BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

INFORMACE Z ÚŘADU OBČANŮM

Slovo starosty
Milí občané,
minule jsem začal textem, jak je dobře, že je jaro, vše se zelená
- když jsem jel za 3 týdny pro zpravodaj do Bruntálu, sněžilo
a padaly stromy… Příroda a počasí je nevyzpytatelné, meteorolog asi ze mne již nebude. Dnes, když píši článek, zrovna
prší, tak věřím, že na Letnice bude krásně, to bychom si jistě
všichni přáli. Snad jsem to nezakřikl.
Již jsem vás informoval o úspěšných dotačních titulech s tím,
že o dotaci na zateplení spodního úřadu a zdravotního střediska ještě nemáme zprávy. Během dvou měsíců se nám podařil
husarský kousek. Obdrželi jsme dotaci ve výši 40 % ze Státního fondu životního prostředí, rychle proběhlo výběrové řízení na dodavatele. Nejnižší nabídku ve výši 3,564 mil. korun
podala ﬁrma ILLÍK – RAIL s.r.o., Opava. Pozor, to stále není
všechno! (použito od německého teleshoppingového prodavače Horsta Fuchse) Moravskoslezský kraj nám ještě přidá 80 %
dotace na koﬁnancování našeho vlastního podílu. Celá stavba
bude tedy město stát pouhých 450 tisíc korun, což je super.
Samotná stavba však začne až v polovině srpna. Trochu nám
to pozdrželi ptáčci (jiřičky, rehci, rorýsi, vlaštovky), kteří se
uhnízdili na půdě a na fasádě. Ministerstvo životního prostředí
vymyslelo, že se před zateplením na to musí přijít podívat jakýsi „odborník na ptáky“, no a my je tam měli. Musíme tedy
počkat, výměna oken může začít nejdříve na konci srpna a zateplení fasády až poté. Snad to do podzimních mrazíků stihneme stavebně ukončit. O omezení provozu městského úřadu
a ordinací zdravotníků budete včas informováni. Bude vypracován přesný harmonogram prací, tak aby to bylo co nejméně
bolestné pro všechny a výměna oken proběhla co nejrychleji.
Projektování přestavby Národního domu na pečovatelské
a vstupní byty zdárně pokračuje. Projektant má navrženo ve
3 patrech celkem 13 bytů. Pokud vše stihneme do prosince připravit, je jasné, že budeme muset založit novou příspěvkovou
organizaci města. Bude to velká investice, pokud uspějeme
s žádostí o dotaci na MMR. Půl roku je stále ještě dlouhá doba,
uvidíme.
Vzhledem k tomu, že se do výběrového řízení na jednatele
městské společnosti TeSport Budišov nad Budišovkou s. r. o.
nikdo nepřihlásil, rada města vyhlásila výběrové řízení č. 2.
Termín podání přihlášek je 30. 6. 2017. Zájemci proto neváhejte podat přihlášku.
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V sobotu 6. května jsme se zúčastnili Otevírání turistické sezóny Opavského Slezska na Hlučínské štěrkovně. V loňském
roce jsme byli na zámku v Hradci a čekali jsme, jaké to bude
letos na „prajzské“. Díky deštivému počasí bylo na štěrkovně
hodně blátivo, kdo měl gumáky, vyhrál. Naštěstí okolo oběda
vysvitlo sluníčko, což se podepsalo na vysoké návštěvnosti.
Hlavním motivem našeho stánku byla opět břidlice. Miloš Pírek společně s Toníkem Novákem neúnavně štípali z břidlice
srdíčka od rána do odpoledne. Propagaci města obstaral svým
projevem hlavně radní Roman Pecník, Kamila Kohoutková,
Pepa Poljak a já. Ukázka již pomalu zapomenutého řemesla
- štípání břidlice - návštěvníky zaujala, také TV POLAR nám
v reportáži věnovala dostatečný prostor.
https://polar.cz/zpravy/opavsko/opava/11000008301/opavske-slezsko-zahajilo-turistickou-sezonu
Propagačními letáčky se však žaludek nenasytí a o to se postarali děvčata a páni z KRPŠ. Vynikající bramboráky a spirály
opět nezklamaly. Jako starosta mohu být spokojený, že jsme
oslovili hodně lidí, určitě jsme svou účastí na Otevírání turistické sezóny neudělali Budišovsku ostudu. Všem zúčastněným patří veliký dík. Mnozí turisté, když k nám přicházeli, ani
nevěděli, kde vůbec Budišov je, to jsme snad změnili. Často
sami říkáme, že jsme město na konci okresu, kraje, Jeseníků
i železniční tratě. Možná ale záleží na směru cesty, třeba je to
všechno na začátku.
Asi jste zaregistrovali motorkářský sraz, který se uskutečnil
na Zálesí. To není až tak zajímavá informace pro nemotorkáře,
ale spíše jsem chtěl vyzdvihnout dobré srdce motorkářů. Na
srazu se vybralo 18 500,-, které putovali do Oldřůvek Martinu Hegrovi a budou použity na nákup invalidního vozíčku.
Organizátorům jsme sami navrhli, že by bylo dobré, když už
vybírají na charitu, ať tyto peníze skončí u nás. Měli od nás
seznam handicapovaných dětí s kontakty na rodiče a sami si
Martina vybrali.
Závěrem Vám popřeji vydařené léto, hezké prázdniny dětem,
dospělým dovolenou, kterou si jistě zasloužíte. Doufám, že se
s Vámi potkám na Budišovských Letnicích, a společně si užijeme stěžejní kulturní akci města.
Ing. Patrik Schramm, starosta města
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Střípky z radnice
 Stejně jako v loňském roce budeme i letos pokračovat
s opravami místních komunikací, ostatně jak už psal pan
starosta v minulých číslech zpravodaje, městu se povedlo
získat hned dvě dotace na nové asfaltové povrchy, a to konkrétně prostranství okolo radnice (před základní školou až
k ulici Partyzánské), který bude přímo navazovat na loňskou
rekonstrukci prostranství před Kulturním domem, a také na
rekonstrukci ul. Partyzánské směrem od náměstí k Muzeu
břidlice. Předpokládáme, že bychom tuto akci mohli začít
již v červnu a zároveň chceme využít přítomnosti techniky,
abychom opravili i některé další úseky komunikací, na kterých se kriticky podepsala letošní zima nebo jsou dlouhodobě v kritickém stavu. Asi mezi dlouhodobě nejkritičtější
komunikace patří ulice Mlýnská, která ve své spodní části u mlýna připomíná spíše polní cestu, dále bychom rádi
opravili část ulice 9. května u areálu Technických služeb,
která je po zimě poseta výtluky a nemělo by velký smysl
ji opravovat záplatováním či zástřikem asfaltovou směsí.
Také chceme spravit uličku za farou, která slouží spíš pro
pěší, ale je také ve špatném stavu a její oprav byla naplánována už loni, avšak z technických důvodů nebylo možné ji
provést.
 Další akcí podpořenou dotací bude rekonstrukce ulice Dukelská v poměrně rozsáhlém úseku od benzínové čerpací
stanice až po ulici Jiráskovu. Zde rovněž řešíme ve spolupráci se společností SmVaK kompletní výměnu a rekonstrukci všech kanalizačních šachet a vpustí, takže se bude
jednat o poměrně velkou akci, která by měla proběhnout
spíše na konci léta nebo začátkem podzimu. A už teď bych
chtěl poprosit všechny občany, kteří poblíž bydlí, aby s touto opravou počítali a pokud možno byli shovívaví k tomu,
že po dobu rekonstrukce budou probíhat různá dopravní
omezení a komplikace. I přesto věřím, že výsledek bude
stát za to a budeme mít opravený další velký kus ulice, která
patří mezi hlavní komunikace ve městě.
 Letos budeme i nadále rozšiřovat síť veřejného osvětlení,
celkem bychom chtěli přidat 12 nových svítidel jak ve městě, tak i v místních částech. V převážné většině jde o místa
s nedostatečným osvětlením, která byla vytipována na základě žádostí občanů či ﬁrem. Předpokládaný termín realizace

bude v průběhu měsíce července nebo srpna. V případě, že
by měl někdo zájem o instalaci nového svítidla z důvodu
nedostatečného osvětlení či úpravu stávajícího osvětlení,
obraťte se prosím s žádostí na místostarostu města.
 Pomalu se nám začíná rýsovat stavba autobusové čekárny,
kde již jsou kompletně vyzděny vnitřní příčky, je provedena
příprava na instalaci vodovodního a kanalizačního potrubí,
rozvody elektřiny a otopné soustavy. Zvenčí se pokračuje
ve stavbě střechy, která by měla být dokončena co nevidět.
V brzké době bude také proveden výkop na novou plynovou přípojku, přece jen termín dokončení se rychle blíží
a prací na stavbě je ještě více než dost. Nyní stojíme i před
nelehkým úkolem zvolit vhodnou barvu fasády, protože
vzhledem k tomu, že se budova nachází v památkové zóně
(i přestože se určitě nejedná o žádnou památku), máme na
výběr pouze z několika málo odstínů určených pracovnicí památkového úřadu. Naštěstí jde spíše o decentní barvy,
nijak křiklavé, tak nezbývá než doufat, že naše volba bude
správná a nová čekárna se bude všem líbit.
 V únoru letošního roku byla podána žádost o dotaci na
projekt „Park setkávání ve Starých Oldřůvkách“ v rámci programu SZIF – Podpora pro vytvoření nebo obnovu
místa pasivního odpočinku. Předmětem tohoto projektu je
vytvoření několika odpočinkových ploch v parčíku, které budou zahrnovat stavbu altánu, výsadbu zeleně včetně
„vánočního stromu“, umístění několika laviček, zhotovení mlatových chodníků a také veškeré terénní úpravy
a stavební práce. Celkové náklady na projekt budou činit
337 000 Kč. Zda jsme byli s žádostí o dotaci úspěšní, bychom se měli dozvědět v průběhu měsíce června. Vzhledem k tomu, že tento dotační program neumožňuje nákup
herních prvků pro děti, byly z rozpočtu města zakoupeny
tyto prvky: houpačka, pískoviště, dvě lavice a stůl jako posezení, které jsou již uskladněny na Technických službách
města. Pokud bude projekt schválen k ﬁnancování, budou
tyto herní prvky instalovány v rámci komplexních terénních
úprav a stavebních prací. Pokud dotace nevyjde, prvky budou instalovány v průběhu léta samostatně (bez navazujících aktivit zahrnutých v dotačním projektu).
Ing. Pavel Jílek, místostarosta města

Rada města
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16 (občané
České republiky s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické
osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17 (cizí stání
občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají právo na
neupravený text usnesení, který je k dispozici na sekretariátu
vedení města, Halaškovo náměstí 2, Budišov n/Budišovkou.
dne 24. dubna 2017
(přítomno všech 5 členů rady města,
další přítomní: MěÚ - Ing. H. Dlouhá, M. Zatloukalová, Ing.
P. Brodský,
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)

 doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemků
z majetku města v k. ú. Budišov n/B. - parcela č. 388/1 orná
půda:
část parcely, která bude dle GP nově označena jako parcela
č. 388/15 o výměře 1 083 m2 žadateli s nejvyšší nabídkou,
parcela č. 3955 trvalý travní porost - část o výměře cca
1 500 m2 panu V. H. za kupní cenu 76 Kč/m2 výměra 1 000 m2
a 500 m2 za 10 Kč/m2 + 21 % DPH,
parcela č. 4229 trvalý travní porost - část o výměře cca 200
m2 manželům I. a R. T. za kupní cenu 36 Kč/m2 + 21 % DPH,
 schvaluje pronájem pozemků v majetku města následně:
o k. ú. Budišov nad Budišovkou:
parcela č. st. 435 zbořeniště o výměře 808 m2
parcela č. st. 436 zbořeniště o výměře 180 m2, společnosti
Lesy s.r.o. za nájemné ve výši 10 Kč/m2 parcela č. 4229 TTP
část o výměře cca 4 000 m2 zem. společnosti EUREPOL,
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spol. s r.o. za pachtovné ve výši 480 Kč/rok,
parcela č. 3968 TTP o výměře 7 756 m2, panu J. V., pachtovné 924 Kč/rok
parcela č. 4178 role - část o výměře cca 1 700 m2, zem.
spol. EUREPOL, spol. s r.o za pachtovné ve výši 204 Kč/
rok , část o výměře cca 1 000 m2 pí. Barboře Indrákové spol.
s r.o. za pachtovné ve výši 120 Kč/rok,
schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků
z majetku města:
o k. ú. Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 249/4 zahrada - část o výměře cca 30 m2
o k. ú. Guntramovice:
parcela č. 1793 ost. plocha - část o výměře cca 40 m2
schvaluje zakoupení traktorové sekačky KUBOTA G23LD
v ceně 299 000 Kč bez DPH pro TS města Budišov n/B.,
doporučuje zastupitelstvu města schválení zakoupení svozového vozidla pro svoz SKO v ceně do cca 3 600 000 Kč
bez DPH pro TS města Budišov n/B. a doporučuje zastupitelstvu města schválení vyhlášení výběrového řízení na
svozové vozidlo pro svoz SKO,
bere na vědomí přiložené Protokoly o výsledku veřejnosprávní kontroly u zřízených příspěvkových organizací
– Mateřská škola, Základní škola, Středisko volného času
a Technické služby města Budišov nad Budišovkou za účetní období roku 2016, bere na vědomí přijatá opatření jednotlivých příspěvkových organizací k provedené kontrole,
schvaluje příspěvek na kastraci 4 koček pro p. E. R., náměstí Republiky 677, Budišov n. B.,
schvaluje vyhlášení výběrového řízení a složení výběrové
komise na stavební práce v rámci projektu „Stavební úpravy
objektu č. p. 229, Budišov n. B.“, schvaluje, aby výběrové
řízení zajišťovala externí ﬁrma Seller Moravia s.r.o. a jmenuje tříčlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek
Člen komise
Náhradník člena komise
Ing. Patrik Schramm
Ing. Pavel Jílek
Miroslav Švancar
Roman Tyl
Gabriela Roháčová, DiS.
Ing. Hana Dlouhá
schvaluje zadání zhotovení projektové dokumentace na
akci „Kompletní stavební úpravy stávajícího nevyhovujícího objektu a jeho přestavba na bytový dům s pečovatelskými a vstupními byty v Budišově nad Budišovkou“ ﬁrmě
Taylorteam s.r.o., Lužická 1308/16, Opava,
bere na vědomí cenovou nabídku projektových prací na
stavební úpravy MŠ a schvaluje další postup ve věci – stavební úpravy k navýšení kapacity MŠ, modernizace šaten,
bezbariérový přístup, úprava sklepních prostor,
doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr založení
sociálního podniku a přípravu žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 52 Operačního programu zaměstnanost,
doporučuje zastupitelstvu města schválit Strategický plán
sociálního začleňování 2017 – 2019 - Vítkov, Budišov nad
Budišovkou, Čermná ve Slezsku,
schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 18 v části
rozpočtu na straně příjmů a výdajů ve výši 212.854,00 Kč
o v příjmové části rozpočtu
2321 – 2133 – Příjmy z pronájmu movitých věcí +24 000 Kč
3639 – 2119 – Ostatní příjmy z vlastní činnosti +2 000 Kč
3639 – 2310 – Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného
dlouh. maj.
+15 000 Kč
3639 – 3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovit. a jejich
částí
+60 000 Kč
3639 – 3113 – Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh.
maj.
+96 854 Kč

3762 – 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů
+15 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6171 – 5424 – Náhrady mezd v době nemoci +40 000 Kč
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
+172 854 Kč
 doporučuje zastupitelstvu města Budišov nad Budišovkou
schválit výši dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Budišov nad Budišovkou
pro rok 2017 dle přiloženého materiálu,
dne 11. května 2017
(přítomno všech 5 členů rady města,
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
 schvaluje zapojení subjektu ZŠ Budišov nad Budišovkou
do projektu v rámci Operačního programu výzkum, vývoj
a vzdělávání Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I, schvaluje realizací
projektu, v případě schválení žádosti o dotaci a poskytnutí dotace v rámci Operačního programu výzkum, vývoj
a vzdělávání Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I a doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí dotace,
dne 22. května 2017
(přítomno všech 5 členů rady města,
další přítomní: MěÚ - Ing. H. Dlouhá, G. Roháčová, DiS.,
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
 bere na vědomí předloženou zprávu likvidační komise
města o provedené likvidaci majetku na základě provedené
inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2016, bere na
vědomí předložené doklady k likvidaci majetku příspěvkových organizací (ZŠ, SVČ a TS) na základě provedené
inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2016,
 doporučuje zastupitelstvu města schválení účelové neinvestiční dotace na ﬁnancování spoluúčasti na dotaci poskytnuté TJ Spartak, z.s. Krajským úřadem MSK Ostrava v roce
2017 ve výši 108 500 Kč a doporučuje zastupitelstvu města schválení přiložené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace,
 schvaluje výši dotací na úhradu výdajů na činnost neziskovým organizacím od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2017 (s výjimkou TJ Spartak) ve smyslu zákona o obcích dle přiloženého
materiálu, schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na činnost
z rozpočtu města s jednotlivými neziskovými organizacemi;
doporučuje zastupitelstvu města schválení účelové dotace
na úhradu výdajů na činnost TJ Spartak Budišov nad Budišovkou na rok 2017 ve výši 120 000 Kč,
 doporučuje zastupitelstvu města schválit plán činnosti kontrolního výboru na rok 2017,
 doporučuje zastupitelstvu města schválit plán činnosti ﬁnančního výboru na rok 2017,
 doporučuje zastupitelstvu města schválit zprávu o činnosti
kontrolního výboru za rok 2016,
 doporučuje zastupitelstvu města schválit zprávu o činnosti
ﬁnančního výboru za rok 2016,
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 19 pro rok 2017 v části
rozpočtu na straně příjmů a výdajů ve výši 273 760 Kč
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 1122 – Daň z příjmů právnických osob za obce
+273 760 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6399 – 5362 – Platby daní a poplatků SR
+273 760 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 20 v části
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rozpočtu na straně výdajů ve výši 30 000 Kč
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
-30 000 Kč
6171 – 5137 – DDHM
+30 000 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 21 pro rok 2017 v části
rozpočtu na straně příjmů a výdajů ve výši 4 000 Kč
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 1381 – Daň z hazardních her
+4 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
+4 000 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 22 pro rok 2017 v části
rozpočtu na straně výdajů ve výši 26 250 Kč
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
-26 250 Kč
3233 – 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
+26 250 Kč
schvaluje zhotovení projektové dokumentace ke kompletní
rekonstrukci vodní nádrže v Guntramovicích,
schvaluje opravy místních komunikací dle přiložené cenové nabídky a pověřuje starostu podpisem smlouvy,
schvaluje vyhlášení výběrového řízení a složení výběrové
komise na stavební práce v rámci projektu „Park generačního setkávání v Podlesí“ a schvaluje složení komise pro
výběrové řízení
Člen komise
Náhradník člena komise
Ing. Patrik Schramm
Ing. Pavel Jílek
Miroslav Švancar
Roman Tyl
Gabriela Roháčová, DiS.
Ing. Hana Dlouhá
schvaluje vyhlášení výběrového řízení a složení výběrové
komise na stavební práce v rámci projektu „Oprava místní
komunikace Dukelská, Budišov n/B.“ a schvaluje složení
komise pro výběrové řízení / otevírání obálek
Člen komise
Náhradník člena komise
Ing. Patrik Schramm
Ing. Pavel Jílek
Miroslav Švancar
Roman Tyl
Gabriela Roháčová, DiS.
Ing. Hana Dlouhá
schvaluje výsledek výběrového řízení na stavební práce
v rámci projektu „Rekonstrukce místní komunikace ve středu města II. etapa“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy s vítěznou ﬁrmou KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01

Bruntál, IČ: 62360213,
 schvaluje výsledek výběrového řízení na stavební práce
v rámci projektu „Stavební úpravy objektu č. p. 229, Budišov n/B.“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy s vítěznou
ﬁrmou Ing. ILLÍK-RAIL spol. s r.o., Kolofíkovo nábřeží
1671/11a, 747 02 Opava 5, IČ: 25359592,
 schvaluje přidělení bytu č. 8, II. kategorie, o velikosti 1+1,
náměstí Republiky, č. p. 159 v Budišově n/B., panu J. K.
s nájemní smlouvou uzavřenou od 1. 6. 2017 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku,
 neschvaluje přidělení bytu č. 11, II. kategorie, o velikosti
1+0, náměstí Republiky, č. p. 158 v Budišově n/B.,
 schvaluje udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti
TS FOODS Company s.r.o. v nebytovém prostoru na náměstí Republiky č. p. 159 v Budišově n/B.,
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 23 pro rok 2017 v části
rozpočtu na straně výdajů ve výši 1 617 000 Kč
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
-1 617 000 Kč
2212 – 6122 – Stroje, přístroje a zařízení
+117 000 Kč
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby
+1 500 000 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 24 pro rok 2017 v části
rozpočtu na straně výdajů ve výši 23 084 Kč
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
-23 084 Kč
5512 – 5169 – Nákup služeb, j.n.
+13 483 Kč
4359 – 5169 – Nákup služeb, j.n.
+9 601 Kč
 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 9, na ulici Pivovarská č. p. 317
v Budišově n/B., jedná se o byt I. kategorie, nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 7. 2017 na dobu určitou 3 měsíce,
dle Občanského zákoníku,
 schvaluje vyplacení odměny za výsledek hospodaření společnosti za rok 2016 Ing. Josefu Klusovi, jednateli společnosti Lesy Budišov nad Budišovkou s.r.o. dle přiloženého
materiálu,
 schvaluje vypsání výběrového řízení č. 2 na místo jednatele společnosti TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o.
a schvaluje složení komise pro otevírání obálek a posuzování nabídek, kterou tvoří členové rady města.

Zastupitelstvo města
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16 (občané
České republiky s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické
osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17 (cizí stání
občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají právo na
neupravený text usnesení, který je k dispozici na sekretariátu
vedení města, Halaškovo náměstí 2, Budišov nad Budišovkou.
dne 26. dubna 2017
(Přítomno 14 členů zastupitelstva města,
omluveni: R. Němeček,
další přítomní: MěÚ - Ing. H. Dlouhá, M. Zatloukalová, G. Roháčová, DiS., Ing. K. Bečicová, M. Stránská, Dis., Ing. Hagenová - MěÚ Vítkov, arch. Veselá,
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
 schválení programu, hlasování o každém bodu programu
zvlášť, veřejně, zdvižením ruky
(13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)

Mgr. P. Franěk se omlouvá za pozdní příchod;
 schvaluje návrh stavebních úprav ploch Halaškova náměstí
a nám. Republiky v Budišově nad Budišovkou - II. etapa,
(14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje přijetí neinvestiční dotace určené na úhradu výdajů jednotky SDH města Budišov nad Budišovkou v roce
2017 od Moravskoslezského kraje v celkové výši 50 000 Kč
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy,
(14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na akci „Rekonstrukce místních komunikací ve středu
města II. etapa“ ve výši 300 000 Kč,
(14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje Strategický plán sociálního začleňování 2017
– 2019 – Vítkov, Budišov nad Budišovkou, Čermná ve
Slezsku,
(14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
J. Rak se omlouvá za dřívější odchod;
 schvaluje převod pozemků z majetku města v k. ú. Budišov
n/B. - parcela č. 388/1 orná půda:
část parcely, která bude dle GP nově označena jako parcela
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č. 388/15 o výměře 1 083 m2 žadateli s nejvyšší nabídkou,
kdy nejnižší podání je ve výši 100 000 Kč,
parcela č. 3955 trvalý travní porost - část o výměře cca
1 500 m2 panu V. H. za kupní cenu: 1 000 m2 za 76 Kč/m2
a 500 m2 za 10 Kč/m2 (+ DPH 21 %),
parcela č. 4229 trvalý travní porost - část o výměře cca
200 m2 manželům Mgr. I. a R. T. za kupní cenu 36 Kč/m2
+ DPH 21 %,
(13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje záměr založení sociálního podniku a ukládá radě

města připravit žádost o dotaci v rámci výzvy č. 52 Operačního programu zaměstnanost,
(13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje zakoupení svozového vozidla pro svoz SKO
v ceně do cca 3 600 000 Kč bez DPH a schvaluje vyhlášení
výběrového řízení na svozové vozidlo pro svoz SKO,
(13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 bere na vědomí informace k zasněžování SkiAreálu Horní
Guntramovice a pověřuje místostarostu zadáním Projektové dokumentace pro územní řízení.

