BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

INFORMACE Z ÚŘADU OBČANŮM

Slovo starosty
Milí občané, nastávající letní měsíce nám přinesou slunce, kýženou dovolenou spojenou s odpočinkem, dětem prázdniny,
ale také stavební práce, které se svým způsobem dotknou nás
všech. Na jedné straně se dočkáme zlepšení stávajícího stavu, ale po určitou dobu budou stavební práce hlavně v centru
města ovlivňovat chod města, budou nemilé, hlučné a nepříjemné. V prvním červnovém měsíci zahájí ﬁrma LXM Group
rekonstrukci vodovodu na ulici Berounské, G. Svobody a nám.
Republiky. Investorem této akce je SmVaK a tato stavba bude
předcházet I. etapě rekonstrukce náměstí. SmVaK záměrně čekal na naši rekonstrukci, aby se vše udělalo při jednom. Hlavní
vodovodní řad se bude měnit od křižovatky ul. Berounská
a Hřbitovní až po konec ul. G. Svobody. Během června a července by měla podle harmonogramu probíhat pokládka vodovodního řadu. Do poloviny srpna se budou provádět vodovodní přípojky formou protlaků. Podrobná situace stavby
Rekonstrukce vodovodu bude umístěna v záložce projekty na
stránkách města. Firma bude informovat formou letáčků majitele dotčených nemovitostí. V tuto chvíli ještě neznám rozsah
uzavírek a jejich termíny. K informování občanů budeme využívat web města a městský rozhlas.
Výsledek výběrového řízení na akci I. etapa úprav ploch
Halaškova nám. a náměstí Republiky ještě v tuto chvíli není
znám, vše probíhá dle zákonem daných lhůt. Počátkem července by měla být podepsána Smlouva o dílo se zhotovitelem.
Správa silnic si vymínila podmínku do soutěže, že asfalty musí
být hotovy do konce října, jinak už to nelze technologicky
zvládnout. Pokud však není smlouva na stole, je předčasné se
bavit o termínech, stačí jedna námitka ve výběrovém řízení
a vše se protahuje. Budeme stejně čekat na vodaře, až si udělají svoji část, dvě ﬁrmy na dvou rozdílných stavbách, ovšem
na jednom místě, to dost dobře nejde. Zadávací dokumentace
a kvaliﬁkační předpoklady jsou nastaveny tak, aby byla vybrána ﬁrma, která má zkušenosti se stavbami tohoto typu a rozsahu, má ﬁnanční zázemí a požadovanou kvaliﬁkaci zaměstnanců. Jediné co mě znepokojuje, že v letošním roce se všeobecně
soutěží za vyšší částky, mnohdy se to blíží k projektové ceně
díla. Důvod je jednoduchý: stavební ﬁrmy mají hodně práce
a stoupla cena práce v ceníku RTS.
Poslední liniovou stavbou je rekonstrukce chodníků na
Dukelské ulici, kde připravujeme výběrové řízení na zhotovitele. Tyto stavební práce budou zahájeny s ohledem na objízdné trasy při rekonstrukci náměstí. Chtěl jsem tedy občany
poprosit o trpělivost a pochopení, jakmile se stavební práce
rozběhnou naplno.
V letošním roce byly naše dvě žádosti o dotaci na Ministerstvu
pro místní rozvoj vybrány jen mezi náhradníky = reálně se na
nás asi nedostane. Týká se to workoutového hřiště a rekonstrukci komunikace na horním sídlišti. Nicméně nevzdáváme
to a připravujeme další dotační žádosti. V červenci vypisuje
Státní fond rozvoje bydlení nový dotační titul Regenerace sídlišť, kde podáme velkou žádost za cca 15 mil. dotace je zde
50 %, max. 6 mil. Další dotační žádost je připravována na sociální bydlení na Partyzánské ul. Je to ta vybydlená vilka vedle
MěÚ, kde se počítá s kompletní rekonstrukcí na 4 sociální byty,
rozpočet je okolo 7 mil. před výběrem zhotovitele. Výše dotace je zde 90 %. Prověřujeme možnost podání dotace na 5 soci-
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álních bytů v podkroví Národního domu, což by nám výrazně
snížilo podíl města na celkovém ﬁnancování rekonstrukce. Zde
budeme žádat MMR o prodloužení termínu realizace akce na
roku 2019 – 2020. Rada města schválila přípravu dotační žádosti
na renovaci trávníku na fotbalovém hřišti. Jednalo by se o hlavní
hřiště a tréninkové hřiště za tribunou pro veřejnost a spolky. Čím
dál větší sucho nás nutí vybudovat také studnu na zavlažování
trávníku, ať nemusíme používat vodu z vodovodního řadu (toto
zahrneme do dotační žádosti). Čtvrtou připravovanou dotační
žádostí je zateplení bytovek na náměstí Republiky a Křivé ul.
Náklady na stavbu se zde pohybují okolo 8,5 mil. korun (před
výběrovým řízením). Dotace se zde pohybuje okolo 35 %.
Ing. Krejčí připravuje PD na zateplení školy na nám. Republiky,
tak abychom byli připraveni podat žádost.
Všechno to zní pěkně, ale důležité je mít také zajištěny ﬁnance
pro případ, že by všechny dotace vyšly. V zastupitelstvu města
byl schválen investiční úvěrový rámec ve výši 30 mil. korun,
který nám poskytne Komerční banka. Osloveny byly 4 největší
bankovní ústavy v zemi a nabídku podala pouze KB, neboť jsme
nastavili přísné podmínky a evidentně se to některým bankám
nelíbilo. Podařilo se nám vysoutěžit senzační úrok 3M PRIBOR
+ pevná odchylka 0,18 p. a. Úvěrový rámec bude sloužit
k předﬁnancování a samotnému ﬁnancování stavebních akcí
v letech 2018 – 2022. Může být kdykoliv splacen a samozřejmě nemusí být čerpaný v celé výši. Úvěrový rámec je sjednán
na 20 let se splatností od roku 2023 – 2042. V roce 2022 nám
končí všechny stávající úvěry, tudíž by neměl být problém splácet nový. Finanční zdraví města je podle střednědobého výhledu
rozpočtu hodnoceno výborně (stav ﬁnancí A, ﬁnanční kondice
B-). Budišov má v období 2019 až 2023 (5 let) ﬁnanční potenciál z vlastních zdrojů po zajištění provozu, splátek dosavadních
dluhů a po připočtení oprav minimálně cca 44 mil. Kč (provozní
saldo – splátky dluhů + opravy + rezervy na účtech) + až 69 mil.
Kč může zajistit nové využití Investičního úvěrového rámce do
stropu bezpečného zadlužení 77 mil. Kč = 113 mil. Kč. Jsem si
vědom, že částka 30 mil. je vysoká, jsme však stále hluboko pod
hranicí bezpečného zadlužení, které činí 77 mil.
Zhoršila se nám ﬁnanční situace ve ﬁrmě Lesy Budišov nad
Budišovkou s. r. o. a to tak, že jednatel je nucen propustit
3 zaměstnance (z toho jeden přechází k Technickým službám).
Situace již byla z dlouhodobého hlediska neudržitelná, ﬁnanční náklady na vlastní zaměstnance jsou vyšší než u živnostníků
a nejhorší jsou zimní měsíce, kdy je problém chlapy zaměstnat.
Dlouho jsme zvažovali, sám jsem byl proti propouštění, ale
museli jsme zvolit toto řešení. Cena dřeva opět klesla, protože
je ho na trhu nadbytek, je problém ho vůbec prodat či zajistit
auto na odvoz. Plánovaná roční těžba se bude rok od roku snižovat, stejně bychom byli tedy nuceni postupně snižovat stavy. Problematika lesa je složitá, když to zjednodušeně popíši:
plánované množství vytěženého dřeva na rok při současných
cenách nepokryje náklady ﬁrmy, aby nebyla ztrátová. To se nebavím o pěstební činnosti, kterou město celou ﬁnancuje. V letošním roce to činí cca 3,8 mil. Les patří městu, potažmo jeho
občanům, a pokud ho chceme zachovat dalším generacím, tak
ty peníze nyní musíme dávat. Objednali jsme analýzu, která
nám nastíní náklady na pěstební činnost v lese v dalších letech
a také výnosy z těžby.
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K personálním změnám došlo i na městské policii. Ke konci
dubna skončil po dlouholeté službě Luboš Kobela a ke konci
června končí vedoucí strážník Mirek Stecker. Důvody u obou
byly stejné, že už tu práci prostě nechtějí dělat, služba je čím
dál horší, stres, s některými občany nehnete atd. V minulém
čísle jsem se o problematice nepřizpůsobivých, ubytoven atd.
rozepsal dost. Už se k tomu nebudu vracet, ale samozřejmě to
s problematikou bezpečnosti souvisí. Nezbývá než poděkovat
klukům za službu pro město a jeho občany a popřát jim, ať se
jim daří v nové práci. Od 1. 6. nastupuje strážník k městské
policii opět z Bruntálu a podařilo se nám sehnat i třetího, pro
velký úspěch opět z Bruntálu. Všichni chlapi mají dlouholetou
praxi u městské policie a věřím, že si získají respekt a pomohou zlepšit situaci a bezpečnost ve městě. Od srpna již budeme opět v plném počtu čtyř strážníků, kdy doplní budišováka
Jarka Handla, který je u MP v Budišově od jejího založení.
Poslední dubnový víkend se zástupci města, SVČ, Fosilky,
KRPŠ a naši štípači břidlice zúčastnili Otevírání turistické sezóny Opavského Slezska v Opavě. Děkuji všem za účast a skvělou
propagaci města a Krajiny břidlice. Všeobecně se akce náramně
povedla, lokalita městských sadů v Opavě byla dobrou volbou.
Přestože ještě naši fotbalisté v době psaní tohoto článku nemají
postup do krajské I. B třídy jistý, vzhledem k náskoku, který
mají v tabulce, jim mohu gratulovat k postupu již dnes. My,

fanoušci, kteří jsme čekali dlouhých 19 let na vytoužený postup, jsme se dočkali. Úžasným zážitkem nejen pro mne bylo
ﬁnálové utkání poháru FAČR O pohár města Opavy, kdy naši
borci poměřili své síly s Oldřišovem na fotbalovém stadionu
SFC v Opavě. Sice jsme prohráli 3:0, ale za předvedenou hru
se nemusíme stydět. Oldřišov hraje o dvě třídy výše, kde je
na prvním místě. Na rozdíl od soupeře hrají za Budišov jen
odchovanci, to se vidí málo kde a můžeme na to být náležitě
pyšní. Musím smeknout před fanoušky z Budišova, kteří přijeli
do Opavy v hojném počtu a udělali skvělou atmosféru na stadiónu. Díky hráčům a fanouškům.
Krátce se vrátím k plesu města a Linasetu, který se uskutečnil
v březnu (pozdě, ale přece). Po dohodě s panem ing. Čepem,
generálním ředitelem Linasetu, bude výtěžek z plesu ve výši
30 000,- letošní rok věnován Mateřské a Základní škole. Ve
školce za to pořídí dětem nové šatičky pro mažoretky a škola
sportovní náčiní a nářadí. Peníze tedy budou sloužit dětem, což
je dobře. Velký dík patří našemu největšímu zaměstnavateli ﬁrmě Linaset, že podporuje ﬁnančně město a spolky. Např. ples,
Letnice, fotbal, sportovní halu a jiné aktivity.
Závěrem dovolte, abych vás pozval na 39. ročník Letnic, přijďte
si s námi užít 2 dny pohody a zažít neopakovatelnou atmosféru
Letnic. Přeji hezké léto, příjemnou dovolenou a prázdniny.
Ing. Patrik Schramm, starosta města

Střípky z radnice
 V minulém čísle zpravodaje 2/2018 jsme psali o tom, že
chystáme přístavbu mateřské školky, ale bohužel během
editace textů a ﬁnalizace v tiskárně došlo k tomu, že obrázek
vizualizace navrhované přístavby mateřské školy se neobjevil v konečné verzi zpravodaje. Níže uvedená vizualizace
samozřejmě není ﬁnální, avšak základní představu o budoucím vzhledu mateřské školy nám dává. Pohled je ze stávající zahrady, jihovýchodním směrem na zadní stranu školky.
Rekonstrukce bude spojená s modernizací sociálních zařízení, zázemí pro pedagogy, dále bude vybudován výtah pro
bezbariérový přístup, zrekonstruovány šatny, vznikne keramická dílna pro děti a proběhne několik dalších úprav. Od
minula došlo k několika významným změnám, především
byla dokončena projektová dokumentace a v současné době
probíhá tzv. kolečko vyjadřovaček, abychom následně mohli
žádat o stavební povolení. Velmi dobrou zprávou, která nás
i paní ředitelku mateřské školky potěšila, je to, že v průběhu
měsíce června by měla být zveřejněna dotační výzva IROP
(Integrovaný regionální operační program) na Infrastrukturu
pro předškolní vzdělávání. Podle prvních informací by měla
být alokace dostatečně velká a šance získat dotaci bude tedy
relativně slušná, tak doufejme, že se děti i my ostatní brzy
dočkáme nově zrekonstruované školky.

