BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

INFORMACE Z ÚŘADU OBČANŮM

Slovo starosty
Vážení občané,
rok se sešel s rokem a my
opět můžeme bilancovat,
těšit se na vánoční svátky
a konec roku. Letošní rok
byl díky číslu 18 na konci
letopočtu významný a mohli jsme společně oslavit 100
let vzniku samostatného Československého státu. Připomenuli jsme si čtvrtstoletí vzniku
České republiky a také pohnutější milníky našeho státu jako byla
Mnichovská dohoda, Pražské jaro
a následný vpád vojsk Varšavské
smlouvy, Vítězný únor. Historii
naší vlasti je potřeba si připomínat
a být hrdi na vlastence pány Masaryka, Štefánika, Beneše, Kramáře,
Švehlu a další, bez kterých by samostatné Československo nikdy
nevzniklo. Jsou hodni naší úcty za
svou odvahu a vytrvalost. Měli
bychom si vážit, že žijeme ve
svobodné demokratické zemi,
a buďme hrdí na svoji vlast, na
náš Budišov, kde jsme se narodili. Každý z Vás svojí každodenní prací přispívá k rozvoji
a píše historii naší krásné vlasti,
i Budišova. Bohužel někdy mám
pocit, že dva nejvyšší ústavní
činitelé v naší republice odkaz
TGM nenásledují, politická scéna
hrubne a komunisté se vrací k moci, z čehož
je mi 29 let po sametové revoluci smutno.
Na začátku října se uskutečnily komunální volby. Pozice starosty a místostarosty zůstaly ve stejném obsazení.
Děkujeme Vám za vaše hlasy, vážíme si toho. Jelikož
základ slova starosta je starat se, budeme se tedy o Vás
„starat“, jak nejlépe budeme umět a beze zbytku naplňovat význam těchto slov. Naším cílem je pečovat o rozvoj
města nejen po té investiční stránce (nové chodníky, kva-

litní cesty, odpovídající bydlení apod.), ale i po té neinvestiční,
nehmatatelné, avšak neméně důležité. Budeme se snažit, aby
město nabízelo dostatek možností kulturního a volnočasového vyžití pro občany v každém věku, aby zde byla k dispozici
maximální možná škála služeb, fungující spolky, vytvářet příznivé podmínky pro podnikatele zaměstnávající naše obyvatele, řešit bezpečnost a mnohem více… Zkrátka aby Budišov
byl příjemným místem pro Váš život. Samozřejmě bez radních
a zastupitelů by to nešlo. Z jedné třetiny se nám obměnilo zastupitelstvo a já se těším na plodnou spolupráci se všemi a věřím, že se nám podaří splnit body z našich volebních programů.
Děkuji pěti zastupitelům, kteří mandát neobhájili, nebo se jej
vzdali, za předchozí práci pro město.
Toto číslo je poslední v roce, nebudu vás tedy zatěžovat informacemi o investičních akcích, které budou zahajovány až
na jaře, k tomu bude ještě dost příležitostí. Vrátím se k oslavám vzniku 100 let samostatného Československého státu
v Budišově. Nápad či podnět, jak toto u nás oslavit společně, zazněl na Spolkovém sněmu o Velikonocích hlavně z úst
zástupců Starooldřůvanů. Vůbec jsem netušil, že se toho tak
spolky a městské příspěvkové organizace chytnou. Výsledek
stál opravdu za to a všem, kteří se na organizaci podíleli,
upřímně děkuji. Za mě to byla skvělá akce, pamětní lípy ve
městě i na vesnicích a pamětní deska v parčíku u Letokruhů
nám budou připomínat toto významné výročí.
S koncem roku bych si tedy dovolil poděkovat všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na chodu či rozvoji města. Ať
jsou to zastupitelé, zaměstnanci městského úřadu, příspěvkových organizací, městských ﬁrem, ale také členové spolků,
zájmových organizací i samotní občané. Psal jsem to již několikrát, bez Vás všech by to nešlo.
Vážení a milí občané, blíží se nejkrásnější svátky v roce.
V tomto krásném vánočním čase je potřeba se zastavit, přestat
se neustále za něčím honit. Věřím, že strávíte vánoce v okruhu svých nejbližších, samozřejmě i vzpomeneme na ty, co již
bohužel nejsou mezi námi. Vždyť rodina, naši přátelé jsou základním kamenem stavebnice s názvem život.
Dovolte, abych vám popřál spokojené prožití vánočních svátků, v novém roce hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních
úspěchů. Našemu městečku do budoucna přeji jen to nejlepší,
když všichni společně přiložíme ruku k dílu a nebudeme lhostejní k dění ve městě, budeme se nám zde lépe žít.
Ing. Patrik Schramm, starosta města

Střípky z radnice
 Během měsíce října začaly práce na první etapě rekonstrukce chodníků na ulici Dukelská ve směru od hřbitova směrem ke křižovatce s ulicí Palackého, která byla
podpořena dotací z Moravskoslezského kraje. V současné době je tato část chodníků již ve fázi dokončování,
radou města bylo na základě předložené cenové nabídky
rozhodnuto o pokračování rekonstrukce chodníků po celém zbývajícím úseku ulice Dukelská až po křižovatku
s ulicí Jiráskovou. Tato rekonstrukce bude hrazena pouze
z rozpočtu města a termín dokončení byl stanoven na kvě-
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ten příštího roku. Nicméně vzhledem k tomu, že počasí
nám stále přeje, tak se ihned rozeběhly výkopové práce na
prvním úseku mezi ulicemi Palackého a Lidická a v době
psaní tohoto článku již probíhá pokládka dlažby i v tomto
úseku. Protože se množí dotazy, zda budou nové chodníky
i na druhé straně Dukelské, tak mohu občany ubezpečit,
že nový kabátek dostane celá ulice. Opět prosíme všechny
občany, kteří v této oblasti bydlí, aby byli trpěliví a měli
pochopení pro možná dopravní omezení po dobu rekonstrukce.
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 V říjnu začala společnost ČEZ Distribuce a.s. s výměnou
elektrického vedení na ulicích Československé armády,
Komenského, Pivovarská a v jejich okolí, která s sebou
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nese také výměnu všech betonových sloupů. Celá akce
je zcela v režii společnosti ČEZ Distribuce a.s., která by
měla pravidelně informovat o případných výpadcích dodávek elektrické energie. Bohužel, celá tato výměna se
dotýká i našeho veřejného osvětlení, protože po skončení prací ČEZu musíme všechna naše svítidla a vedení VO
přemístit na nové sloupy. Jedná se o poměrně velkou část
města, takže je velmi pravděpodobné, že se budeme potýkat s výpadky osvětlení po dobu převěšování, za což se
předem omlouváme. Útěchou může být informace, že dojde k výměně všech starých volných vedení za izolované,
a do budoucna se tak výrazně omezí poruchy veřejného
osvětlení způsobované velkým větrem.
 Vánoce se nám pomalu blíží, a protože ve Starých Oldřůvkách máme čerstvě vybudovaný Park setkávání, rozhodli
jsme se zde novým vánočním osvětlením zkrášlit nově
zasazenou jedli a altán. Za nazdobení bych tímto rád poděkoval Tomáši Mikulíkovi a Janu Ospalíkovi. Věříme, že
výsledek potěší nejen všechny děti, ale i dospělé.
Ing. Pavel Jílek, místostarosta města
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Zastupitelstvo města
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16 (občané
České republiky s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické
osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17 (cizí stání
občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají právo na
neupravený text usnesení, který je k dispozici na sekretariátu
vedení města, Halaškovo náměstí 2, Budišov nad Budišovkou.
Ustavující zastupitelstvo dne 31. října 2018
(Přítomno: 15 členů zastupitelstva města, do zvolení starosty
města řídil jednání Ing. František Vrchovecký, poté Ing. Patrik
Schramm, nově zvolený starosta města)
V souladu s § 84 zákona o obcích zastupitelstvo:
 bere na vědomíí informaci o výsledku voleb do zastupitelstva města:
o KSČM
2 mandáty
o SNK Budišovsko 4 mandáty
o ODS
5 mandátů
o ČSSD
1 mandát
o KDU-ČSL
3 mandáty
do zastupitelstva byly zvoleny 4 ženy a 11 mužů;
 složení slibu zastupitelů města, poté nové zastupitelstvo
 schvaluje program, hlasování o každém bodu programu
zvlášť, veřejně, zdvižením ruky;
(15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 schvaluje ověřovatele zápisu, Romana Pecníka a Bc. Josefa Poljaka;
(15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 schvaluje komisi pro přípravu usnesení, Ing. Pavla Brodského, Ing. Rostislava Kyncla a Mgr. Ivanu Tomandlovou;
(15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 schvaluje, že pro výkon funkce bude dlouhodobě uvolněn
ze zaměstnání starosta a místostarosta města;
(15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 schvaluje, že rada města bude pracovat v počtu 5 členů;
(15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 volíí do funkce starosty Ing. Patrika Schramma;
(15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 volíí do funkce místostarosty Ing. Pavla Jílka;
(15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 volíí další členy rady města:
MUDr. Zdeňka Flatanovského;
(3 pro, 5 proti – Ing. P. Brodský, Ing. R. Kyncl, MUDr.
V. Mikulíková, Mgr. I. Tomandlová, 7 se zdrželo – Mgr.
P. Franěk, V. Dušek, Mgr. N. Jaššová, P. Modelský, R. Pecník, Bc. J. Poljak, Ing. P. Schramm)
Ing. Pavla Brodského;
(15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
Mgr. Ivanu Tomandlovou;
(15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
Mgr. Natálii Jaššovou;
(15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 schvaluje tříčlenný kontrolní a ﬁnanční výbor;
(15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 volíí do funkce předsedy kontrolního výboru:
Ing. Františka Vrchoveckého;
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(14 pro, 0 proti, 1 se zdržel - Ing. František Vrchovecký)
 volíí do funkce předsedy ﬁnančního výboru:
Desanku Sekerkovou;
(2 pro, 0 proti, 13 se zdrželo - Ing. P. Brodský, Ing. R. Kyncl,
MUDr. V. Mikulíková, Mgr. I. Tomandlová, Mgr. P. Franěk,
V. Dušek, Mgr. N. Jaššová, P. Modelský, R. Pecník, Bc.
J. Poljak, Ing. P. Schramm, Ing. F. Vrchovecký)
MUDr. Věru Mikulíkovou;
(14 pro, 1 proti – MUDr. Flatanovský, 0 se zdrželo)
 volíí do funkce členů kontrolního výboru Desanku Sekerkovou a Mgr. Petra Fraňka;
(14 pro, 0 proti, 1 se zdržel – Mgr. Petr Franěk)
 volíí do funkce členů ﬁnančního výboru Petra Modelského
a Vladana Duška;
(14 pro, 0 proti, 1 se zdržel – Vladan Dušek)
 stanovuje neuvolněným členům zastupitelstva za výkon
funkce odměny za měsíc ve výši:
o člen rady 2 000 Kč
o předseda výboru zastupitelstva/komise rady města
1 000 Kč
o člen výboru zastupitelstva/komise rady města 800 Kč
o člen zastupitelstva bez dalších funkcí 500 Kč
a stanovuje nečlenům zastupitelstva za výkon funkce
odměny za měsíc v následujících částkách:
o předseda výboru/komise města 500 Kč
o člen výboru/komise města 300 Kč
Odměna bude poskytována ode dne 1. 11. 2018; v případě
nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složení
slibu; v případě budoucích změn v obsazení jednotlivých
funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce; v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města se stanovuje odměna
jako souhrn odměn, do souhrnu jsou zahrnuty vždy maximálně 2 odměny za funkce s nejvyšší odměnou schválenou
zastupitelstvem města tak, že za funkci s vyšší odměnou
se poskytuje odměna ve výši schválené zastupitelstvem
města a za funkci s nižší odměnou se poskytuje odměna
ve výši schválené zastupitelstvem města ponížená o částku
za odměnu neuvolněného člena zastupitelstva bez dalších
funkcí;
(15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 schvaluje v souladu s ust. § 80 odst. 1) a 2) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytování příspěvků z peněžního fondu či
z rozpočtu obce
o členům zastupitelstva příspěvek na úhradu zvýšených
nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti s přijímáním
projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a při zastupování města na veřejných občanských
obřadech;
o uvolněným členům zastupitelstva příspěvky za stejných
podmínek a ve stejné výši jako zaměstnancům Města
Budišov nad Budišovkou dle Zásad pro použití prostředků fondu zaměstnavatele;
(15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 souhlasí s návrhem usnesení zastupitelstva města;
(15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
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Volební výsledky v Budišově nad Budišovkou
– volební účast 44,7%
Komunistická strana Čech a Moravy
1. MUDr. Zdeněk Flatanovský
2. Desanka Sekerková

pořadí na kandidátce
3.
1.

Sdružení nezávislých kandidátů Budišovsko
1. Ing. Pavel Jílek
2. Ing. Rostislav Kyncl
3. MUDr. Věra Mikulíková
4. Ing. Pavel Brodský

počet hlasů
266
203

1.
2.
3.
5.

483
373
357
357

1.
2.
4.
14.
3.

532
346
301
295
288

Česká strana sociálně demokratická
1. Roman Pecník

1.

204

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
1. Mgr. Natálie Jaššová
2. Mgr. Petr Franěk
3. Ing. František Vrchovecký

3.
1.
5.

358
352
272

Občanská demokratická strana
1. Ing. Patrik Schramm
2. Mgr. Ivana Tomandlová
3. Vladan Dušek
4. Bc. Josef Poljak
5. Petr Modelský

místostarosta města
člen rady města
starosta města
členka rady města

členka rady města

Pozn.: Mgr. Petr Franěk se vzdal mandátu a nahradil jej Alois Bečica.