ZPOMAL! Aneb vyhodnocení měření rychlosti
Jak si mnozí z vás jistě všimli, na začátku měsíce dubna byly
v Guntramovicích a v Podlesí nainstalovány nové měřiče rychlosti (radary). Protože nás velmi zajímalo, jaké budou výsledky těchto měření a jaké jsou reálné výsledky, provedli jsme zhodnocení
přesně po měsíci provozu těchto měřičů. Vzhledem k tomu, že se
jednalo spíše o testovací provoz, mohou být některé údaje trochu
zkresleny, nicméně ty nejdůležitější údaje jsou zřejmé již na první
pohled. I přestože jsou to statistické údaje, věřím, že mnohé z vás
zajímá, jak celé měření probíhá a co z výsledků vyplývá.
Instalované měřiče rychlosti jsou poměrně chytrá zařízení, která
umožňují nejen zobrazovat a zaznamenávat rychlost projíždějících vozidel v reálném čase, ale díky dodávanému softwarovému vybavení dokáží následně analyzovat i další zajímavé údaje,
jako je např. počet projíždějících vozidel v závislosti na denní
době, kdy je nejčastěji překračována povolená rychlost, ale také
např. jaký vliv má tento radar na rychlost právě projíždějícího
vozidla. Zaznamenává se totiž jak rychlost při vjezdu do měřeného úseku (okamžik, kdy se na radaru zobrazí první údaj),
tak i v okamžiku kdy vozidlo radar míjí a měřený úsek opouští.
Díky tomu můžeme zjistit, jak moc dokáže samotný ukazatel
zpomalit projíždějící vozidlo, a musím říci, že výsledky zpomalení už po prvním měsíci provozu hodnotíme pozitivně. Co však
už tak pozitivní není, je to, kolik řidičů překračuje povolenou
Umístění měřiče rychlosti
Celkový počet vozidel
Průměrný počet vozidel za den
Průměrná rychlost vozidel
Kolik vozidel zpomalilo díky radaru
Průměrné snížení rychlosti díky radaru
Počet vozidel jedoucí povolenou rychlostí
Počet vozidel překračující rychlost 50 km/h
Prům. rychlost vozidel překračujících 50 km/h
Počet vozidel jedoucích 51-60 km/h
Průměrné snížení rychlosti díky radaru
Počet vozidel jedoucích 61-70 km/h
Průměrné snížení rychlosti díky radaru
Počet vozidel jedoucích 71-80 km/h
Průměrné snížení rychlosti díky radaru
Počet vozidel jedoucích nad 81 km/h
Průměrné snížení rychlosti díky radaru
Maximální rychlost
(datum a čas měření)
Dny, kdy je nejvíce překračována rychlost
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rychlost o více než 10 km/h. Ty nejpodstatnější údaje jsou shrnuty v připojené tabulce.
Obrázek o dodržování, či spíše nedodržování rychlosti si každý
udělá sám. V Guntramovicích je situace podle očekávání podstatně horší a pozitivní je pouze fakt, že se nám díky radaru
povedlo alespoň snížit průměrnou rychlost o 7,7 km/h. V Podlesí můžeme říci, že tam situace není zdaleka tak špatná, a i tam
radar výrazně pomohl ke
Guntramovice
Podlesí
sníženíí průměrné rychlos(rovný úsek pod kostelem) (vjezd do obce)
ti o 11,3 km/h.
Měřiče rychlosti zůstanou
14 869
6 722
na stejném místě ještě ně495,6
224,1
jaký čas, poté máme v plá53,2 km/h
40,4 km/h
nu je postupně přemísťo77,8 %
73,3 %
vat na další úseky. Přece
jen
těch kritických míst,
7,7 km/h
11,3 km/h
kde
permanentně dochá6 299 (42 %)
4 654 (69%)
zí k porušování rychlosti,
8 570 (58 %)
2 068 (31%)
máme ve městě a okolních
60,4 km/h
59,1 km/h
obcí více a už při samot5049 (34 %)
1 330 (20 %)
ném nákupu měřičů rych6,5 km/h
9,9 km/h
losti jsme počítali s tím, že
jejich pozici budeme vždy
2 505 (17 %)
595 (9 %)
po nějakém čase měnit.
9,2 km/h
13,9 km/h
Vzhledem k tomu, že díky
804 (5 %)
133 (2 %)
těmto radarům se hned od
10,0 km/h
14,7 km/h
instalace povedlo snížit
rychlost cca 75 % projíž212 (1,4 %)
10 (0,15 %)
dějících vozidel, určitě do
9,4 km/h
13,9 km/h
budoucna zvážíme přikou107 km/h
95 km/h
pení dalších zařízení.
(28.4.2017, 16:56)
(9.5.2017, 10:54)
Ing. Pavel Jílek,
pondělí, pátek
úterý, čtvrtek
místostarosta města
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Projekt IN-VIT
Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku
V říjnu loňského roku se naše město zapojilo do projektu
IN-VIT, jehož hlavním cílem je přispět k úspěšné integraci do
mateřské a základní školy hlavního vzdělávacího proudu socioekonomicky znevýhodněným dětem a žákům. Tento projekt byl
podpořen v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání částkou 12 538 755,- Kč a bude realizován po dobu tří
let. Hlavním partnerem tohoto projektu je společnost Centrum
inkluze o. p. s., dalšími partnery jsou naše mateřská a základní
škola a také mateřská škola ve Vítkově.
Po více než půlročním fungování projektu můžeme zhodnotit, co všechno se povedlo a jaký přínos to má pro naše město,
resp. pro naši mateřskou a základní školu. Mezi nejpřínosnější
patří určitě zřízení pozic školních asistentů, kteří působí jako
klíčoví pracovníci v oblasti vzdělávání žáků z cílové skupiny.
Na naší základní škole působí celkem dva asistenti, na 1. stupni
bylo podpořeno celkem 14 dětí a na druhém stupni 9 dětí a jejich rodičů. V mateřské škole působí jeden asistent a celkem je
podpořeno 20 dětí. V rámci MŠ asistent rozvíjí zejména sociální
chování dětí, řečové, jazykové a pohybové dovednosti a komunikuje s rodiči dětí. Práce školních asistentů na ZŠ se odvíjí od
individuálních potřeb žáků, zahrnuje navázání spolupráce s rodiči dětí a jejich podporu přímo v rodině (příprava na vyučování,
podpora motivace k učení, poskytování zpětné vazby žákovi),

zajištění pravidelné školní docházky, doučování dětí, spolupráce
s pedagogy v rámci vyučování i mimo ně, podporu spolupráce
rodiny se školou apod. Žáci i rodiče si zvykli, že k nim asistenti
dochází, došlo k pozitivnímu posunu ve vzájemné komunikaci.
Pozitivní změny nastaly zejména v chápání učiva žáků v 1. třídě,
u kterých se uvažovalo o dodatečném odkladu školní docházky.
Další významnou změnou je podpora školních poradenských
pracovišť, kde na základní škole přibyla pozice školní psycholožky, která výrazně přispívá ke zkvalitnění práce s cílovou skupinou žáků ve škole. Žákům jsou dle jejich aktuálních potřeb
poskytovány služby jako diagnostika/depistáž, spolupráce při
zápisu do 1. třídy, konzultační, poradenské, intervenční práce,
skupinová práce se žáky, kariérní poradenství apod.
Od října 2016 spustil svůj provoz také předškolní klub včasné
péče Krteček, jenž zajišťuje neformální předškolní vzdělávání
cílové skupiny ve věku od 3 do 7 let. Provoz klubu je zajišťován pedagogy včasné péče a je pro děti a jejich rodiče otevřen
4 dopoledne v týdnu, pracovnice chodí také přímo do rodin. Pravidelně jednou týdně jsou rodičům nabízeny konzultace v prostorách klubu a jednou měsíčně probíhá tzv. klub rodičů, jehož
cílem je seznámit rodiče se vzdělávacím systémem v ČR, rozvíjet jejich zájem o vzdělávání svých dětí, podporovat a rozvíjet
jejich rodičovské kompetence apod. Rodičovské kluby probíhají
většinou tak, že je pro děti i rodiče nejdříve připravena společná
kreativní dílna, v rámci které mohou rodiče vidět, co nového se
jejich děti naučily, a poté probíhá konzultace s rodiči na dané
téma (např. školní zralost). Předškolní klub Krteček navštěvuje
pravidelně 8 dětí. Činnost klubu probíhá bezproblémově a spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni.
Neméně důležitým přínosem projektu je také vzdělávání a metodická podpora pedagogů MŠ a ZŠ, kteří se v rámci projektu
účastní vzdělávacích seminářů, exkurzí do jiných škol a také
metodických setkání, při kterých mohou pedagogové doplnit
a konzultovat své dosavadní zkušenosti.
Ing. Pavel Jílek, místostarosta

Budišov připravuje plán pro řešení sociálních problémů
Město Budišov se rozhodlo aktivně bojovat s chudobou a sociálním vyloučením. Ve spolupráci se sousedním městem Vítkov
a obcí Čermná ve Slezsku připravuje Strategický plán sociálního začleňování na roky 2017 až 2019. Budišovsku a Vítkovsku to může přinést více než 170 milionů korun na řešení
sociálních problémů.
Město Budišov zahájilo začátkem loňského roku spolupráci s vládní Agenturou pro sociální začleňování, která potrvá
nejméně tři roky. Agentura prostřednictvím Koordinovaného
přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám nabízí obcím systémové a komplexní řešení problematiky sociálního vyloučení. Ten propojuje tři velké evropské dotační programy, jejichž
prostředky by měl nasměrovat na podporu konkrétních aktivit
v jednotlivých lokalitách ČR.
„Když začátkem roku 2016 začala spolupráce s Agenturou pro
sociální začleňování, nikdo ze zúčastněných pořádně nevěděl,

co nás čeká a jak bude vše probíhat. Ale i přesto jsme od samého začátku byli plni očekávání a optimismu, že se nám díky této
spolupráci podaří v našem regionu zlepšit podmínky pro život
všech občanů,“ říká místostarosta města Budišov Pavel Jílek.
Budišovsko a Vítkovsko jsou oblasti, které jsou z dlouhodobého pohledu v rámci okresu Opava postiženy vysokou nezaměstnaností, horší dopravní dostupností a vyšším podílem sociálně vyloučených občanů. Zejména tyto důvody zapříčiňují
postupné vylidňování, přičemž odcházejí zejména mladí lidé
a lidé v produktivním věku.
„Problémy sociálního vyloučení zažívá velká část občanů
a i většina projektů je směřována na všechny, co potřebují pomoc, nikoliv výlučně na speciﬁcké lokality,“ vysvětluje lokální
konzultantka Agentury pro Vítkovsko a Budišovko Leona Kupčíková. Sociální vyloučení se může týkat například lidí s nízkými příjmy, dlouhodobě nezaměstnaných, lidí bez domova, seni-
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orů, osob se zdravotním postižením, etnických menšin (zejména Romů), osob ohrožených závislostí či přímo závislých nebo
rodin žijících v dlouhodobě nepříznivých sociálních situacích.
„Spolupráci jsme zahájili analýzou situace, z níž vyplynuly
hlavní problémy a klíčové oblasti změn. V tom hraje zásadní roli v loňském roce ustavené lokální partnerství,“ dodává
Jílek. Členy lokálního partnerství jsou zaměstnanci většiny
odborů městských úřadů dotčených samospráv, zástupci městské a státní policie, předškolních i školských zařízení, neziskových organizací, místních zaměstnavatelů i úřadu práce.
Sociální vyloučení je problém, který způsobuje řada faktorů,
a proto je nutné ho podchytit v celé jeho šíři. Plán sociálního začleňování, který připravili v menších pracovních skupinách členové lokálního partnerství, se proto zaměřuje nejen
na zaměstnanost, ale také bydlení, sociální služby, bezpečnost
i vzdělávání.
Více než 20 nových pracovních míst, 5 sociálních podniků,
motivačně-aktivizační programy a poradenství, 3 nová komunitní centrum, 62 zrekonstruovaných nebo nově postavených
sociálních bytů (z toho 35 v Budišově), 6 asistentů prevence
kriminality, domovníci i preventisti ztráty bydlení. To je jen

část výsledků, které by Budišovsko a Vítkovsko rádo vidělo na
konci realizace aktivit a opatření navržených v plánu.
Plán mj. počítá s rozvojem terénní sociální práce včetně poskytování právního a psychologického poradenství, posílením
sociálně aktivizačních služeb, vznikem a provozem preventivního zařízení, které bude nabízet kompletní pomoc dětem a rodičům. Strategie myslí i na podporu aktivit pro děti a mládež
ve věku od 15 do 26 let.
Jedním z nejvíce rozšířených problémů v sociálně vyloučených lokalitách jsou dluhy a exekuce. Neschopnost vymanit
se z předlužení ruku v ruce s nízkou kvaliﬁkací je pro řadu
lidí hlavní bariérou při snaze o získání standardního a stabilního zaměstnání i bydlení. V Budišově je téměř 14 % obyvatel
v exekuci. Pomoc nabídnou terénní pracovníci, díky plánu posílení o 1 úvazek, a dluhoví poradci.
Plán pomoci byl v průběhu dubna předložen na Ministerstvo
práce a sociálních věcí a poté k odsouhlasení zastupitelům
měst Vítkova a Budišova nad Budišovkou a obce Čermná ve
Slezsku. O jeho budoucnosti i plánovaných aktivitách vás budeme i nadále informovat.
Lucie Nemešová, pracovnice Odboru pro sociální začleňování

