s radostí využili sněhové nadílky a nechali Vám volnou ruku v soutěžení o NEJ sněhuláka, nebo o
nejkrásnější pohled na „Budišov pod bílou peřinou“.
Za SVČ Hana Košarišťanová
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ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ A SPORT

AMK - co nás čeká v nové sezóně 2021
Máme tady první týdny nového roku a počasí je zimní, jak má být. Přesto je příprava na novou sezónu zatím dost ohrožena. Lyžařské areály jsou uzavřeny, a tak
zůstávají na pořadu běžky. Tělocvičny jsou
taky zavřené a kluci musí zvládat přípravu, jak to
jde. Snad se brzy dostaneme do normálu. Motokrosové
kalendáře jsou již venku a do prvních závodů zbývá dost
času, aby se vše stihlo připravit. Především je potřeba
znovu oslovit sponzory a požádat je o případnou pomoc
a podporu. Připravit techniku a vše ostatní doladit maximálně do konce dubna. Pak už na tyto věci nebude čas.
Uzavírají se také smlouvy jezdců a týmů pro novou sezónu. Uvidíme, zda budeme moci vycestovat na plánovanou přípravu na tratě na Slovensku a v Maďarsku. Víťa
Pražák pojede opět Yamahu 450 za tým K2 Airvans ve
veteránech. V plánu má MM ČR a SMS Moravy. Erik přestoupil na KTM SXF 450 do nejsilnější kategorie MX 1.
Za tým FOSTRADE Racing Team pojede MM ČR. SMS
Moravy pak nastoupí v týmu DIRTBIKES Racing Team
Opava.
Připravujeme jarní soustředění na začátku května před
prvním mistrovským závodem. Také naši enduráři se
připravují na novou sezónu. Plánuje se několik závodů
seriálu AZ Pneu 2021. Veteráni stále nevědí, zda bude
možné uspořádat tradiční JARNÍ JÍZDU. Vše je podmíněno situací s COVID 19. Liščí kotlina je zatím pod sněhem, ale jak počasí dovolí, bude se také upravovat, tak
aby se mohlo trénovat. Klukům přejeme, aby se připravili
na sezónu co nejlépe a aby úspěšně reprezentovali AMK
a město Budišov nad Budišovkou.
Za AMK M. Švidra

Mládí vpřed
Moc si přeji, aby při čtení tohoto textu byla už situace
v nějakém normálu a omezení bylo co nejméně, snad
se mi to splní… I když nám doba moc nepřála, pokračovali jsme ve výcviku s ohledem na konkrétní vývoj situace. Pokud to šlo, sešli jsme se v omezeném množství
a po skupinách nebo vůbec. I některé z nás ten zmetek
covid doběhl, přestože žádné „ke mně“ a „zůstaň“ slyšet
rozhodně nemohl. Díky pro nás příznivému prosincové-

mu počasí jsme si stihli ještě i třicátého zastopovat. Už
mockrát jsem zmínila, že naše okolní terény nám naši
velkoměstští kamarádi závidí a jsou ochotni urazit i pár
desítek kilometrů, aby si šlápli stopečku…
Napsala jsem mládí vpřed, na podzim k dnes už teenagerovi maliňákovi Hugovi přibyly další dva přírůstky,
ovčanda Maja a maliňák Cooper. Zatím vypadají jako
roztomilá štěňátka, ale to je neochrání před důsledným
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výcvikem. Michal s Petrem nejsou žádní začátečníci
a dobře ví, co to je udělat ve výcviku chybu. To je pak
spousta práce navíc, chcete-li si splnit svůj cíl. Ale nebojte se, štěnda se učí formou hry a odměn, ne klackem
a křikem. Vlastně ani nepostřehnou, že pracují, stejně
jako dospělí psi. Kdysi jsem si vyslechla větu, že ty
psy na cvičáku jenom buzerujeme, měli byste vidět, jak
chlupáči začnou radostí vyvádět, jen co si oblékneme
„pracovní“. Věřím tomu, že kdejaký překrmený gaučák

by z fleku měnil, kdyby věděl, o co přichází. Zmínila
jsem kamarády, moc nás těší, že se z hostů - kamarádů letos stali členové. Někdo ubyl, někdo přibyl, nejsme
žádná maxiorganizace, ale kdyby se aktivní členové počítali na procenta, stejně tak jako akce na „malý“ klub,
budeme v čele republiky… Tímto děkuji všem, kdo nám
fandí, a máte-li chuť či potřebujete třeba jen radu, přijďte za námi.
Mgr. Lenka Galová