 Koncem dubna začala realizace „Parku setkávání ve
Starých Oldřůvkách“, na který jsme získali dotaci. V současné době park připomíná spíše staveniště, kdy probíhají
především terénní úpravy a pokládání obrubníků pro chodníky. Některé prvky jako např. lavičky jsou již usazeny na
svých místech a také proběhla výsadba některých dřevin. Na
umístění hlavní dominanty - altánu - se sice ještě čeká, ale
při troše fantazie se už pomalu rýsuje celkový vzhled parku.
Během léta by měl být park dokončen, takže určitě v některém z příštích čísel otiskneme fotograﬁe, abyste mohli posoudit, zda se všechno povedlo.
 V průběhu června bude provedena oprava výtluků na komunikacích města pomocí metody ITHR, která spočívá
v rozehřátí větší obdélníkové plochy v okolí výtluku, následně se horký asfalt rozhrabe, doplní o potřebné množství, prolije se asfaltovou emulzí a poté se zhutní vibrační deskou po celé ploše. Jedná se o metodu, která je sice
o něco náročnější a dražší, ale máme s ní velmi dobré zkušenosti, neboť v opravovaném místě už se výtluky opakovaně nevyskytují. Metoda ITHR je vhodná spíše na větší
výtluky, zbývající menší nerovnosti či popraskané části
vozovky budeme následně opravovat tryskovým zástřikem
JetPatcher (tzv. turbo), kterým každoročně opravujeme
vzniklé nerovnosti po zimě.
 Vzhledem k zhoršenému stavu potoka a velkým nánosům
v příkopech proběhlo koncem května čištění břehů koryta potoka a příkopů ve Starých Oldřůvkách. Pan Ospalík
se svým bagrem odvedl jako vždy naprosto skvělou práci
a společně s Technickými službami, které se podílely na odvozu zeminy, jim všem patří velký dík.
 V rámci spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování
jsme byli úspěšní s žádostí o dotaci na projekt Prevence kriminality v Budišově nad Budišovkou. Hlavním přínosem
pro město by měl být vznik dvou pozic Asistentů prevence
kriminality (APK), kteří budou jakousi prodlouženou rukou
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Městské policie a měli by napomáhat ke zlepšení bezpečnosti ve městě. Náplní práce APK bude především dohled nad
veřejným pořádkem a řešení záležitostí související s narušováním občanského soužití, pomoc při řešení sporů u problémových jedinců, dále dohled nad bezpečností dětí v okolí
přechodů pro chodce a v okolí škol a asistence při řešení dalších sociálních problémů ve městě. Náplní práce domovníků
bude dohled nad dodržováním domovního řádu a vzájemného sousedského soužití v bytových domech města, dodržování pořádku ve společných prostorech i v okolí bytových
domů, drobné opravy a údržby na bytech i domech, pomoc
s řešením sousedských sporů apod. Projekt započne od
1. 7. 2018 a dotaci máme schválenu celkem na tři roky.
 V minulém čísle zpravodaje jsme občany informovali
o získání dotace na projekt „Revitalizace zeleně na vybraných veřejných prostranstvích města Budišov nad
Budišovkou“. V souladu s pravidly OPŽP jsme zahájili
výběrové řízení na dodavatele zahradnických prací a vše
se vyvíjelo úspěšně. Byla vybrána ﬁrma s nejnižší cenovou
nabídkou a byla vyzvána k podpisu smlouvy o dílo a zahá-

jení prací v průběhu měsíce března. Bohužel vítězná ﬁrma
se zachovala velmi nestandardně a podvodně. Stále oddalovala podpis smlouvy o dílo a zahájení prací i přes neustálé
utvrzování, že o zakázku má skutečný zájem. Teprve začátkem dubna, kdy již nebylo z časových důvodů možné oslovit druhou ﬁrmu v pořadí, nám tato ﬁrma oznámila, že od
zakázky odstupuje a smlouvu o dílo nepodepíše. Protože šlo
o tzv. rychloobrátkový projekt OPŽP, který musel být hotov
do konce října 2018 a součástí projektu bylo i kácení, nebylo
možné tento termín s náhradní ﬁrmou již stihnout. Projekt
bude znovu ve stejném rozsahu podán během měsíce června
v další výzvě OPŽP. V této výzvě je již termín realizace prodloužen až do příštího roku, tudíž již nehrozí stejný problém
jako v prvním případě. Město také požádalo o právnické doporučení vhodného postupu v případě, že by hrozil stejný
problém jako v předchozím výběrovém řízení, a tento postup
bude u opakovaného výběrového řízení uplatněn.
Ing. Pavel Jílek, místostarosta města
Bc. Gabriela Roháčová DiS.,
vedoucí odboru BH, služeb, ŽP, výstavby a ÚP

Rada města
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16 (občané
České republiky s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické
osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17 (cizí stání
občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají právo na
neupravený text usnesení, který je k dispozici na sekretariátu
vedení města, Halaškovo náměstí 2, Budišov n/Budišovkou.
dne 26. února 2018
(přítomno všech 5 členů rady města, jednání řídil Ing. Patrik
Schramm, starosta města)
 doporučuje zastupitelstvu města schválení účelové dotace
na úhradu výdajů na činnost neziskové
 schvaluje dle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., výjimku
z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním
předpisem, který určuje tento počet na 30 žáků (dle § 4 odst. 7
vyhlášky č. 48/2005), do počtu 4 dětí za předpokladu, že toto
zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy
a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; tato
výjimka bude uplatněna ve druhém a čtvrtém ročníku při sloučení paralelních tříd (II. A a II. B, IV. A a IV. B) pouze pro předměty hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti;
tato výjimka se uplatňuje do konce školního roku 2017/2018;
dne 9. dubna 2018
(přítomno všech 5 členů rady města, další přítomní: Ing. Hana
Dlouhá, M. Zatloukalová, Bc. G. Roháčová, DiS. - MěÚ, Ing.
Klus – Lesy, s.r.o..; jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta
města)
 schvaluje Závěrečnou inventarizační zprávu o provedení
řádné inventarizace majetku a závazků Města Budišov nad
Budišovkou za rok 2017, schvaluje vyřazení majetku dle
přiložených návrhů Ústřední inventarizační komise Města
Budišov nad Budišovkou, jmenuje likvidační komisi k provedení vyřazení majetku ve složení:
Předseda: Ing. Pavel Jílek
Členové: Miroslav Stecker, Alena Čelková, Jana Skalková,
Ivana Jurošová

4

 ukládá předsedovi likvidační komise předložit radě města
zprávu o provedené likvidaci majetku, vč. likvidačních protokolů dle předchozího bodu v termínu do 30. 6. 2018;
 schvaluje Závěrečnou inventarizační zprávu o provedení
řádné inventarizace majetku a závazků zřízených příspěvkových organizací Města Budišov nad Budišovkou za rok 2016
(MŠ, ZŠ, SVČ,TS a ND); schvaluje vyřazení majetku dle
přiložených návrhů Ústředních inventarizačních komisí jednotlivých příspěvkových organizací (ZŠ, SVČ, TS) a ukládá
ředitelům jednotlivých příspěvkových organizací předložit
radě města zprávu o provedené likvidaci majetku likvidační
komisí, vč. likvidačních protokolů do 30. 6. 2018;
 schvaluje účetní závěrku za rok 2017 zřízených organizací
Města Budišov nad Budišovkou podle § 5 vyhlášky č. 220/2013
Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek, kterými jsou Mateřská škola
Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace, Základní škola Budišov nad Budišovkou, okres Opava,
příspěvková organizace, Středisko volného času Budišov nad
Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace, Technické
služby města Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace, Národní dům Budišov nad Budišovkou, příspěvková
organizace, dle přiložených materiálů;
 schvaluje vyhodnocení plnění závazných ukazatelů a hmotné zainteresovanosti příspěvkových organizací města – MŠ,
ZŠ, SVČ, TS a ND za rok 2017;
 schvaluje stanovení závazných ukazatelů, schválených zastupitelstvem města dne 13. 12. 2017 příspěvkovým organizacím města – MŠ, ZŠ, SVČ, TS a ND na rok 2018;
 bere na vědomíí ﬁnanční výhled na rok 2018 obchodní společnosti Lesy Budišov nad Budišovkou, s.r.o.; pověřuje
ředitele obchodní společnosti předložit po předchozím projednání s daňovými poradci ﬁnanční výhled na období 5-ti
let (2019 - 2023), porovnání ﬁnančních prostředků na mzdy
pod obchodní společností a jinou právní formou a návrh
fungování právní formy společnosti od roku 2019;
 schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace na ﬁnancování generální opravy Římskokatolické farnosti Budišov
nad Budišovkou v roce 2018 ve výši 30 000 Kč;
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 schvaluje ukončení Smlouvy o spolupráci mezi obcemi
Městem Vítkov a Městem Budišov nad Budišovku (vč. dodatků) uzavřenou dne 28. 4. 2016 k datu 1. 5. 2018 a pověřuje starostu k podpisu dokumentu směřujícímu k ukončení
smlouvy;
 schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků
z majetku města:
k. ú. Guntramovice:
parcela č. 292 zahrada o výměře cca 493 m2
parcela č. 2022 ost. plocha o výměře cca 1 067 m2
k. ú. Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 4728 zahrada o výměře 786 m2
parcela č. 130 zahrada o výměře 416 m2
 neschvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků
z majetku města:
k. ú. Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 3874 lesní pozemek o výměře 7 809 m2
parcela č. 4697 ost. plocha o výměře 607 m2
parcela č. 226 zahrada o výměře 450 m2
parcela č. 3563/1 ost. plocha o výměře 4 074 m2
 doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemků
z majetku města:
k. ú. Guntramovice:
parcela č. 306 ost. plocha - část o výměře cca 250 m2 manželům I. a E. S. za kupní cenu 38 Kč/m2
parcela č. 770 ost. plocha - část o výměře cca 100 m2
parcela č. 771/1 ost. plocha - část o výměře cca 550 m2
obě parcely do podílového spoluvlastnictví manželům
K. a B. Š. podíl ve výši 1/2, paní M. B. podíl ve výši 1/6,
paní D. J. podíl ve výši 16 a paní B. K. podíl ve výši 1/6 za
kupní cenu 38 Kč/m2
 doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene pro oprávněného ČEZ Distribuce,
a.s. spočívající v právu Oprávněného zřídit, provozovat,
opravovat a udržovat Součásti distribuční soustavy nadzemní vedení nízkého napětí a betonového sloupu 2x;
věcné břemeno se bude zřizovat za jednorázovou náhradu
ve výši 1 000 Kč + DPH; věcným břemenem budou zatížené pozemky ppč. 4464, 4467 a 4344, k.ú. Budišov nad
Budišovkou; doporučuje zastupitelstvu města pověřit podpisem smlouvy starostu města;
 doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení ZM ze dne
24. 6. 2015 v bodě 6 a) ve znění:
schvaluje odkoupení nemovitostí do majetku města:
k. ú. Budišov nad Budišovkou:
pozemek p.č. st. 563 zast. plocha a nádvoří o výměře
3 683 m2 jehož součástí je stavba č.p. 484 – prům. objekt,
pozemek p.č. st. 1080 zast. plocha a nádvoří o výměře 3 m2,
jehož součástí je stavba bez čp/če – jiná stavba, pozemek
p. č. 2369/2 zahrada výměře 221 m2 za kupní cenu ve výši
930 000 Kč (+ daň z nabytí nemov. věci + provize RK)
v případě více zájemců pověřuje stanovením nejvyšší možné
kupní ceny radu města;
 schvaluje zveřejnění záměru města na směnu pozemků:
k. ú. Budišov nad Budišovkou:
do vlastnictví Města Budišov nad Budišovkou postoupit
z vlastnictví pana M. M. nemovitost:
parcela č. 3584/2 ost. ploch – ost. komunikace o výměře 59 m2
do vlastnictví pana M. M. postoupit z vlastnictví Města
Budišov nad Budišovkou nemovitost:
parcela č. 4899 ost. plocha o výměře 36 m2
 doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku
parcela č. 129/4 zahrada o výměře 115 m2 k. ú. Budišov nad