Dotace na domovní čistírny odpadních vod
Vážení občané, rádi bychom Vás informovali o nové dotační výzvě ze Státního fondu životního prostředí ČR, která
podporuje realizaci soustav domácích čistíren odpadních vod
(DČOV). Podporovány jsou DČOV do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (EO) pro budovy využívané pro trvalé rodinné
bydlení, nebo pro budovy ve vlastnictví obce, které nejsou užívány k dosahování zisku.
Celková výše podpory může dosáhnout až 80 % z celkových
způsobilých výdajů projektu. Mezi ně patří především náklady na projektovou přípravu, nákup technologie čistírny, instalaci a napojení čistírny i následný monitoring po dobu deseti
let, který je podmínkou získání dotace.
Základní podmínky pro získání dotace
1. Podporovány jsou oblasti, kde není možné z technického nebo
ekonomického hlediska připojit nemovitosti ke kanalizační
síti zakončené ČOV. V našem případě tuto podporu splňují
místní části Guntramovice, Podlesí a Staré Oldřůvky.
2. Navržená soustava DČOV musí řešit napojení minimálně
30 % z celkového počtu obyvatel v rámci řešené oblasti
(celkový počet obyvatel v domech užívaných pro trvalé
rodinné bydlení).
3. K podání žádosti je zapotřebí mít zpracovaný projekt vč.
položkového rozpočtu (kompletní projekt bude zpracován
v rámci města, avšak za nutné součinnosti majitele nemovitosti – je nutné vybrat vhodné místo, možnost připojení
elektřiny …).
4. K uzavření smlouvy o poskytnutí dotace se SFŽP je nutné
vydané povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních (také bude
zajištěno v rámci města).
Příjemcem podpory je obec, o příspěvek může požádat v období 1. listopadu 2016 - 30. listopadu 2017, případně do vyčerpání ﬁnančních prostředků určených pro tento grantový
program. Nezbytnou podmínkou žádosti je souhlas, a především zájem občanů (tedy vlastníků nemovitostí dotčených
realizací domovní čistírny odpadních vod) a také následný desetiletý monitoring provozu čistírny.
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Způsobilé výdaje
1. Náklady na pořízení zařízení DČOV :
 nákup zařízení DČOV (biologická DČOV, biologická
DČOV s SBR, DČOV s membránami) – typ a dosahované provozní parametry musí být v souladu s požadavky
vodoprávního úřadu.
2. Instalace a zprovoznění zařízení:
 realizace souvisejících stavebních prací a dodávek nezbytných pro instalaci a zprovoznění DČOV (např. zemní práce, zejména přívod odpadní vody, odtok vyčištěné
odp. vody do recipientu, opatření pro zasakování vyčištěných odpadních vod),
 technologie pro nepřetržitý monitoring provozu všech
DČOV provozovatelem, pro hlášení a evidenci poruch či
závad způsobených neoprávněnou manipulací uživatele, včetně napojení všech realizovaných DČOV na tento
systém,
 proškolení obsluhy zařízení DČOV i systému provozovatele.
3. Náklady na projektovou přípravu (maximálně však do 10 %
z celkových způsobilých výdajů):
 projektová dokumentace, zadávací dokumentace, odborné posudky.
4. Náklady na zajištění servisu, pravidelné údržby a servisního
monitoringu (nevztahuje se na povinnost kontroly jakosti
vypouštěné odpadní vody dle povolení dle § 38 vodního zákona), pro zajištění udržitelnosti projektu (po dobu 10 let
od ukončení realizace projektu) příjemcem podpory budou-li součástí pořizovací ceny DČOV. Nebudou-li tyto výdaje
zahrnuty do ceny za pořízení DČOV, jejich úhradu zajistí
žadatel z vlastních prostředků.
5. Publicitu projektu dle čl. 13.5 této Výzvy, maximálně však
5 tis. Kč (bez DPH).
Forma a výše podpory
1. Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.
2. Maximální výše podpory na jednu DČOV činí:
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kapacita DČOV 1 – 5 EO: 100 tis. Kč;
kapacita DČOV 6 – 15 EO: 170 tis. Kč;
 kapacita DČOV 16 - 50 EO: 240 tis. Kč.
Termíny:
1. Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 30. 11. 2017, do 14:00
hodin (nebo vyčerpáním alokace)
2. Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu:
do 31. 12. 2020
Proč by se měl každý občan zajímat
Motivací ke zvýšení zájmu občanů o regulérní řešení svých
odpadních vod tímto způsobem může být i fakt, že od
1. 9. 2017 vstupuje v platnost novela Nařízení vlády č. 57/2016
Sb. „O ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod
do vod podzemních“, která nahrazuje „mírnější“ Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. platné v současnosti.
Nové nařízení vlády významným způsobem zpřísňuje požadavky na výstupní parametry domovní ČOV a jejich kontrolu,
což povede k výraznému zdražení použitelných technologií
pro čištění odpadních vod, a tudíž k citelnému růstu nákladů
pro případné pozdější povolení, pořízení a zprovoznění domovní čistírny samotnými občany.
Rizika z neřešení odpadních vod
Z vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb.) vyplývá, že stavby je nutno zabezpečit odváděním, čištěním, popř. jiným
zneškodňováním odpadních vod, v souladu s tímto zákonem.
(§ 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb.). Pro případ, kdy dochází
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních (přímé vypouštění nebo ze septiku), je nutno mít podle
§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, povolení k nakládání s vodami. Zároveň ten, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby
nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod
(§ 38 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb.).
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že vypouští odpadní
vody do vod povrchových nebo podzemních bez výše uvedeného povolení (§ 116 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001
Sb.). Za tento přestupek lze uložit pokutu až do 100 000 Kč
(dle § 116 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb.). Kontrolu
nad dodržováním vodního zákona vykonává věcně a místně příslušný vodoprávní úřad a Česká inspekce životní-

ho prostředí. Tyto kontrolní orgány mohou v rozsahu své
působnosti vykonávat vodoprávní dozor, při kterém kontrolovaná osoba je povinna vytvořit podmínky a poskytovat
potřebnou součinnost, popř. si mohou vyžádat spolupráci
odborných subjektů.
Co obnáší pořízení DČOV
Zajistíme za Vás veškerou potřebnou dokumentaci a povolení včetně samotného pořízení DČOV. Budeme však potřebovat Váš závazný souhlas a podepsání smlouvy o spolupráci a smlouvy o zřízení práva stavby. Zajistíme pro Vás
zprovoznění servis a online monitoring provozu DČOV. Vy
budete hradit náklady spojené s běžným provozem, což jsou
především náklady na el. energii a vývoz kalů (pokud bude
nutný).
Pro srovnání uvádíme jednotlivé způsoby čištění a likvidace
odpadních vod prostřednictvím žumpy, domovní čistírny odpadních vod či kanalizační přípojky pro rodinný dům se čtyřčlennou rodinou a průměrnou spotřebou 90 litrů/osoba/den:
Investiční
náklady

Provozní
náklady

Poznámka

Žumpa –
10 m3

30 000 Kč

24 000 Kč/
rok

pravidelné
vývozy

Domovní
ČOV

60 000 –
100 000 Kč

3 000 4 000 Kč/
rok

elektřina,
odvoz kalu,
rozbory

Kanalizační
přípojka

20 000 –
60 000 Kč

5 000 Kč/
rok

průměrná
cena za stočné

Žádáme Vás tedy tímto o zamyšlení, zda Vaše stávající likvidace odpadních vod je vyhovující a zvážení možnosti
využít nabídky k ﬁnancování ČOV prostřednictvím případně získané dotace obce od MŽP ČR. Máte-li o pořízení
domovní čistírny odpadních vod zájem, dejte nám prosím
vědět co nejdříve.
V současné době rozesíláme také dotazníky přímo jednotlivým
majitelům nemovitostí v místních částech a následně podle vyhodnocení těchto dotazníků a zájmu občanů uspořádáme společnou schůzku, kde bychom si ujasnili všechny detaily.
Ing. Patrik Schramm, starosta města,
Ing. Pavel Jílek, místostarosta města

Sběrna druhotných surovin
Od 1. 5. 2017 je Sběrna druhotných surovin uzavřená. Občané města ovšem o služby, spojené se Sběrnou druhotných
surovin, nepřijdou. Nově funguje sběrný dvůr na Technických službách Města Budišov nad Budišovkou, p. o. Bezplatně zde mohou odevzdat papír, elektro odpad, železný

odpad (drobný i větší), velkoobjemový odpad. Za poplatek
450 Kč/tunu suť.
Otevírací doba: pátek 6:00-17:00, sobota 9:00-12:00. V zimním období zavřeno.
Marie Stránská, DiS., referent odboru BHSŽPVÚP

Úřední hodiny Městského úřadu Budišov nad Budišovkou
Pondělí a středa - úřední hodiny 8,00 - 11,30 h. 12,00 - 17,00 hod.
V neúředních dnech v úterý, čtvrtek 7,30 - 11,30 h., 12,00 - 14,30 a v pátek 7,30 - 11,30 h., 12,00 -13,30 h.
je možné vyřídit všechny záležitosti jako v úředních dnech, pokud je přítomen příslušný pracovník,
nebo ten, který jej zastupuje. V neúřední dny nemusí být pracovníci přítomni z důvodu školení,
vyřizování dotací a úředních záležitostí apod.
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Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva
V případě nákupu nového kotle
s ručním přikládáním (na kusové dřevo) je povinností žadatele
pořídit i akumulační nádobu,
a to o objemu, který je určen výkonem kotle - 55 l vody na 1 kW
výkonu kotle (např. 1100 litrů
u kotle s výkonem 20 kW).
Z kotlíkové dotace lze podpořit
i výměny kotlů realizované v období již od 15. 7. 2015. Nejpozději musí být výměna kotle provedena do 13. 12. 2019, do tohoto data musí být rovněž předloženo závěrečné vyúčtování.

Využijte dotaci až 150.000 Kč na pořízení nového kotle
nebo tepelného čerpadla a zlepšete životní prostředí ve vašem kraji ještě dnes.
Dotaci získáte na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech. Je poskytována díky Ministerstvu životního
prostředí z Operačního programu Životní prostředí. Můžete
ji použít na zdroj vytápění a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu a úpravy spalinových cest.
Telefon: 595 622 355
nebo e-mail: kotliky@msk.cz
http://lokalni-topeniste.msk.cz
p
p
Pro koho je dotace určena?
Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby - vlastníky
a spoluvlastníky rodinných domů na území Moravskoslezského kraje, které jsou převážně vytápěny kotlem na pevná
paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. třídy, napojeným na
otopnou soustavu a komínové těleso.
Za rodinný dům je pro účely dotace považován také bytový
dům maximálně se 3 bytovými jednotkami a obytná část zemědělské usedlosti, která splňuje deﬁnici pro byt.
Na co je dotace určena?
Kotlíkové dotace jsou určeny na výměnu stávajícího kotle na
pevná paliva s ručním přikládáním za nový ekologický zdroj
tepla, kterým může být:
 kotel pouze na biomasu (automatický i s ručním přikládáním)
 kombinovaný kotel na uhlí a biomasu (pouze automatický)
 plynový kondenzační kotel
 tepelné čerpadlo
Žadatelem vybraný kotel musí být uveden na „seznamu kotlů“
podporovaných z kotlíkové dotace - Seznam výrobků a technologií, který je průběžně aktualizován a je zveřejněn na adrese https://svt.sfzp.cz.
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V rámci kotlíkové dotace je
možné uplatnit náklady na:
 výměnu zdroje tepla a s tím související stavební úpravy
 novou otopnou soustavu nebo její úpravu
 akumulační nádobu, kombinovaný bojler, zásobník TUV
 zkoušky a testy související s uvedením majetku do stavu
způsobilého k užívání – revize komínu, kotle
 projektovou dokumentaci (není podmínkou)
V rámci kotlíkových dotací NELZE provést výměnu:
 stávajícího starého plynového kotle (musí dojít k výměně
starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním)
 stávajících kamen (kachlová, krbová, litinová)
 stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva
 zdroje vytápění u žadatele, který v minulosti (nejdříve od
1. 1. 2009) byl podpořen z programu Zelená úsporám, Nová
zelená úsporám, společných programů na výměnu kotlů realizovaných MŽP a krajem, z programu „Kotlíkové dotace
v MSK“ nebo v rámci individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Jaká je výše dotace?
Základní míra podpory - část nákladů, která bude proplacena
žadateli:
 75 % z celkových výdajů v případě pořízení automatického kombinovaného kotle na uhlí + biomasu, nejvýše však
75 tis. Kč
 75 % z celkových výdajů v případě pořízení plynového
kondenzačního kotle, nejvýše však 95 tis. Kč
 80 % z celkových výdajů v případě pořízení kotle pouze na
biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč
 80 % z celkových výdajů v případě pořízení automatického kotle pouze na biomasu nebo tepelného čerpadla,
nejvýše však 120 tis. Kč
Podpora bude navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je
výměna kotle realizována v prioritní obci. Seznam všech obcí
najdete na adrese http://www.opzp.cz/vyzvy/67-vyzva/dokumenty, obce nacházející se v Moravskoslezském kraji na http://
lokalni-topeniste.msk.cz.
Všem úspěšným žadatelům pak přispěje Moravskoslezský
kraj dalšími 7 500 Kč.
Posledním způsobem, jak snížit míru vlastních prostředků na
výměnu kotle, je případný příspěvek obce. seznam přispíva-
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jících obcí a výše jejich příspěvku je uveden na adrese http://
lokalni-topeniste.msk.cz.
Jak o dotaci požádat?
Dotační program pro občany bude vyhlášen dne 29. června
2017. Žádosti budou přijímány do vyčerpání alokace, která
činí pro Moravskoslezský kraj téměř 900 mil. Kč.
Žádost o poskytnutí dotace bude podávána elektronicky,
a to prostřednictvím webové aplikace „Kotlíková dotace“ dostupné na adrese https://kotliky.msk.cz. Žádostem bude přiřazeno jedinečné registrační číslo, a to podle času odeslání žádosti v aplikaci.
Žádost bude možné si připravit a uložit již ode dne vyhlášení
dotačního programu, tj. od 29. června 2017.
Příjem žádostí bude spuštěn dne 5. září 2017 v 10 hod.
Od tohoto okamžiku bude možné žádost v elektronické aplikaci odeslat. Následně je nutné žádost vygenerovanou z aplikace
vytisknout, podepsat a tuto listinnou podobu žádosti, včetně všech
relevantních
příloh,
doručit (osobně nebo
poštou) na Krajský
úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě,
a to do 10 pracovních
dnů od elektronického
podání. Obálka musí
být označena dle podmínek dotačního programu, vzor najdete
v jeho přílohách.
Na výměnu 1 zdroje
tepla je možné zaregistrovat a podat
pouze 1 žádost!
Pokud si předvyplněnou žádost otevřete před začátkem příjmu
žádostí, nezapomeňte webovou stránku aktualizovat (tlačítko
F5 nebo symbol šipky v levém horním rohu webové stránky).
Jaké doklady jsou potřebné k získání dotace?
K žádosti o dotaci je nutno přiložit:
 Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího (měněného) kotle - jedná se o revizi, kterou byli všichni
majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu
povinni si nechat zpracovat do konce roku 2016. Doklad
slouží k prokázání třídy kotle. Pokud byl kotel vyměněn