Přehled činnosti SDH Budišov nad Budišovkou v roce 2020
Milí budišováci, hned na začátek bychom Vám všem
chtěli popřát do roku 2021 PLNO ŠTĚSTÍ, POHODY
A HLAVNĚ ZDRAVÍ, které je v dnešní době to nejcennější. Dále bychom chtěli poděkovat Igoru Tóthovi za
jeho dlouholetou kvalitní a obětavou práci ve funkci velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Budišově nad
Budišovkou. Igore, mockrát ti všichni děkujeme za Tvou
dlouholetou velitelskou činnost v naší jednotce. Hasičina
je láska na celý život, a proto doufáme, že naší součástí
budeš i nadále. Zároveň je potřeba i popřát pevné nervy
našemu novému veliteli jednotky a tím se stal pan Tomáš
Indrák ☺.
V roce 2020 jsme u zásahů strávili více jak 81 hodin
a dalších několik desítek hodin údržbou naší techniky.
7. února
08:27
10. února
15:54
			
19. února
14:03
			
23. února
23:46
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technická pomoc, Staré Oldřůvky
spadlý strom
v Horních Guntramovicích
spadlý strom
v Horních Guntramovicích
spadlý strom za Budišovem,
směr Guntramovice

25. února
17:44
			
27. února
18:34
19. března 10:10
			
1. dubna
13:25
			
4. dubna
08:43
6. dubna
19:38
			
24. dubna
09:54
			
9. května
02:29
27. května
23:07
			
19. června
09:49
			
19. června
14:30
			
20. června
14:01
26. června
21:43
			
27. června
06:03

pomoc ZZS při snášení pacienta,
Budišov
požár popelnice v Budišově
pomoc ZZS při snášení pacienta,
Budišov
požár traktorbagru
ve Svatoňovicích
požár domu ve Svatoňovicích
požár lesa Nové Valteřice, okres
Olomouc
požár kontejneru na budišovském
hřbitově
požár průmyslové haly v Budišově
pomoc ZZS při snášení pacienta,
Budišov
požár osobního automobilu
v Budišově
nebezpečně nakloněný strom přes
cestu směrem na Guntramovice
planý poplach, Vítkov
čerpání vody po prudkém dešti
ve Starých Těchanovicích
čerpání vody na Hadince
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27. června
12:24 čerpání vody v Budišově
4. července 08:39 planý poplach, Vítkov
13. července 22:50 požár chaty v Podlesí
1. srpna		 23:38 poskytnutí první předlékařské
				
pomoci, Herčivald
2. srpna		 01:29 poskytnutí první předlékařské
				
pomoci, Kružberk
13. srpna 		 21:23 planý poplach, Budišov
1. září 		 16:10 strom přes cestu směrem
				
na Podlesí
1. září		 20:40 strom přes cestu směrem
				
na Guntramovice
9. září 		 15:48 požár domu na Podhradí
13. září 		 19:13 pohotovost na zbrojnici
23. září 		 11:46 požár bytu ve Vítkově
25. září		 08:30 požár nákladního automobilu
				
v Budišově
3. října 		 06:04 pomoc ZZS při snesení pacienta,
				
Budišov
3. října 		 13:30 odstranění stromu přes cestu
				
směrem na Guntramovice
3. října 		 15:20 odstranění stromu přes cestu
				
v Budišově
3. října 		 16:36 odstranění stromu přes cestu za
				
Budišovem, směr Guntramovice
8. října		 16:10 planý poplach, Vítkov

15. října		 14:21
				
24. října 		 05:26
2. listopadu 10:52
8. listopadu 01:40
22. listopadu 18:21
24. listopadu 13:45
				