Budišovkou od paní L. G. za cenu dle ZP – cena v místě
obvyklá;
 doporučuje zastupitelstvu města vykoupit do majetku města nemovitosti:
k. ú. Budišov nad Budišovkou:
pozemek p. č. st. 563 zast. plocha a nádvoří o výměře
3 550 m2 jehož součástí je stavba s č.p. 484 – prům. objekt
pozemek p. č. st. 1080 zast. plocha a nádvoří o výměře 3 m2
jehož součástí je stavba bez čp/če – jiná stavba
pozemek p. č. 2369/2 zahrada výměře 207 m2
za kupní cenu ve výši 700 000 Kč a doporučuje podpisem
smlouvy pověřit starostu města;
 doporučuje zastupitelstvu města Budišov nad Budišovkou
schválit výši dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Budišov nad Budišovkou
pro rok 2018 dle přiloženého materiálu;
 doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje a uzavření Smlouvy
o poskytnutí dotace na akci „Rekonstrukce chodníků v oblasti ul. Dukelská I. etapa“ ve výši 400 000 Kč;
 neschvaluje přidělení bytu č. 6, I. kategorie, o velikosti
1+KK, ul. Pivovarská, č. p. 317 v Budišově nad Budišovkou;
 schvaluje zveřejnění záměru Města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 6, na náměstí Republiky
č. p. 159 v Budišově nad Budišovkou, jedná se o byt I. kategorie, nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 5. 2018 na
dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku;
 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad
Budišovkou na pronájem bytu č. 2, na ulici Československé
armády č. p. 307 v Budišově nad Budišovkou, jedná se o byt
I. kategorie, nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 5. 2018
na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku;
 revokuje své usnesení č. 915/18 a), b) ze dne 19. 2. 2018 ve
věci - výsledek výběrového řízení na služby v rámci projektu „Revitalizace zeleně na vybraných veřejných prostranstvích“ a ruší výběrové řízení na akci „Revitalizace zeleně
na vybraných veřejných prostranstvích“;
 schvaluje organizační změnu ve společnosti TeSport
Budišov nad Budišovkou, s.r.o. dle důvodové zprávy;
 schvaluje termín zápisu dětí do MŠ pro školní rok
2018/2019 - 9. 5. 2018 od 14.00 hodin;
 bere na vědomí výsledek poptávkového řízení na kompletní zajištění služeb týkající se GPDR a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy o dílo s panem Martinem Krupou;
 schvaluje Smlouvu o spolupráci zadavatelů mezi
Městem Budišov nad Budišovkou a Správou silnic
Moravskoslezského kraje, p.o. a pověřuje starostu města
podpisem této smlouvy;
 schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 15 000 Kč manželům J. a L. D. Budišov nad Budišovkou na vybudování studny a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy;
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2018 č. 9 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši 96 600 Kč
o na straně příjmů
0000 – 4116 – Ostatní neinv.transfery přijaté ze SR
+ 96 600 Kč
o na straně výdajů
3113 – 5336 – Neinv. transfery zřízeným PO
+ 96 600 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2018 č. 10 ve výdajové části rozpočtu ve výši 32 303,50 Kč na straně výdajů
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
-32 303,50 Kč
3639 – 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným PO
+32 303,50 Kč
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 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2018 č. 11 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši 2 162,90 Kč
o na straně příjmů
6402 - 2222 – Ostatní příjmy z FV min. let + 2 162,90 Kč
o na straně výdajů
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
+ 2 162,90 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2018 č. 12 ve výdajové části rozpočtu ve výši 48.259,12 Kč na straně výdajů
o na straně výdajů
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
-48 259,12 Kč
6409 – 5339 – Neinv. transfery cizím přísp. org.
+48 259,12 Kč
 schvaluje vyhlášení výběrového řízení a složení komisí na
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v rámci projektu „Stavební úprava ploch Halaškova náměstí a náměstí
Republiky v Budišově nad Budišovkou“, jmenuje členy
a náhradníky hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek dle materiálu, jmenuje členy a náhradníky
hodnotící komise pro účely posouzení kvaliﬁkace uchazečů
dle materiálu a jmenuje členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek dle materiálu;
dne 14. května 2018
(přítomni 4 členové rady města, omluven R. Pecník; další přítomní: Ing. Hana Dlouhá – MěÚ, M. Zatloukalová - MěÚ,
Bc. G. Roháčová, DiS. - MěÚ, jednání řídil Ing. Patrik
Schramm, starosta města)
 doporučuje zastupitelstvu města schválení účelové dotace na úhradu výdajů na činnost neziskové organizaci
TJ Spartak Budišov nad Budišovkou, z. s. na rok 2018 ve
výši 120 000 Kč, doporučuje zastupitelstvu města schválení přiložené veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
a doporučuje zastupitelstvu města pověřit starostu města
podpisem veřejnoprávní smlouvy;
 schvaluje výši dotací na úhradu výdajů na činnost neziskovým organizacím od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2018 ve smyslu
zákona o obcích dle přiloženého materiálu, schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na úhradu výdajů
na činnost pro jednotlivé neziskové organizace a pověřuje
starostu města podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace
;
 doporučuje zastupitelstvu města schválit ukončení Smlouvy o spolupráci mezi obcemi Městem Vítkov
a Městem Budišov nad Budišovkou (vč. dodatků) uzavřenou dne 28. 4. 2016 k datu 1. 5. 2018 dohodou a doporučuje zastupitelstvu města pověřit starostu k podpisu dokumentu směřujícímu k ukončení smlouvy;
 doporučuje zastupitelstvu města schválit zprávu o činnosti
ﬁnančního výboru za rok 2017;
 doporučuje zastupitelstvu města schválit plán činnosti ﬁnančního výboru na rok 2018;
 doporučuje zastupitelstvu města schválit zprávu o činnosti
kontrolního výboru za rok 2017;
 doporučuje zastupitelstvu města schválit plán činnosti kontrolního výboru na rok 2018;
 schvaluje Nájemní smlouvu č. 1/2018/BnB na pozemek
parcela č. 2282/6 ostatní plocha - část o výměře 1 500 m2,
katastrální území Budišov nad Budišovkou; pronajímatel:
Ing. K. R. a A. K., nájemce: Město Budišov nad Budišovkou;
 schvaluje zveřejnění záměru města na směnu pozemků následně:
do vlastnictví Města Budišov nad Budišovkou postoupit
z vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu VLS
ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Praha k.ú. Nové Oldřůvky I:
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ppč. 490 lesní poz. – část dle GP nově označena jako ppč.
490/2 o výměře 11062 m2
ppč. 4890 lesní poz. – část dle GP nově označena jako ppč.
489/2 o výměře 6823 m2
ppč. 485 ost. pl. – část dle GP nově označena jako ppč.
485/102 o výměře 2804 m2
ppč. 438/1 lesní poz. – část dle GP nově označena jako ppč.
438/103 o výměře 7284 m2
do vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu VLS
ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Praha postoupit z vlastnictví
Města Budišov nad Budišovkou nemovitost:
k.ú. Podlesí nad Odrou:
ppč. 2683 vodní plocha o výměře 1586 m2
ppč. 2678 lesní poz. o výměře 35718 m2
ppč. 2708 ostatní plocha o výměře 16271 m2
schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků
z majetku města:
k. ú. Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 4220 TTP - část o výměře cca 200 m2
parcela č. st. 819 zast. plocha o výměře 31 m2
parcela č. 759/4 zahrada - část o výměře 121 m2
parcela č. 3568/2 ost. plocha - část o výměře 5 m2
schvaluje ﬁnanční spoluúčast ve výši max. 20 000 Kč na
zajištění jízdy parního vlaku ze Suchdola nad Odrou do
Budišova nad Budišovkou dne 27. 10. 2018;
schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Renovaci trávníku
fotbalového hřiště TJ Spartak Budišov n. Bud.; schvaluje
podání žádosti o dotaci na akci „Stavební úpravy stávajícího
bytového domu a jeho přestavba na bytový dům se 4 sociálními byty v Budišově nad Budišovkou – ul. Partyzánská
278“, schvaluje Smlouvu č. 29 a 30 o poskytování poradenských služeb mezi městem Budišov nad Budišovkou a Euro
Grant Investment s.r.o.; pověřuje starostu města podpisem
těchto smluv;
doporučuje zastupitelstvu města schválení výsledku výběrového řízení na poskytnutí investičního úvěrového rámce na
ﬁnancování investičních akcí v období 2018 - 2022 ve výši
30 000 000 Kč, doporučuje zastupitelstvu města schválit
Smlouvu o úvěru na sjednaný účel: Investiční úvěrový rámec
na období 2018 - 2022 dle přílohy a doporučuje zastupitelstvu města pověřit starostu města podpisem Smlouvy;
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 20 000 Kč manželům J. a L. D. na nově vybudovanou domácí ČOV a pověřuje starostu města k podpisu „Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí dotace“;
schvaluje přidělení bytu č. 2, I. kategorie, o velikosti 1+1,
ul. Československé armády, č. p. 307 v Budišově nad
Budišovkou, paní P. N. s nájemní smlouvou uzavřenou od
1. 6. 2018 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku;
schvaluje přidělení bytu č. 6, I. kategorie, o velikosti 2+KK,
na náměstí Republiky 159 v Budišově nad Budišovkou,
paní K. R. s nájemní smlouvou uzavřenou od 1. 6. 2018 na
dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku;
schvaluje Nařízení č. 1/2018, tržní řád, kterým se zakazuje
podomní prodej na území města Budišova nad Budišovkou
a jeho místních částí;
schvaluje neinvestiční dotaci, na úhradu ﬁnanční spoluúčasti na projektu „Máš na to!“ reg. číslo ROMAPIRM-2018-1-0041 pro Základní školu Budišov nad
Budišovkou, p.o. v roce 2018 ve výši 41 400 Kč;
doporučuje zastupitelstvu města schválení neinvestiční dotace, na úhradu ﬁnanční spoluúčasti na projektu „Společně
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na horách“, reg. číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/000111
6 pro Základní školu Budišov nad Budišovkou, p.o. v roce
2018 ve výši 60 000 Kč;
 doporučuje zastupitelstvu města schválit návratnou ﬁnanční výpomoc na předﬁnancování projektu „Společně na horách“ ve výši předpokládané dotace 316 445 Kč a doporučuje zastupitelstvu města schválit přiloženou smlouvu o poskytnutí návratné ﬁnanční výpomoci ve výši 316 445 Kč
na předﬁnancování projektu a doporučuje zastupitelstvu

města pověřit starostu podpisem smlouvy;
 schvaluje odpisové plány Města Budišov nad Budišovkou
a příspěvkových organizací města – ZŠ, SVČ, TS a ND na
rok 2018 dle předloženého soupisu;
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2018 č. 13 ve výdajové části rozpočtu ve výši 41 400 Kč
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
-41 400 Kč
3113 – 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
+41 400 Kč

Projednání návrhu územního plánu
Dne 29. 5. 2018 se konalo společné jednání o „Návrhu územního plánu Budišova nad Budišovkou“ a vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vítkově.
Od 9. 5. 2018 je možné nahlížet do podkladů (výkresy a textová část) až do 28. 6. 2018:
 na Městském úřadu ve Vítkově, odboru výstavby a územního plánování, náměstí Jana Zajíce 7, v kanceláři č. 302
v pondělí a středu od 8,00 do 17,00, v úterý, čtvrtek a pátek
od 8,00 do 11,30 hodin. Doporučujeme využít úřední dny,
jinak po telefonické domluvě;
 na Městském úřadu Budišov nad Budišovkou, odbor bytového hospodářství, služeb, životního prostředí, výstavby
a územního plánování, Partyzánská 229, 747 87 Budišov
nad Budišovkou, u pana Malce;
 v elektronické podobě je návrh k nahlédnutí na webových

stránkách města Vítkova (http://www.vitkov.info/o-meste/aktuality-1/) a na webových stránkách Města Budišov
nad Budišovkou (http://www.budisov.eu/mestsky-urad/
uredni-deska/navrh-uzemniho-planu-budisov-nad-budisovkou-1132.html?kshowback=4).
Do 28. 6. 2018 mohou organizace a občané podávat jakoukoliv
připomínku písemně na Městský úřad ve Vítkově. Podle podaných připomínek nebo dohod s dotčenými orgány pak může
dojít k úpravě návrhu územního plánu. Po vyhodnocení všech
podkladů bude ještě vyhlášeno veřejné projednání územního
plánu. Bude možné i pak podávat ke zpracovanému územnímu
plánu připomínky, ale pokud by bylo nutné zapracovat je do
územního plánu, prodloužilo by se jeho schválení třeba o jeden
rok a stálo by to další ﬁnanční prostředky.
Pavel Malec
referent stavebního úřadu

Mobilní svoz elektra
V měsíci červenec proběhne mobilní svoz nepotřebných
elektrozařízení, a to v sobotu 28. 7. 2018. Na níže uvedených místech mohou občané města Budišov nad Budišovkou
zdarma odevzdat následující druhy elektrozařízení: velké
domácí spotřebiče (ledničky, pračky, mrazničky, myčky
nádobí, sporáky, mikrovlnné trouby, elektrické radiátory),
malé domácí spotřebiče (vysavače, čistící stroje na koberce, žehličky, topinkovače, mlýnky, kávovary, elektrické nože,
váhy, budíky, hodiny), zařízení informačních technologií,
telekomunikační zařízení (počítače, monitory, mobilní telefony, notebooky), spotřební elektronika (video technika,
hudební nástroje), elektrické a elektronické nástroje (vrtačky, pily, šicí stroje, zařízení pro soustružení, frézování,
broušení, řezání, nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické
činnosti), hračky, vybavení pro volný čas a sporty (autíčka,
elektrické vláčky), lékařské přístroje (kromě implantátů),
přístroje pro monitorování a kontrolu (detektory, termostaty), výdejní automaty (na peníze, nápoje).

Harmonogram svozu:
Budišov nad Budišovkou
Autobusová zastávka u rybníka
(Berounská ulice)
Berounská ((Autoservis pp. Horník))
Sídliště (715)
(
)
Dukelská (pálenice)
(p
)
Dukelská ((hasičská zbrojnice)
j
)
Dukelská ((hospůdka
p
pp.Wícha))
ČSA (681,682)

Čas
Č
09:15 – 09:30

Sokolovna
Partyzánská
y
((MěÚ))
Ulice Generála Svobodyy ((ČOV))
Parkoviště Generála Svobodyy

11:35 – 11:50
11:55 – 12:10
12:15 – 12:30
12:35 – 12:50

Místo
Horní Guntramovice
Dolní Guntramovice
Staré Oldřůvkyy
Podlesí

Čas
08:00 – 08:30
08:30 – 09:00
13:05 – 13:50
14:15 – 15:00

09:35 – 9:50
09:55 – 10:10
10:15 – 10:30
10:35 – 10:50
10:55 - 11:10
11:15 – 11:30

Ohlédnutí za odpadovým hospodářstvím v roce 2017
V roce 2017 bylo celkem vyprodukováno 1 370 tun odpadů – 603,56 tun směsného komunálního odpadu, 150,61 tun
objemného odpadu, 210,73 tun bio odpadu od občanů města, 195,94 tun bio odpadu z veřejné zeleně, 1,76 tun nebezpečného odpadu, 54,98 tun plastu, 55,25 tun papíru,
43,54 tun skla, 11,86 tun železa, 4,24 tun dřeva, 19,62 tun suti,
11,91 tun elektra a 6 tun textilu.