do 31. 12. 2016, lze jej nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu původního kotle (např. fotograﬁí štítku kotle, technickou dokumentací apod.). U kotlů
vlastní výroby, kde
není třída stanovena
výrobcem, je možné využít čestného
prohlášení, že třída
kotle je neznámá.
 Fotodokumentaci
stávajícího (měněného) kotle napojeného na otopnou
soustavu a komínové těleso. Fotodokumentace musí
být pořízena z více
pohledů a z fotograﬁí musí být zřejmé napojení kotle na otopnou soustavu i spalinové
li é cesty!!
 Kopii Potvrzení o vedení účtu nebo Smlouvy o zřízení
účtu žadatele. Nelze využít účet jiného člena rodiny, dispoziční právo také není dostačující.
 Další relevantní přílohy (souhlas spoluvlastníka, plná moc
apod.).
Po schválení dotace žadatel doloží:
 Fotodokumentaci odpojeného a znehodnoceného kotle
(z fotograﬁí musí být zřejmé, že se jedná o tentýž kotel, jehož fotograﬁe jste přikládali k žádosti).
 Kopii dokladu o likvidaci kotle (formulář na adrese http://
p
lokalni-topeniste.msk.cz
p
).
 Kopie účetních dokladů (faktury, paragony) a doklady
o jejich úhradě (příjmové doklady, bankovní výpisy).
 Fotodokumentaci nového zdroje tepla (je-li možné, vč.
výrobního štítku).
 Kopii revizní zprávy (protokol) o uvedení nového zdroje
tepla do provozu.
 Kopii protokolu o revizi spalinové cesty.
Podrobnější informace budou uvedeny v Podmínkách dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském
kraji – 2. výzva“, který bude po vyhlášení dotačního programu dostupný na adrese http://lokalni-topeniste.msk.cz
p
p
a na
stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz, záložka
Úřední deska, odkaz Dotace.
Žadatelé se mohou obracet rovněž na kotlíkové kontakty Krajského úřadu Moravskoslezského kraje:
telefon 595 622 355, e-mail kotliky@msk.cz
y@

Mobilní svoz elektro odpadu
Dne 15. 7. 2017 proběhne svoz elektro odpadu. V uvedených
časech a na 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 stro-
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Budišov n. B.

Místo
Autobusová zastávka
u rybníka (Berounská)

Čas
09:15 – 09:30

Berounská (Autoservis
p. Horník)

09:35 – 9:50

Sídliště (715)
Dukelská (pálenice)
Dukelská (hasičská
zbrojnice)

09:55 – 10:10
10:15 – 10:30
10:35 – 10:50

Dukelská (hospůdka
p. Wícha)

10:55 - 11:10

ČSA (681, 682)
Sokolovna
Partyzánská (MěÚ)
Generála Svobody (ČOV)
Parkoviště Generála
Svobody

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

je, 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).
Občané místních částí Guntramovice, Podlesí a Staré Oldřůvky mohou své nefunkční elektrozařízení umístit na dobře
viditelná místa, ze kterých budou v daném časovém rozmezí
sesbírány - viz níže.
Místo
Horní Guntramovice
Dolní Guntramovice
Staré Oldřůvky
Podlesí

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

Marie Stránská, DiS., referent odboru BHSŽPVÚP

Jak správně napouštět bazén? Zdlouhavě z vodovodu
nebo pohodlně z cisterny SmVaK Ostrava?
Místo napouštění domácího bazénu z vodovodní sítě si můžou lidé nechat dovézt vodu
autocisternou Severomoravských vodovodů
a kanalizací Ostrava až domů. Proces bude
výrazně rychlejší a nijak se nedotkne okolních
odběratelů. Opatrnost je na místě také v případě napouštění
bazénu ze studny. Je vhodné si nechat provést rozbor v laboratoři, zda je voda ke koupání vhodná.
Léto je za dveřmi a nejen děti se těší na koupání v domácích bazénech. V jejich množství na počet obyvatel je Česká republika
evropským lídrem a bazénů u domů v našich městech a vesnicích s rozšiřující se zástavbou do krajiny přibývá. Jak správně
postupovat a které zásady dodržovat, aby se lidé vyhnuli zklamání v podobě zakalené vody nebo předešli problémům ve vodovodní síti?
„Rizika vznikají především tehdy, když se rozhodne větší množství odběratelů v dané lokalitě napouštět prostřednictvím své
přípojky bazén ve stejný čas a lidé chtějí mít svůj bazén napuštěný co nejrychleji. Při náhlém zvýšení odběru může totiž dojít
k nárazovým změnám hydraulických poměrů vyvolaným vysokou
rychlostí proudění vody v potrubí. To má za následek uvolňování
usazenin a zákal vody, který se může dostat do poměrně širokého okolí. Tyto nárazové odběry mohou také způsobit pokles tlaku vody. To se negativně projeví na přípojkách ostatních odběratelů, kteří můžou být omezeni v jejich požadovaném odběru ze
sítě,“
“ říká ředitel vodovodů společnosti SmVaK Milan Koníř.
Nepříjemným situacím lze předejít dodržováním několika základních pravidel. Bazén je vhodné napouštět pozvolna, klidně několik
dnů a ideálně mezi odběrové špičky. Nejlépe přes noc ve všední den.
„Existuje ale elegantnější, rychlejší a pohodlnější řešení, než

bazén napouštět z vodovodní sítě. Tím je objednávka dovozu vody naší autocisternou. Lidé se
vyhnou všem nepříjemnostem, které by mohly
nastat a budou mít jistotu, že nebudou nijak omezovat své sousedy. V loňském roce jsme ke spokojenosti našich odběratelů napustili desítky bazénů v regionu.
Zajímavé je, že nejaktivnější byli v tomto ohledu lidé na Opavsku, naopak nejmenší zájem o službu byl na Novojičínsku,“ vysvětluje Koníř.
Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny se
mohou obrátit na zákaznickou linku 800 292 400 SmVaK Ostrava,
kde jim budou poskytnuty detailní informace o možnosti dodávky a ceně dle parametrů bazénu. Linka je bezplatná a je v provozu
v pracovní dny od půl osmé ráno do osmi hodin večer.
Cena za napuštění je dána kromě ceny vody především vzdáleností
od nejbližšího střediska SmVaK Ostrava, které službu poskytuje.
Opatrnost je na místě také v případě, že si lidé napouštějí bazén
ze své studny. Je vhodné si nejdříve nechat ve specializované
laboratoři prověřit, zda je voda ke koupání vhodná.
„Kromě základních chemických ukazatelů, jako jsou hodnota pH nebo tvrdost vody doporučujeme sledovat i bakteriální
znečištění, které by mohlo být příčinou kožních či zažívacích
problémů. V případě vyšší tvrdosti vody dochází k reakci s chemickými prostředky k dezinfekci vody a mohou se vysrážet některé kovy, které jsou ve vodě přítomné. To má za následek nejen
tvorbu vodního kamene a povlaků na stěnách bazénů, ale třeba
i nevzhlednou barvu vody,“
“ říká vedoucí laboratoří společnosti
Aqualia infraestacturas inženýring zabývající se rozbory kvality
vody Lucie Chlebková.
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí,
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Společnost Ovod mění svůj název na Vodotech
Společnost Ovod zaměřující se především na odečty vodoměrů, jejich opravy, ověřování nebo prodej změnila svůj
název na Vodotech. Největším zákazníkem společnosti jsou
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„Naše společnost působí na trhu od roku 2000. Od roku 2008
je naším jediným vlastníkem španělská Aqualia Intech působící v koncernu Aqualia. Měníme náš vizuální styl, aby se více
přiblížil korporátní identitě mateřské společnosti. Služby pro
naše zákazníky zůstávají nezměněné a jejich spokojenost je
naší prioritou,“ říká ředitel společnosti Vodotech Aleš Herman.
Vodotech provádí na základě smlouvy se SmVaK Ostrava odečty domovních a průmyslových vodoměrů. Zaměstnanci, kteří

přicházejí s odběrateli do kontaktu, budou vybaveni identiﬁkační kartičkou v souladu se změnou názvu společnosti, změnou projde také jejich oblečení, polepy na autech, které využívají, internetové stránky nebo ﬁremní tiskoviny. Zákazníků se
tato změna při běžné činnosti společnosti nijak nedotkne.
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí,
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Výběrové řízení
RADA MĚSTA BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 2/2017
Rada města Budišov nad Budišovkou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

jednatele TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o.
Počet obsazovaných míst: 1
Místo výkonu práce: město Budišov nad Budišovkou
Předpokládaný termín jmenování do funkce: od 1. 8. 2017 nebo dle dohody
Charakteristika vykonávané práce:
Řídící a organizační práce jednatele společnosti je rozdělena na
tři hlavní úkoly.
1. Organizace a zajišťování provozu tepelného a energetického hospodářství, jeho postupná modernizace, řízení koncepce energetiky a energetických dotačních projektů v městě
Budišov nad Budišovkou.
2. Organizace a zajišťování provozu sportovní haly, spolupráce se školskými a zájmovými organizacemi, organizování
sportovních soutěží. Propojování sportovních organizací
v městě, získávání dotačních prostředků pro sport v městě
a jejich ekonomické využívání.
3. Organizace a řízení provozu Ski areálu v Horních Guntramovicích.
Požadavky na vykonávanou práci:
Komunikativnost, časová ﬂexibilita, schopnost vést obchodní
jednání, občanská bezúhonnost. Znalost práce na PC na uživatelské úrovni. Řidičské oprávnění skupiny B. Zkušenosti s projektovým řízením, znalosti v oblasti managementu sportu nebo
energetiky výhodou.
Požadované vzdělání: ÚSO s podmínkou min. 5-ti leté praxe
v oblasti vedoucího zaměstnance, schopnost řízení kolektivu.
Předpoklady:
- státní občan ČR nebo cizí státní příslušník, který má v ČR
trvalý pobyt a ovládá český jazyk
- dosažení věku 18 let
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- zdravotní způsobilost
Požadované doklady:
a) přihláška do výběrového řízení
b) profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných
činností,

c) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
d) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
e) a dále koncepce řízení a rozvoje společnosti v maximálním
rozsahu dvě stránky ve formátu A4 vypracovaná uchazečem (jedna strana koncepce sportu, druhá strana koncepce
tepelného hospodářství města).
Přihláška do výběrového musí obsahovat: Přesné označení
výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnosti, místo trvalého pobytu, číslo občanského
průkazu nebo číslo o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
příslušníka, telefonní kontakt a e-mailovou adresu, datum a podpis uchazeče, čestné prohlášení o poskytnutí svých osobních
údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení ve
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování a uchování. Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze jej nahradit údaji uvedenými v životopise.
Přihlášku a výše uvedené doklady doručte osobně na podatelnu Městského úřadu Budišov nad Budišovkou do 30. 6. 2017
do 12:00 hod. nebo poštovní službou na adresu: Město Budišov nad Budišovkou, Halaškovo náměstí 2, 747 87 Budišov
nad Budišovkou, v zalepené obálce s označením „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Č.2/2017 – NEOTVÍRAT“, s uvedením adresy
podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení
důvodů kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo nevybrat žádného
z uchazečů.
Doklady poskytnuté k výběrovému řízení u nevybraných uchazečů budou po jeho ukončení neprodleně skartovány v souladu
s právními předpisy.
V Budišově nad Budišovkou dne 22. 5. 2017
Bližší informace: Ing. Patrik Schramm, starosta města,
telefon: 602 106 641, e-mail: p.schramm.mu@budisovnb.cz