Povolování staveb
Chci upozornit všechny občany Města Budišov nad Budišovkou,
že od 1.1.2018 byl novelizován stávající stavební zákon (zákon č.
183/2006 Sb.). V médiích vždy zazní, že to pomůže zjednodušit
a zkrátit vyřízení povolení u stavebního úřadu. Zapomenou však
doplnit informace o množství potřebných podkladů, které si musí
obstarat sám stavebník před podáním žádosti ke stavebnímu úřadu. Stavebnímu úřadu pak nezbude nic jiného než přerušit řízení
a vyzvat stavebníka k doplnění těchto podkladů. Řízení se tím
protahuje a na vině není stavební úřad.
Doporučuji tedy všem, kteří hodlají provádět jakékoliv stavby
nebo opravy či stavební úpravy svých staveb, aby se přišli nejdříve informovat na stavební úřad, zda se jedná o práce, které podléhají ohlášení či povolení podle stavebního zákona, nebo musí
být stavba alespoň umístěna. Stavbou podle stavebního zákona
je také třeba v OBI zakoupený dřevěný sklad nářadí, který pak
bude postaven na terén na čtyři betonové dlaždice. Záleží také na
tom, jak daleko bude umístěn od hranice pozemku, zda se nachází
v zastavěném území podle schváleného územního plánu města,
nebo bude v městské památkové zóně.
Stavby, které nevyžadujíí rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas jsou popsány v § 79 odst. 2 stavebního zákona a splňují
všechny podmínky příslušného odstavce a nacházejí se v zastavěném území nebo zastavitelné ploše. Pro ostatní stavby je potřeba

vždy
y alespoň územní souhlas pro umístění stavby, případně ještě
ohlášení nebo stavební povolení.
Stavební zákon je stále složitější, a proto je lepší se raději informovat předem.
Jsem rád, že někteří občané již pochopili, že návštěva kanceláře stavebního úřadu nebo také konzultace po telefonu jim ušetří
pozdější starosti i případné vyšší náklady spojené se zajišťováním většího množství pokladů pro dodatečné povolení stavby, pokud stavbu již zahájili nebo dokonce celou realizovali.
*
Územní plán města
V současné době se zpracovatel vypořádává s připomínkami
a námitkami k návrhu územního plánu, poté se ke zpracovanému
materiálu vyjádří dotčené orgány a pak tuto variantu zapracuje
projektant do mapových podkladů ÚPD. poté bude svoláno veřejné projednávání nového územního plánu Města Budišov nad
Budišovkou, při kterém se budou moci občané seznámit s navrhovanými změnami. Pokud by byly uplatněny další námitky, musí
být po jejich vypořádání podklady znovu předloženy dotčeným
orgánům k vyjádření. Nebude-li pak potřeba již upravovat mapové podklady, připraví se celý územní plán k projednání v zastupitelstvu města. Schválení územního plánu zastupitelstvem města se
předpokládá v říjnu 2019.
Pavel Malec, stavební úřad

Spuštění evidence odpadů v našem městě
V prosinci 2018 bude v našem městě spuštěn systém evidence
odpadů ECONIT. Jedná se o chytrou evidenci odpadů z do-

mácností, díky níž budou ty domácnosti, které se rozhodly poctivě třídit, nadále odměňovány úlevou na ročním poplatku za
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svoz komunálního odpadu. Město zakoupilo software na online evidenci našich odpadů společně s mobilními terminály
na skenování kódů z pytlů, potažmo z nádob. Úplné spuštění
programu je plánováno na 21. 12. 2018.
Evidence je určena pro všechny občany, kteří se rozhodnou třídit odpad asoučasně tím přispět ke snížení množství směsného
komunálního odpadu, končícího na skládkách.Těm, kteří budou
zapojeni do systému, bude poskytnuta úleva pro poplatek za každý započtený naplněný pytel plastu nebo naplněnou nádobu ve
výši 8 Kč a za každý započtený 1 kg papíru ve výši 2 Kč. Občané, kteří nebudou třídit, budou platit za odpad plnou částku ve
výši 600 Kč na osobu, stanovenou obecně závaznou vyhláškou.

Nový inovativní systém třídění odpadů
ECONIT bude naše odpady monitorovat.
Občané se však samotného monitorování
nemusí obávat, neboť jeho cílem nebude
zjišťovat, kdo a co do odpadu vyhodí, ale
zmapovat vyseparované složky odpadu.
Občané budou své odpady třídit tak, jak
jsou zvyklí dodnes, tedy do pytlů (obdrží bezplatně na Městském
úřadě), nebo nádob(obdrží formou smlouvy o výpůjčce). Na
úřaděobdrží také nálepky s QR kódy, které budou nalepovat
přímo na pytle, popř. nádoby, naplněné vytříděným odpadem.
QR kódy nebude potřeba přelepovat průhlednou izolepou.
Evidence se bude nadále týkat separace plastů (spolu s tetrapaky a kovy) a papíru. Kódy budou obsahovat informace o druhu tříděného odpadu, pořadové číslo a identiﬁkaci domácnosti.
Takto označené pytle a nádoby budou pracovníkem technických
služeb načteny a zaevidovány. Zapojení se do systému je dobrovolné a občané, kteří jsou zavedeni v současné evidenci čárových kódů, budou automaticky převedeni do systému nového.
QR kódy budou k dispozici od 10. 12. 2018na Městském úřadě,
ulice Partyzánská 229 v kanceláři č. 9.
*
Třídění kovů
Od ledna 2019 mají občané možnost třídit kovy spolu s plastovým obalem. Kovy lze přidávat do pytlů nebo nádob označených QR kódy nebo do žlutých kontejnerů rozmístěných ve
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BUDIŠOV JIH

PLAST, PAPÍR

NEBEZPEČNÝ ODPAD

10.–12.5. Guntramovice – kontejner na objemný odpad

BUDIŠOV SEVER

SKLO

TEXTIL

17.–19.5. Staré Oldřůvky – kontejner na objemný odpad

MÍSTNÍ ČÁST

BIOODPAD

MOBILNÍ SVOZ ELEKTRA

24.–26.5. Podlesí nad Odrou – kontejner na objemný odpad
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městě. Nadále mohou občané odevzdávat bezplatně kovy také
na Sběrném dvoře, na ulici 9. Května 480 do kontejneru, označeném na drobné kovy.
Mezi kovový odpad patří:
- víčka od jogurtů, prázdné nápojové plechovky
- prázdné konzervy, tuby, kovové uzávěry

Mezi kovový odpad nepatří:
- obaly od deodorantů ve spreji, motorových olejů, benzínu, barev a dalších chemických látek, tyto odpady patří
mezi nebezpečný odpad, proto se sbírají odděleně při mobilních svozech nebezpečného odpadu.
Ing. Jana Modelská, referent BHSŽPVÚP

Matrika
Matriční úřad v Budišově nad Budišovkou zapisuje matriční události jako je narození, uzavření manželství a úmrtí a pro tyto účely
vede matriční knihy narození, manželství a úmrtí. Matriční knihy
narození jsou u zdejšího úřadu uloženy po dobu 100 let od posledního zápisu, knihy manželství a úmrtí po dobu 75 let od posledního zápisu. Po uplynutí těchto lhůt jsou postupně protokolárně
předávány k archivaci Zemskému archivu v Opavě. Působnost
matričního úřaduje pro město Budišov nad Budišovkou a jeho
části – Guntramovice, Podlesí a Staré Oldřůvky a dále pak pro
obec Svatoňovice, Staré Těchanovice, Kružberk a Nové Lublice.
Matriční úřad zajišťuje svatební obřady a to jak v obřadní síni,
tak i mimo úřad, na tzv. jiném vhodném místě; nejčastěji na zahradách domů snoubenců, na významných místech nacházejících
se na území matričního obvodu nebo také na Davidově mlýně ve
Starých Těchanovicích a jemu podobných zařízeních. Na přání
občanů zajišťuje také slavnostní připomenutí výročí uzavření
sňatků, tj. svateb zlatých a diamantových. Připravuje i slavnostní
uvítání nových občánků našeho města do života.
Další nejčastější činností matričního úřadu je vydávání druhopisů
matričních dokladů a dalších dokladů potřebných pro různé životní situace, a to na žádost občanů, vyřizuje žádosti o povolení změny jména a příjmení, přijímá souhlasná prohlášení rodičů k dosud

nenarozeným a k narozeným dětem, tzv. určení otce. Na pracovišti matričního úřadu se provádí ověřování shody opisů nebo kopie
s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace)
a také zprostředkovaná identiﬁkace.
*
Ohlašovna a evidence obyvatel
Pracoviště vede evidenci obyvatel města Budišova nad Budišovkou a jeho částí, eviduje všechny změny, které se této evidence
týkají, tj. přihlašuje, ruší, ukončuje trvalé pobyty občanů. S touto
agendou souvisí agenda občanských průkazů - při změně trvalého
pobytu občanů je nutno tuto nejprve nahlásit na ohlašovnu MěÚ
Budišov n/B., a teprve poté si občané musí podat žádost na MěÚ
Vítkov o nový občanský průkaz z důvodu změny údaje o místu
trvalého pobytu. Pracoviště rozhoduje ve správním řízení ve věci
zrušení údaje o místě trvalého pobytu občanů s trvalým pobytem
na území města Budišova nad Budišovkou a jeho místních částí.
Dále zabezpečuje úkoly s přípravou, průběhem a provedením voleb - připravuje a aktualizuje voličské seznamy a vydává voličské
průkazy.
Podle zvláštního zákona přiděluje čísla popisná a evidenční.
Ing. Miluše Večerková, matrika a evidence obyvatel

Informace k daňovému přiznání
k dani z nemovitých věcí
Sdělujeme občanům, že ve čtvrtek 17.1.2019 v době od 8,00
do 15,00 hodin se v budově Městského úřadu ve Vítkově uskuteční výjezdní den Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
Územní pracoviště v Opavě. Účelem bude výběr daňových přiznání k dani z nemovitých věcí. Pracovníci ﬁnančního úřadu
poskytnou informace a tiskopisy k dani z nemovitých věcí.
Povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí do

31. ledna mají poplatníci, u kterých došlo ke změně okolností
rozhodných pro stanovení daně ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím, například koupě nebo prodej nemovitosti
v roce 2018.
Úřední dny na Územním pracovišti v Opavě jsou vždy v pondělí a ve středu od 8,00 do 17,00 hodin.
Miroslava Zatloukalová, MěÚ Budišov nad Budišovkou

Informace z bytového odboru
V současné době vlastní Město Budišov nad Budišovkou 20 bytových domů. V těchto bytových domech se nachází 143 bytů,
z toho 15 bytů je v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pivovarská 317, 4 byty jsou bezbariérové v Domě s pečovatelskou
službou na ulici Mlýnská 124 a 9 bytů je volných z důvodu nevyhovujícího technického stavu. Město Budišov nad Budišovkou spravuje také 27 nebytových prostor, ať už jsou to kanceláře, skladové prostory či prostory pro služby obyvatelům.
Správu bytů a nebytových prostor vykonává Městský úřad Budišov nad Budišovkou, odbor bytového hospodářství, služeb,
životního prostředí, výstavby a územního plánování, který se
nachází na Partyzánské ulici č. p. 229.
V těchto bytových domech žije 318 obyvatel, což je necelých
11 % obyvatel Města Budišov nad Budišovkou.
V současné doběměsto pronajímá ze svého majetku byty i ne-

bytové prostory na základě zveřejnění nabídky bytu či nebytového prostoru na úřední desce (fyzická úřední deska se nachází
před radnicí na Halaškově náměstí č.p. 2 nebo na webových
stránkách Města Budišov nad Budišovkou) za vyhláškou předem stanovených podmínek. Žadatelé o přidělení bytu/nebytového prostoru se mohou o přidělení bytu/nebytového prostoru
ucházet na základě písemné žádosti, kterou podají ve stanoveném termínu na podatelnu Městského úřadu Budišov nad
Budišovkou.Rada města Budišov nad Budišovkou rozhoduje
o přidělení bytu/nebytového prostoru s přihlédnutím na doporučení sociální a bytové komise.
Bytový fond je již zastaralý, proto Město Budišov nad Budišovkou investuje nemalé ﬁnanční prostředky do oprav, ať už
vnějších či vnitřních částí domů.
Ivona Nesvadbová, referent bytového hospodářství
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Informace k dopravnímu značení ve městě
Ohledně dopravního značení ve městě vládne již dlouhou dobu
značný informační chaos. Většina občanů je přesvědčena, že
si město může na svém území a na svých místních komunikacích umisťovat dopravní značení zcela libovolně, dle svého uvážení a potřeb. Bohužel tomu tak není. Každé dopravní
značení – od běžné dopravní značky, zřizování přechodů pro
chodce či vytvoření libovolné zóny (pěší zóna, zóna zákazu parkování apod.) – podléhá procesu povolování správního
orgánu obce s rozšířenou působností, kterým je pro nás Městský
úřad Vítkov. Pro vydání povolení je dále nutný souhlas Policie
ČR. A aby to povolení nebylo možné získat příliš jednoduše, od
letošního roku požaduje Dopravní inspektorát Policie ČR k vydání souhlasu kompletní projektovou dokumentaci, zpracovanou

specializovaným dopravním inženýrem, kterých je v Moravskoslezském kraji jen pár. Tudíž se většina obcí dostala do „patové situace“. Když umístí dopravní značení bez povolení, riskuje
vysokou pokutu od PČR. Když o povolení a souhlas obec požádá, musí mít nejprve zpracovanou projektovou dokumentaci (na
každou jednotlivou značku!) od projektanta, který je zcela zahlcen a čekací doba na takový projekt se protahuje na bezmála rok.
O nákladnosti celé této anabáze už ani nemluvě.
Povolení není potřeba pouze k výměně starých a poškozených již
jednou umístěných značek. Proto žádáme občany o pochopení
a trpělivost v případě žádostí o úpravu dopravních situací ve městě, opravdu není v našich silách tento absurdní proces ovlivnit ani
urychlit. Bc. Gabriela Roháčová, DiS., vedoucí odboru BHSŽPVÚP