28. listopadu 13:54
				
28. listopadu 23:27
				
1. prosince		 12:30
				
3. prosince 12:06
				
6. prosince 15:18
				
9. prosince 15:14
				
19. prosince		 02:30
				
19. prosince		 15:06

poskytnutí první předlékařská
pomoci, Budišov
požár průmyslové haly v Bílčicích
planý poplach, Vítkov
požár dřevníku ve Vítkově
požár kontejneru v Budišově
požár velkokapacitního kontejneru
ve Vítkově
nebezpečně nakloněný strom,
Budišov
požár klestí a přírodního odpadu,
Budišov – chatoviště
požár komínu v rodinném domě,
Budišov
pomoc ZZS při snesení pacienta,
Budišov
odstranění spadlého stromu přes
elektrické vedení, Kružberk
požár sklepu v rodinném domě,
Čermná ve Slezsku
požár dvou rodinných domů ve
Dvorcích
požár garáže, Budišov

Seznamy výjezdů, zajímavosti a všemožné fotografie
najdete na našich stránkách na Facebooku. Stačí vyhledat „Hasiči Budišov nad Budišovkou“
Ještě jednou přejeme klidný rok 2021.
Vaši hasiči

Dračí discgolfové polety
Vážení a milí spoluobčané, v roce 2015 nechalo naše
město vybudovat v lesoparku u koupaliště něco zajímavého. Něco, co se v té době svou velikostí, členitostí
a náročností trvale nevyskytovalo nikde v naší republice.
Jde o 18jamkové discgolfové hřiště. Už návštěva Averyho Jenkinse, profesionálního a velmi uznávaného hráče
z USA a zároveň mistra světa z roku 2009, rok po vybudování byla malou nápovědou o kvalitách discgolf parku.
Ovšem až s postupem času jsem zjistil, jaký unikátní poklad se zde, v naší malé kotlině, vlastně nachází. A i když
to prvenství, aspoň co se do celkové délky hřiště týče,
netrvalo dlouho, pořád patří k těm výjimečnějším. Důkazem toho je předloňské Mistrovství ČR v Jamkovce.
Šlo o první mistrovství konané v trochu odlišném formátu turnaje. V dřívějších letech to bylo Mistrovství Moravy
v Discgolfu, či každoroční pravidelné zastávky 1. Disc-