Provozní doba lékárny v Budišově nad Budišovkou
Vážení čtenáři, jistě jste si všimli, že od dubna je již opět provozována lékárna v Budišově. Uvádíme zde tedy provozní dobu
a kontakt pro Vaši potřebu.
Pondělí
8.00 – 14.30
Čtvrtek
7.30 – 15.00
Úterý
9.00 – 18.00
Pátek
7.30 – 14.30
Středa
7.30 – 14.00
Kontakt: Mgr. Miluše Hudcová, 556 305 324
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ZPRÁVY MĚSTSKÉ POLICIE
 4. 2017, 17.30 hod.
- oznámení klientky
Podporovaného bydlení – odcizení video
přehrávače.
Osoba
uváděla konkrétního
pachatele. Za tímto
se hlídka MP neprodleně vydala, aby své
jednání vysvětlil. Na
místě bylo zjištěno,
že žena přehrávač
zapůjčila dobrovolně
s tím, že je nefunkční
a dohodla se údajným
pachatelem na jeho
opravě. Muži se přehrávač nepodařilo opravit a tento jí ve
stejném stavu vrátil. Na místě toto hlídce potvrdili svědci
události. Oznamovatelka sice uváděla, že jí byl přehrávač
vyměněn za nefunkční, ale toto se nepodařilo prokázat.
18.00 hod. - řešení oznámení – úmyslné poškození příbytku
za lesním parkem, který dlouhodobě užíval muž bez domova.
Jednalo se zřejmě o vandalství, kde se na místě a v přilehlém
okolí nacházely poházené věci, matrace, části nábytku apod.
Později byla věc vyřešena přistavením kontejneru TS Budišov n/Bud. a jejich následným odvozem na skládku.
 2. 4. 2017, 14.30-17.30 hod. - na základě žádosti seniorky
řešení opakovaných sporů s jejím synem.
 5.4 2017, 18.20 hod. - přijetí oznámení – spor mezi osobami
na Halaškově náměstí. Hlídka MP se v té době nacházela
ve Starých Oldřůvkách. Po příjezdu na uvedené místo již
nikoho nezastihla.
 6. 4. 2017, 10.00 hod. - zajištění asistence pracovnicím Úřadu práce při kontrole jedné z ubytoven ve středu města.
 12.45-13.45 hod. - zjištěno znečištění místní komunikace
při průjezdu stavební technikou. Úklid komunikace později
provedlo čistící vozidlo TS Budišov n/B.
 7. 4. 2017, 12.30 hod. - oznámeno odcizení popelnice před
bytovým domem na náměstí Republiky. Kontrolou kamerového systému bylo zjištěno, že k odcizení popelnice došlo

patrně v průběhu předešlé noci.
 10. 4. 2017, 10.00 hod. - zjištěno otevřené okno na jednom
z rekreačních objektů – ulice Nábřeží. Jelikož se s největší pravděpodobností nejednalo o vloupání do objektu, byl
majitel domu na tuto skutečnost upozorněn prostřednictvím
MP v místě bydliště.
15.45 hod. - řešení oznámení – poškozené vozidlo před ﬁrmou Linaset. Kontrolou kamerových záznamů bylo zjištěno pravděpodobné vozidlo, které škodu způsobilo, bohužel
s ohledem na technické možnosti záznamu nebylo možno
určit registrační značku viníka nehody. Tento bude později
zjišťován ve spolupráci s majitelem poškozeného vozidla.
 11. 4. 2017, 9.00 hod. - řešeno opětovné nepovolené vrakovaní motorových vozidel před bytovým domem na ulici
Berounské. Zjištění totožnosti přítomných osob, předání
oznámení příslušnému odboru Městského úřadu.
 13. 4. 2017, 16.30 hod. - přijetí oznámení o nevhodném chování jednoho z řidičů autobusu ﬁrmy TQM – údajné urážky a zesměšňování oznamovatele. Zjišťování pachatele přestupku.
 21. 4. 2017, 14.30 hod. - fyzické napadení mezi osobami.
Věc postoupena Policii ČR pro podezření z trestného činu.
 22. 4. 2017, 23.00 hod. - řešení oznámení krádeže jízdního
kola. Věc byla postoupena PČR k dalšímu šetření.
 24. 4. 2017, 17.00 hod. - dostavil se majitel odcizeného ručního vozíku. Tento uváděl, že svůj odcizený vozík bezpečně poznal odstavený ve dvoře jednoho z domů na náměstí Republiky. Osoba byla poučena, že zmíněnou událost již řeší PČR
OO Vítkov a tato je rovněž oprávněna zmíněnou věc zajistit.
 25. 4. 2017, 13.20 hod. - vykázání skupiny osob znečišťujících společné prostory jednoho z domů na náměstí Republiky. Tyto zde popíjely alkohol a odhazovaly odpadky.
13.40 hod. - asistence hlídky MP při převzetí nalezeného
ručního vozíku.
 29. 4. 2017, 22.00 hod. - nalezena bezvládně ležící osoba
před jednou z restaurací ve středu města. Osoba byla převezena do místa bydliště.
 30. 4. 2017, 14.00 hod. - přijato oznámení o chybějícím kanalizačním krytu na ulici Křivé – provizorní zakrytí kanalizace. Později místo zajistili pracovníci TS Budišov n/B.
Baroň Milan, vedoucí strážník MP

ŠKOLSTVÍ

Recitační soutěž
Dalo by se očekávat, že jaro zahájíme sportem, ale nejen balon
a kolo k jarním tradicím patří. Měsíc duben je každý rok vyhrazen
také básničkám a nejinak tomu bylo i letos. Ve středu 5. 4. odpoledne jsme se sešli sice v komorním obsazení, ale to bylo jedno, tréma
byla pořád stejně veliká. Pět recitátorů předvedlo své dramatické
umění a publikum si vyslechlo texty milé, legrační, ale i vážnější.
Největší cit pro text předvedla Vanessa Klýglová ze 6. třídy, která si
ho i sama vyhledala, Tereze Ambrožové z 5. třídy se podařilo poučení o hroší obezitě a stupně vítězů doplnila Sára Veselková ze 6. třídy
s přáním dobrého dne. Kuba Dvořák recitoval o jaru a Růža Joklová
ze 7. třídy si vybrala pohádkový příběh. Všichni účastníci byli odměněni a my si velmi ceníme, že svůj čas věnovali i trošce umění.
A že nevidíte nikoho z vyšších tříd? No tak z toho vůbec nemáme
radost, inu sliby – chyby. Snad příští rok.
Mgr. Lenka Galová
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Přírodovědná olympiáda
Ve čtvrtek 6. dubna 2017 jsme se rozhodli uspořádat pro žáky
vyššího stupně naši první přírodovědnou olympiádu, prozatím
pouze jako školní kolo. Celý týden před termínem olympiády
se vše připravovalo a náročná příprava v podobě shromažďování materiálu, kopírování testů, nákupů cen, výroby diplomů
a dalších nezbytných potřeb se nám zúročila v podobě velké
účasti, a to v počtu 17 soutěžících. Do hodnotící komise zasedly Iveta Panáčková, Marie Jakubcová a Lenka Andělová.
Soutěž probíhala ve dvou kategoriích, ve kterých děti prokazovaly znalosti o přírodě ve formě náročného testu, podle

obrázků poznávaly živočichy, rostliny, houby atd. V kategorii
žáků 8. a 9. tříd se umístila na 1. místě Tereza Olbrechtová,
2. místo patřilo Daniele Tomandlové a 3. místo získala Vendula Suffnerová. Kategorie žáků 6. a 7. tříd dopadla takto: 1. místo si zaslouženě vybojovala Klára Faturová, 2. místo obsadil
Dalibor Huťa a na 3. místě skončil Čestmír Veselka.
Tato akce byla velmi vydařená a doufáme, že nebyla poslední. Děkujeme všem dětem za účast, hezky strávené odpoledne
a těšíme se na další přírodovědné setkání.
Iveta Panáčková

Sloh ze šesté třídy
Že děcka nevědí nic o historických osobnostech? Omyl, z Jakubova popisu je jasné, že tomu tak není. Určitě by byl docela
oddaný poddaný váženého císaře a Dalibor zase obdivovatel
Boženy Němcové…
*
Kdysi dávno v dobách Rakouska-Uherska vládl jistý císař
František Ferdinand I. Mnoho z vás ho nezná, tak já vám ho
představím. Jeho hlava je přesně taková, jakou by císař měl
nosit, čili ušlechtilá. Vlasy mu stresem opadly. Císařovo čelo
vypovídá o jeho inteligenci. Jeho krásné oči září na obličeji,
nelze je přehlédnout. Císařův nos tváři dominuje. Výrazně
husté obočí zdobí obličej. Na bocích hlavy má uši vhodné
pro panovníka. Pod nosem drží stráž hustý knír, který se propojuje s licousy na tváři. Pod smyslnými rty je na míru zaoblená brada. Panovníkovu hrud´ zdobí slavnostní uniforma,
na které visí spousta krásných medailí. Ty nám prozrazují,

jakou má císař povahu. No podle mě je hrdina. Takový byl
František Ferdinand I.
*
Božena Němcová je stále silná osobnost českého národa. Napsala mnoho povídek a pohádek např. Babičku, Prince Bajaju, Čerta a Káču… Božena Němcová na mě působí vznešeně a zamyšleně. Její hrdou hlavu rámují tmavé do hladka vyčesané vlasy,
vzadu sepnuté do drdolu. Z pod vlasů vykukují lalůčky uší zdobené výraznými dlouhými náušnicemi. Pod vysokým čelem se
dívají uhrančivé, přesto laskavé oči s klenutým úzkým obočím.
Celému obličeji dominuje výrazný nos, pod kterým se nachází
úzké přísné rty a brada je lehce vystouplá. Dlouhý krk přechází
v bělostnou šíji zdobenou něžným řetízkem. Noblesní šaty na
ramenou odhalené dodávají postavě na vznešenosti. Pravá ruka
s drobným prstýnkem na prsteníčku lehce přidržuje šátek na rameni. Mgr.Lenka Galová, Jakub Dvořák a Dalibor Huťa / 6.tř.

Čarodějnický rej ve školce
Dbát o svoji bezpečnost musí každý člověk. Neplatí to pouze
pro „obyčejné“ lidi, platí to také pro čarodějnice. Třeba létat na
koštěti, když sněží nebo za husté mlhy, to ne, to ani čarodějnice
nesmí. Právě proto letošní rok přiletěly čarodějnice do Budišova
n/B. až začátkem měsíce května. Krásné počasí, kouzla, soutěže,
tanec, to vše je přilákalo do naší mateřské školy. Čarodějnice
předvedly dětem různá kouzla, která si společně mohly vyzkoušet. Malé čarodějnice z mateřské školy všem zatancovaly jejich
tajný, kouzelný tanec a ty velké čarodějnice připravily dětem
a jejich rodičům v čarovné kuchyni různé dobroty. A protože to
byly hodné čarodějnice, žádnou zlou, ani ošklivou čarodějnici
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neupálily, ale společně s dětmi si opekly kouzelné buřty. O tom,
jaké kouzlo bylo v buřtech ukryto, o tom už ale nic nevíme.
Co ale víme a za co chceme poděkovat, je to, že tuto čarodějnickou akci by zaměstnanci mateřské školy nezvládli připravit
sami. Do příprav a organizace akce se také zapojily: SVČ Budišov n/B., KRPŠ při ZŠ Budišov n/B., SDH (sdružení dobrovolných hasičů) a Technické služby města Budišov nad Budišovkou. Tímto všem děkujeme za skvělou spolupráci a těšíme
se na další společné akce.