Dotace na obnovu staveb v městské památkové zóně
Město Budišov nad Budišovkou vyčleňuje každý rok ve svém
rozpočtu částku určenou na opravy a obnovu staveb, které se
nachází v Městské památkové zóně. Každý občan, který vlastní památkově významnou stavbu nebo dům v Městské památkové zóně, si může o tuto dotaci požádat. Dotace hradí rozdíl
mezi opravou běžným způsobem a zvýšenými náklady vyplývajícími z podmínek Úřadu památkové péče a je poskytována
na obnovu fasád, výměnu oken, střešní krytinu, klempířské
a umělecké prvky, a to na uličním průčelí stavby nebo na jinak,

z veřejných míst, pohledově významných plochách. Propláceny jsou již realizované práce na základě předložených faktur.
Termín pro podání žádostí o poskytnutí dotace na obnovu
exteriéru památkově významné stavby je stanoven do 31. ledna 2019. Formulář žádosti a bližší informace jsou k dispozici
u p. Gabriely Roháčové, MěÚ ul. Partyzánská č. p. 229, kancelář č. 5 nebo na internetových stránkách města: www.budisov.eu ve složce Dokumenty městského úřadu.
Bc. Gabriela Roháčová, DiS., vedoucí odboru BHSŽPVÚP

Kácení dřevin rostoucích mimo les
V rámci ochrany a péče o přírodu nemá náš městský úřad dle
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen
„zákon“) příliš mnoho kompetencí. Jako malá, tzv. „jedničková“
obec zajišťujeme přenesený výkon státní správy v oblasti životního prostředí pouze na úseku povolování kácení dřevin rostoucích
mimo les – tzn. všech stromů v obci i mimo obec v rámci našeho
katastrálního území, které nerostou na pozemcích určených k plnění funkce lesa. Dle § 7 tohoto zákona jsou dřeviny chráněny
před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana
přísnější (např. památné stromy, či dřeviny nacházející se v chráněných oblastech). Nedovolenými zásahy do dřevin, které jsou
v rozporu s požadavky na jejich ochranu, se rozumí zásahy vyvolávající poškozování nebo ničení, které způsobí podstatné nebo trvalé snížení jejich ekologických nebo společenských funkcí nebo
bezprostředně či následně způsobí jejich odumření.
Péče o dřeviny, zejména pak jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků pozemku, na kterém dřevina roste.
Kdy povolení ke kácení nepotřebujete?
 pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce
130 cm nad zemí,
 pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených
zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
 pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
 pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném
území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozem-

ku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se
způsobem využití pozemku zeleň.
Ve všech ostatních případech je potřeba ke kácení povolení. Žádost o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
je k dispozici na webových stránkách města: www.budisov.eu,
v sekci Dokumenty městského úřadu – životní prostředí, nebo
na MěÚ Odbor bytového hospodářství, služeb, životního prostředí, výstavby a územního plánování na ul. Partyzánská 229.
Povolení lze dle § 8 odst. 1 zákona vydat pouze ze závažných
důvodů po zhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny.
V případě vydání kladného povolení ke kácení je nutné počítat
s nařízením náhradní výsadby, která je kompenzací za vzniklou
ekologickou újmu. Tato náhradní výsadba je počítána pomocí
aplikace AOPK (na internetu volně k dispozici zde: https://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html). Za jeden pokácený strom tak
může být nařízena výsadba až pěti nových dřevin a to na pozemku
žadatele či po dohodě na náhradních pozemcích určených k výsadbě, které jsou ve vlastnictví Města Budišova. Jen za letošní rok
(do konce října) byla nařízena výsadba 251 nových stromů.
Prosím, než půjdete žádat o povolení ke kácení, zkuste se zamyslet nad tím, zda je to nutné a zda je to opravdu z důvodu špatného
zdravotního stavu dřeviny. Protože i když se za každý pokácený
strom vysadí několik nových, potrvá několik desítek let, než bude
nový strom schopen plnit své přirozené funkce ve stejném rozsahu jako ten původní.
Bc. Gabriela Roháčová, DiS., vedoucí odboru BHSŽPVÚP

Příspěvek města na kastraci koček a kocourů
Ráda bych občanům města připomněla, že od 1. 1. 2016 vstoupilo
v platnost Opatření města Budišov nad Budišovkou pro regulaci
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populace toulavých a opuštěných zvířat. Toto opatření bylo přijato na základě zvýšeného výskytu toulavých koček v některých
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lokalitách města a jejich nekontrolovaném množení. Bylo přijato v souladu se zákonem č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání (dále jen „zákon“). Na základě tohoto opatření poskytuje
město Budišov n. B. svým občanům příspěvek na kastraci koček
a kocourů.
V souvislosti s nárůstem toulavých zvířat docházelo ve zvýšené míře také k případům jejich týrání. Je potřeba upozornit, že i usmrcování nechtěných koťat je dle zákona zakázáno
(§5 odst. 1) porušení a šetří se jako přestupek a stejně jako u prokázaného týrání lze uložit pokutu až do výše 200 tis. Kč (§27 odst.
12 písm. b).
Kočka může mít až tři vrhy koťat za rok, každý po šesti mláďatech
Nejjednodušším postupem, jak předejít starostem s nechtěnými
koťaty je kastrace. Pod pojmem kastrace rozumíme operativní
odstranění zárodečných žláz. Jedná se o drobný a bezpečný chirurgický zákrok, který provádí většina veterinárních lékařů.
V letošním roce bylo v rozpočtu města na kastrace rezervová-

no 20.000,- Kč, zájem byl bohužel nižší než v minulých letech
a k 20. 11. byly vyčerpány pouze 4.000,- Kč. Za rok lze žádat až na
tři kastrace, v odůvodněných případech i více.
Finanční příspěvek je možno po celý rok vyplácet občanům města
Budišov n. B. a jeho místních částí, kteří nechají svou kočku nebo
kocoura vykastrovat. Výška příspěvku je 500 Kč při kastraci kočky,
250 Kč při kastraci kocoura. Žádost o příspěvek je k dispozici na
Městském úřadě, odboru bytového hospodářství, služeb, životního
prostředí, výstavby a územního plánování (Partyzánská ul. 229)
nebo v elektronické formě na webových stránkách města: www.
budisov.eu, v záložce Městský úřad, Dokumenty MěÚ, Formuláře
z odborů, sekce Životní prostředí. Vyplněnou žádost společně s dokladem od veterinárního lékaře lze předložit ke schválení příspěvku
u p. Gabriely Roháčové, MěÚ Partyzánská 229, kancelář č. 5. Po
schválení je částka vyplácena hotově na pokladě MěÚ na Halaškově náměstí nebo zaslána bezhotovostně na účet.
Bc. Gabriela Roháčová, DiS., vedoucí odboru BHSŽPVÚP

Informace z výkonu veřejného opatrovnictví
Město Budišov nad Budišovkou vykonává dlezák. č. 89/2012
Sb. občanského zákoníku veřejné opatrovnictví osobám omezeným ve svéprávnosti, a to zejména klientům Chráněného bydlení Budišov nad Budišovkou, Podpory samostatného bydlení
Budišov nad Budišovkou a také občanům našeho města.
Hlavní úlohou opatrovníka je starat se o naplnění opatrovancových práv a chránit jeho zájmy. Opatrovník také dbá o zdravotní stav opatrovance. Aby mohl tyto úlohy dobře plnit, musí
udržovat s opatrovancem vhodným způsobem a v potřebném
rozsahu pravidelný kontakt a projevovat o opatrovance skutečný zájem. Při zastupování opatrovance musí opatrovník vycházet z názoru a přání opatrovance. Při právním jednání vždy vysvětlí opatrovanci srozumitelně povahu a následky rozhodnutí,
která je potřeba učinit. Opatrovník při plnění svých povinností
naplňuje opatrovancova právní prohlášení a dbá jeho názorů,
i když je opatrovanec projevil dříve. Není-li to možné, postu-

puje opatrovník podle zájmů opatrovance.
Dále musí veřejný opatrovník vykonávat funkci řádného hospodáře s jejich ﬁnančními prostředky, které se pro každého
opatrovaného evidují jednotlivě. Z těchto ﬁnančních prostředků jsou hrazeny úhrady za ubytování a z bankomatu jsou vybírány ﬁnance pro jejich denní osobní potřebu.
Z pozice veřejného opatrovníka mohu konstatovat, že spolupráce se sociální službou Podporou samostatného bydlení Budišov nad Budišovkou a se sociální službou Chráněné bydlení
Budišov nad Budišovkou je na velmi dobré úrovni, a to jak
s vedením těchto služeb, tak i s pracovníky v přímé péči. Touto
cestou bych jim chtěla za jejich kladný přístup poděkovat.
Příležitostně se opatrovník zapojuje do volnočasových aktivit
opatrovanců, aktivně se zajímá o jejich soukromý život, život
v sociální službě, o jejich bydlení a jejich potřeby celkově.
Jana Skalková, referent soc. věcí odboru BHSŽPVÚP

Oprava místní komunikace ul. Dukelská
Během listopadu 2018 bude
dokončena realizace projektu „Rekonstrukce chodníků
v oblasti ul. Dukelská I. etapa“. Tento projekt byl spoluﬁnancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje částkou 400.000,- Kč. Celkové
náklady na rekonstrukci činí 1.550.212,- Kč.
Stavebníkem je ﬁrma Rosis s.r.o. Rekonstruovány byly chodníky kolem páteřní komunikace města – ul. Dukelské - o celkové výměře 917 m². Nové
dláždění chodníků bylo
položeno od sportovní
haly a hasičské zbrojnice,
kolem hřbitova po Domov Letokruhy a Dětský
domova, až po křižovatku
s ul. Jiráskovou. Realizace tohoto projektu výrazně přispěla ke zlepšení
stavu chodníků ve městě
a usnadnění přístupu do
všech výše uvedených
zařízení a objektů občanské vybavenosti.
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Informace ke zrušené autobusové lince
Mohelnice - Ostrava
Po projednání s dopravci bylo nakonec dohodnuto, že spojení
za zrušené spoje zajistí dopravce TQM v rámci svých pravidel-

ných linek, na kterých bude zajišťovat dopravu až do června
2019.
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Spojení tedy bude zajištěno novými spoji v rámci 3 autobusových linek, avšak tyto spoje budou zajištěny jedním vozidlem,
tedy bez přestupu.
Odjezd z Guntramovic bude v 7:10, z Budišova v 7:25, z Vítkova v 7:40 s příjezdem do Ostravy-Svinova v 8:55 h.
Zpáteční spoj vyjede z Ostravy-Svinovave 14:48, ve Vítkově
bude v 15:55, v Budišově v 16:13 a v Guntramovicích v 16:24 h.
Přikládáme jízdní řády linek 231, 236 a 237, ve kterých jsou
žlutě vyznačeny nové spoje, nahrazující Mohelnickou linku.
Bohužel, nový spoj nestihnou dojíždějící ze Starých Oldřůvek,
neboť ti přijíždí 7:28 hod. Upozornil jsem na to společnost
KODIS, která jízdní řády připravuje, odpověď zní: K prosin-

ci už se to skutečně nestihne, opravdu jsme byli rádi, že jsme
spojení alespoň nějakým způsobem zajistili. Nicméně do červnových JŘ to napravíme, aby skutečně byly pořešeny všechny
potřebné návaznosti.
Do 8. června 2019 bude autobusovou dopravu zajišťovat společnost TQM a poté již nastoupí nový dopravce ČSAD Vsetín.
100% nových autobusů bude mít klimatizaci, wi-ﬁ, LCD obrazovku, pohon na CNG. 80% vozů musí být nízkopodlažních.
Stávající ODISky budou platit, platit půjde bezkontaktní platební kartou, zastávky budou nově označeny. To vše by mělo
zlepšit komfort cestujícím.
Ing. Patrik Schramm, starosta města

Obnova operátu
Oznamujeme občanům, že v době od 14.1.2019 do 25.1.2019,
vždy pondělí a středa od 9:00 -11:00 hodin a od 12:00 – 16:00
hod bude v budově Městského úřadu Budišov nad Budišovkou, Halaškovo náměstí 2, místnost č. 27 předložen k veřej-

nému nahlédnutí katastrální operát obnovený novým mapováním na digitální katastrální mapu v katastrálním území
Podlesí nad Odrou, s možností uplatnění námitek k jeho
obsahu.