Dosáhnutá úleva v roce 2017
500 Kč
93 účastníků
499 Kč – 400 Kč
81 účastníků
399 Kč – 300 Kč
107 účastníků
155 účastníků
299 Kč – 200 Kč
199 Kč – 100 Kč
172 účastníků
99 Kč – 1 Kč
159 účastníků
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Do systému čárových kódu bylo v loňském roce aktivně zapojeno 767 účastníků a celková úleva, která se uplatňuje v letošním roce, dosáhla částky 192 830 Kč. Občané města díky sběru
do pytlů odevzdali celkem 69,57 tun papíru a plastu. Do kontejnerů na plast, papír a sklo bylo celkem vytříděno 84,2 tun
odpadu.
V loňském roce došlo k zásadní změně a to k přesunu služeb Sběrny druhotných surovin do areálu Technických služeb
Města Budišov nad Budišovkou na ulici 9. května 480. Občané

města mají možnost bezplatně odevzdat velkoobjemný odpad,
elektro odpad, železo, dřevo a za poplatek 450 Kč/tunu suť.
Provozní doba sběrného dvora je následující:
V období od dubna do konce října
pátek
14,00 - 17,00
sobota
9,00 - 12,00
Marie Stránská, DiS., referent životního prostředí

ZPRÁVY MĚSTSKÉ POLICIE

Některé události řešené Městskou policii v Budišově n/B.
v měsíci dubnu 2018
2. 4. 2018 - 07.10 hod.
Na služebnu MP se dostavil muž, který oznámil
krádež horského kola, které
v ranních hodinách na chvíli odstavil na Halaškově
náměstí u budovy základní
školy.
Prohlídkou
kamerových
záznamů bylo zjištěno, že
kolo odcizila osoba v oranžové bundě. Následným
šetřením v okolí místa
činu byl hlídkou MP zjištěn pachatel, u kterého bylo kolo v místě bydliště zajištěno a následně předáno zpět majiteli. Případ byl strážníky
zadokumentován a předán příslušnému správnímu orgánu
k projednání.
2. 4. 2018 – 14.00 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě bylo na ul. Gen.
Svobody zjištěno, že bez jakéhokoliv doprovodu se po komunikaci pohybují 3 koně.
Hlídce MP se od přihlížejících osob podařil zjistit majitel
koní, který byl ihned kontaktován. Za asistence strážníků
koně odchytil a odvedl zpět do ohrady.
3. 4. 2018 - 10.35 hod.
Kontrolou veřejného pořádku ve městě byl na chodníku
ul. Berounská zjištěn ležící muž v silně podnapilém stavu.
Jelikož byl muž poraněn na hlavě a měl problémy s komunikací, byla na místo přivolána RZS Vítkov. Muž byl ošetřen
a následně převezen na vyšetření do nemocnice v Opavě.
6. 4. 2018 - 16.15 hod.
Tel. oznámení týkající se slovního napadání starší ženy
mužem sedícím na kamenné zídce v dolní části náměstí Republiky.
Po příjezdu hlídky MP na místo již k napadání nedocházelo.
S oznamovatelkou bylo sepsáno oznámení, které bylo předáno příslušnému správnímu orgánu k projednání.
6. 4. 2018 - 17.05 hod.
Hlídka MP přijala tel. oznámení týkající se poraněné osoby ležící bezvládně na silnici na Halaškově náměstí u večerky U Čápa.
Po příjezdu hlídky MP na místo byla ve spolupráci s přítomnými osobami poskytnuta zraněné osobě první pomoc. Následně byla přivolána RZS Vítkov, která muže ošetřila a převezla do nemocnice v Opavě.
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6. 4. 2018 - 22.05 hod.
Telefonicky přijata stížnost na hluk vycházející z bytu
domu na náměstí Republiky v Budišově n/B.
Hlídka MP při kontrole zjistila, že je v bytě na návštěvě větší
počet osob. Přítomným osobám bylo sděleno, že v případě
pokračování v rušení nočního klidu jim hrozí postih. Opakovanou kontrolou již nebyl hluk zaznamenán.
12. 4. 2018 - 19.30 hod.
Při prohlídce kamerového systému hlídka MP zaznamenala ležící osobu na travnaté ploše na Halaškově náměstí.
Následnou kontrolou místa bylo zjištěno, že se jedná o staršího muže, který vlivem požitého alkoholu nebyl schopen chůze a na místě narušoval veřejný pořádek hlasitým vulgárním
projevem. Jelikož muž nebyl nijak viditelně zraněn a jeho
stav nevyžadoval lékařské ošetření, byl převezen k vystřízlivění na protialkoholní stanici v Opavě.
Protože muž vzbuzoval veřejné pohoršení a před převozem
na PZS kladl odpor, neuposlechl výzev strážníku, byl případ
zadokumentován a předán k projednání správnímu orgánu.
16. 4. 2018 - 12.30 hod.
Městská policie přijala informaci, která upozorňovala na
již delší dobu otevřenou garáž na ulici Dvořáková.
Prověrkou na místě hlídka zjistila, že v zámku vrat je klíč
a garáž si zřejmě majitel zapomněl zamknout. Hlídka telefonicky kontaktovala majitele, který z důvodů své nepřítomnosti pověřil kontrolou garáže svého souseda. Jelikož se neprokázalo, že by někdo do garáže vnikl a něco odcizil, byla
garáž hlídkou MP uzamčena a klíče předány pověřené osobě.
18. 4. 2018 - 13.00 hod.
Hlídka MP při průjezdu místní částí Podlesí zjistila, že se
na vozovce pohybuje stádo koz a ohrožuje silniční dopravu.
Strážníci zjistili a následně vyrozuměli majitele, který si neprodleně zvířata zajistil.
20. 4. 2018 – 16.00 hod.
Zaměstnanec ﬁrmy Linaset a.s. tel. oznámil, že na dvoře
areálu je poraněná poštolka.
Hlídka MP provedla odchyt a předala poštolku pracovníkovi
Záchranné stanice v Bartošovicích.
Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat Lubomíru
Kobelovi za vykonanou práci a čas, který věnoval povolání strážníka. Na konci měsíce dubna ukončil pracovní
poměr a na jeho místo nastoupil nový zkušený strážník
Jaroslav Grečmal. Přeji oběma hodně zdaru a úspěchů
v zaměstnání.
Stecker Miroslav, vedoucí strážník MP
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TESPORT

Novinky ze společnosti
TeSport Budišov nad Budišovkou, s. r. o.
Po březnové tuhé zimě v dubnu šmahem nastalo takřka léto.
Vzhledem k vyšším venkovním teplotám jsme již v některých dubnových dnech omezili dodávku tepla pro vytápění.
V této souvislosti bych připomenul, že tato omezení se nedějí
z žádného rozmaru nebo náhodně, vše má oporu v legislativě, konkrétně ve vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu
č. 194/2007 Sb., kterou se řídíme. Protože každá budova má
jiné izolační vlastnosti a i vnímání pocitu tepla je individuální,
tak jsme samozřejmě na konkrétní přání jednotlivých odběratelů „přitopili“ i v teplejších dnech. Otopné období dle uvedené vyhlášky končí dnem 31. května.
Provoz sportovní haly a umělé trávy pokračuje beze změn, stále
je možnost přijít si kdykoliv zasportovat ve volných termínech.
Do provozu jsme nasadili on-line rezervační systém, ve kterém
je možno si termín v hale nebo na umělce zarezervovat ze svého
počítače. Odkaz na rezervační systém je na webových stránkách
sportovní haly (nejlépe se na stránky dostanete zadáním adresy www.tesport.cz). Prozatím ještě s poskytovatelem systému

dolaďujeme některé detaily, takže jsme ve „zkušebním provozu“, nicméně systém je plně funkční. Uvidíme, jak se systém
u zákazníků osvědčí, budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu
ohledně fungování systému. Na stránkách haly zatím stále zůstává původní „rozvrh hodin“ podobný tomu ve škole.
Minule jsem sliboval, že umělá tráva vedle hřiště bude před
jarním uvedením do provozu vyčištěna a upravena, ale ne vždy
se vše povede dle plánu. Oslovili jsme ﬁrmy s nabídkami na
vyčištění plochy, nicméně v první fázi byly nabídky takové, že
jsme je z ﬁnančního hlediska nemohli akceptovat. Po dalších
jednáních to vypadá, že už vše bude brzy domluveno a nejpozději počátkem června bude umělá tráva vyčištěna.
V případě jakýchkoli dotazů týkající se společnosti TeSport
Budišov nad Budišovkou, s. r. o. bývám k zastižení v kanceláři
v 1. patře na spodním úřadě (Partyzánská 229), úřední hodiny
pondělí 9:00 - 11:00, středa 14:00 – 16:00, po předchozí domluvě jsem samozřejmě k dispozici i kdykoliv jindy.
Ing. Slavomír Jaššo, jednatel společnosti

ŠKOLSTVÍ

Jaro ve škole
Po dlouhém zimním období, které (bohužel) tráví děti povětšinou ve školních lavicích učíce se, nastalo konečně jaro
s možnostmi trávit čas rozmanitěji. My, učitelé, to ve škole
poznáváme díky větší aktivitě dětí, která se projevuje spíše touhou být venku, uvolněnou pracovní morálkou a vůbec
prostě „stříháním metru“ do
prázdnin. Je tedy fakt, že někdy k tomu inklinují i učitelé,
nicméně pracovní povinnosti
nás nutí pokoušet se dostávat
z dětí učební výkony až do
konce června.
Začátek dubna se ovšem nesl
v duchu pomáhat matce Zemi.
I proto jsme uvítali nabídku
odboru životního prostředí
Městského úřadu Budišov nad
Budišovkou, který si pro nás
– ve spolupráci s dalšími měst-

skými organizacemi – připravil poznávací a zároveň i pracovní
den s názvem „Ukliďme Česko“. Proto v pátek 6. dubna žáci
pátých až osmých tříd zamířili do přírody, kde ve skupinkách plnili na jednotlivých stanovištích úkoly s ekologickou tematikou,
a zároveň cestou sbírali nepořádek, který viděli. A že ho bylo.
Přes klasiku v podobě PET lahví, skleněných lahví, plechovek,
igelitu, sáčků apod. až k takovým úlovkům, jakými byly např.
boty, kola či staré pneumatiky. Na závěr tohoto pracovního dopoledne byli žáci odměněni drobnými cenami, které pro tuto
akci darovala ﬁrma EKO-KOM, a. s., sladkostmi a čestným diplomem podepsaným panem starostou. Po zvážení všech pytlů
s odpady, které mnozí opravdu s vyčerpáním všech sil přinesli
ke škole, činila celková hodnota sesbíraného odpadu 800 kg. Za
tuto akci ještě jednou dodatečně děkuji paní Marii Stránské, která
díky parádní organizaci a zapojení mnohých dalších osob vytvořila skutečně velmi smysluplně strávené dopoledne našich žáků.
Žáci nižšího stupně pak trávili tentýž den úkoly s ekologickou
tematikou na zahradě SVČ. Tyto si pro ně připravili žáci deváté třídy. Po svačině a vyhodnocení aktivit se starší žáci odebrali
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na exkurzi na místní čističku odpadních vod za Budišovem,
čímž velmi děkujeme panu Zatloukalovi za prezentaci a výklad, a ti mladší navštívili Technické služby Budišov n. Bud.
Zde je zejména nadchl nový svozový vůz, jehož „střeva“ si
mohli prohlédnout opravdu zblízka. I zde děkujeme panu ing.
Brodskému za umožnění návštěvy a prezentaci náročné práce,
kterou péče o naše město beze sporu je.
20. dubna pak začal pro všechny děti, které budou od září 2018
školou povinné, onen „den D“. Na toto datum totiž připadl tzv.
zápis k povinné školní docházce, který musí absolvovat rodiče
(pozor, ne děti) všech dětí, které jsou narozeny do 31. 8. 2012,
nebo které loni dostaly odklad a spadají do správního obvodu
školy. Již dle výpisu z matriky a i podle odkladů z loňska bylo
zřejmé, že do jedné třídy se nám všichni budoucí prvňáčci nevejdou. Větší počet dětí nás samozřejmě těší, také je dobré to, že
převážná většina dětí přichází z dobře připraveného předškolního prostředí místní mateřské školy. Zde je nutné vyzdvihnout
smysluplnost zákona, která je v povinnosti navštěvovat poslední rok předškolního vzdělávání zakotvena. Většina dětí opravdu prokázala zralost pro nástup do školy. Tam, kde to trošičku
vázlo, ale kde je vůle rodičů, je možné ještě stále řešit odklad
povinné školní docházky. V tomto směru nám PPP Vítkov vychází ve vyšetření dětí vstříc. Bohužel jsme ovšem narazili na
případy, kdy maminky opět nepřišly k zápisu, protože nevěděly,
a jejich děti žádné předškolní zařízení nenavštěvovaly. Zde vždy
upozorňujeme na obrovský handicap, který samotní rodiče dítěti
připraví právě tím, že ho do školky nedají a že se mu ani doma

po stránce předškolní přípravy nevěnují. K povinné školní docházce bylo tedy celkem přijato 40 dětí, u některých je otevřena
stále možnost odkladu, v každém případě ale od září 2018 budeme mít opět paralelku v podobě I. A a I. B.
Pro budoucí prvňáčky naše škola dále organizuje po 4 týdny
vždy ve čtvrtek Jarní miniškolu. Budoucí prvňáčci se svými
rodiči mohou vždy od 15 do 15.45 přijít do školy, usednout
do lavic, věnuje se jim jedna z vyučujících na nižším stupni
a mohou si tak reálně vyzkoušet, jak to vypadá, když se děti
musí učit. Zatím to všechny baví, tak věříme, že elán vydrží až
do podzimu!
Jaro je také obdobím četných soutěží a přehlídek v nejrůznějších oborech a odvětvích. Naši žáci se účastnili matematické
pythagoriády a „Klokana“ – zde úspěšní řešitelé postoupili do
okresního kola. Uvidíme, jak se zadaří Kájovi Vlkovi z V. třídy. Soutěže žáků základních škol v technických dovednostech
v Opavě se zase zúčastnili šesťáci Štěpán Samko a Roman
Macíček. To je možné také díky pracovním činnostem, které se u nás na škole vyučují. Tradiční doménou našich kluků
je pak samozřejmě fotbal. Žáky I. až III. tříd vedl na soutěž
McDonald Cup 2018 pan Dušan Anděl, čímž mu patří i ze strany školy veliké díky.
Samotnou kapitolou pak zůstávají školní výlety, o kterých si
můžete přečíst v dalších článcích.
Takže je zřejmé, že ve škole se pořád něco děje, jen děti o tom
doma nerady mluví…
Mgr. Natálie Jaššová, ředitelka školy