Za velmi pestrý program pro nejmenší děti, za ochotu a nápaditost chceme velmi poděkovat studentům a jejich pedagogům
ze spolupracujících středních škol a to ze Střední školy hotelnictví a služeb v Opavě a z Masarykovy střední školy zemědělské v Opavě.
Poděkování patří také ﬁrmě Ondrášovka a.s. za sponzorský dar
naší mateřské škole a Místní akční skupině (MAS) za ﬁnanční
podporu v rámci projektu Malý LEADER.
Za MŠ Bc. Zdeňka Sventková

Den mláďat v Opavě
Všechny děti v MŠ se moc těšily na krásnou akci v Opavě pod
názvem „„Den mláďat“, ale počasí ne a ne se umoudřit. Dokonce po sněhové kalamitě byla tato akce odvolána a posunut termín, kdo by čekal sníh v květnu? Ale konečně jsme se
dočkali. Děti byly nadšené! Na školním statku na nás čekala
spousta překvapení: domácí zvířátka a jejich mláďátka, agility, akrobacie na koních, soutěže, ukázka hasičské a vojenské

techniky, opékání párků a spousta atrakcí a vše zdarma! Dětem
se to moc líbilo a celé dopoledne prožily v příjemné atmosféře.
Cestou domů ještě zbaštily dobré řízky od maminek a zazpívaly si písničku: „Sláva, nazdar výletu...“
Tak snad zase za rok v Opavě na shledanou?
Pavla Hasalová,
učitelka MŠ

Slzy štěstí
Říká se, že slzy jsou kořením života. Každá jedna slzička vypovídá svůj příběh o tom, co nás jakkoli zasáhlo, o tom, co se
dotklo našeho srdce. Malé děti pláčou, když nevidí svoji maminku nebo když jim někdo vezme jejich oblíbenou hračku.
Ty větší uroní tajně slzičku při rozchodu s první láskou. U nás
dospělých jsou slzy, tedy „slzy štěstí“, projevem něčeho hlubšího. Mnohdy nedokážeme ani svým dětem vysvětlit, proč pláčeme, když ono přece udělalo vše, jak nejlépe dovedlo.
Vystoupení dětí z naší mateřské školy bylo právě jednou z těch
chvil, kdy nejednomu rodiči chybí slova, ale úsměv a objetí
řeknou vše, co stažené hrdlo nedovolí ani vyslovit. Vystoupe-
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ní, která děti secvičily a poté
odvážně všem ve velkém sále
kulturního domu předvedly,
si připravovaly pro své nejbližší s láskou. S láskou právě
k vám, rodičům a prarodičům.
A věřte, že i přes velkou trému vám chtěly udělat radost
a říci tak „MÁM TĚ RÁDA“,
„MÁM TĚ RÁD“.
Pokud si chcete tyto krásné
okamžiky uchovat, nebo připomenout ať už nyní, nebo
za pár měsíců či let, můžete
si v mateřské škole zakoupit
DVD z tohoto vystoupení.
Bc. Zdeňka Sventková,
učitelka MŠ

Návštěva dětí v ZŠ
Předškoláci se již moc a moc těší k zápisu do 1. třídy. Dne
19. 4. 2017 jsme podnikli s dětmi ze třídy Čertíků a Broučků
návštěvu – byli jsme se podívat na kamarády v první třídě. Děti
si prohlédly interiér budovy, vyzdobené třídy, chodbu i tělocvičnu. Prvňáčci nám ukázali, co všechno se zvládli naučit od
začátku školního roku. Přivítali nás zpěvem, přečetli krátkou
pohádku, aby nám ukázali, jak umí celou abecedu. V lavicích

pak plnili úkoly. Paní učitelky zapojily i naše malé předškoláky, kteří rádi předvedli, jak umí zpívat, recitovat a psát na tabuli různá písmena. Na rozloučenou si všechny děti v tělocvičně
společně zacvičily. Za odměnu dostaly medaili za odvahu.
Děkujeme všem učitelkám, že nám ukázaly, jakými zábavnými
a hravými formami se dětí ve škole učí. Předškoláci se již mohou do školy těšit.
Marie Kadrnožková, učitelka MŠ

Táta je můj hrdina…
Poslední květnové odpoledne v mateřské škole patřilo především tatínkům, dědečkům a jejich zlatíčkům. Pobavit se ale
přišly také maminky a babičky. A nepřišly s prázdnou, některé

maminky připravily sladké, ale také slané občerstvení a za to
jim tímto děkujeme.  Za koláčky - sponzorský dar chceme
také poděkovat paní Keclíkové z Bílčické pekárny.
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„Den otců“ - odpoledne plné her a dovádění zahájila Terezka
Sváčková básní „Táta je můj hrdina“
“ společně s tanečním vystoupením našich skvělých mažoretek. A co bylo potom? Co
čekalo na děti a jejich tatínky? Balancování na laně, závod s kolečky, stavění komínů, šroubování domečku, výroba dřevěné
hrací kostky, ukázky fotbalových triků a dovedností, hasičské
auto. Všechny tyto aktivity si pro děti připravili žáci ZŠ Budišov nad Budišovkou, pedagogové a studenti SOU stavební
Opava, trenéři společně se svými svěřenci za doprovodu fotbalové hvězdy Kryštofa Lasáka z SFC Opava a SDH Budišov

nad Budišovkou. Mnohokrát všem děkujeme, byli jste skvělí!!!
V neposlední řadě chceme také poděkovat SVČ a technickým
službám města Budišov n/B. za vytvoření plakátu pro akci,
ﬁnanční příspěvek, hudební doprovod a zajištění zázemí pro
celou akci. Poděkování patří také KRPŠ za jejich spolupráci
a výborné bramborové spirály.
Poděkování patří všem skvělým zaměstnancům MŠ Budišov
n/B. a MŠ Svatoňovice za přípravu a organizaci nejen této
akce, ale za celoroční práci. Děkujeme.
Mgr. Simona Novotná, Bc. Zdeňka Sventková

Barvám neutečeš
6. května jsme měli tu možnost zúčastnit se běžecké soutěže v Olomouci, kde hlavním motivem není rychlost, ale především zábava. Děti i dospělí, mladí i staří, jednotlivci, skupiny či rodiny s dětmi - zúčastnit se mohl opravdu kdokoliv. Stačilo jediné, vyrazit na trasu dlouhou 5 km během či chůzí a nechat se při tom v pěti barevných zónách zasypat barvami. Bez problému jsme celou trasu uběhli úplně všichni a dokonce někteří z nás mezi prvními. Na památku jsme si odnesli nejen dobrý pocit, ale
také medaili. Akce to byla také dobročinná, nejen zábavná. Část startovného putovala
na konto Linky bezpečí. Návštěvníci se v areálu výstaviště Flora mohli zabavit nejen

na kkoloběžkách,
l b k h kkteré bbyly
l k zapůjčení,
ůj
ale mohli si zaskákat na skákacím hradě
či pomalovat sebe, své blízké nebo místa, která k tomu byla vyhrazena. Každý
měl k dispozici balíčky s práškovými barvami, kterými jsme se postupně všichni
zamazali. Pokud budeme v příštím roce
opět osloveni, rádi se zase zúčastníme.
Děti na tuto skvělou akci budou vzpomínat ještě dlouho.
Bc. Michaela Kneblíková, vychovatelka

Dukla baví děti
Již tradičně se náš DD 11. 5. 2017 zúčastnil akce „Dukla baví
děti“ v Hranicích, který je pořádán pod patronátem místní vojenské posádky a městem Hranice. Byli jsme vybráni do fotbalového turnaje, kterého se zúčastnilo 16 týmů z dětských
domovů z celé Moravy a Slezska. A naši kluci dokázali předvést stejný fotbalový zázrak jako Leicester v loňském ročníku
anglické ligy.
Náš tým byl jasným outsiderem turnaje pro nejmenší věkový
i výškový průměr. Turnaj se hrál nemilosrdným k. o. systémem, prohra znamenala konec. Kluci bojovali jako lvi každý zápas, svou hrou a vítězstvím si získávali další a další fanoušky na svou stranu. Nervy drásající ﬁnále proti Uherskému
Ostrohu již připomínalo svou atmosférou zápas Ligy mistrů.
Všichni přáli našim klukům vítězství, podpořili je svými hlasivkami a nakonec se to povedlo. Kluci celý turnaj vyhráli. Na
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tomto úspěchu se podíleli: David Greško, Jan Billý, Roman
Tokár, Kristián Tokár, Dominik Kopeček, Pavel Kopeček, David Chung a Čestmír Veselka. Poté se děti přesunuly do místních kasáren, kde se seznámily s prací Policie ČR, mohly si

„osahat“ zbraně naší armády, zhlédly ukázky bojových umění.
Domů jsme se vraceli až večer, děti velmi unavené, ale spokojené. Už teď se těší na příští ročník této akce.
Mira Týn, vychovatel DD

Discgolf pro děti z dětských domovů
V sobotu 13. 5. jsme pozvali děti z dětských domovů Moravskoslezského kraje na 2. ročník turnaje v discgolfu. Organizátorem turnaje byl náš dětský domov.
I v tomto roce jsme byli potěšeni velkým zájmem o soutěž.
V lesoparku vedle autokempu spolu od rána soutěžilo téměř
50 dětí rozdělených do soutěžních dvojic a dvou věkových ka-

tegorií. Zápolit s disky, terénem i vlastní obratností přijely děti
z Ostravy, Fulneku, Radkova, Melče, Frýdku-Místku, Velkých
Heraltic a Lichnova. I letos nám zlato uteklo jen o kousek,
Alex s Čestmírem skončili ve starší kategorii druzíí o pouhé
dva hody, mezi mladšími vybojovali kluci 3. místo.
Daniel Štencel

Nejmilejší koncert
Naše děti se dne 22. 4. 2017 zúčastnily regionálního kola „Nejmilejšího
koncertu“ v kulturním domě v Melči.
I přes strastiplnou cestu z Budišova do
Melče, která nám trvala skoro hodinu
čistého času, jelikož podmínky pro
jízdu zde byly poměrně náročné, jsme
dojeli právě včas na zahajovací ceremoniál letošního ročníku. Ten zahajovala paní ředitelka místního Dětského
Domova, paní Mgr. Jiřina Bejdáková.
Celá soutěž se odehrávala ve velmi
přátelském duchu a děti i vychovatelé se navzájem podporovali a drželi si
palce. Naše malé osazenstvo se dostalo na řadu se svým malým divadelním
představením až ke konci celé soutěže.

Letos divadelně ztvárnili dílo s názvem
„Něštěští“ od hlučínského spisovatele
France Směji. S touto ukázkou a komickým závěrem naše děti obsadily
v Melči první místo ve své kategorii,
a byly tak nominovány na celostátní
ﬁnálovou přehlídku v Praze na Malostranském náměstí. Tato přehlídka
se uskuteční 17. června tohoto roku.
Chtěli bychom všichni moc poděkovat
za spolupráci se Základní školou, především pak naše poděkování patří paní
učitelce Mgr. Ivetě Panáčkové za zapůjčení krojů, které našemu představení dodaly tu správnou třešničku na dortu. Těšíme se na výlet do Prahy, držte
nám palce.
DD, Tereza Balarinová

Ukliďme Česko
Dne 5. 5. 2017 jsme se zapojili v místním lesoparku do celorepublikové environmentální úklidové akce „Ukliďme
svět, ukliďme Česko“. Akce byla podporovaná odpadovým
hospodářstvím místního Městského úřadu, který nám poskytl
ochranné prostředky a odměny pro všechny sběrače. Původně
plánovaný celodenní úklid s účastí budišovské veřejnosti byl
bohužel vzhledem k počasí zrušen. Těšíme se na spolupráci
opět za rok.
Ivana Štefková, DD Budišov nad Budišovkou
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Svátek matek
Druhá květnová neděle patří všem maminkám, slavíme totiž
Svátek matek. I my s dětmi jsme s radostí přivítali pozvání do
Domova Letokruhy, kde jsme navštívili babičky. Děti přednesly básničky, naše Jůla zahrála na ﬂétničku a Vojta přinesl na
ukázku svého mazlíčka - afrického šneka. Babičky nevěřily

svým očím, jaký je to „obr“. Na závěr děti rozdaly babičkám
papírové kytičky, které pomáhaly vyrábět. Bylo to moc milé
setkání, další pozvání máme na konec května, na kácení májky.
Už teď se moc těšíme!
Za DD Votočková Leona, vychovatelka

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

BUDIŠOVSKÉ LETNICE – TENTOKRÁT ČESKO – POLSKÉ!
Opět se sešel rok s rokem a jsou tu Letnice. V pořadí neuvěřitelný
38. ročník nejstaršího open air festivalu u nás. Středisko volného
času letos získalo společně s polským partnerem - gminou Mszana - ﬁnanční podporu z Euroregionu Silesia v rámci Programu
INTERREG V-A Česká Republika – Polsko na realizaci projektu
č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000648
„38. BUDIŠOVSKÉ LETNICE ČESKO-POLSKÉ“.
Cílem projektu je prezentace a propagace tradičních krajových
speciﬁk obou regionů pro širokou veřejnost, a to jak z oblasti
kultury, folklóru, tradičních řemesel i gastronomických specialit, v rámci dvoudenního multikulturního festivalu. Zároveň je
cílem i podpora a prohlubování spolupráce mezi Budišovem nad
Budišovkou a gminou Mszana, na platformě funkčního dialogu,
velmi dobře se osvědčujícího v minulých společných projektech
(město, hasiči, sportovci…).
V rámci „dvou dnů pohody“ tedy bude k vidění, slyšení a ochut-

nání spousta dobré muziky, jídla i zážitků. Mimo Janka Ledeckého a skupiny Jelen, kteří jsou hlavními hosty, přivítáme i Pavla Calltu, Milana Peroutku (nedávno velmi úspěšného v show
Tvoje tvář…), kapelu Čankišou, Jananas a mnoho dalších… Od
našich sousedů např. skupinu Tata Slawek, nebo skvělý Another
Pink Floyd. Navštívit můžete pojízdné planetárium, děti zase
„své“ atrakce. Jedním z hlavních bodů programu opět bude řezbářská soutěž „O Zlatou lípu“, kde potkáme tentokrát i řezbáře
z Polska.
I letos budou Letnice usilovat o certiﬁkát Čistého festivalu společnosti Eko-kom a to tříděním odpadu po celou dobu akce.
Rádi se tedy s vámi potkáme na Budišovských letnicích, uprostřed hudby, sluníčka, pohody a vůní nadcházejícího léta (to sluníčko píšu záměrně, víme, jak to chodí ).
Bc. Josef Poljak

Kapřík 2017
Nedělní dopoledne 14. května
2017 patřilo na rybníku v Budišově mladým rybářům do
15 let. Na startu rybářské soutěže Kapřík 2017 se sešlo rekordních 45 účastníků. Mezi
13 dívkami byla i nejmladší
čtyřletá „rybářka“ Vendulka. Soutěžit mohly i děti bez
povolenky nebo rybářského
lístku s doprovodem dospělého. Je to jedna z příležitostí,
kdy si dítě může vyzkoušet
a „osahat“ lovení ryb. Hod-
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notil se počet a celková délka všech ulovených ryb. Odměnu
si odnesli nakonec všichni. Rodiče pomohli dětem svými dovednostmi a všichni strávili slunečné dopoledne u vody. Každý účastník si odnesl pochoutky pro ryby a vítězové nějaké
vybavení na rybaření. Tak za rok opět Petrův zdar!