SmVaK informuje
S účinností od 1. 1. 2019 byly schváleny nové ceny vodného a stočného, a to:
Voda pitná (vodné)
39,18 Kč/m3 (bez DPH) 45,06 Kč/m3 (včetně 15 % DPH)
Voda odvedená (stočné)
34,80 Kč/m3 (bez DPH) 40,02 Kč/m3 (včetně 15 % DPH)

ZPRÁVY MĚSTSKÉ POLICIE

Některé události řešené Městskou policií v Budišově n/B.
v měsíci září a říjnu 2018
 9. 2018 - 17.12 hod. - Na
služebnu městské policie
byla telefonicky oznámena žádost o pomoc ve
věci podnapilé nájemnice
na ulici Berounská. Po
příjezdu hlídky na místo
tato nájemnice uvedla, že
se chce zabít a již nechce
žít. Jelikož byla velmi
rozrušena a hrozilo, že
své výhružky splní, byla
na místo přivolána sanitka RZS, která si paní převzala.
 1. 9. 2018 – 20.30 hod. - Na služebnu městské policie byla
telefonicky oznámena žádost o pomoc ve věci sexuálního
obtěžování jedné ženy jejím podnapilým sousedem v domě
na ul. Berounská. Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že zde mělo docházet k sexuálním narážkám a nabídkám k pohlavnímu styku. Jelikož se ze strany tohoto muže
jednalo již o opakované sexuální obtěžování, byla na místo
přivolána hlídka PČR, která si celou věc převzala. Případ
byl strážníky zadokumentován a předán PČR.
 8. 9. 2018 - 16.25 hod. - Při kontrole veřejného pořádku ve
městě byl hlídkou městské policie řešen dopravní přestupek neoprávněného parkování na vyhrazeném parkovišti na
ul. Partyzánská. Řidiči VW Passat, který zde neoprávněně
parkoval na vyhrazeném parkovišti určeném pro jiné vozidlo,
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byla za tento přestupek udělena bloková pokuta.
 13. 9. 2018 - 13.03 hod. - Bylo telefonicky oznámeno pracovnicemi APK, že na ul. Berounská u autobusového nádraží došlo k dopravní nehodě, kdy zde řidič nákladního vozidla při couvání neúmyslně srazil značku označující název
ulice. Jelikož na místě vznikla škoda na majetku třetí osobě
- městu - byl na místo přivolán odpovědný pracovník Technických služeb, který se s řidičem domluvil na úhradě a vyřešení této škody. Případ byl strážníky zadokumentován.
 20. 9. 2018 - 16.59 hod. - Přijala hlídka Městská policie tel.
oznámení, že u značky konec obce Guntramovice směrem na
Budišov nad Budišovkou, leží v příkopu sražená mrtvá srna.
Po tomto zjištění hlídka kontaktovala správce příslušné honitby, který následně zajistil její odstranění a likvidaci v kaﬁlerce. Případ byl strážníky zadokumentován.
 28. 9. 2018 – 13:00 hod. - Při kontrole veřejného pořádku ve
městě byl hlídkou městské policie řešen dopravní přestupek
neoprávněného parkování na chodníku na ul. Dukelská, kdy
zde řidič motorového vozidla neoprávněně parkoval celým
vozidlem na chodníku a tím znemožnil chodcům jeho užívání. Za tento přestupek mu byla udělena bloková pokuta.
 1. 10. 2018 - 12.10 hod. - Při kontrole veřejného pořádku
ve městě uviděla hlídka městské policie volně pobíhajícího
psa bez vodítka, kterého zde venčila jeho majitelka. Tato se
zde svým jednáním, kdy neměla psa na vodítku a nechala ho
běhat na volno, dopustila přestupku proti OZV města a za
tento přestupek jí byla udělena pokuta.
 1. 10. 2018 - 14.00 hod. - Byla na ulici Halaškovo náměstí
mužem oslovena hlídka městské policie, kdy ten jí ozná-
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mil, že na ul. Na Sídlišti nalezl při venčení psa několik kusů
ostré munice. Jednalo se o 9 kusů nábojů, které následně
hlídce MP předal a ukázal jí i místo nálezu. Tato provedla
následnou kontrolou uvedeného místa a jeho okolí, ale žádné
jiné nábojnice se zde již nepodařilo najít. Jelikož se jednalo
o nález ostré funkční munice, byla o celé věci informována
PČR Vítkov, která si přijela výše uvedené náboje převzít. Případ byl strážníky zadokumentován a předán PČR.
 5. 10. 2018 – v odpoledních hodinách - Prováděla hlídka městské policie kontrolu na dodržování zákazu vjezdu
všech motorových vozidel s dodatkovou tabulkou - vjezd
pouze na povolení Lesů České republiky. Hlídka zde v této
době provedla kontrolu šesti motorových vozidel, kdy dva
řidiči zde neměli potřebné povolení. Řidiči těchto vozidel se
zde dopustili dopravního přestupku, za který jim byla udělena bloková pokuta.
 8. 10. 2018 - 11.32 hod. - Při kontrole veřejného pořádku ve
městě byl hlídkou řešen dopravní přestupek neoprávněného parkování v zákazu zastavení na ul. Halaškovo náměstí.
Řidička vozidla zde neoprávněně parkovala v zákazu zastavení a v protisměru. Za uvedené přestupky jí byla udělena
bloková pokuta.

 12. 10. 2018 - 12.45 hod. - Prováděla opět hlídka městské
policie kontrolu na dodržování zákazu vjezdu všech motorových vozidel, kde je vjezd pouze na povolení Lesů České
republiky. Při této kontrole hlídka řešila dva řidiče nerespektující toto dopravní značení, kteří zde neměli potřebné
povolení. Řidiči těchto vozidel se zde dopustili dopravního
přestupku, za který jim byla udělena bloková pokuta.
 17. 10. 2018 - hod. - Při kontrole veřejného pořádku ve
městě uviděla hlídka městské policie na ul. Hřbitovní volně
pobíhajícího psa. Toho zde venčil jeho majitel bez vodítka
a identiﬁkační známky. Tímto svým jednáním, kdy neměla psa na vodítku a nechal ho běhat na volno, se dopustil
přestupku proti OZV města a za tento přestupek mu byla
udělena pokuta.
 31. 10. 2018 - 14.05 hod. - Přijala hlídka tel. oznámení, že
na ul. Partyzánská u Tipsport baru, je propadlá kanálová výplň. Na místě tím vznikl ve vozovce nebezpečný otvor, kdy
před chvílí do něho spadl nějaký chlapec, ale naštěstí se mu
nic nestalo. Hlídka proto okamžitě kontaktovala vedoucího
pracovníka TS Budišov, který ihned zajistil zabezpečení tohoto kanálu tak, aby zde nedošlo k nějakému zranění.
Grečmal Jaroslav, vedoucí strážník MP

TESPORT

Novinky ze společnosti TeSport
Budišov nad Budišovkou, s.r.o.
Tepelné hospodářství
V říjnu se konečně podařilo dokončit práce na vodovodní přípojce k domu č.p. 710 na sídlišti, která je přívodem
vody pro sídlištní kotelnu. Akce to byla náročná: v průběhu
výkopových prací v suterénu domu č.p. 710 se vodovodní potrubí původní přípojky v důsledku dezolátního stavu
dvakrát samovolně narušilo a únik vody musela přijet zastavit havarijní služba SmVaK Ostrava a.s. To jen dokazuje, že výměna přípojky byla nutná a proběhla opravdu
v hodině dvanácté. Nakonec všechno klaplo podle plánu,
při samotné výměně potrubí a armatur trvala odstávka
vody v podstatě jedno dopoledne. Sídlištní kotelna i dům
č.p. 710 teď nově mají každý samostatnou vodovodní přípojku z kvalitního plastového materiálu, výsledkem čehož
by mělo mj. být i zlepšenísenzorických vlastností teplé
vody u odběratelů na sídlišti.
V měsíci říjnu rovněž proběhla výměna regulace v kotelně, která
vytápí hasičskou zbrojnici. Původní regulace byla již zastara-

lá a dostatečně neplnila svoji funkci, nová regulace zajistí lepší
ovládání otopné soustavy a tím efektivnější vytápění hasičárny.
Sport
Po ukončení podzimní části fotbalové sezony se sportovní život přesunul do sportovní haly. V listopadu proběhl turnaj ve
stolním tenise za účasti celkem 16 hráčů (z toho byly tři odvážné ženy), 24. listopadu jste mohli navštívit turnaj východní
konference futsalového mistrovství ČR žen, první prosincový
víkend se hrál volejbalový turnaj a 15. prosinec bude patřit
basketbalovým nadšencům, kteří se setkají při turnaji v basketu 3x3. V době těsně po Vánocích jsou v plánu turnaje v nohejbale a v badmintonu smíšených družstev. Sportovní hala je
jinak samozřejmě přístupna všem, kteří chtějí využít svůj volný čas sportováním. Volné termíny lze ověřit na našem webu
www.tesport.cz a objednávky lze provést u správce sportovní
haly pana Dostála (Melicha) na tel. 604 129 804.
Ing. Slavomír Jaššo, jednatel společnosti

ŠKOLSTVÍ

Máš na to!
V letošním školním
roce se škola zapojila s výše uvedeným
názvem projektu do
výzvy MŠMT a národního
programu
„Podpora integrace romské menšiny v roce 2018“ (evid. číslo projektu ROMA-PIRM-2018-1-0041), který si klade za cíl
pomoci nejen žákům uvedené etnické menšiny, ale také všem

žákům a pedagogům
školy při práci s romskými dětmi a žáky.
Letošní rok (projekt
je realizován v rámci
kalendářního, nikoliv
školního roku) se zaměřuje na doučování, které vnímáme jako
velmi přínosné.
Pravidelná domácí příprava a doučování, které je realizováno
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prostřednictvím pedagogů, asistentů, případně externími pracovníky, pomáhá nejen romským dětem, ale všem, které se doučují, aby své školní povinnosti zvládaly snáze a aby se ulehčila cesta ke vzdělání nejen samotným dětem, ale také aby se
pomohlo jejich rodičům a ve svém důsledku i pedagogům školy, kteří díky zajištění této lektorované domácí přípravy vědí,
že žáci mají úkoly vypracovány a jsou na výuku připraveni.
Doučování pomáhá i nám pedagogům chápat nutnost pomoci nejen romské komunitě, ale také dětem výkonově slabším,

z místního dětského domova, dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve svém důsledku je pak přínosem nejen nabytá
zkušenost či vědomost žáčka, ale samozřejmě i sdílení obtíží
a problémů, které tyto děti mají, a které mohou být lépe identiﬁkovány při osobním setkání v doučování.
Za ﬁnanční podporu, která v rozpočtu činí 138.000, jsme tímto
vděčni MŠMT a Městu Budišov nad Budišovkou, které zajistilo doﬁnancování vlastního 30% podílu.
Natálie Jaššová, ředitelka školy

Podzim plný barev na ZŠ Budišov nad Budišovkou
Přestože je podzim vždy spojován s ne příliš radostným obdobím zahájení školní docházky, jsou přesto i během vyučování chvíle, kdy stojí za to přijít do školy a zpříjemnit si šeď
běžných školních dní zajímavými aktivitami. A protože každé
období lidského života má své speciﬁcké potřeby, tak i našim
žákům jsou umožněny různé aktivity.
Prvňáčci a pár žáků druhé třídy si v říjnu vyrazili do Slezského
divadla v Opavě, kde zhlédli představení „O vlkovi a kůzlátkách“. Ale nejen kulturou živ je člověk… I pracovat se musí,
proto naši žáci I. stupně pilně pomáhali panu ing. Martinovi Bláhovi nasbírat co největší množství těch správných žaludů, které
je možné použít při výsadbě nových dubů. I žáci třetích tříd měli
v říjnu možnost seznámit se s činnostmi v lesním prostředí. Ing.
Jan Peter je celé dopoledne doprovázel a prakticky jim ukazoval
činnosti pracovníků lesního hospodářství. Děti se nejen bavily,
ale skutečně i pracovaly (kopaly a sázely stromky). Děkujeme
tímto v obou případech společnosti Lesy České republiky za
vstřícnost a zajímavě připravené podněty k výuce.
V říjnu se pak čtvrťáci a páťáci vydali na dopravní hřiště do
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nedalekého města Odry. Ranní vlak v 6.30 byl tím správným budíčkem. Dopoledne žáci trávili nejen přímo na hřišti coby chodci
či cyklisté, ale řešili také úlohy nutné pro zvládnutí dopravního
testu v učebně. Někteří byli úspěšní, jiní méně. Každopádně toto
jsou ty potřebné kompetence pro život. V tomto případě úzce
spolupracujeme s Městským úřadem Vítkov, Odborem služeb,
který nám zajišťuje nejen bezplatnou přítomnost na dopravním
hřišti v Odrách, ale mj. i dopravu do místa zdarma.
Říjen roku 2018 se na mnoha frontách nesl v duchu oslav. Nejinak tomu bylo i v naší škole. Kdy jindy máte možnost dětem lépe přiblížit minulost, než když jste sami účastni oslav
v rámci výročí 100 let republiky? A tak se i naše organizace
zapojila jako jeden z mnoha spolků do této akce, podpořené
Městem Budišov nad Budišovkou, kterou organizačně zajišťovalo SVČ Budišov. Návštěvníci města tak měli možnost
v sobotu 27. října od 10 do 17 hodin navštívit školu, projít
si hlavní budovu na Halaškově náměstí, zhlédnout staré fotograﬁe, ročenky, prohlédnout si výzdobu při příležitosti 100 let
oslav, na které se významnou měrou podíleli samotní žáci školy, pohovořit se známými, zavzpomínat
u kávy, čaje a koláče… Děkujeme SVČ
za jedinečnou příležitost moci být účastni této akce, děkujeme všem zaměstnancům a souznějícím duším za zapůjčení
materiálů, fotograﬁí, rekvizit, děkujeme
našim žákům za ochotu při práci na výzdobě včetně hezkých mávátek.
Listopad je takovým měsícem, kdy už
i rodiče musí vědět, na čem jsou… A tak
byli třídní schůzky, prezentace středních
škol (protože končit vzdělávání v 9. třídě je samozřejmě blbost, to naši žáci
dávno vědí), deváťáci navštívili našeho
největšího zaměstnavatele, ﬁrmu Linaset, a. s., spolu s osmáky si zajeli na
Úřad práce Opava, aby se dozvěděli to,
co pro život vědět potřebují, účastnili se
veletrhu středních škol Informa Opava,
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Dne profesí na „Zemědělce“ v Opavě. No a celkem tradičně se
žáci posledního ročníku účastnili pod vedením své třídní, paní
Lenky Galové, vědomostní soutěže Boyard, kterou připravuje
ZŠ a G Vítkov. Zájem našich budoucích absolventů o vlastní
budoucnost nás velmi těší, protože není nic horšího než laxní
přístup, nezájem a vlažnost v čemkoliv. Ale naši deváťáci –
zdá se – mají o životě dost jasno a to je dobře.
Staronovou zkušeností byla naučná exkurze v Osvětimi. Z výchovného hlediska byl zájezd doporučen pouze žákům osmých
a devátých tříd. Účastnili se v hojném počtu. Přibrali jsme
i některé místní a domnívám se, že zájezd pod taktovkou pana
učitele Zatloukala měl pro všechny zúčastněné očekávaný
přínos. Tíživou atmosféru koncentračního tábora umocňoval
podzimní chlad… Všichni měli možnost uvědomit si zvěrstva
lidské rasy, která se nesmějí opakovat. Nikdy, nikde. A to bylo
to podstatné. Všichni tímto „výletem“ v jistém směru dospěli.
Žáci naší školy zažívají zajímavým způsobem i projektově
pojatou výuku: např. téma naše město bylo ve třetích ročnících realizováno přímo návštěvou městského úřadu a Muzea
břidlice. Ani vyšší ročníky se nenudí – letošní nabídkou volitelných předmětů jsme se snažili vyjít vstříc spíše činnostnímu
zájmu o tyto hodiny: proto máme kluky šikovné kuchaře a hol-