Pražský výlet
Do matičky stověžaté jsme se na tři dny v květnu vydali s žáky
8. třídy. Hned na začátku děkuji kolegyni Hance, že byla ochotna
se mnou jet (a nelitovala), MÚ a KRPŠ za příspěvek, který žákům poskytli. Tentokrát jsme zvolili inovaci v dopravě a odpus-
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tili si vláček do Suchdolu. A protože rodiče byli ochotní, mohli
jsme si dovolit odjet přímým vlakem z Opavy a stejně zpátky.
Program výletu je skoro tradiční – navštívit ta nejvýznamnější místa spjatá s českou historií: Václavák, Národní mu-
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zeum, Pražský hrad, Vyšehrad, Karlův most, prohlédnout
si večerní osvětlené město. Těžko vybírat, k vidění je toho
hodně. Z pohledu učitelky: zajistit ubytování, dopravu,
vstupy, vše spočítat, aby nikdo nezaspal, aby se neztratil,
aby nebyl úraz, aby neumřeli hlady, aby si odpočinuli, aby
nebyla ostuda atd. atd… Pro laika možná hrůzostrašné, ale
díky souhře a respektu z obou stran všechno fungovalo a výlet jsme si užili. Jediné výhrady mohly být kvůli večernímu

sběru mobilů, ale nahlas nikdo neprotestoval.
A co zážitky žáků: bezva jídlo, bezpečnostní rám na Hradě,
ztracená a nalezená peněženka jedné učitelky, druhá učitelka a její
smrt v očích na vrcholu Petřína, Filipova věčně otlučená hlava –
předkové byli menší, obžerství v KFC, náhradní místenky…
A až tyhle dojmy pominou, zůstanou opravdu ta nejvýznamnější místa spjatá s českou historií….
Mgr. Lenka Galová, třídní učitelka

Výlet I . třídy
Týden před naším výletem jsme dostali dopis od indiánského náčelníka „Bolavé Nohy“ a jeho ženy „Zvonivého hlasu“, ve kterém
nás zvali do jejich osady Zálesí. Celí nedočkaví a netušící, co nás
čeká, jsme se v pátek 11. 5. ráno vydali v dešti do osady. Když
jsme tam dorazili, začaly se mraky rozcházet a vykouklo na nás
sluníčko a my jsme se tedy mohli vrhnout do přichystaných her.
Po indiánském přijetí a společném zazpívání písničky jsme

se učili střílet z luku, z pušky, házet bolasem i lasem. Když
indiánskou vesnici napadli banditi, společnými silami jsme je
zahnali a vesnici osvobodili . Na závěr jsme našli v řece zlaté
kameny, které jsme proměnili za dolary a utratili v bufetu.
Všichni z nás (velcí i malí) jsme odcházeli z vesničky spokojeni a šťastni z hezky prožitého dne, za což děkujeme instruktorům ze Zálesí.
Mgr. Jana Horáková, třídní učitelka

VÝLET ŽÁKŮ VI. TŘÍD
18. 5. 2018 se třídy 6. A a 6. B spojily a vyrazily společně na
výlet do Olomouce. Sraz byl 6:20. Jako dopravní prostředek
jsme zvolili místní „Budišovský expres“, který nás dovezl do
Suchdolu nad Odrou. Zde jsme bohužel museli hodinu čekat,
ale dětem to rychle uteklo, protože sledovaly a dokonce natáčely rychle projíždějící vlaky, které většina z nich viděla poprvé. Po hodině čekání jsme nastoupili do Leo expresu, což
byl pro děti první velký zážitek: moderní vlak, rychle jedoucí,
stevardi, moderní technologie a hlavně Wi-Fi.
Po příjezdu do Olomouce jsme se pěšky vydali do Korunní
pevnůstky, kde byl pro žáky připravený bohatý program. Žáci
si zde prošli tři patra expozic na různá témata z vědy a tech-

niky. Nejvíce děti zaujal výtah . Po skončení prohlídky expozic jsme navštívili planetárium, kde nás čekal dvacetiminutový ﬁlm o vzniku vesmíru a sluneční soustavy. Po čase stráveném v pevnůstce jsme se šli podívat na historické centrum
Olomouce, kde si děti mohly prohlédnout sloup Nejsvětější
Trojice a orloj a mohly tak poznat krásy historické Olomouce.
Následovala další pro děti velmi zajímavá část výletu a to cesta do Šantovky. Zde měli tříhodinový rozchod, během kterého
měly možnost se naobědvat, nakupovat, utrácet a projít téměř
každý obchod  Poté nás už čekala pouze cesta domů. Všichni
jsme se ve zdraví vrátili před devátou večer zpět do Budišova.
Mgr. Radek Gronych, třídní učitel VI. B
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Školní výlet II. a III. třídy
Děti z II. a III. tříd společně prožily školní výlet na hradě
ve Šternberku, kde kromě prohlídky hradu také plnily úkoly
Harryho Pottera na hradní zahradě. Nejlepší družstva si odnesla poklad z truhlice ukryté ve věži. A když už jsme byli ve

Šternberku, podívali jsme se také do Muzea času, koupili si
zmrzku, utratili poslední peníze v hračkářství a hurá jelo se
domů.
Miluška Ščurková, třídní učitelka III. třídy

Šnečku, šnečku, vystrč růžky
Zima se s námi najednou velmi rychle rozloučila a sluníčko
již krásně hřeje. A proto jsme si pro naše děti v mateřské škole
připravili projektový den „Šnečku, šnečku, vystrč růžky“.
Děti měly za úkol doma vyrobit společně s rodiči nějaké zajímavé šneky. Jako vždy nás velmi překvapily kreativní nápady
rodičů a originální výtvory. Dokonce za námi zavítal velikánský šnek až z Oldřůvek, který měl ohromný úspěch.
Ve třídách si pak děti prohlížely knihy a encyklopedie o přírodě a hmyzu, zkoumaly pod mikroskopem vývoj hmyzu a nakreslily si společně velkého šneka. Při cvičení si zatančily na
písničky o louce a hmyzu, poslechly si pohádku: Jak krteček
a skřivánek probudili jaro.
Na školní zahradě je pak čekaly další zajímavé úkoly. Nakreslily
si křídou šnečky a zajímavé ulity, zatančily si s jarní písničkou,

procvičily si názvy mláďat,
připomněly si jarní kytičky,
pohmatem poznávaly zeleninu.
Určovaly druhy hmyzu, zda je
užitečný nebo škodlivý. Zahrály
si i pohybovou hru – „Závody
šneků“, která měla u dětí velký
úspěch. Skládaly puzzle a zjistily, že existují i vodní šneci. Na
závěr nás čekala sladká odměna.
Všem dětem se celé dopoledne moc líbilo a pěkně si to
užily. Tak zase někdy příště.
Pavla Hasalová, učitelka MŠ

Velikonoční tvoření v mateřské škole
Každý rok se děti naší mateřské školy těší na velikonoční svátky. I letos se všechny třídy zapojily do příprav na Velikonoce.
Výrobky a dekorace vyráběly děti nejen ve třídách se svými
učitelkami, ale také jsme chtěli, aby se zapojili i rodiče. Každá
třída si vybrala den a v týdnu od 19. 3. do 23. 3. 2018 si při-
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pravila své „tvořivé odpoledne“, během kterého se děti spolu
s rodiči snažily vytvořit nějaký výrobek k očekávanému svátku jara. Rozpaky rodičů při tvoření velikonočních ozdob brzy
vymizely a to právě díky nadšení a radosti dětí ze společné
práce. Velikonoční výrobky ve všech třídách se moc povedly,
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děti i rodiče se velice snažili. Byli samozřejmě i ti, kteří se
tvoření zúčastnit nemohli. Ti vyráběli s dětmi doma a donesli
své výrobky do mateřské školy. I jim patří velké poděkování.
Všechny velikonoční výrobky dětí a rodičů byly pak při velikonočním jarmarku mateřské školy nabídnuty za dobrovolnou

cenu k prodeji. Děti se moc těšily a bylo rázem vyprodáno! Za
utržené peníze byly děti po zásluze sladce odměněny, no a už
se určitě těší na příští tvoření a jarmark. A třeba zrovna zase na
to velikonoční, které přichází spolu se sluníčkem a s vytouženým jarem.
Jana Jüstelová, učitelka MŠ

Sedm medailí z Triatlon Tour
I letos jsme se s dětmi z našeho DD zúčastnili dalšího ročníku Slavata triatlon tour v Olomouci v parku Flora. Akce je
jedním z projektů Tomáše Slavaty, sportovce a triatlonového závodníka, který se kromě sportu věnuje také mnoha aktivitám pro děti z dětských domovů a sociálně slabých rodin
(www.tomasslavata.cz).
Na místo závodu jsme dorazili jako první, přivítali jsme se
s Tomášem a domluvili jeho návštěvu na naší prázdninové
rekreaci. Samotný závod odstartoval v 16.00 a v jednotlivých
kategoriích ze sebe naše i ostatní děti vydaly to nejlepší. V ka-

tegorii 9-10 let byli Budišováci na 1. a 2. místě – Nela vyhrála a Kristián obsadil druhé místo po těsném ﬁniši. V kategorii
11-12 let jsme získali zlatou, stříbrnou i bronzovou medaili.
Patricie vyhrála, Vojta se Štěpánem brali druhé a třetí místo.
Mezi dívkami 13-15 let vyhrála Sára suverénně stylem start-cíl
a na závěr získal stříbrnou medaili ještě David.
Všichni závodníci z Budišova tak byli na stupních vítězů a vedle hodnotných cen si odvezli také dobrý pocit z vítězství.
Na závěr akce jsme spolu s ostatními účastníky pomohli
Tomášovi s úklidem trati a kol.
Jan Vondrouš

Discgolf 2018 - Dětský domov a ŠJ Budišov nad Budišovkou
V sobotu 26. května jsme v autokempu Budišov a lesoparku uspořádali 3. ročník turnaje v discgolfu dvojic pro dětské domovy z celého Moravskoslezského kraje. Účast byla
tentokrát více než rekordní – přijelo téměř 90 dětí a dospělých z 11ti dětských domovů a DDÚ z Bohumína, Ostravy,
Frýdku-Místku, Čeladné, Fulneku, Lichnova, Melče, Radkova
a Budišova nad Budišovkou.
Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích na celé ploše discgolfového hřiště, tedy 18 košů + 1 navíc. Pro ty, kteří byli v parku
úplně poprvé, to byl částečně i orientační závod  a turistický
výšlap. Třicet sedm soutěžních dvojic se povedlo zorganizovat

tak, že měla soutěž plynulý průběh, nikde se nečekalo a vše se
stihlo v krásném čase necelých tří hodin.
Kategorii mladších chlapců vyhrál Budišov díky Zdenkovi se
Štěpánem, v mladších dívkách zvítězily holky z Melče. Ve starších dívkách přišly naše Patricie s Janou o 3. místo až po napínavém rozstřelu (bodová rovnost). V kategorii starších chlapců
a smíšených dvojic získala Sára s Čestmírem z Budišova stejně
bodů jako obhájci z Lichnova, ale rozstřel nevyšel ani jim –
přesto je 2. místo skvělé. Gratulujeme všem vítězům.
Naše poděkování patří starostovi Budišova nad Budišovkou
a městu za menší ﬁnanční příspěvek, Autokempu Budišov nad
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Budišovkou za poskytnutí zázemí a firmě inSportline Vítkov za
ceny pro vítěze. Děkujeme také všem, kteří nám s organizací
turnaje pomohli.
D. Štencel

Barvám neutečeš
Tak jako loni jsme se i letos s velkým elánem aktivně zúčastnili
akce v Olomouci s názvem „Barvám neutečeš“. Naše děti se
těšily na kapelu Mirai, která je pozitivně naladila a nabudila,
protože „když nemůžeš, tak přidej víc…“
Celkový zážitek byl o to atraktivnější, že se běželo v areálu
výstaviště Flora, který opravdu hrál všemi barvami! V tomto
závodě byl každý vítězem. Domů jsme se pak vrátili zdraví,
šťastní a „barevní jak papoušci“.
Klára Sněhotová, vychovatelka DD

Sportovní hry mládeže
Náš dětský domov se opět může pochválit sportovními úspěchy
svých dětí. Dne 19. 5. 2018 jsme se zúčastnili „Sportovních her
mládeže“, což jsou regionální hry mládeže dětských domovů
v atletice, kopané a stolním tenise. Letos jsme se soustředili
na atletiku a přineslo nám to až nečekaný úspěch. Ve sprinterském závodě ve svých věkových kategoriích zvítězili Kristián

Tokár, David Greško a Alex Dang, který dokázal zvítězit i ve
vrhu koulí. Ve velmi početné a kvalitní konkurenci je to opravdu pro náš domov veliký úspěch. Potvrdilo se, že naše děti
rády sportují, a přejeme jim proto mnoho dalších sportovních
úspěchů.
Miroslav Týn, vychovatel