golfové Ligy Moravy a Slezska a v neposlední řadě, spíše pro zábavu konaný, jednodenní Velikonoční Budišov.
Bohužel rok 2020 byl z důvodu Covidu na turnaje chudý
v celé ČR a naše hřiště nenavštívil žádný z nich. To ale
neodradilo hráče ze všech koutů republiky a ani ze zahraničí navštěvovat Budišov a jen tak si zaházet nebo
potrénovat. Přesto se něco malého událo i tady u nás.
Už se k tomu schylovalo mnohem dříve, ale až rok 2020
konečně rozhodl.
Došlo k založení místního discgolfového klubu. Členy
klubu se stali Martin Morkes, Petr Kotzian, Jarmil Svitalský, Gabriela Roháčová, Jana Bučková, Jiří Hroch
a mládežníci Adam Žižka, Ondřej a Přemek Roháčovi.
My všichni jsme se shodli na názvu DGC Flying Dragons
BnB neboli DiscGolfový Klub Létající Draci. Proč zrovna
draci? Mnozí z vás možná tuší a jiní budou mile překva-
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peni. Drak je umístěn na střeše radnice a ukazuje nám
směr větru. Tato větrná korouhev byla zhotovena podle
předlohy žáků naší základní školy a nám to přišlo jako
příhodný název pro partu lidí, kteří se snaží házet barevná kolečka do těch zvláštních „košů s řetězy“. I přesto, že
byl rok 2020 k turnajům nemilosrdný, náš klub od svého
jarního založení nezahálel a snažil se aspoň volný čas
využít k „zahradnickým“ pracím v lesoparku. Příroda je
s naším sportem spojena velmi úzce a náš lesopark je,
jak někteří z nás říkají, zelené peklo. A tak je třeba občas tu zeleň malinko zastřihnout, případně obnovit zašlé
schody, ať si mohou pohodlně zahrát i ti méně zkušení
nebo hráči, kteří hrají pouze rekreačně. Ne vše jsme stihli, tak aspoň máme i něco na tento rok.
Také se bohužel potýkáme s vandalismem a hulvátstvím.
Dvakrát jsme řešili zlomenou informační ceduli a o těch
odpadcích, co se nasbíráme, je snad i škoda mluvit.
Každopádně bych chtěl touto cestou poděkovat Technickým službám za pomoc při nápravě zlomených informačních cedulí a zároveň poděkovat Městu Budišov za celkovou podporu, kterou cítíme. Když už jsme u poděkování, nesmím opomenout pana Poljaka, který nám zhotovil
grafické návrhy log pro náš klub. Pepo, děkujeme, máme
z čeho vybírat. Nyní nás čeká rok 2021 a my doufáme,
že nám přinese lepší podmínky pro turnaje v našem
discgolf parku, na jejichž organizaci se chceme aktivně
podílet. Plánů ale máme více, tak uvidíme, jak se s tím
popereme, a snad vše stihneme. Věříme, že se s některými z Vás potkáme při hře. Protože není nic snadnějšího

než si zajít půjčit disky v kempu, případně ve Středisku
volného času, nebo nás oslovit na veřejné Facebookové
skupině Budišovský Discgolf či Facebookových stránkách DGC Flying Dragons BnB a domluvit se s námi, nějaký ten disk navíc se vždy najde ☺. Neboť je příjemné
jít si jen tak zaházet, udělat něco pro své zdraví a strávit pár chvil na čerstvém vzduchu s přáteli nebo rodinou
a poznat tento krásný, v našem městě trochu opomíjený
sport jménem discgolf. Bude nám potěšením přivítat každého, kdo bude mít zájem.
Přeji Vám pevné zdraví, a jak my discgolfisté říkáme: „Ať
to lítá!“
Za DGC Flying Dragons BnB Jiří Hroch

Centrum finanční a právní podpory v uplynulém roce
Ačkoli loňský rok 2020 nebyl
pro většinu z nás v mnoha
ohledech příznivý, Centrum
finanční a právní podpory zažilo naopak poměrně úspěšné období, a to s ohledem na
počet nových klientů, naplněných zakázek a podaných
insolvenčních návrhů. Konkrétně jsme tedy v minulém
roce získali 17 nových klientů a celkem jsme tak pracovali s 54 klienty, kromě toho jsme v rámci naší dluhové
a právní HELP linky stihli zodpovědět desítky dotazů. Našim klientům nejčastěji pomáháme zorientovat se v dluzích, s vyjednáním splátkového kalendáře, s řešením
elektronického platebního rozkazu, zastavit protiprávní
exekuci, vstoupit do oddlužení, s jednáním s věřitelem,
exekutorem, insolvenčním správcem, s právním zastu-

pováním atd. Nutno však podotknout, že naše služby budeme v Budišově nad Budišovkou poskytovat již jen do
konce srpna letošního roku. Pokud tedy máte exekuce
a nezvládáte je již splácet, uvažujete o oddlužení či potřebujete právní poradenství, neváhejte nás kontaktovat.
Naše služby poskytujeme zcela zdarma.
Bc. Rostislav Šivák, dluhový poradce
Centrum finanční a právní podpory FAJTA najdete na
adrese: Partyzánská 229, Budišov nad Budišovkou (v 1.
patře) a otevírací doba Centra 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