ky-švadlenky či výtvarnice. Věříme, že nabyté kompetence
budou přínosem nejen v profesní, ale i osobní sféře každého
našeho žáka.
Díky přízni dalších organizací či institucí se naši žáci v uplynulém období mohli účastnit mj. i exkurze do Brna – do Technického muzea v Brně a Science centra VIDA! tamtéž. Díky
přízni MAS Opavsko tak 6 žáků našich sedmých tříd spolu
s paní učitelkou Evou Hejčovou mohli 20. listopadu díky celodenní exkurzi poznat záludnosti i krásy vědy a techniky. A to
naprosto zdarma.
Jiným projektem ve prospěch našich žáků byla aktivita projektu INSPIRO realizovaná CMTF UP Olomouc, kdy se všichni
třeťáci a čtvrťáci mohli účastnit zájezdu do Pevnosti poznání,
kde pro ně byl připraven zajímavý program. Myslím, že pro
některé to byl výlet téměř za hranice všedních dní, a my jsme
za to velmi rádi.
A protože se blíží oblíbený prosinec, tak na vánoční jarmark
v rámci Budišovského adventu už Vás pozvat nestihneme, ale
Den otevřených dveří 13. prosince určitě spolu stihneme!
A když to nestihnete, sledujte nás na sociální síti Facebook –
GDPR navzdory jsme tam 
Pedagogové ZŠ Budišov nad Budišovkou

Pevnost Boyard
Nelekejte se, žádná pevnost, žádné skoky do moře, žádný stařík ani klubko červíků, ze kterého musíte vytáhnout nějakou
indicii. To se jen dvanáct žáků deváté třídy vydalo 9. listopadu

do Vítkova na Vítkovský Boyard a snažili se získat indicie ve
vědomostní soutěži, aby nakonec správně sestavili to kýžené
závěrečné heslo. S průvodcem obíhali jednotlivá stanoviště
a snažili se uhádnout co
nejvíce odpovědí z oblastí zeměpisu, biologie,
fyziky či českého jazyka. Z dvanácti zúčastněných družstev byla tři
budišovská, o pořadí ani
tak nešlo, ale o radost
ze splněných disciplín.
Všem se napoprvé nebo
maximálně napodruhé
podařilo sestavit cílové
slovo a nikdo tzv. „nepropadl“, prožili jsme
odpoledne nabité snahou
o co nejlepší výkon. Žáci
si také mohli své výkony mezi sebou porovnat
a sebekriticky se zařadit
na určitý stupínek vědění. A odměna? No přece
zlaté boyardy, ale pravé
zlato to nebylo, protože
se v puse krásně sladce
rozplynulo…
Mgr.Lenka Galová
+ 12 deváťáků

Stromečku vstávej, ovoce dávej
Ovoce - jablíčka, hrušky, sladké hroznové víno, švestky, ale
také exotické ovoce jako pomeranč, mandarinka, citrón. Každý, kdo má ovoce rád, si na něm vždy rád pochutná. Ale

než všechno to zdravé, dobré ovoce sníme, co kdybychom se
o něm něco dozvěděli, něco si vyzkoušeli, nebo si to třeba ovoce namalovali. Ty pestré barvy, tvary, chutě, to všechno jsou
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dary přírody, jíž jsme součástí a z níž čerpáme.
Načerpat nové nebo upevnit již získané vědomosti a přidat
i něco navíc právě o ovoci mohly děti z mateřské školy v rámci
enviromentálního projektu „Stromečku vstávej, ovoce dávej“.
Děti si ve svých třídách nejen o ovoci povídaly, ale také ochutnávaly, pekly štrůdl, malovaly, zpívaly. Na školní zahradě poté

společně plnily úkoly, kde třídily, pojmenovávaly, zavařovaly,
skládaly, ale také zkoumaly.
Do „ovocného“ projektu se s dětmi zapojili také rodiče, prarodiče, tety i strýcové. Jejich šikovnost a nápady jsme si mohli prohlédnout v prostorách mateřské školy. A věřte, byli šikovní. 
Bc. Zdeňka Sventková, učitelka MŠ

Myslivci ve školce
Posláním naší mateřské školy je probouzet v dětech zájem a chuť dívat
se kolem sebe, naslouchat a nacházet
krásy přírody. Jednou z priorit je ekologická výchova a ochrana životního
prostředí jako nedílná součást života.
V rámci environmentální výchovy
spolupracujeme také s Lesy České republiky.
I letos si zástupci mysliveckého sdružení, jmenovitě pan Ing. Jan Peter
připravil pro děti vzdělávací program
doplněný soutěžemi, ukázkami paroží
a kůží zvířat. Děti na oplátku za krásný
program připravily „dárečky“ v podobě doma vyrobených zvířátek a také
nasbíraných dobrot pro lesní zvěř.
Děkujeme za pěkné a poučné dopoledne panu Ing. Janu Peterovi.
Mgr. Kateřina Vlková, učitelka MŠ

Vůně jehličí
Každý den slýcháme, jak málo máme na všechno času. I já
sama tuto větu často používám… Jak ale již někdo jiný řekl:
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„Náš čas je to nejcennější, co můžeme druhému dát.“ A věnovat čas svým dětem je čas, který se vám v dobrém vrátí.
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Současná uspěchaná doba nahrává všem obchodníkům, kteří nabízejí nejrůznější třpytivé ozdoby a vánoční dekorace,
které námmají vytvořit nejkrásnější a nejdokonalejší Vánoce.
Kdo ale tyto ozdoby vyrobil? Kdo měl právě tento nápad?
Kolik stejných ozdob na celém světě je?
Ty nejkrásnější vánoční dekorace ale nikde nekoupíte. Dekorace, které si vyrobíte sami (i když nejsou ty nejdokonalejší),
jsou originálem, originálem, který nikdo jiný nemá.
A co teprve svícen či vánoční ozdoba, kterou jste vyrobili

společně se svými dětmi, právě to je ta nejkrásnější a nejdokonalejší vánoční ozdoba na váš stůl či stromeček. Právě s takovou vánoční výzdobou to jsou ty pravé, krásné a voňavé
Vánoce. Vůně dřeva a jehličí se přece nedá koupit v žádném
obchodě…
Přeji vám ty nejkrásnější voňavé Vánoce v kruhu svých blízkých. ♥
Bc. Zdeňka Sventková, MŠ Budišov n.Bud.

Být rodičem má své výhody
Rozzářené oči dětí jsou přesně „to“, co každou mámu i každého tátu dokáže obměkčit, ať už děti chtějí, nebo udělají cokoli.
A co teprve když slyšíte od svých ratolestí: „Mamííí, tatííí, já
chci jít pouštět draka.“ Každého rodiče tato věta potěší hnedtřikrát. Poprvé, když vaše dítě je ochotno vyměnit hru na tabletu
či mobilním telefonu za chvíli strávenou ve vaší společnosti
a navíc venku na čerstvém vzduchu. Podruhé, když vy víte,
že v sobotu na louce za městem pořádá mateřská škola ve spolupráci s klubem rodičů a střediskem volného času DRAKIÁDU. A potřetí, to když vám vaše dítě po chvíli pouštění draka
sdělí, že už nechce. A to je právě ta chvíle, kdy je to potřetí… Konečně!!! Konečně vám vaše dítko půjčilo draka a vy
si můžete sami hrát a pozorovat draky ve větru. Nikdo se vám

v tu chvíli přece nebude smát, nikdo si na vás nebude ukazovat
prstem, že si hrajete. Konečně jste se dočkali a vy, i když se
tváříte, že draka jen držíte, protože vaše dítě si už dávno hraje
s kamarády, náramně si to užíváte. 
Nebojte, příští podzim drakiádu pro vás zase rádi uspořádáme.
Pro letošní rok děkujeme vám všem za velkou účast. Děkujeme panu Müllerovi za možnost využít pro akci jeho louku.
A poděkování patří také všem, kdo se na pořádání akce účastnili: zaměstnanci MŠ Budišov n/B. a SVČ, členky KRPŠ, Lesy
Budišov n./Bud. s.r.o., pan Dvořák – moderování akce a členové SDH, kteří dbali na vaši bezpečnost po celou dobu akce.
DĚKUJEME 
Bc. Zdeňka Sventková, učitelka MŠ

Dětský domov a Školní jídelna Budišov nad Budišovkou,
příspěvková organizace
Krajská sbírka potravinové pomoci 2018
Zaměstnanci našeho zařízení se již počtvrté zúčastnili Krajské sbírky
potravinové pomoci. Nashromážděné potraviny ve výši 55,60 kg a v odpovídající hodnotě 2780,- Kč byly předány Armádě spásy v České republice, z.s., a to konkrétně Azylovému domu pro ženy a matky s dětmi
a Azylovému domu pro muže v Opavě.
Monika Schrammová

Soutěže a akce
Budíšek Cup – 12. ročník turnaje v malé kopané dětských domovů
z moravskoslezského kraje
Ani letos jsme nezapomněli uspořádat tradiční turnaj v malé kopané pro děti z ostatních dětských domovů v MSK. Letos se
zúčastnili Nový Jičín, Ostrava Hrabová, Čeladná, Radkov, Melč, Karviná a Nízkoprahové centrum při SVČ Vítkov – celkem
téměř 50 dětí a osm týmů. Naše děti s přehledem obhájily první místo před Novým Jičínem a Ostravou-Hrabovou. Kromě
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poháru a medailí za první místo jsme vyhráli také cenu pro
nejlepšího střelce turnaje. Děkujeme za věcné ceny ﬁrmě
INSPORTLINE Vítkov.

Miss princess of the world 2018 Libros
Ostrava
Děti z našeho domova měli možnost zúčastnit se adrenalinového odpoledne v areálu Libros Ostrava, konaného
při příležitosti volby superﬁnalistek Miss PrincessoftheWorld 2018. Prožili zde odpoledne plné zážitků. Shlédli jak dynamické ukázky HZS, policie ČR či driftování
profesionálními závodníky, tak sportovní auta, zázemí
závodních týmů. Avšak největším zážitkem pro všechny byla adrenalinová jízda vojenským transportérem či
terénním automobilem po tréninkové terénní trase polygonu. Domů jsme se všichni vraceli plni nezapomenutelných zážitků. Děkujeme pořadatelům za pozvání na
úžasné podzimní odpoledne. Drahoslava Mikulenková
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Výtvarná soutěž „Jak se dělá radost“
V půli října jsme se vydali do Opavy na ﬁnále pěvecké
a výtvarné soutěže neziskové organizace EUROTOPIA, kam
byla vybrána výtvarná dílka našich dětí. Soutěž a koncert
se odehrály v inspirativním prostředí kostela sv. Václava
v Opavě, takže jsme využili možnost, a zároveň si prohlédli
expozici přilehlého Domu umění. Dětské kresby a obrázky
byly během hudební soutěže vystaveny na panelech, kde
je průběžně hodnotila porota. Naše děti sice nevyhrály, ale
hudební soutěž (zejména vystoupení pěveckých sborů) stála
díky akustice a prostředí kostela opravdu za to.
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„Kdo si hraje, nezlobí“ v Hranicích
22. září jsme vyrazili na akci Spolku žen Rouské „Kdo si hraje, nezlobí, aneb Čarodějův učeň“. Pro děti vystoupil kouzelník
a mág RadekR, účastník Česko Slovensko má Talent 2016, který předváděl bezva triky, i když byl ze všech stran a velmi natěsno obklopen zvědavými dětmi. Čekaly nás čarodějnické soutěže o sladkosti, předvádění vojenské a hasičské techniky, přelety
letadel. Hodně času jsme strávili také u chemické polní laboratoře, kde si mohly děti vše a bezpečně vyzkoušet pod dohledem
trpělivé a milé lektorky. Na závěr byla připravena pěna a sprchování hasičskou hadicí. Domů jsme se vrátili potmě, unavení,
ospalí a spokojení.
Daniel Štencel

Projekty
Projekt Inspirace v odlišnosti
Projekt INSPIRO, do něhož jsme zapojeni, realizuje CMTF UP v Olomouci prostřednictvím partnera Euforall, Společnost pro ranou péči.Prostřednictvím projektu je
podporováno společné vzdělávání dětí se speciﬁckými vzdělávacími potřebami a dětí
intaktních.Součástí jsou vzdělávací semináře pro pedagogické pracovníky, vzdělávací a zájmové akce pro děti, vybavení terapeutické místnosti, cvičení pro děti s SVP, letní putovní tábory s ﬁnanční gramotností, divadelní sekce Kukátko pro EDU, možnost stáže v zahraničním školském zařízení a další aktivity.

Rozvoj talentu a nadání III
Již potřetí se nám podařilo získat ﬁnanční
příspěvek Nadačního fondu Albert, aktuálně
pro školní rok 2018-2019. Děkujeme také
všem, kteří náš projekt podpořili hlasováním
na prodejnách Albert.