Ukliďme Česko
První jarní sluníčko nekompromisně odhalí odhozené plastové
láhve či jiné odpadky, stejně jako černé skládky, tedy rádoby
uklizené použité pneumatiky i pytle s harampádím do příkopů či
do lesa. I proto jsme se v rámci environmentální výchovy v sobotu 14. dubna opět aktivně zapojili do dobrovolnické úklidové
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akce Ukliďme svět,
ukliďme Česko.
Likvidovali jsme
odpadky z míst,
kam jednoznačně
nepatří. Naše trasa
vedla stezkou Krajiny břidlice, zejména po březích
řeky
Budišovky
směrem na Čermenský mlýn. Podařilo se nám sesbírat 0,4 t odpadu,
který ve spolupráci
s odpadovým hospodářstvím města
z přírody zmizel.
Ivana Štefková,
vychovatelka DD
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Štěstí přeje připraveným
Svou připravenost si letos zjara žáci vítkovského gymnázia
stihli otestovat v řadě soutěží a díky usilovné práci dosáhli velmi pěkných výsledků.
V mezinárodní soutěži CEMACH o současném státu Izrael získal v multimediální kategorii 1. místo Alexandr Pisani (sexta),
který vytvořil animované video o moderním Izraeli, a převzal
tak ocenění z rukou izraelského velvyslance Daniela Merona.
V celostátní soutěži Navrhni projekt, pořádané Ministerstvem
pro místní rozvoj, získal tým ve složení Gabriel Pisani (oktáva), Alexandr Pisani a Jan Kundrát (sexta) 4. místo s prací
„Kurz ﬁnanční gramotnosti“. Cílem soutěže je vyzkoušet si,
jak se píše projektová žádost, a zjistit, co vše je s ní spojené.
Úspěch jsme zaznamenali také v několika esejistických celostátních soutěžích. Gabriel Pisani z oktávy získal 1. místo
v literární soutěži o nejlepší středoškolskou esej na téma „Je
náboženská víra protikladem vědy?“ pořádané Oddělením religionistiky KSA FF Univerzity Palackého v Olomouci. Sára
Šromová ze septimy získala 10. místo v ekonomicko-esejistické soutěži pořádané Obchodně podnikatelskou fakultou
v Karviné Slezské univerzity v Opavě, Českou národní bankou
a Statutárním městem Karviná. Letošní téma soutěže se týkalo
digitálních měn a znělo „Kryptoměny a ﬁnanční gramotnost:
Jak to jde dohromady?“ Sára uspěla také s prací „Jak najít investici, díky které budeme šťastní“ v soutěži Moje nejlepší
investice nakladatelství odborné ekonomické literatury CEED
ve Zlíně. V této soutěži nebylo vyhlašováno pořadí, Sára se
umístila mezi 22 oceněnými pracemi.
Tradičně se naši studenti zapojují do Středoškolské odborné činnosti (SOČ) a i zde jsme v krajském kole zaznamenali
úspěchy. 1. místo získal Alexandr Pisani (obor 13 Ekonomika
a řízení, práce Problematika státních bailoutů; žák sexty), který
postupuje do celostátního kola s prací, která se zabývá možnostmi státní pomoci významným ﬁnančním institucím, kte-

rým by hrozil bankrot. Další zástupci naší školy se umístili takto: 3. místo Adéla Kalužová (obor 16 Historie, práce Život v internačním táboře Vítkov. Odsun německé rodiny Klatt v roce
1946; žákyně septimy), 4. místo Kristýna Koldušková (obor
4 Biologie, práce Etologie a chov Rhodéského ridgebacka;
žákyně septimy), 6. místo Ivona Marie Repková (obor 14
Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času, práce Koloidním zlatem k vyšší inteligenci; žákyně
sexty) a 7. místo Alexandra Zemanová (obor 6 Zdravotnictví,
práce Problematika dentální hygieny aneb jak na zvýšenou kazivost zubů; žákyně septimy).
V krajském kole Ekologické olympiády získal 7. místo tým
ve složení Lucie Marethová (oktáva), Adéla Kalužová a Lenka
Miková (septima). Hlavní téma letošního ročníku znělo
Dřeviny rostoucí mimo les. Úkolem soutěžících byla mimo
jiné i obhajoba prezentace Památný strom, přičemž jejím tématem byla Vítkovská lípa.
Gymnazisté byli úspěšní také v okresním kole Olympiády
mladých chovatelů, kde nás reprezentovala Klára Kořenková
(kvarta) v odbornosti Králíci a Kristýna Koldušková (septima)
v odbornosti Psi. Obě získaly ve svých kategoriích 1. místa
a postoupily do mezinárodního kola.
V době, kdy vznikl tento článek, stále čekáme na výsledky
našich studentů, kteří se zapojili do jiných soutěží jako třeba
Spotřeba pro život, Ekonomická olympiáda, Opavský roboCup, AntifetFest apod. Věříme, že i zde budou úspěšní. Jak
praví známý citát: „Chceš-li být doopravdy úspěšný a šťastný,
musíš dělat to, co tě doopravdy baví.“ Troufám si tvrdit, že to
platí i o všech soutěžících. Jejich výhrou nejsou jen ceny, ale
také radost a štěstí, které prožili nejen oni, ale i jejich blízcí.
Děkujeme jim za reprezentaci školy i našeho regionu. Zároveň
jim přejeme hodně studijních i soutěžních úspěchů.
Mgr. Hana Vejvodová a kol.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

Otevírání turistické sezóny
Již třetím rokem se Budišov nad Budišovkou s Muzeem břidlice a Krajinou břidlice zúčastnil akce pořádané Opavským
Slezskem „Otevírání turistické sezony“. Akce se nesla v slavnostním duchu 100letého výročí vzniku Československa a konala se 28. dubna v Opavě v Městských sadech. Nechyběl ani
první prezident T. G. Masaryk, který se svým doprovodem
navštívil všechny prezentující se turistické oblasti. Krásné po-

časí, slavnostně oblečení lidé, regionální dobroty, prvorepublikové zajímavosti, bohatý kulturní program a spousta aktivit
pro děti i dospělé, to vše nahrálo příjemně strávenému dni 
Každým rokem se snažíme přilákat do Budišova a okolí další a další návštěvníky. Krásná krajina a břidlice je to, co tady
máme a na čem vždy naši prezentaci stavíme – štípání břidlice
panem Pírkem a Novákem je tak zajímavá podívaná, že se lidé
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zastavují a pozorují jejich rychlost a zručnost při štípání břidlicových srdíček. A to je ten správný okamžik pro nás, abychom
je pozvali k nám - do muzea, na břidlicové stezky a nyní nově
i do Raabovy štoly, která se otevřela v Zálužném.
Vždy se snažíme nasytit více smyslů  - pro oko máme štípání břidlice, pro sluch povídáme návštěvníkům o zdejších
zajímavostech, a aby toho nebylo málo, tak na ukojení chutí
připravujeme již tradiční „hornickou svačinku“ – bílou kávu
a čerstvý chléb se škvarkovou pomazánkou. V letošním roce
jsme svačinku nachystali i pro milovníky sladkého – na výbor-

nou medovou pomazánku nám poskytl Libavský med Dalibor
Vranik – moc děkujeme .
Aby naše prezentace byla co nejvíce zajímavá, doplňují ji
Fosilky dílničkami: malování a ubrousková technika prováděná přímo na vyštípaná břidlicová srdíčka zabaví nejen děti, ale
i dospělé. No a v neposlední řadě - aby byli lidé spokojení,
musí mít plná bříška ! KRPŠ se svými nepřekonatelnými
bramboráky a zlatavými bramborovými spirálami určitě nasytil a potěšil nejednoho návštěvníka oslav!
Kamila Kohoutková, SVČ Budišov nad Budišovkou

Kapřík 2018
Při pohledu na velký stan u rybníka v Budišově bylo jasné, že
se zde bude něco dít. Již tradičně v květnu zde ČRS a SVČ pořádalo rybářskou soutěž Kapřík. Ráno v neděli 20. května 2018
dorazilo spolu s dospělým doprovodem 41 soutěžících mladých
rybářů i nerybářů (nevlastní rybářský lístek). Soutěžící dorazili z Křišťanovic, Bílčic, Větřkovic, Svatoňovic, Heřmanic,
Kunčic p/Ondř., Vítkova, Čermné, Opavy a Budišova. Po
rozlosování čísel zaujal každý soutěžící místo a připravil se
k lovu. Hodnotila se celková délka všech ulovených ryb za
dobu dvou hodin.
Studené dopoledne ryby nijak nelákalo, ale přece jen nějaké
záběry byly. Díky přispění sponzorů dostal každý malou svačinku, teplý čaj, a za vynaložené úsilí si odměnu odnesli nakonec všichni. Ty větší odměny si odnesli vítězové:
Kategorie dívky:
1. Wichová Adéla 173cm
2. Jarošová Magdaléna 92 cm
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Kategorie do 10 let:
1. Tryščuk Dervan 127 cm
2. Demel Václav 106 cm
Kategorie nad 10let:
1. Hicz Michal 185 cm
2. Pohlodko Denis 115cm
Děkujeme všem, kteří zajistili úpravu prostředí rybníka (posekání a úklid trávy)
a jeho zarybnění. Děkujeme
všem, kteří se podíleli na
hladkém průběhu soutěže a všem organizátorům.
Děkujeme účastníkům a těšíme se za rok znovu. Petrův
Zdar.
Marie Tošovská

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

Klubíčko v novém kabátku
Již několikátým rokem u nás ve Středisku volného času funguje předškolkový klub pro děti – KLUBÍČKO – děti si u nás
hrají, navazují první malé kamarádství a tak trošku se vlastně
připravují na školku.
Zatím jsme se jednou týdně scházeli v prostorách klubu
Šatlava. Ale přece jen je Šatlava klub pro dospěláky, a k tomu
ještě všechno to každotýdenní stěhování hraček, stolečků, židliček, houpaček, balonků v bazénku 
A tak jsme se jeden den rozhlédli po kulturním domě a našli místečko jako stvořené pro klubovničku pro děti! HURÁÁÁÁÁ
jdeme na to! Vyházet harampádí, vymalovat na veselo, položit
koberec, objednat nábytek, uložit hračky… Teď to vypadá jednoduše, ale trvalo nám to několik měsíců.
Ale teď už má KLUBÍČKO nový kabátek a my všichni doufáme, že se dětičkám i maminkám tady bude tuze líbit!
Kdybyste maminky, ale klidně i tatínci, babičky, dědečci, tetičky,
strýčkové chtěli kouknout, že to opravdu máme tak pěkné, tak se

s dětmi stavte v úterý od 9,30 do 11,30 do kulturního domu. Rádi
Vás uvidíme!
Kamila Kohoutková, SVČ Budišov n. B.

ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ A SPORT

Pohádkové bytosti opravdu existují!
Že jste žádnou na vlastní oči neviděli? Pak jste neprošli pohádkovou bránou, jako návštěvníci našeho Putování pohádkovou
říší, které pro všechny zájemce připravili členové Klubu rodičů ve spolupráci s Mateřskou školou a dalšími dobrovolníky
a příznivci.
Již před druhou hodinou začalo být u pohádkové brány živo
a všichni nedočkavě čekali, až budou moci vejít do říše pohá-

dek. Anděl páně s Čertem vyprovázeli návštěvníky na trasu,
a zakrátko již mohli potkat Kašpárky, na vlastní oči vidět Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého, Červenou Karkulku, Asterixe
a Obelixe, partu vodníků, nezbedná čertiska, dokonce i Shreka
s Fionou, čarodějnice, a nechyběl ani Křemílek a Vochomůrka!
Po zdolání pohádkové cesty čekala na všechny děti báječná
minerální voda Ondrášovka, na své si přišli i milovníci sladké-
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ho nadýchaného nic, protože zde nechyběla ani cukrová vata.
V pohádkovém hostinci „U Rusalky“ byl i Pepek námořník
s báječnými bramborovými spirálkami a lesní víla, která místo
tancování na paloučku smažila bramboráky !