Komunitní práce v našem městě koncem loňského roku
Vzhledem ke zhoršení situace související s pandemií
COVID-19 a státním bezpečnostním opatřením jsme
byli nuceni zrušit plánované komunitní aktivity, které se
měly uskutečnit koncem roku 2020. Z tohoto důvodu
jsme se zaměřili na individuální podporu členů komunity, a to na dodržování bezpečnostních hygienických
opatření. Snažili jsme se především reagovat na aktuální potřeby komunity, které spočívaly zejména v pomoci s orientací v distanční výuce (předávali jsme tak
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získané informace z workshopu „Jak na distanční výuku“, který pořádala ZŠ Budišov nad Bud.) a předávání
informací ohledně onemocnění COVID-19 (jak chránit
sebe i druhé před onemocněním, co dělat v případě
nakažení apod.).
Netradiční Mikuláš
I přes státní bezpečnostní opatření nechtěla místní komunita přijít o tradičního Mikuláše. Lídři komunity se pro-
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to rozhodli uspořádat Mikuláše, a to netradičně online
formou. Děti měly za úkol doma namalovat či vyrobit cokoli ve spojitosti s Vánoci a následně fotografii obrázku
či výrobku zaslat komunitním pracovníkům. Děti, které
se zúčastnily, byly odměněny mikulášskou nadílkou. Následně proběhla soutěž o nejhezčí obrázky a výtvory zúčastněných, které hodnotili zaměstnanci Centra inkluze.
A zde jsou vítězové, kterým moc gratulujeme a všem
zúčastněným děkujeme!

Dále jsme se jakožto komunitní pracovníci podíleli na
tvorbě příručky pro komunitní práci a příkladů dobré praxe, jejíž část v podobně článku vyjde i v renomovaného
odborném časopisu Sociální práce. Velkým potěšením
byla také skutečnost, že jsme byli osloveni komunitními
pracovnicemi z daleké Aše, které nás požádaly o sdílení naších zkušeností a konzultaci nad jejich komunitním
problémem, se kterým se potýkaly. Jejich důvěra nás
přesvědčila o tom, že svou práci děláme dobře a můžeme být přínosem i pro ostatní.

všechny naše plánované projekty, o kterých Vás budeme samozřejmě informovat.
Bc. Jaroslava Uškert, Bc. Rostislav Šivák
komunitní pracovníci

Závěrem bychom chtěli popřát všem občanům našeho města hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchu
v novém roce. Doufáme, že letošní rok bude pro všechny lepší a my budeme moci s komunitou realizovat

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

Tříkrálová sbírka
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Od 1. do 24. ledna 2021 proběhla Tříkrálová sbírka
a v současné době zpracováváme její výsledky, v některém z následujících vydání zpravodaje Vás s nimi blíže
seznámíme. Aktuální, průběžně doplňované informace,
můžete sledovat na internetové stránce www.trikralovasbirka.cz nebo www.odry.charita.cz
Tento ročník byl jiný a vyžadoval netradiční řešení, a proto patří velký dík všem dobrovolníkům, kteří nám pomoh-

li roznést pozdravy a požehnání do Vašich domovů, ale
také koledníkům v online prostoru, kteří nám pomohli se
sdílením informací o tom, jak je možné tuto sbírku podpořit.
Děkujeme Vám všem dárcům, kteří jste různými způsoby
do letošní Tříkrálové sbírky přispěli.
Jiří Rosenstein, Charita Odry

Zajímavosti

Budišovský autokemp je Nejlepší malý kemp roku 2020

Na konci loňského roku se rozhodovalo o nejlepších kempech České a Slovenské republiky za rok 2020 v rámci
16. ročníku ankety 4.camping.cz KEMP ROKU. V anketě mohlo být hodnoceno více než 1 500 českých a slovenských rekreačních areálů registrovaných na stránkách Dokempu.cz a Rekreacni-strediska.cz. Hlasování
probíhalo od 1. 6. do 31. 8. na portálech Dokempu.cz