Nadace Terezy Maxové Dětem
Díky spolupráci s Nadací TMD
se nám podařilo získat ﬁnanční
prostředky na letní zážitkový
pobyt pro děti.
Daniel Štencel

Pevnost poznání v Olomouci
V rámci projektu INSPIRO jsme dne 28.9. společně navštívili
expozici v Pevnosti poznání v Olomouci. Zúčastnilo se 8 dětí.V krásné expozici je vybudováno interaktivní muzeum pro
popularizaci vědy, poskytující neformální prostředí pro hravé
objevování přírodních a společenských jevů. Jednotlivé expo-

zice se věnují vodě, světlu, tmě, elektromagnetickému poli,
jsou k dispozici vědecké dílny a digitální planetárium.Děti
se nenudily, samostatně se pohybovaly po celé expozicia na
základě práce v jednotlivých sekcích vyplňovaly vědomostní
test.
V. Motáň

Úspěch našich dětí v pěvecké a výtvarné výchově
Nezisková organizace Eurotopia pořádá pro žáky Moravskoslezského kraje uměleckou soutěž, která se letos uskutečnila
16. října v krásných prostorách kostela sv. Václava v Opavě, kde
se konají koncerty a výstavy. Soutěž je určena dětem od 6 do
15 let. Ve výtvarné části tvořily na téma „Jak se dělá radost“ ve
třech věkových kategoriích. Téma pěvecké části je volné, děti
mohou soutěžit navíc také v duetech a v kategorii „pěvecká skupina do osmi členů“.
Naše děti z Vítkova byly v letošním ročníku velmi úspěšné jak
ve výtvarné, tak v pěvecké části. Ve výtvarné části se umístily
takto: I. kategorie - 3. místo (Veronika Glubišová, 2. B), II. kategorie - 2. místo (Veronika Adamcová, 1. G) a III. kategorie
- 1. místo (Nela Soﬁe Thammová, 7. C). V pěvecké části bodovaly v sólových vystoupeních takto: I. kategorie - 3. místo

(Nina Šromotová, 3. B), II. kategorie - 3. místo (Michaela Danielová, 5. A), 1. místo (Michal Trojanowský, 6. A), III. kategorie
- 3. místo (Natálie Hrubá, 2. G), 1. místo (Anna Mužíková, 3. G).
V kategorii „pěvecká skupina do osmi členů“ (Ondřej Ječmenek - 8. A, Zdeňka Drimajová, Apolena Halamíčková, Vojtěch
Jakubík, Anna Mužíková - 3. G, Dominika Veselá, Eliška Halamíčková a Natálie Vavrošová - 5. G) jsme s tříhlasou písní získali krásné 2. místo hned za Základní školou Ilji Hurníka, která
má rozšířenou výuku hudební výchovy.
Vystoupení dětí z ostatních škol bylo nejen krásným uměleckým
zážitkem, ale také inspirací pro nás. V umění jde totiž spíše než
o soupeření o vzájemné sdílení. Gratulujeme všem našim dětem,
které nás skvěle reprezentovaly, ať už získaly ocenění nebo ho
získají příště.
Mgr. Helena Kozlová
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Proběhla Mezinárodní studentská vědecká konference
Dne 26. října 2018 se v prostorách reprezentačního sálu Městského úřadu ve Vítkově uskutečnila Mezinárodní studentská
vědecká konference, kterou pořádali žáci oktávy ve spolupráci
se Žákovským parlamentem gymnázia.
Hlavním záměrem konference, které se zúčastnili i zástupci

partnerských škol ze zahraničí, a to Gymnázia J. B. Magína
ve Vrbovém (Slovensko) a Zespółu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących v Tarnowskich Górach (Polsko),
bylo umožnit studentům i učitelům zúčastněných škol vyměnit si zkušenosti o studiu na jednotlivých školách a diskutovat
o kvalitě přednesených studentských prací. Této akce se účastnila rovněž veřejnost.
Konference završila dvoudenní aktivity (25. - 26. 10. 2018),
během nichž měli zástupci všech tří škol možnost společně
navštívit zámek v Hradci nad Moravicí, Slezské zemské muzeum, projít si společně Opavu i Vítkov, a také debatovat o problémech školství.
Samotný projekt Mezinárodní studentské vědecké konference
gymnazisté uskutečnili díky dotačnímu programu Miniprojekty mládeže Krajského úřadu MSK a také díky podpoře našeho
města.
Věříme, že se akce účastníkům líbila, a rády bychom jménem
realizačního týmu poděkovaly všem, kteří nám s její přípravou
a samotnou realizací pomohli.
Adéla Kalužová, Adriana Štěpánková (8. G),
Základní škola a gymnázium Vítkov

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

Oslavy 100 let republiky
Napříč celou Českou republikou se
poslední říjnový víkend připomínalo
různými akcemi výročí 100 let založení naší republiky. Ani v Budišově
jsme nezůstali pozadu a troufám si
říct, že oslavy to byly veliké.
Již od pátečního podvečera mohli návštěvníci zavítat do MUZEA BŘIDLICE, které bylo otevřeno od pátku do soboty, celých 24 hodin.
V pátek v 18 hodin se také otevřely dveře malého sálu v kulturním domě, kde se mohli návštěvníci vrátit do minulosti, více
či méně vzdálené. Díky nadšencům historie Ondřeji Morkesovi
a Klubu vojenské historie ze Starých Oldřůvek se nám podařilo přichystat výstavu „BUDIŠOV V PROMĚNÁCH ČASU“,
a toopravdu od r. 1918 až po současnost - fotograﬁe, dopisy,
dokumenty, vojenské předměty, oblečení, uniformy, hasičské
potřeby, dekorační předměty, prostě spousta zajímavých věcí.
Dlouhý čas trávila většina z vás u kronik, ve kterých jste mohli
nalézt sebe, rodinu, kamarády, spolužáky a zavzpomínat, čeho
všeho jste se v minulosti v Budišově účastnili. Výstava měla
úspěch a v průběhu pátku a soboty zde prošlo velké množství
návštěvníků, někteří i opakovaně. V 19 hodin začalo v Šatlavě
promítání ﬁlmu KRISTIÁN a každému, kdo přišel, určitě lahodily příjemné melodie, noblesní oblečení a krásná čeština.
Sobotní program začal příjezdem historického parního vlaku do Budišova.„HISTORICKÝM VLAKEM KRAJINOU
BŘIDLICE“ byla akce pořádaná městem Odry, ve spolupráci
s Českými drahami, městy Budišovemnad Budišovkou a Vítkovem, kdy jste se mohli v dopoledních hodinách projet parním
vlakem a odpoledne motoráčkem „Hurvínek“. Většina cestujících po příjezdu do Budišova zavítala do Muzea břidlice a pak

22

také na městský jarmark, do kterého se zapojily některé spolky
a organizace působící v našem městě. Bylo zde připraveno bohaté občerstvení a doprovodný program zejména pro děti. V rámci
jarmarku proběhla soutěž „O zlatý koláč“, do kterého se rozhodl
zapojit místní spolek STP a se svými úžasnými frgály měl u poroty rozhodně úspěch. Zavzpomínat na školní léta bylo možné
v budově školy na Halaškově náměstí, kterou jste si mohli celou
prohlédnout, učitelé spolu s žáky připravili nejen výstavku fotograﬁí, ale také občerstvení. A správně načasované bylo i ukončení rekonstrukce domova Letokruhy, a tak i zde byly dveře otevřeny všem, kteří měli zájem si prohlédnout, jak velké úpravy se
zde za poslední rok udály.Stejně jako ve škole, i tady připravila
paní ředitelka Mgr. Kamila Molková se svými zaměstnanci pro
návštěvníky občerstvení. Na sobotní podvečer byl naplánován
LAMPIONOVÝ PRŮVOD, a ačkoliv nám počasí nebylo úplně nakloněno, dorazilo ke kostelu úžasné množství dospělých
i dětí. Průvod vyrazil směrem do parčíku u domova Letokruhy,
kde byla na památníku odhalena nová pamětní deska, zazněla
oblíbená písnička prezidenta T.G. Masaryka „Ach, synku“, proslov pana starosty Ing. Patrika Schramma a na závěr naše hymna. Nálada byla sváteční a na mnohých přítomných bylo vidět
dojetí. Na závěr sobotního dne jste se mohli pobavit na TANEČNÍ VESELICI, zahrála zde kapela Special Band s budišovskými
rodáky, která „odchovala“ spoustu místních rockerů.
Slavnostní víkend se chýlil ke konci. V neděli ráno proběhla
v kostele Nanebevzetí P. Marie slavnostní mše a poté již zbývalo jen vysadit v každé obci pamětní lípu. I přes nevlídné počasí přišli lidé, kteří pomohli lípu zasadit a dál budou sledovat,
jak rok od roku roste.
Chtěli bychom touto cestou velmi poděkovat všem, kteří se svým
přispěním zasloužili o to, že tento významný víkend proběhl
a měl všem obyvatelům a návštěvníkům Budišova, co nabídnout.

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

Vítání
Martina na bílém koni
Je neděle a Martinové mají svátek! Na listopadový den je
celkem teplo a my jako každým rokem čekáme na Martina
na bílém koni. Náměstí je plné a čekání nám zpříjemní ohňová show v podání Šermířského spolku Šumperk. Vystoupení
je úžasné a nejen malé děti sledují vše s úžasem v očích. Pak
už všichni volají Martina! Martin přijíždí a v čele průvodu
se vydává do parčíku, kde je připravena pohádková cestička
za paní Zimou. Děti čekají, aby jí mohly sdělit svá tajná
přání, a paní Zima s úsměvem trpělivě naslouchá. Příjemný
večer pomalinku končí a děti spokojeně uléhají doma do
postýlek a nechávají si zdát sny o paní Zimě, sněhulákovi
a vílách 
Kamila Kohoutková

Městská knihovna v Budišově nad Budišovkou
oznamuje, že v době vánočních
svátků je od 21. 12. 2018 do 2. 1. 2019
uzavřena.

Plesová sezóna 2019
18. ledna PLES PRO JAKUBA
8. února MYSLIVECKÝ PLES
15. února ROCKOVÝ PLES
23. února DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
2. března BŘIDLICOVÝ PLES
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Rozsvěcení vánočního stromu
Sešel se rok s rokem a je zde opět rozsvěcování vánočního
stromu v Budišově. I přes sychravé a nevlídné počasí spousta
obyvatel Budišova dorazila na jarmark, aby nakoupila krásné vánoční výrobky dětí ze základní školy a pochutnala si na
palačinkách z mateřské školky či bramborácích Klubu rodičů
a přátel školy. Krásná vánoční atmosféra panovala na koncertě v kostele, kde vystoupila se svým vánočním programem
dechová hudba Vlčnovjanka. Setmělo se a byl čas slavnostně rozsvítit vánoční strom. Čím dál horší počasí a přesto více
a více dětí i dospělých, kteří se shromáždili na náměstí, kde
andělíčci i letos rozdávali perníčky, které pro Vás tentokrát
upekli kluci z vyššího stupně základní školy. K přítomným
pronesl několik slov pan farář Jozef Kankara a pan starosta Patrik Schramm, poté vystoupily se svým pásmem koled a říkanek děti základní školy pod vedením paní učitelky Miroslavy
Klusové. A nyní již chybělo jen odpočítat na setmělém náměstí
a stromy se mohly zase po roce slavnostně rozsvítit. Na závěr
první adventní neděle zahrála ve velkém sále kulturního domu

skupina „Legendy se vrací“ a pak už se všichni účastníci mohli rozejít do svých vánočně vyzdobených domovů. Děkujeme
všem a přejeme krásný předvánoční čas!

ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ, SPORT

Naše aktivity roku 2018
Dobrý den vážení zájemci o střelecký sport. Tak jako se blíží
konec roku, tak i naše střelecké soutěže dospívají do ﬁnále. Pro
bližší informace o výsledcích v různých kategoriích se mohou
případní zájemci podívat na naše stránky www.avzo-budisov.cz.
Mimo tyto klubové soutěže se naši střelci zúčastnili i soutěží
mimo naši střelnici:
Stanislav Stuchlík na střelnici v Odrách vybojoval celkové
druhé místo v soutěži Sniper LR 22.
Pavel Opletal a Petr Bartošek soutěžili na krnovské střelnici
v soutěž, střelba z pušky na sto metrů, kde se umístili v první
desítce střelců.
Miroslav Halabrín a Petr Bartošek pak bodovali na střelnici
v polském Jaworznu v soutěži předovek. Pan Halabrín vybojoval jedno první a jedno druhé místo ve střelbě na dvacet pět

metrů a padesát metrů ve stoje bez opory. Bartošek Petr jedno
první a jedno šesté místo ve střelbě na padesát metrů ve stoje
bez opory.
18. 11. se uskutečnila soutěž Lovecké kolo, střílelo se na malované terče Liška, Srnec, Kamzík a Prase. Soutěž vyhrál pan
Libor Flašar z Melče.
24. 11. se uskuteční již tradiční střelecká soutěž „O STAROSTŮV DORT“.
2. 12. ukončíme střeleckou sezónu perkusních zbraní soutěží
„Zmrzlá ruka“.
*
Na závěr chci všem čtenářům zpravodaje popřát jménem střeleckého spolku hezké prožití svátků vánočních a šťastný Nový
rok 2019.
Petr Bartošek

Český zahrádkářský svaz
Členové výboru ZO ČZS Budišov nad Budišovkou
uspořádali v sobotu 22. 9. v nově zrekonstruovaných
prostorách drůbežárny 6. Posezonní posezení s 4. ročníkem
výstavy svých vlastních výpěstků ovoce, zeleniny a květin
spojenou s výstavou fotograﬁí jednotlivých zahrádek v za-

24

hrádkové osadě a doplněnou fotkami z rekonstrukce drůbežárny. Na programu byly soutěže pro malé a velké a bohatá
tombola.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem těm, kteří se svou
účastí podíleli na této akci.
Za výbor Zdenek Indrák

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

Floria podzim 2018 - Dušičky
Celostátní výstava, kterou pořádá Výstaviště Kroměříž, se letos rozdělila na dvě části. Tradiční bonsajovou část podzimní
výstavy nově doplnila výstava Floria podzim Dušičky, která
proběhla o víkendu 13. a 14. října a na kterou jsme uspořádali
zájezd ve spolupráci s SVČ.
Návštěvníky zaujala unikátní expozice Dušičky v květech, která se věnovala umění se rozloučit.
Pavilon B zaujal velkolepou expozicí tradičního ovoce a zeleniny s názvem Hanácký statek. Tato expozice byla poohlédnutím do vesnického obydlí minulého a předminulého století.
Výstava byla doplněna různými druhy mečíků a chryzantém.
Byla zde i mykologická poradna.