Pohádkové putování ukončil milý klaun Pepíno prcek, který
dětem nafukovat balónky na přání a svými legráckami pobavil
nejen děti, ale aktivně zapojil i jejich rodiče a my doufáme, že
si to i oni se svými dětmi užili!
Závěrem mi dovolte zmínit, že bez pomoci našich příznivců
a spřízněných duší bychom akce tohoto typu nemohli vůbec
realizovat. Nejen samotná příprava, ale také přesunutí a zajištění všeho potřebného je velmi náročné, proto moc děkujeme
našim úžasným hasičům, kteří nám pomáhají a stali se nedílnou součástí našich venkovních akcí. Velké „děkujeme“ posíláme také paní Martině Grygarové za sponzorský dar, dále
samozřejmě také všem spoluúčinkujícím, protože díky nim
jste mohli strávit pohádkové odpoledne. O to, abychom neměli žízeň, se postarala ﬁrma Ondrášovka, které tímto posíláme
obrovské poděkování za sponzorský dar ve formě živé vody!
Naše velké poděkování patří také všem návštěvníkům, kterým
bylo po pohádce smutno. Přátelé, pohádkové bylo i počasí
a my doufáme, že se vám procházka pohádkou líbila. Tak zase
někdy příště!
Za KRPŠ Ivana Tomandlová

Zamyšlení...
Je krásný den, sobota chvilku po obědě… Hasiči nám pomáhají nakládat a odvážejí lavice, stoly, dřevo, pánve, oleje,
minerálky, brambory a dalších asi milion věcí. Klub rodičů
a přátel školy, tzv. KRPŠ dnes pořádá „Pohádkový les“. První
účastníci vyrazí na asi 3 km dlouhou trať už za hodinu, takže
honem nachystat jednotlivá stanoviště, převléct se do masek, vyfáborkovat trasu, přichystat v cíli stánek a posezení
a hurá na to! Počasí nám přeje a začínají se objevovat první
nedočkavci . Ještě nejsou dvě, pár minut musíme počkat,
domluvili jsme se, že začínáme přesně ve 14 hodin. Lidí pomalu a jistě přibývá. Jsme rádi, už to je pro nás všechny znamením, že se naše akce líbí a mezi Budišováky jsou oblíbené.
ZAČÍNÁME!!! Anděl a čert vítají první děti s doprovodem
dospělých, děti poznávají pohádky na kartičkách zavěšených
na plotě autokempu a za odměnu dostávají jablíčko na posilněnou na „dlouhou“ cestu za dalšími pohádkovými bytostmi
a úkoly. Poučeni, že mají dávat cestou pozor a samozřejmě
nevyhazovat žádné papírky skupinka vyráží k prvnímu růžovému fáborku. Od startu uběhlo asi 2 a půl minuty a anděl
s čertem se otáčí zpět, kde již dav značně zhoustl a věnují se
dalším a dalším dětem i dospělým. Prohodí pár slov, utřou
slzičky strašpytlíkům, zapózují na fotku a tak stále dokola…
Dětí je hodně!
Konkrétně této akce se zúčastnilo asi 160 dětí a troufám si říct,
že určitě aspoň stejný počet dospělých. My všichni z KRPŠ
doufáme, že většině se „Pohádkový les“ líbil!
Proč mám však v nadpise „zamyšlení“…
Během cca 2,5 hodin, kdy jsme pouštěli účastníky na trať, se
několik lidí mělo potřebu ozvat: „víte, jak dlouho tady čekáme“, „my se jdeme jen projít“, „zrychlete to nějak“, „my to

zvládneme bez toho vašeho povídání“…
Netuším, zda se to k těmto lidem dostane, ale prostě si myslím, že vy všichni (i ti, co nám fandíte a jste za námi pořádané
akce rádi) byste měli vědět toto - každá akce, která pro Vás
návštěvníky začíná od 14 hodin a končí v 18 hodin, znamená
pro nás pořádající tak minimálně 30 hodin intenzivních příprav
– naplánování a projití trasy, oslovení dalších dobrovolníků
(zaměstnanci MŠ, žáci ZŠ, známí a kamarádi), nákupy, čištění brambor, strouhání a výroba těsta na bramboráky, příprava
úkolů a odměn pro děti, výroba kostýmů a kulis, atp. V den
akce všechno přivézt různými dopravními prostředky na místo
(děkujeme hasičům, když mohou a pomohou!), vše nachystat
a poté, kdy vy už jste všichni doma, my uklízíme a odvážíme
to, co jsme si přivezli. Věřte, že po vší této práci bychom byli
rádi, kdybyste akceptovali, že každá akce má nějaká nastavená pravidla. Víme, že nejsou mnohdy dokonalá a myslím, že
můžu za všechny slíbit, že zvážíme každý konstruktivní nápad
na zlepšení, ale opravdu to děláme, jak nejlépe umíme ;-).
Vše, co děláme, děláme dobrovolně a rádi, ale ve svém volném
čase, na úkor našich vlastních rodin a bez nároku na jakoukoliv
odměnu. Veškeré penízky, které získáme, dostávají zpět děti ze
základní školy formou příspěvků na výlety, divadla, lyžařské
a plavecké kurzy atd.
Proto bych vás chtěla za nás všechny poprosit, pokud máte
zájem nám pomoci, budeme rádi, pokud chcete poradit, vyslechneme vás, pokud přijdete na naše akce, budeme šťastní,
ale věřte, že když už něčemu věnujeme tolik času, chceme, aby
to bylo tak, jak to připravíme a jakékoliv zpochybňování a ironické poznámky nás velmi mrzí… Děkuji, těšíme se na Vás při
další akci KRPŠ .
Za KRPŠ Kamila Kohoutková

Motokrosová sezóna v plném proudu
Příjemné jarní počasí umožnilo pořadatelům uspořádat
první mistrovské závody podle naplánovaného kalendáře.
30. 3. 2018 Meteorit CUP ve Gbelech na Slovensku měl být
přípravou na mistrovský závod MMSR. Erik po podařeném
startu ve ﬁnále neustál náraz soupeře do zadního kola a poroučel se k zemi. Zraněné koleno a po rentgenu týden klid.
7. 4. 2018 připravil náš AMK Budišov n. B. soustředění jezdců
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z Moravy. Jako trenér byl pozván mistr světa Martin Žerava.
Trať byla zvolena tentokrát do Velkých Heraltic. Celá akce
se povedla a druhé kolo je naplánované na 14. - 15. 7. 2018
u nás do Liščí kotliny. 15. 4. 2018 MMSR. První Slovenský
mistrák se jel na pěkné, rychlé a uskákané trati. Plné rošty za
mezinárodní účasti. Erik se kvaliﬁkoval ve třídě MX2 Junior
do ﬁnálových jízd. Už to byl úspěch v nové kubatuře, kterou
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letos jede na čtyřtaktní KTM 250 SX F a kde je mnohem větší konkurence. 10. a 11. místo ve ﬁnálových jízdách mu vyneslo celkovou dvanáctou příčku. 21. 4. 2018. SMS Moravy
v Mohelnici. První jízda, 3. místo, a ve druhé nezaviněný pád
a tím celkové šesté konečné. 29. 4. 2018 druhou SMS Moravy
hostila Přerovská rokle. Pořadatelé se snažili ukropit trať po
celý den, ale některá místa byla dost prašná a tím nebezpečná.
Proto se na odpolední ﬁnálové jízdy sloučily některé kubatury, aby byla zajištěna po nakropení bezpečnost, trať při ostrém
sluníčku rychle osychala. Erik zajel 4. a 2. Místo, celkově se
postavil na třetí stupínek.
1. 5. 2018 Liščí kotlina odstartovala první letošní závod v enduru. 75 jezdců kroužilo na tradičně dobře připravené trati za povzbuzování diváků, kterých se sešlo celkem dost. Díky pomoci
našich hasičů se podařilo udržet trať po celý závod v dobrém
stavu. Poháry se rozdávaly ve všech kategoriích do pátého místa. Májové úterý se na Liščí kotlině vydařilo. Ve stejný termín
v úterý 1. 5. 2018 jel Erik druhý Slovenský mistrák na Myjavě.
Opět plné rošty a mezinárodní účast. Slovenská televize DIGI

sport natáčela a několik tisíc diváků kolem trati řádně povzbuzovalo jezdce. V dopolední kvaliﬁkaci si Erik zajistil start v odpoledním ﬁnále. Celá špička těch nejlepších jezdců předváděla ve
ﬁnálových jízdách opravdovou motokrosovou podívanou. Erik
skončil po obou jízdách na celkovém 11. místě.
V sobotu 12. 5. 2018 byla odstartována jízda veteránů tentokrát
z Hlubočce. 90 veteránů na trati plnilo pět úkolů, které se hodnotily body, a ty určily pořadí jednotlivých kategorií. Cíl byl na
náměstí v Budišově n. B. Tam byly veteránské skvosty vystaveny pro veřejnost a diváci mohli nahlédnout a ošahat si udržované
stroje podle chuti. Krátké představení motokrosařů, jejich strojů
a nakonec i jízda kolem náměstí doplnila celý program. Po dojezdu posledního veterána se všichni přesunuli do kempu, kde
proběhlo slavností vyhlášení a předání cen. Tímto AMK děkuje
sponzorům, kteří zajistili mnoho pěkných cen. Je vidět, že uchování strojů a jejich renovace má mnoho příznivců.
13. 5. 2018 se jela další SMS Moravy ve Vranově u Brna.
Víťa Pražák obsadil ve veteránech A 4. místo a stejně tak Erik
v Juniorské MX2.
Milan Švidra

Morava už zná své mistry – Budišov Open 2018
(11. až 13. května 2018)
První discgolfový turnaj kategorie A 1. discgolfové ligy se odehrál na krásně připraveném DiscGolfParku v Budišově nad
Budišovkou pod taktovkou týmu proDiscgolf.cz a DiscGolfPark
Česká republika. Celkem se turnaje zúčastnilo 90 hráčů, z toho
89 domácích a 1 zahraniční (ze Slovenska).
Jak už je na letošních turnajích téměř zvykem, počasí nám přálo,
a i když se v sobotu v okolí bouřilo, nad Budišovem se držel srážkový stín. Ani ten vítr nebyl tak silný, jak jsme v Budišově zvyklí.
I díky tomu ze sebe byli hráči schopni dostat maximum a podat

neuvěřitelné výkony. Obrovsky musíme vyšvihnout nejlepšího
hráče turnaje Jakuba Knápka (kategorie MJ18) z proDiscgolf.cz
Albatros Teamu a Moravian Gators Nový Jičín, který s celkovým
skóre -27 nejen zvítězil ve své kategorii, ale také porazil i nejlepšího hráče kategorie Open. Tím nebyl nikdo jiný než čerstvě
dorostlý Jakub Semerád ze Žleb (kousek od Hostačova, Hunters
Team), který v MPO hraje teprve prvním rokem, ale už za sebou
(díky skóre -24) stihl nechat nejednoho zkušeného matadora.
Mezi ženami zvítězila mladá novojičínská naděje Eliška
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Bártková (Prodigy Talent Team, Moravian Gators) s úctyhodným náskokem 6 hodů na druhou hráčku. V kategorii MP40
pak vyhrál Daniel Hokeš (Gold Stars Hunters Team a Team
Latitude 64°), jeden z nejzkušenějších hráčů ČR se skóre -2.
Slovenský Jozef Čierny pak opanoval kategorii MP50 s pětihodovým náskokem. V neposlední řadě Martin Štípek z DG

Eagles Uničov vyhrál kategorii MJ15 s náskokem 1 hodu.
Nejlepším hráčům gratulujeme.
Obrovský dík patří všem účastníkům turnaje, partnerům proDiscgolf.cz, DiscGolfPark Česká republika, ŠkolaDiscgolfu.
cz, Autokemp Budišov a Město Budišov nad Budišovkou.
Kryštof Novák, proDiscgolf.cz

Kometa opět po roce na Zelňáku!!!
V sobotu 28. 4. 2018 hokejisté brněnské
Komety dorazili odpoledne na Zelný trh,
kde spolu s tisíci fanoušky oslavovali
mistrovský titul. Přímým účastníkem
této nádherné akce byl největší a nejlepší fanoušek Jakub Bačkovský. Jakub má
krásný nezapomenutelný zážitek. Setkal
se s hráči Komety, fanklub mu předal
krásný dárek - bubeník brněnského kotle
předal Jakubovi buben a Jakub bubnoval. Tisíce fanoušků zpívali píseň brněnské Komety „s raketou na Mars“. Po
skončení této nádherné oslavy se Jakub
fotil s hráči Komety, fanoušky a jeho kamarády. Bylo to nádherné, to se nedá ani
popsat. Kdo neviděl, neuvěří!
Pavel Bačkovský

Finále okresního kola fotbalového klání
„O pohár města Opavy“
Vážení sportovní příznivci, naši hráči odehráli ve středu
9. 5. 2018 na městském stadiónu SFC Opava ﬁnále okresního
kola poháru FAČR „O pohár města Opavy“ s vedoucím celkem I. „A“ třídy SK Moravan Oldřišov. Naši hráči byli soupeři
hrajícímu o 2 třídy vyšší soutěž víc než vyrovnaným soupeřem, i když konečný výsledek 3:0 po poločase 2:0 pro našeho
soupeře vypadá jako jednoznačná záležitost. Našim hráčům
patří opravdové díky za předvedený výkon a reprezentaci našeho města. To samé poděkování patří rovněž Vám, sportovním fanouškům, kteří jste přijeli v hojném počtu povzbudit
naše hochy a vytvořit jim takřka domácí prostředí. Je potřeba
vyzvednout i zájem o ﬁnále z řad vedení města, kdy se osobně
zúčastnili utkání pan starosta Ing. Patrik Schramm a místostarosta pan Ing. Pavel Jílek.
Předvedený výkon našich hráčů i vytvoření divácké kulisy od
našich fanoušků patřičně ocenili všichni přítomní hosté, zvláště pak předseda OFS Opava Ing. Záloha a sekretář OFS Opava
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Ing. Kotík či místopředseda ČUS Ing. Hájek, ale i primátor
města Opavy Ing. Radim Křupala, který osobně předal poháry pro vítěze i poraženého. O příkladnou reprezentaci našeho města se tedy postarali tito hráči: Krása Aleš, Pražák Filip,
Marek Lukáš, Pražák Martin, Metelka Patrik, Siažík Daniel,

Marek Miroslav, Modelský Petr, Skácel Tomáš, Modelský
Roman, Vondrouš Jan, Němeček Matěj, Kuric Jan, Pizur Pavel,
Hudeček Vojtěch, Němeček Jan, které dovedli k těmto výkonům trenéři Anděl Dušan, Pražák Roman a vedoucí družstva
Kostecki Jaroslav.
Bc. Libor Fluss, předseda TJ Spartak