a Rekreacni-strediska.cz. O letošních žebříčcích rozhodlo 8 500 hlasujících. Budišovský kemp získal zpět titul
Nejlepší malý kemp roku 2020, dále se umístil v TOP
25 nejlepších kempů v Česku a Slovensku, v Moravskoslezském kraji se posunul na 2. místo za Frenštát. Podle
42 loňských recenzí návštěvníků máme hodnocení 9,8
z 10 - úžasné. Opakované ocenění potěší, je známkou,
že si držíme roky dobrý standart a je to také reklama pro
samotný Budišov.
Vloni jsme zase kemp trošku zmodernizovali a posunuli dál. Technické služby jako správce majetku vyměnily
hlavní přívod elektřiny a el. rozvody ve čtyřlůžkových
chatách, vyrobily nové stříšky na sudy a společnou investicí bylo vybudování soc. zařízení chaty č. 10. My
jsme investovali z vlastních prostředků do nového kompletního vybavení dvou pokojů v apartmánu na patře, do
čtyř nových posezení k chatám, pořídili jsme snídaňový
pult. Bez kvalitního, obětavého a usměvavého personálu
by to nešlo, patří jim veliké díky.
Děkujeme, že nám zachováváte přízeň. V letošním roce
se na Vás budeme opět těšit, ale kdy otevřeme, zatím
nevíme.
Marie Schrammová, provozovatel Autokempu

Český svaz ochránců přírody vyhlašuje Rok vážek
a nabízí finanční pomoc i na jejich ochranu.
Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vyhlašuje rok
2021 Rokem vážek. Během roku budou – dovolí-li koronavir - po celé České republice probíhat zajímavé
aktivity, díky kterým se veřejnost dozví více o této pozoruhodné skupině hmyzu i o prostředí, ve kterém žijí.
Již nyní však ČSOP nabízí finanční podporu aktivit na
pomoc vážkám.
Proč zrovna Rok vážek? Krom toho, že vážky jsou
krásné a samy o sobě pozoruhodné, jsou i symbolem
zachovalých vodních ploch a mokřadů. Míst, kterých je
i přes řady politických proklamací o nutnosti zadržování
vody v krajině stále větší nedostatek. Nejenže se neobnovují dostatečně rychle, ale leckde dosud i mizí (jsou
zaváženy a podobně) či jsou nevhodným hospodařením (např. intenzivní chov ryb) degradovány. Český
svaz ochránců přírody by rád, aby si lidé začali mokřadů více vážit; napomáhali jejich obnově a bránili jejich
zániku. Nejen jako míst, ke kterým obracíme své zraky
coby k přirozené „klimatizaci“ v dobách letních veder,
ale i míst plných života, plných nejrůznějších – mnohdy
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i velmi vzácných – rostlin a živočichů. Právě vážky, tyto
létající drahokamy, jsou toho symbolem.
Český svaz ochránců přírody pečuje o řadu mokřadů,
tůní a rybníků a přibližuje tato místa veřejnosti. Nabízí však také finanční pomoc dalším subjektům, které
by se chtěly do ochrany (nejen) vážek zapojit. V rámci
Národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity mohou spolky žádat o finanční podporu jak na mapování
vzácných druhů, tak na drobnější praktická opatření
v terénu, mimo jiné právě třeba na obnovu tůní, které
potřebují vážky pro své přežití. Ti, kteří se chtějí starat o nějaký mokřad dlouhodobě, se mohou zapojit do
dalšího programu ČSOP – založit pozemkový spolek.
Pozemkové spolky jsou organizace, chránící cenné přírodní lokality a pečující o ně na základě vlastnického či
smluvního vztahu k pozemkům. ČSOP nabízí zájemcům
o založení pozemkového spolku pomoc nejen finanční,
ale i metodickou, odbornou a právní. Bližší informace
o obou programech ČSOP i o aktuálně vyhlášených výběrových řízeních, jejichž uzávěrka je v polovině břez-
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na, najdete na webových stránkách www.csop.cz.
Vyhlášením tematického roku by ČSOP rád upozornil na
ohrožení konkrétní skupiny rostlin či živočichů a vyzval
veřejnost k zapojení do její ochrany. Očekávat během
roku můžete vycházky za tajemstvím mokřadů, putovní
výstavu o vážkách a jejich ochraně, „vážkařské“ soutěže i lecjaká překvapení. Sledujte aktuality na webových
stránkách www.csop.cz.