Součástí expozice Hanáckého statku byla i jedinečná výstava
dýní a široký prodejní sortiment od čerstvých jablek, přes včelí med až po domácí povidla. Zvídaví návštěvníci si dokonce
mohli udělat svůj vlastní mošt pomoci unikátního šlapacího
kola. Také jsem si to vyzkoušel.
Ke koupi bylo vše potřebné pro dům i zahradu. Taktéž různé druhy cibulovin, ovocných stromů, chryzantém či smutečních věnců.
*
Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vám všem a Vašim rodinným příslušníkům popřál do Nového roku 2019 mnoho pevného zdraví, pohody, pěstitelské úspěchy a hezkých chvil strávených na Vašich zahrádkách.
Zdenek Indrák

AMK Vydařené ukončení motokrosové sezóny
na Liščí kotlině
Na republikových závodech se přidělovaly poslední body do seriálu MMČR a také na Slovensku.
30. 9. 2018 se jel závod družstev SMS Moravy ve Vranově u Brna. Byl to závod, který se již nezapočítával
do celkových výsledků seriálu SMS. Přesto má velkou
oblibu mezi jezdci. Bylo to pěkné svezení a Erik Švidrase svým družstvem obsadil čtvrté místo.
6. 10. 2018 AMK uspořádal poslední závod v CROSS
COUNTRY. Dvouhodinovka osmdesáti jezdců prověřila za pěkného počasí nástrahy Liščí kotliny, které již
tradičně připravil Víťa Pražák se svým týmem. Jako
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vždy povedené závody. Předáním pohárů tak enduráři ukončili svoji letošní sezónu.
7. 10. 2018 startoval Erik Švidra na posledním závodě Slovenského mistráku MX OPEN v Šenkvicích. Opět celý závod
vysílala Slovenská televize DIGI Sport a před několika tisíci
diváků zajel Erik ve ﬁnále 6. a 5. místo. Celkově si připsal
body za pátou příčku. V seriálu tak skončit ve třídě MX 2
Junior na osmém místě pro rok 2018.
Vrcholem MMČR Juniorů byl také poslední závod seriálu
v Jiníně. Jel se 13. 10. 2018 na nově upravené trati ve sportovním motokrosovém areálu automotoklubu AČR. Pěkné
podzimní počasí přivítalo přes stovku jezdců včetně zahraničních. Nové startovací zařízení, jediné v republice, které
se používá při mistrovství světa. Kovové startovací rošty tak
zajistí pro všechny jezdce stejné podmínky na startu. Erik
se na závod těšil a už dopolední tréninky naznačily, že odpolední ﬁnále bude zajímavé. Podařené oba starty a celkové
11. místo v silné konkurenci. Na závěr slavnostního ukončení seriálu poděkoval všem také prezident automotoklubu ČR
pan J. Šťovíček.
20. 10. 2018 motokrosové šou na Liščí kotlině. Pomocí techniky zapůjčené od ﬁrmy ČERNÍN s.r.o. se podařilo upravit
trať na letošní poslední motokros před nadcházející zimou.
Naorala se do šířky. Vysbírala se hromada kamení, natřelo

startovací zařízení. Budišovští hasiči zajistili kropení tratě
a mohlo se startovat. Jelo se vyřazovacím způsobem. Pro
diváky to bylo napínavé do poslední jízdy. Do závodu byl
zařazen také osvědčený prvek minulého ročníku, hod tenisákem na cíl.Dalším doplňujícím prvkem byla soutěž ve
výměně zadního kola u motocyklu. Bylo zajištěno příjemné
občerstvení a také pěkné ceny pro všechny jezdce. AMK děkuje sponzorům: Městu Budišov nad Budišovkou, hasičům
a všem ostatním, kteří pomáhají při úpravě a přípravě v areálu na Liščí kotlině. Motokrosový sport je náročný a AMK Budišov nad Budišovkou chce vychovávat nové a hlavně mladé
sportovce, tak aby pokračovali jako doposud v reprezentaci
našeho města.
Také veteráni ukládají pomalu své stroje k zimnímu spánku.
23. 11. 2018 je Hlubočec místem ukončení veteránů pro letošní rok. Bude se zde připravovat již další ročník 2019 oblíbené jarní jízdy, která bude odstartovanáz Budišova n.Bud.
Pro motokrosové jezdce však sezóna tak úplně nekončí. Po
krátkém odpočinku začíná naplánována zimní příprava, několik akcí vyhlášení výsledků za rok 2018 a také příprava
strojů na novou sezónu.
Všem příznivcům motorismu děkujeme a přejeme hezký konec roku 2018 a do nového 2019 vykročení tou správnou nohou.
Za AMK Milan Švidra

Starooldřůvané
Slavnostní spuštění kostelních hodin
Sen mnohých z nás stal se skutečností. Naše dlouholetá práce a úsilí vyvrcholilo 6. října 2018 slavnostním spuštěním
starooldřůvských kostelních hodin. Děkujeme všem, kteří
nám jakkoli pomohli, či nám jen drželi palce. Ten kdo se na
úchvatný stroj z časů minulých přišel podívat, musel uznat,
že jsme odvedli ohromný kus práce v té nejvyšší možné kvalitě. Nebylo to snadné, ale stálo za to. Tisíce hodin práce desítek lidí mluví za vše.
Program slavnostního spuštění hodin začal setkáním před
kostelem ve Starých Oldřůvkách a pokračoval poděkováním
v kostele. Následovala mše svatá a spuštění hodin s požehnáním pana faráře. Samotné spuštění kostelních hodin učinila
paní Jarmila Dudková, manželka pana Jiřího Dudka, který na
našich hodinách odpracoval stovky hodin, ale jejich spuštění
se bohužel nedožil. Závěr celé akce patřil ohňostroji.
O opravě kostelních hodin by se toho dalo napsat víc než
dost. Bylo hodně těch, které jsme k této společné myšlence
ani nemuseli přemlouvat. Malá část lidí nám slíbila ﬁnanční
příspěvek či pomoc, ale nikdy k tomu nedošlo. Někdo rezolutně odmítl jakkoli pomoci s odůvodněním, že do kostela
nechodí, nebo také s tím, že církev dostala dost peněz za restituce. My jsme přesvědčeni o tom, že to není ani o víře, ani
o restitucích. Drtivá většina z těch, co se na opravě přímo či
nepřímo podíleli, se nechodí do kostela modlit. Víme, že pro
církev je náš velmi málo využívaný kostel na okraji zájmu.
Starooldřůvský kostel má bohatou historii a je největší a nejstarší stavbou v obci, která si naši pozornost právem zasluhuje. Uspořádali jsme v něm několik kulturních akcí (jazzový
koncert, zpívání vánočních koled s cimbálovou muzikou) a je
místem setkání a zamyšlení všech, kdo o to stojí.
Myšlenka opravy hodinového stroje mnohé z nás spojila a díky ní vznikl spolek „Starooldřůvané“.Samotná práce
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měla vícero rovin. Rádi bychom vzpomenuli alespoň na část
jedné z nich. Tu lidskou, která je pro nás důkazem opravdového člověčenství. Za všechny si dovolíme jmenovat alespoň
tři lidi, kteří nám nezištně pomohli. Paní Žoﬁi Kohoutovou
ze Starých Oldřůvek, která si nikdy nežila nad poměry, ale
neváhala a přispěla nám významnou částku za sebe a za své
dva syny. Pana Ludvíka Burdu, který celý život žil v Melči,
přesto pomáhal při většině našich akcí ve Starých Oldřůvkách s tím, že je to pro hodiny. Pana Jiřího Dudka, který většinu svého života žil v Ostravě a na důchod se přestěhoval do
Starých Oldřůvek. Jako aktivní důchodce neměl času nazbyt,
přesto si opravu hodin vzal za své a odpracoval na nich stovky, možná tisíce hodin. Ani jeden z uvedených se slavnostního spuštění nedožil. My však na to, co pro naši obec udělali,
nezapomeneme.
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Oslavy 100 let od založení
Československa
Dne 27. října se spolek „Starooldřůvané“ podílel na oslavách
100 let od založení Československa. Myslíme si, že toto výročí je
potřeba si připomínat, neboť na základech první republiky stojí i ta
naše současná. Pro návštěvníky jsme si v našem stánku připravili
ručně dělané výrobky, dobré jídlo a pití. Na odbyt šlo hlavně jídlo
a pití. Tak už to v naší konzumní společnosti chodí. O upomínkové
a ozdobné předměty, ručně dělané hrábě a ptačí krmítka jednoduše
zájem nebyl. Snad příště. Počasí sice bylo všelijaké, ale kdo chtěl,
ten si čas našel. Bylo pro nás potěšením, že po lampiónovém průvodu a odhalení pamětní desky byl odpálen velkolepý ohňostroj,
který pro tuto výjimečnou příležitost věnoval náš spolek.

Starooldřůvské vzpomínání
– 8. ročník
Letos jsme uspořádali již 8. ročník Starooldřůvského vzpomínání. Tentokrát o něco později než obvykle a to 10. listopadu.
Po předchozím spuštění kostelních hodin se program přímo nabízel. Zahájení bylo tradiční, tedy mší svatou v kostele. Pak se
program přesunul do velkého sálu hostince, kde se promítalo
video z renovace hodinového stroje, kterou provedla parta nadšenců ze Zábřehu na Moravě. Tři z činovníků jsme přivítali mezi
sebou. Nemohli jsme zapomenout ani na tradiční skupinovou
fotograﬁi a vědomostní kvíz, tentokrát zaměřený na výročí naší
republiky. Večer patřil zábavě při muzice a tombole. Letošní
ročník se velmi vydařil a to nejen pro svoji vysokou účast.
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Zdobení vánočního stromečku,
zpívání vánočních koled a vánoční jarmark
Letos připravujeme již jen jednu spojenou akci, která se bude
konat 15. prosince od 16 hodin. Nejprve děti se svými rodiči, prarodiči či sourozenci nazdobí „náš“ stromeček ve starooldřůvském kostele, za což obdrží sladkou odměnu. Od 17 hodin bude možnost zazpívat si vánoční koledy za doprovodu
cimbálové muziky nebo vychutnat si vánoční atmosféru v našem malém jarmarku před kostelem. Rádi mezi sebou přivítá-

me nejen návštěvníky z Oldřůvek, ale také z Podlesí, Guntramovic, Svatoňovic, Budišova či jiných obcí.
Co chystáme na příští rok, to se včas dozvíte. Když vše půjde
podle plánů, mohli byste s námi zažít více kultury a sportu než
obvykle. Obojího není nikdy dost.
„Starooldřůvané“
Měníme naši obec...

Rok 2018 s klubem seniorů STP
Klub seniorů STP ve spolupráci s klubem důchodců připravuje
každý měsíc alespoň jednu akci, která není pouze pro členy
uvedených zájmových organizací, ale i pro širokou veřejnost.
V zimních měsících se pravidelně každou středu od 14 hod.
setkáváme ve společenské místnosti DPS. Tato setkání jsou
věnována různým aktivitám – např. trénování paměti s Pexesem, hraní společenských her a v očekávání jara připravujeme
jarní výzdobu. V listopadu již několik let nabízíme veřejnosti
možnost vytvořit si adventní věnec, s jehož tvorbou nám pomáhají Jana Brichová a Lenka Andělová.
V letních měsících jsme uspořádali několik úspěšných akcí na
zahradě DPS. Začíná se stavěním máje, v dalším období pak
kácení máje se smažením vajec a opékáním uzenin. Hojně navštívené bylo i loučení s létem, opět s opékáním, tombolou
a hudbou. Pravidelnými účastníky jsou i klienti Chráněného
bydlení Budišov n. B. Tyto uvedené akce navštívilo celkem
120 účastníků.
Pořádáme také společné vycházky ať již do budišovského kempu, navštívili jsme chráněné bydlení, nově zrekonstruovanou
budovu bývalé školní družiny – Bydlení pro seniory - společně
jsme si prohlédli Domov Letokruhy, který se občanům našeho
města představil v říjnu ve zcela novém a krásném „kabátě“
včetně nadstandardního interiéru. Další zajímavou návštěvou
byla prohlídka Muzea břidlice.
Všichni, kteří měli zájem, nebo v budoucnosti zájem projeví,se mohli a mohou spolu s námi účastnit společných návštěv
místních restaurací při dobrém jídle – letos to byly bramborové
placky a pečená kolena.
Na některých středečních klubových setkáních nás navštíví

hosté. Letos to byl místostarosta města pan Pavel Jílek a paní
Zdenka Raabová, která je členkou organizace Šťastní senioři v Českých Budějovicích. Tak jsme měli možnost se blíže
seznámit s děním ve městě a inspirovat se nápady z činnosti
v jiném seniorském sdružení.
Chtěla bych využít této možnosti a poděkovat vedení našeho
města a pracovníkům městského úřadu za snahu vyjít nám
vstřícv řešení některých problémů, které se při přípravě různých aktivit sem tam vyskytnou.
Všem seniorům našeho města máme vzkaz – pokud si chcete
čas od času popovídat, nebo aktivně prožít alespoň jeden den
v týdnu spolu s námi – jste vítáni každou středu od 14 hod. ve
společenském salónku Domu soustředěné pečovatelské službyna Pivovarské ulici v Budišově n. B.
Vladimíra Skopalová