Naše aktivity roku 2018
Dobrý den, vážení zájemci o střelecký sport. V měsíci květnu jsou
již naše klubové soutěže rozjeté naplno a všichni střelci usilují
o co nejlepší výsledky, zájemci si mohou průběžně stav různých
soutěží kontrolovat na našem webu – www.avzo-budisov.cz.
Mimo domácí soutěže se naši střelci již tradičně zúčastňují
i soutěží mimo Budišov/n. Bud. Stanislav Stuchlík na tradiční soutěži v Odrách v soutěži „Sniper LR22“, která proběhla
12. 5. 2018, obsadil první místo. Naši perkusní střelci Miroslav
Halabrín a Petr Bartošek také zaznamenali několik úspěšných
výsledků. Veselí nad Moravou, Uherský Ostroh a nebo také
v Polsku – Jaworzno, Radomsko.
V příštím měsíci se naši perkusní střelci zúčastní „Mistrovství České republiky“, které se koná tentokrát v Uherském
Ostrohu. Za AVZO Budišov nad Budišovkou Petr Bartošek

3. ročník turnaje v halovém fotbale „O pohár starosty
města Budišov nad Budišovkou“
V průběhu měsíce března proběhly čtyři, již tradiční, turnaje
mládeže v halovém fotbale, které pořádá TJ Spartak Budišov
nad Budišovkou. Každého turnaje se zúčastnilo cca 100 mladých sportovců plus doprovod, takže v naší krásné sportovní
hale bylo v březnových sobotách opravdu živo.
3. března turnaj mladších přípravek ročník 2009 a mladší
1. místo - FK Kylešovice
2. místo - SK Slávie Třebovice
3. místo - Orliki Kietrz (Polsko)
4. místo - FK Slávia Opava
5. místo - OŠK Stráňavy (Slovensko)
6. místo - TJ Sokol Chvalíkovice

7. místo - TJ Raduň
8. místo - SFC Opava
9. místo - TJ Spartak Budišov nad Budišovkou
10. března turnaj starších přípravek ročník 2007 a mladší
1. místo - Orlik Kietrz (Polsko)
2. místo - Juventus Bruntál
3. místo - FK Slávia Opava
4. místo - FK Slávia Třebovice
5. místo - TJ Raduň
6. místo - FC Vřesina
7. místo - TJ Vítkov
8. místo - TJ Sokol Stěbořice
9. místo - TJ Spartak Budišov nad Budišovkou
17. března turnaj mladších žáků ročník 2005 a mladší
1. místo - TJ Spartak Budišov nad Budišovkou
2. místo - TJ Sokol Vrbno pod Pradědem
3. místo - MFK Kravaře
4. místo - FC Dolní Benešov
5. místo - TJ Vítkov
6. místo - Sokol Chvalíkovice
7. místo - FK Slávia Třebovice
8. místo - TJ Děrné
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24. března turnaj starších žáků 2003 a mladší
1. TJ Vítkov
2. FK Slávia Opava
3. TJ Sokol Vrbno pod Pradědem
4. TJ Sokol Stěbořice
5. TJ Spartak Budišov nad Budišovkou
6. TJ Odry
7. FC Budišov Nárameč
8. FK Kylešovice

Chtěl bych poděkovat Všem účastníkům, trenérům a rodičům
za to, že na Náš turnaj přijeli. Hráčům patří zvláštní díky za
bojovnost a fair play hru. Organizačnímu týmu v čele s Pepou
Dvořákem za vzornou přípravu a bezproblémový průběh turnajů, dále za výborné obědy díky ZŠ Budišov, konkrétně panu
Pončíkovi a v neposlední řadě velký dík všem sponzorům, bez
nichž by se turnaj dost těžko pořádal.
Těšíme se na Všechny zase za rok.
S pozdravem „sportu zdar a fotbalu zvlášť“
Roman Pecník

26. ročník Výšlapu údolími Budišovky a Odry
k poutnímu místu Panny Marie ve Skále
Máme za sebou 26. ročník populárního výšlapu údolím
Budišovky a Odry. Byl to opět skvělý sobotní sportovní zážitek. Počasí bylo letos nádherné, všichni účastníci si to moc
užívali. Byl to krásný jarní den plný radostí a krásného sportovního zážitku pro děti a starší turisty. Výšlapu krásnou

krajinou se zúčastnilo rekordních 96 turistů, 16 cykloturistů
a 14 krásných, usměvavých a spokojených dětí.
Na startu obdržel každý účastník špekáček na opékání a lístek
do bohaté tomboly pro malé i velké turisty, která se losovala
v cíli. Děti dostaly na startu malou sladkost a pitíčko. Na sedmém kilometru trati byla malá zastávka na občerstvení, opékání párků, špekáčků a odpočinek hlavně pro naše malé turisty.
V cíli byla losována tradiční bohatá tombola a děti dostaly od
sponzorů balíček sladkostí. Upomínkový dáreček si od pořadatelů odvezl domů Duhaj Tomáš z města Mimoň a nejmladší
účastník Pastor Adam z Klímkovic.
Účastníci této krásné turistické akce se těší již na 27. ročník
v roce 2019. Pořadatelé děkují za účast celkem rekordnímu
počtu turistů z Hranic na Moravě, Vítkova, Malče, Šebrova,
Budišova nad Budišovkou, Svatoňovic, Čermné a Mimoně
(Liberecký kraj). Poděkování patří všem sponzorům, kteří se podílejí na krásné sportovní události pro děti a dospělé.
Všichni se kochali krásnou sluneční jarní květnou přírodou.
Sportu opět zdar v sobotu 4. 5. 2019.
Pavel Bačkovský st.

Výborný začátek...
…a snad bude stejný i konec. Letošní zima k nám
byla celkem přející, občas
se i v lednu dalo stopovat
a plácek až tak nezapadal
sněhem, takže jsme mohli
jednou za týden pocvičit
poslušnosti i obrany a psíci neměli až tak velký výpadek. Tím pádem jsme si
12. května mohli říct, že
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by to mohlo jít, a ono to fakt šlo: na zkoušky z výkonu nastoupilo sedm psů a všech sedm se radovalo z úspěchu, teda
psům to bylo celkem jedno, ale psovodi zářili. Obzvláště ti,
kterým se loni nepovedlo, a teď to dohnali. Větší radost máme
vždycky z žáků, ti dospělí už to berou trošku s nadhledem (někteří). Kristýně s Arií se podařila první zkouška ZZO a radost
jsme z toho měli všichni, jménem podobná Arri si konečně vyčuchala nejvyšší stopařskou FH2 a panička taky měla radost,
Ariškám se ten den podařil. Zkouškám předcházely závody,
první hněvošický byl sice 17. března, ale zimou jsme se klepali ještě na „Josefa“, Bond, Bety a Tobby si ve svých kate-
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goriích IPO1, ZVV1 a IPO3 přinesli shodně tři brambory, asi
aby se nehádali. Lépe si stopaři vedli 20. dubna v Klokočově,
Bond FPr2-2., Arri ZPS1-3. - bylo milé, že první byl její „bratr“ z chovky, to se u choďáků nevidí, aby byli v kategorii dva
z jednoho hnízda. 20. května se závodilo v Budišově, zaháji-

li jsme tříkolové meziklubové závody Otice-Budišov-Vítkov
a ve stejném pořadí 1. kolo také skončilo, ale nejlepší stopa
a nejlepší obrana zůstala doma. Rozjezd tedy máme za sebou,
a kdyby tímhle „tempem“ vše pokračovalo dál, budeme rádi.
Mgr. Lenka Galová

Stavění máje

Termíny akcí

Dne 25. 4. 2018 v 15 hod.
na zahradě Domu s pečovatelskou službou u Budišovky proběhlo stavění
máje. Účastníci obdrželi
barevné stužky, kterými
májku ozdobili. Součástí
této akce bylo opékání doprovázené reprodukovanou hudbou.
Kácení máje se uskuteční
dne 30. 5. 2018 v 15 hod.
v uvedené zahradě. Skácením máje vypukne vypouštění balonků s přáníčky. Následně se budou
smažit vejce. Každý návštěvník si přinese 3 vejce a chléb. Poté bude
májka rozřezána. Na akci
je zajištěno občerstvení,
zákusek a reprodukovaná
hudba.
Skopalová Vladimíra

15. – 16. 6. – Letnice – Budišov nad Budišovkou
14. 7.
– Pohádkový les – Staré Oldřůvky
4. 8.
– Traktoriáda - Guntramovice

Ceník inzerce
Cena
Zveřejnění kulturních, společenských
a sportovních akcí v rozsahu: název
akce, termín, místo, čas, pořadatel,
kontakt na pořadatele (nevztahuje se
na akce konané v rámci předvolebních
kampaní)

Zdarma

Inzerce – reklamní plocha:
řádková inzerce
1/4 strany A4
1/2 strany A4
celá strana A4

Zdarma
500,- Kč
1 000,- Kč
2 000,- Kč

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

Šachový koutek
Konečné 7. místo obsadilo družstvo Pogo Budišov A v Krajské
soutěži „C“ pro sezonu 2017/2018. V posledním kole jsme
začátkem dubna vyjeli do Opavy sehrát utkání proti Céčku
Slezanu Opava, který se stal jasným vítězem celé soutěže.
Soupeři na nás nasadili nejsilnější sestavu a rozdíl ve výkonnosti byl znát. Dostali jsme kotel 1-7. To pro nás již ovšem nic
neznamenalo, záchranu v soutěži jsme si vybojovali již dříve
a 7. místo je naplněním předsezonních cílů. Situace na chvostu
tabulky byla letos velmi zamotaná, a protože z vyšší soutěže
do naší skupiny sestoupila 3 družstva, tak z naší soutěže do
okresních přeborů sestupují týmy na 9. až 11. místě! Jak vidno,

zachránit kraj není nic snadného: tím spíše, když může spadnout skoro čtvrtina všech účastníků. Letos se záchrana krajské
soutěže nepovedla třeba reprezentantům tak velkého města,
jaké je Krnov! O to víc si udržení v kraji považujeme a již se
těšíme na další sezonu, která začne v říjnu tohoto roku.
Konečná tabulka KS „C“ MKŠS 2017/2018
poř.

družstvo

+

=

- body skóre partie

10 7
10 6

3

0

24

54.0

35

3

1

21

47.0

26

10 5
4 SK Jiskra Rýmařov 10 3

4

1

19

47.5

31

5

2

14

41.5

23

5 ŠKTP Hrabyně

10 4

1

5

13

36.5

25

10 3

3

4

12

40.0

18

10 3

2

5

11

35.5

18

8 TJ Ludgeřovice

10 2

4

4

10

38.0

18

TJ Lokomotiva
Krnov

10 3

1

6

10

35.0

18

10 2
10 1

2

6

8

32.5

17

4

5

7

32.5

13

1 Slezan Opava C
2 ŠK Orel Opava A

#

3 ŠK Orel Opava B

ŠK TJ Dolní
Benešov C
ŠK Pogo Budišov
7
nad Budišovkou
6

9

10 SK Kravaře
11 TJ Velká Polom

Za ŠK Pogo Budišov Slavomír Jaššo
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ZAJÍMAVOSTI ZE SOUČASNOSTI A HISTORIE

Úspěsná koncertní vystoupení bývalého žáka naší školy
Motpelliere, Lima, Valtice, Tokio, Boston, Riga, Bystřice
nad Olší, Bialystok, Porto, Poznaň Utrecht - do těchto krásných měst přicestoval klarinetista Karel Dohnal (45), bývalý
žák budišovské ZŠ, aby završil pátou dekádu svých koncertních vystoupení se skladbou německého skladatele Karlheinze
Stockhausena a dovršil jubilejní padesáté ztvárnění tohoto výjimečného hudebního a dramatického díla. Stalo se tak
v Divadle Karla Hackera v Praze Kobylisích.
Padesátiminutová skladba je velmi náročná, vyžaduje přesnou
interpretaci notového zápisu, autor vyžaduje i kroky, střídaní
gest i mimiky vystihující lidskou povahu, veselost, smutek,
melancholii.
V různých zastaveních má umělec bavit obecenstvo, přivádět
k úsměvu třeba s kouzelným vytěrákem nebo klarinetem jako
dalekohledem aj.
To vše musel Karel Dohnal zvládnout. Trvalo to 7 měsíců a došlo k premiéře ve Švandově divadle v Praze. Premiéra se setkala s příznivou odezvou překvapeného obecenstva a oceněním
kritiky. Na svá vystoupení se Karel pečlivě připravuje, pořídil
si nápadný kostým, pohyb přizpůsobuje i prostorám jeviště.
Celkový dojem také umocňuje světlo, musí dát pokyny osvětlovači, v sále je tma, interpret se baví se stíny. Okraj vyvýšeného jeviště pořadatelé označují bílou čarou, světlo oslňuje, tak
aby umělec nespadl, což už se dvakrát stalo.
Spolužáci, pamětníci, přátelé a příznivci budou snad potěšeni
touto malou informací z uměleckého života našeho syna a společně s námi sdílí radost nad jeho úspěchy.
Karel a Věra Dohnalovi
Z rozhovoru pro Aktuálně.cz citujeme:
„Je to asi nejextrémnější sólová podoba hraní na klarinet.
Karel Dohnal patří k pouhé pětici hudebníků na světě, kteří mají
Harlekina na repertoáru. Během padesátiminutové show, která
fascinuje i nejmenší diváky,
Dohnal v kostýmu Harlekina
nepřetržitě hraje na klarinet,
tančí a vše ještě doprovází
pantomimou. Mělo to být jediné představení, nakonec s ním
projel svět. Ve středu 18. dubna se v divadle Karla Hackera
v Praze 8 odehrála již padesátá repríza. Každá ho stojí
spoustu sil. „Po představení za
mnou jednou přišel pán a říkal
mi, že je kardiochirurg, a když
viděl, jak rudnu a potím se, začal o mě mít strach a už se mi
chystal na pomoc,“ říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz Karel
Dohnal.“
Karle, gratulujeme k uměleckým úspěchům a jménem
všech občanů děkujeme za
vzornou reprezentaci našeho
města,
Za RR Ivana Tomandlová
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