Generálním partnerem Národního programu ČSOP
Ochrana biodiverzity jsou Lesy České republiky, s. p.,
program je dále spolufinancován Ministerstvem životního prostředí, Nadačním fondem Veolia a Nadací Ivana
Dejmala.
Bližší informace: Jan Moravec, Český svaz ochránců
přírody, tel.: 777 063 340

CenÍK INZERCE
Rozsah

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)

zdarma

Inzerce – reklamní plocha:
řádková inzerce

zdarma

1/4 strany A4

500 Kč

1/2 strany A4

1 000 Kč

celá strana A4

2 000 Kč

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

Technické služby města Vítkova přijmou:
Elektrikáře
Nástup: ihned
Pracovní doba: 40 hodin týdně
Požadujeme :
• vzdělání – úplné střední odborné v oboru
• praxe minimálně 5 let
• osvědčení o odb. způsobilosti dle §14 vyhl. č. 50/1978
• řidičský průkaz skupiny B, C
• samostatnost, spolehlivost

Zedníka
Nástup: ihned
Pracovní doba: 40 hodin týdně
Požadujeme:
• vzdělání – vyučen v oboru
• praxe minimálně 5 let
• samostatnost, spolehlivost
• řidičský průkaz skupiny B, C výhodou

Pracovníka na údržbu zeleně
Nástup: ihned
Pracovní doba: 40 hodin týdně
Požadujeme:
• praxi v práci s plotostřihem, křovinořezem, pilou
• samostatnost, spolehlivost
• řidičský průkaz skupiny B, C výhodou
Nabízíme – benefity dle KS
příspěvek na penzijní připojištění, stravné, týden dovolené
navíc, příspěvek na preventivní péči o zdraví apod.
Informace a evidence zájemců:
J. Prusková, PAM TS Vítkov, Dělnická 705
mail: pruskova@tsvitkov.cz
tel.: 556 300 731, 734 720 789

Technické služby města Vítkova přijmou na dohodu
o provedení práce

plavčíky na koupaliště
ve Vítkově pro letní sezónu 2021.
Podmínkou je věk min. 18 let a platné osvědčení
pro výkon činnosti plavčíka nebo absolvování kurzu plavčíka pro získání osvědčení před nástupem.
Výhodou je praxe na podobné pozici.
Náplní práce je zajištění bezpečnosti a první
pomoci na koupališti, úklid koupaliště a přilehlých
prostor.
Předpokládaný termín provozu koupaliště:
červen – září
V případě potřeby kurz plavčíka zajistíme.

Informace a evidence zájemců:
J. Prusková , PAM TS Vítkov, Dělnická 705
mail : pruskova@tsvitkov.cz
tel.: 556 300 731, 734 720 789
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Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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BUDIŠOVSKÝ ZPRAVODAJ – pravidelný dvouměsíčník
Vydavatel: Středisko volného času, p. o. Budišov nad Budišovkou, Československé armády 325,
747 87 Budišov nad Budišovkou. Evidenční číslo: E20797. Redakční rada: Mgr. Natálie Jaššová,
Ivana Kobelová, Ing. Patrik Schramm, Marie Stránská, DiS., Mgr. Ivana Tomandlová – šéfredaktorka.
Příjem inzerce: +420 556 312 040, svc@budisovnb.cz. Příjem příspěvků: rr-bnb@seznam.cz
Tisk: René Daubner – Apro, Ruská 1449/10, 792 01 Bruntál. Náklad: 400 výtisků. Cena: 10 Kč.
Uzávěrka příštího čísla je 20. 3. 2021.
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