Poděkování městu
Klub důchodců města Budišov nad Budišovkou pod vedením Věry Vymětalíkové by chtěl poděkovat MěÚ Budišov
nad Budišovkou za poskytnutí příspěvku na uskutečnění zá-
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jezdu na zámek Raduň, do Rohova a do Klokočova. Zájezd
se uskutečnil 18. září 2018. Moc děkujeme.
Vymětalíková Věra
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Aktivity STP
Milí přátelé, blíží se konec roku, tak tady máme něco málo
informací z naší organizace STP.
Jak víme, tak tento rok byl dosti náročný pro všechny. Konaly
se nové volby nejen do organizací, ale i do vedení města. A my
jsme jako každý rok zvládli uspořádat různé akce pro naše členy, jen namátkou dva zájezdy - jeden na Macochu a druhý na
borůvkové hody spojené s prohlídkou Flory Úvalno a kozí farmy,„Ples babiček a dědečků“, který je již tradiční. Také akce
„Něco pro zdraví“, kterou pořádáme v autokempu se opakuje
již několikátým rokem. Dále jsme chodili na procházky, opékali vuřty, poseděli a zazpívali si s harmonikou, no prostě vše,
co můžeme a zvládneme ve svém věku podnikat.
K 100. výročí naší republiky jsme byly požádány o upečení
frgálů a zapojení se do soutěže „O zlatý koláč“. Výzvy jsme
se nezalekly, a tak bych chtěla poděkovat všem, které se přičinily o pečení, jmenovitě paní Pavlů, paní Myškové, paní Novákové, paníKotziánové, paní Hrčkové, paní Barošové, paní
Mikulíkové, paní Palacké. Obdržely jsme „Pamětní list“ a také
menší výhru.
V prosinci ještě chystáme pěkné představení „Profesorova láska“. A na rozloučenou s dalším rokem posezení s harmonikou.
Také chci moc poděkovat městu Budišov nad Budišovkou
a Středisku volného času za hezkou spolupráci a popřát jim
hodně úspěchů v roce 2019.
Zároveň děkuji všem našim členům, kteří se podílejí na přípravě akcí i akcí pořádaných v Domu s pečovatelskou službou na
Pivovarské ulici.Přeji všem hodně úspěchů a hlavně zdraví!
Za STP Budišov nad Budišovkou Ilona Matýsková

K zimnímu spánku se neukládáme
Pokles venkovních teplot je docela razantní, ale s cvičením
rozhodně nekončíme. Naopak, podzimní úspěchy, ale i neúspěchy nás jen nakoply k dalšímu pokračování v práci, protože
výcvik psa nikdy není u konce. Každý poznal své slabé místo,
a buď musí přidat, nebo pokračovat v započatém, pokud se to
daří. Moje choďkaAriška má už deset let, ale své stopování
miluje a já ji, i když mě často i ve svém věku dokáže překvapit
nějakou kulišárnou, hlavně na zkouškách či závodech. Svoji
paničku Janu miluje i německý pinč Don, který ač bez kožíšku
v zimě neprotestuje, když pobíhá kolem ﬁguranta a snaží se
ulovit peška. To jeho kámoš Max je na tom s kožichem lépe,
ale jedno mají společné, výcvik ty mlaďošky hodně baví. Posledně jsem psala, že se těšíme do Veřovic a taky že jo: Bond si
s Lenkou ve své kategorii vylezl na nejvyšší stupínek a dokon-

ce udělal nejlepší poslušnost. Ani Petr s Niky nedopadl nejhůř,
i když ta dlouhotrvající čtvrtá místa je už řádně štvou, asi rádi
brambory… Poslední závod trojboje se nám moc nepovedl,
„dokázali“ jsme získat dvě nuly a na loňské vítězství to nestačilo, ale nevadí, nejsme lakomí, ať se Otice letos pomějou,
uvidíte příště! V říjnu proběhly zkoušky se slušnými výsledky,
někteří nešťastníci šli sice z kola ven, protože je silný vítr vyfoukl ze stopy, ale nevadí, pořád je co zlepšovat a máme na to
celou zimu. V listopadu jsme si udělali výlet do Hlučína na
obranářský den a zatím poslední akcí, kterou jsme navštívili,
byl výcvikový den chodských psů v Loukově. Karel s ovčounemTobbym tam sice byl za exota, ale chtěli jsme si hlavně
dění okoukat, protože bychom něco podobného rádi uspořádali
i u nás. Tak snad nám to příští rok vyjde. Mgr.Lenka Galová
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Šachový koutek
Figury již naplno brázdí šachovnice, družstva našeho šachového oddílu Pogo Budišov mají v nové sezoně za sebou již
6 utkání. A družstvo hrající Krajskou soutěž „C“ do sezony
vstoupilo důležitou výhrou 5-3 s Velkou Polomí, v dalších
dvou zápasech se silnými opavskými celky se bodovat nepodařilo: s Orlem Opava „A“ jsme prohráli 2-6 a se Slezanem
Opava „C“ přišla prohra 3-5. V těchto zápasech se opět projevila naše největší slabina, kterou je fotbalovou terminologií
řečeno neproměňování šancí. Zejména v posledním utkání se
Slezanem dva naši borci „překopli prázdnou branku“, když
oběma k výhře chyběl již jen kousek. Vždy ale přišlo osudové
zaváhání a obě partie nakonec skončily naší prohrou. I takový je šachový život, hrát se bohužel musí vždy až do úplného
pádu soupeřovy armády.

Vše ale kompenzuje B tým, který jako nováček Okresního
přeboru Opava plní úlohu černého koně, když porazil všechny tři dosavadní soupeře. Na úvod se podařilo nejtěsnějším rozdílem 4,5-3,5 porazit nevyzpytatelné Štěpánkovice,
ve 2. kole se hrálo velké derby ve Vítkově, které jsme ovládli poměrem 5-3 a konečně ve 3. kole jsme opět nejtěsněji
4,5-3,5 udolali po tuhém boji Píšť. U Béčka je to všechno
naopak: v zápasech se zatím daří udržet mnohdy i úplně prohrané partie a z vyrovnaných pozic jsme schopni udeřit. Do
konce roku 2018 každému družstvu chybí už jen jeden zápas
(Áčko jede do Rýmařova a Béčko zajíždí do Darkoviček bojovat o 1. místo v tabulce) a po vánoční pauze se šachový
kolotoč opět roztočí naplno.
Za ŠK Pogo Budišov Slavomír Jaššo

Krajská soutěž „C“ MKŠS 2018/2019 – po 3. kole

Okresní přebor Opava 2018/2019 – po 3. kole

Poř. Družstvo

Body Skóre Partie

Poř. Družstvo

Body Skóre Partie

1

ŠK Orel Opava B

9

17,5

14

1

ŠK U Freda Darkovičky

9

16,5

13

2

ŠK TJ Dolní Benešov B

9

16,5

12

3

ŠKTP Hrabyně

6

13,5

10

2

ŠK Pogo Budišov n. Bud. B

9

14

8

4

Slezan Opava C

6

9,5

8

3

Sokol Štěpánkovice

6

15

9

5

ŠK Orel Opava A

3

11,5

7

4

ŠK TJ Dolní Benešov C

6

12,5

8

6
7

SK Kravaře
ŠK Pogo Budišov n. Bud. A

3
3

11
10

6
7

5

ŠO TJ Velká Polom B

4

11,5

8

6

SK Kravaře B

4

11,5

7

8

ŠO Jiskra Rýmařov

3

9,5

8

7

ŠK Píšť

3

12

9

9

TJ Ludgeřovice

3

8

6

8

Orel Opava C

1

10,5

4

10

TJ Lokomotiva Krnov

0

7

5

9

ŠK U Lípy Malé Hoštice

1

9

4

11

TJ Velká Polom

0

6

4

10

ŠO TJ Vítkov A

0

7,5

3

NÁZORY OBČANŮ

Stráňavské hody 2018, Den horníků a 662 let obce
Od Minčolu potůček Hýrov utíká
kol tajuplného Hoblíka.
A ke stráním a tomu toku se přitulila
vesnice velká, s husou ve znaku, nám milá
už mnohý občan Budišova ví, že ta obec nese název S t r á ň a v y.
Tam přijeli jsme, parta veselá,
počasí bylo krásné docela.
140 kilometrů přes řeky čtyři,
přejeli i Odru, Ostravici, Kysuci, Váh,
autobus Sanitrans zdolával mírnější svah
a u kulturního domu jsme zastavili,
s panem starostou se pozdravili.
V ozdobeném sále čekalo přivítání
od půvabných dam dekorování,
na stolech ochutnávka koláčů byla dána,
minerální voda B u d i š přichystána,
přípitek k tomu také byl, i polský soubor se zapojil.
Slavnostní oběd byl chuťově skvělý,
kafíčko s úsměvem servírky přinášely…
Na prostranství před domem už bylo živo,
ve stáncích už prodávali upomínky, perníky, nafukovací zvířát-
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ka a také F r a m b o r pivo.
Nejvíce se děti poměly, když na nafukovacím zámku sjížděly.
Jen ten chlapec smutný byl, co koupil nafukovacího koně
za x euríků,
kůň utrhl se z provazu a zmizel v dáli k Hoblíkua ve výši někde
praskl
a na skalách splaskl.
Všichni jsme i s početnými občany měli dobrou náladu,
věnovali se tanečnímu a hudebnímu pořadu.
Ty z Polanky Wielkiej mažoretky
míhaly se jako fretky,
nápadité s paličkami pohyby, diváku každému se zalíbí.
Moravská skupina Revival, klávesista i zpíval,
spolu se zpěvačkou pohyblivou vzbudili sympatie,
když zněly písně slunné Itálie
A vrcholem všeho bylo, když náměstíčko se světly ozářilo
i kouřová to byla šou,
tančil i budišovský Jiří se stráňavskou Maryšou.
Diskžokej byl všeumělec znalý,
všichni radostně ho přijali…

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

Procházka nám v pauzách neškodila,
poznali jsme, co obec zařídila.
Prožili jako my měsíce sucha,bez bláta,
ale úroda zahrad byla bohatá,
o domy, zahrádky, veřejná místa se lidé starají,
o čistotu potoků i děti tu dbají…
Občané budovali mateřskou školu, školu základní, kostelík rázovitý,
novostavby rostou, v nich je dobré bytí…
Válečné muzeum ve Stráňavách mají,
travnaté hřiště, nikde žádné zbořeniště,
a k tomu funkční termální koupaliště!

Co nových plánů mají na příště?
Abych tu neměl jen slova chvály,
občany Stráňav i problém pálí,
když na Polomu v lomech Dolvapu se střílí,
prožívají krušnou chvíli.
To člověk řekne „U ďasa, jak se ta země otřásá.“
jako by se čerti spikli, mnozí už si na to zvykli…
Toto psal a v rýmy srovnal účastník těch oslav Karel Dohnal,
senior,
milovník krásných slovenských hor.

Poděkování
Chtěla bych upozornit na statečný čin budišovského občana.
Koncem letošního srpna jsem šla ze zahrady v zahrádkářské
kolonii. Spolu s Honzou Ptáčkem jsme uviděli na střeše jednoho činžáku ležet pana M. Z. Ležel na břiše, jednou nohou
zapřen o sněhovou zábranu. Prý chtěl odstranit kovovou tyč,
která by mohla někoho poranit. Sklouzl a zůstal ležet, neschopen pohybu. Honza nezaváhal, vylezl na střechu, vyzul

boty (střecha byla rozpálená), protože mu to v nich klouzalo. Uklidňoval pana M. Z., pak mu další muži hodili lano, na
které ho Honza připevnil a začal ho posunovat směrem k hřebenu střechy. Zde už mu pomohli další muži. Zachránil panu
M. Z. ne-li život, tedy určitě zabránil jeho těžkému zranění. Oba
odnesli tuto příhodu „pouze“ popáleninami (bylo 35° C) – pan
M. Z. na břiše a Honza na chodidlech.
E. Š.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Slavnostní vítání našich nejmenších občánků
Letošní v pořadí třetí uvítání nově narozených dětí, které bylo
zdejším matričním úřadem obnoveno v roce 2012, proběhlo
v sobotu dopoledne dne 17.11.2018 v obřadní síni městského
úřadu formou malé slavnosti. Do života bylo zástupkyněmi
města, které se tohoto úkolu s radostí ujaly, slavnostně přivítáno
celkem šest nových občánků, a to tři děvčátka a tři chlapečci.
Milým vystoupením přispěly pod vedením svých učitelek i děti
z místní mateřské školy a základní školy, které děťátkům, jejich
rodičům i ostatním hostům zazpívaly a přednesly básničky.

Závěrem se rodiče dětí podepsali do pamětní knihy Města Budišova nad Budišovkou a pro své malé ratolesti obdrželi na
památku věcný dárek, maminky dětí pak jako poděkování kytičku.
Slavnostní uvítání proběhlo v příjemné a milé atmosféře, a jak
věříme, bude tak pro všechny zúčastněné nejen vzpomínkou na
příjemně strávené sobotní dopoledne, ale hlavně radostnou připomínkou významné události v jejich životě, narození nového
človíčka.
Ing. Miluše Večerková, matrikářka
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Rodinný dům v Budišově
na prodej. Telefon 724 670 588

Michal Volák
Manažer pobočky

602 581 133 / 596 633 959
michal.volak@rksting.cz

Realitní kancelář STING, s.r.o.
Hlavní třída 889/48
708 00 Ostrava - Poruba

www.rksting.cz // 800 10 30 10
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