A kdo zvítězil?
Kategorie dívky:
1. místo
Adéla Wichová,
2. místo
Tereza Sváčková,
3. místo
Vesna Tryščuková,

5 ryb, součet: 115 cm
4 ryby, součet: 108 cm
5 ryb, součet: 100 cm

Kategorie do 10 let:
1. místo
Václav Demel,
2. místo
Jakub Polášek,
3. místo
Dervan Tryščuk,

11 ryb, součet: 222 cm
7 ryb, součet: 149 cm
8 ryb, součet: 148 cm

Kategorie nad 10 let:
1. místo
Adam Bureš,
2. místo
Aleš Klubal,
3. místo
Václav Šichtař,

4 ryby, součet: 79 cm
4 ryby, součet: 60 cm
1 ryba, součet: 30 cm
Marie Tošovská, SVČ

Zábavná jízda parním vlakem
V sobotu 20. května jste nejen v Budišově, ale na všech zastávkách na trase Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou
mohli zahlédnout hustý dým, uslyšet pískot parní píšťaly a vidět
obra jménem „ROSNIČKA“, který za sebou táhl několik vagónů plných cestujících. Sobotní cesta parním vlakem, doplněná
programem v některých zastávkách (Klokočov, Vítkov, Budišov)
byla zážitkem pro malé i velké obdivovatele historie na kolejích.
V Budišově jsme pro asi 250 návštěvníků připravili velice

rychlý přesun za doprovodu a zpěvu harmonikáře z nádraží do
MUZEA BŘIDLICE, kde si mohli zdarma prohlédnout muzeum, vidět ukázku štípání břidlice, děti si sami kousek břidlice
mohly namalovat a v neposlední řadě mohli všichni ochutnat
typickou „HORNICKOU SVAČINKU“ – což byl čerstvý
chléb se škvarkovou pomazánkou a melta 
Věříme, že si všichni výletníci sobotní den jaksepatří užili.
Kamila Kohoutková, SVČ

Otevírací doba knihovny v červenci a v srpnu:
Pondělí: 8:30 – 11:30; 12:00 – 17:00.
Pátek: ZAVŘENO
V pondělí 3. a 10. července 2017 je knihovna
UZAVŘENA!!!

Středisko volného času hledá do svých řad
aktivní a nadšené vedoucí volnočasových aktivit.
Jste komunikativní? Máte svého koníčka? Rádi byste ho předali dál?
Máte nápad? Chcete pracovat s dětmi? Potřebujeme právě Vás!
Kontakty najdete na www.svcbudisov.cz,
rádi Vás přivítáme mezi námi!
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ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ A SPORT

AMK - Motokrosová sezóna v plném proudu
První letošní závody v Liščí kotlině uspořádal AMK Budišov
nad Budišovkou 15. 4. 2017. 2x60 minut na endurové trati bojovalo 120 jezdců v pěti kubaturách. Počasí přálo, a tak se přišlo
podívat i dost diváků. Tradičně dobře připravenou trať a hladký
průběh závodu si všichni užívali. Pro prvních pět jezdců v každé
kategorii byly připraveny pěkné poháry. Další enduro se pojede
na podzim. Enduráři koncem dubna odjeli na Drapák Rodeo do
Petříkovic. Bohužel někteří nemohli startovat, bylo tam odcizeno
několik motocyklů a jeden z nich patřil našemu Marku Grygarovi. Je to velmi smutné, že i ve sportu se dějí takové nepříjemné
věci. Hodnota takového stroje se pohybuje v základní verzi kolem
200 000,- Kč. Snad se podaří zloděje vypátrat a potrestat.
Pro Erika Švidru byl prvním závodem 25. 3. 2017 juniorský republikový mezinárodní mistrák v Horažďovicích. Tam si připsal
body za celkové 9. místo ve své třídě MX 125 2T. Dalším velkým
závodem bylo MMSR na Myjavě. Tento mezinárodní slovenský
mistrák letos zařizuje profesionální promotér a všechny závody
jsou vysílány v přímém přenosu slovenskou televizí na sportovním kanále 213. V silné mezinárodní konkurenci bojoval Erik
o třetí místo, které nakonec musel přenechat slovenskému jezdci
se stejným počtem bodů, ale lepším umístěním v druhé ﬁnálové
jízdě, a tak skončil na místě čtvrtém. V pondělí 8. 5. 2017 se jel
další mezinárodní juniorský mistrák v Mohelnici. Tam skončil
Erik na pěkném 6. místě. 14. 5. 2017 na SMS Moravy ve Vranově
u Brna vystoupal na stupínek s číslem jedna a odvezl si zlatý
věnec. Také Víťa Pražák absolvoval tento závod a obsadil ve své
třídě pěkné páté místo. V sobotu 20. 5. 2017 Top Amatér Petrovice u Karviné. Viťa Pražák s přehledem první místo, a Aleš obsadil
v juniorech 8. příčku. V neděli 21. 5. 217 pokračoval mezinárodní
slovenský mistrák. Gbely, rychlá technická trať, byla připravena
na jedničku. Opět u toho byla slovenská televize a spousta diváků.
Erik tentokrát musel bojovat o postup do ﬁnálových jízd, protože
z 56 juniorů postupovalo 40. Vše se podařilo a nakonec si odvezl
pohár za třetí místo. Dostal se tak mezi juniorskou špičku a připsal
si další body do celkového hodnocení seriálu MMSR 2017.
6. května zaplnilo budišovské náměstí několik pěkných historic-

kých vozidel. Byl zde start 12. ročníku jarní jízdy veteránů. Trasa
vedla přes Kružberk, Melč, Hradec nad Moravicí až do Hlubočce
u Opavy. Na trase musely posádky plnit zadané úkoly, které byly
bodovány a ve sportovním areálu Hlubočec následně vyhodnoceny. Odměnou pro nejlepší posádky byly pěkné ceny od pořadatelů
a sponzorů. Chtěl bych také poděkovat naší ZŠ, která nám poskytla místo pro prezentaci a zázemí při pořádání této akce, městské
policii za pomoc a také městu za propagační materiál. Všichni se
těší na další ročník jízdy, která bude končit v budišovském kempu.
Milan Švidra

Stavění máje a pálení čarodějnic v Podlesí
V ten správný den - posledního dubna - opět ožilo prostranství
u autobusové točny v Podlesí, které se postupem času stalo
jedním z míst, kde se konají akce Spolku za naše Podlesí. A co
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se tam dělo tentokrát? Členové spolku – ostatně jako každoročně – si dali za úkol postavit symbol toužebně očekávaného
jara – tedy májku. Samotnému vztyčení májky samozřejmě
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předcházela mnohadenní příprava – zajištění vhodného stromu, jeho očištění, nazdobení, převoz na místo jeho dalšího
„působení“. Vše se podařilo připravit včas, takže krátce po
17. hodině se na postavení májky vrhlo několik mužů, kteří
ji během krátké chvíle přemohli, takže rezignovaně zajela do
připraveného otvoru. Po jejím zajištění a prvních ohlasech se
rozezněla za doprovodu kytar podlesácká hymna – již nedílná
součást zahájení téměř všech akcí v Podlesí.
V tento den však hymna zahajovala dvě akce najednou, protože po postavení májky se všichni společně odebrali na naše
hřiště – druhé místo konání spolkových akcí – kde již byla připravená vatra, na tu jsme usadili krásnou ﬁgurínu čarodějnice,
kterou podle utajovaného vzoru (někoho nám totiž čarodějnice
připomínala) vyrobila a vyšňořila Gábinka Valachová. Po několika kouzlech, zaříkávadlech a dalších prapodivných rejích

místních čarodějnic byla vatra pod odsouzenou členkou černé magie zapálena. Všichni čekali dlouhou chvíli, než shořely
i poslední zbytky čarodějnice, pak ti, kteří si s sebou přinesli
špekáčky či párky, si tyto pochoutky na ohni opékali, zapíjeli
je čepovaným pivečkem, pro zahřátí se pak v rukou přítomných objevily i placatice s něčím ostřejším.
Podlesáci si pěkně u hřejivého ohně poklábosili, vyměnili si
v pohodové náladě pár svých zážitků, příběhů, občas zazněl
smích. Vše však jednou končí, také toto naše setkání se nachýlilo s pomalým smrákáním a ochlazováním se ke svému konci,
podlesáci se pomalu začali rozcházet do svých domovů. Věříme, že je ti, kteří pomohli s přípravou této tradiční povedené
„dvojakce“, pobavili a pomohli jim alespoň na chvíli vypnout
a zahodit každodenní starosti za hlavu.
Lidka a Mirek Ondrovi
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Moravská trojka
Na státní svátek 8. května 2017 jsme již posedmé uspořádali
sportovně střeleckou soutěž.
Soutěž s dynamickým způsobem zasahování terčů v kombinaci se třemi druhy použitých zbraní. U dynamické soutěže
však musí být přesná pravidla, po zkušenostech z předchozích
ročníků došlo ke zpřesnění. Nově v propozicích již nebyla
možnost opakování při technické závadě, ale zvýšil se počet
položek ze tří na čtyři pro všechny. Zápočet dvou nejlepších
zůstal stejný, jako i ostatní ustanovení beze změn.
Ze zkušeností z předchozích ročníků a se zkušeným týmem
pořadatelů jsme soutěž s předstihem dobře připravili a materiálově zajistili, což - jak se ukázalo - bylo dobré. Soutěž má
svůj styl a tato tradice vytváří pohodu, která je potřebná k bezpečnému a úspěšnému průběhu.
Náš sport podléhá striktnímu dodržování zákonů a pravidel.
Všichni příchozí podepisují prezenční listinu s poučením
o bezpečnosti a je prováděna kontrola dokladů.
Společný nástup, společná fotka a jednotné zopakování pravidel, to je již zahájení. Dáváme prostor pro vysvětlení dotazů
a upřesnění.
Podle startovního pořadí začíná
plnění jednotlivých úloh, ukazuje se náročnost plnění. Pokyn
připravit, oznámení o připravenosti, pípnutí timeru a běží čas.
Pět cílů z malorážní pušky, přesun, dalších pět cílů z malorážní
pistole, přesun a posledních pět
terčů z velkorážní pistole. Kontrola vybití zbraní, zapsání času
a pokyn – k terčům – spočítání
výsledků. Výsledek každé jednotlivé položky se počítá samostatně – počet bodů děleno časem. Vycházejí koeﬁcienty u některých přes 2 celé a špička do-

konce přes čtyři, výsledek každého je hned přepočítán. Všichni
splní první kolo, pak druhé. Průběžně se ohřívají klobásky. Po
třetím kole se již začínají škrtat nejslabší položky. Soupeři na
špici předvedli ve třetím kole ohromnou vyrovnanost – koeﬁcienty 4.735 jeden a druhý 4.732. No a čtvrté kolo potvrdilo.
Vítězem se stal Antonín Kopečný, druhý skončil Jaromír Vojkůvka oba z AVZO Odry. Třetí Martin Duroň z našeho klubu. Dále pak Tomáš Růžička, Jaroslav Opletal ml., Břetislav
Havel, Stanislav Stuchlík, René Varhaníček, Jaroslav Opletal,
Pavel Opletal nejmladší, Pavel Opletal, Pavel Opletal st., Josef
Růžička, Walter Müller, Václav Bičan, Jiří Benetka, Táňa Valová, Jiří Marek, Pavel Král.
Pěkná sportovní soutěž skončila slavnostním nástupem s vyhlášením výsledků, předáním pohárů a cen, poděkováním
všem za dynamický průběh a opět fotograﬁe. Na rozloučenou
všichni účastníci dostali domů plechovku piva Moravan, to aby
doma mohli zapít ty Moravské klobásky, co měli na svačinu.
Závěrem jen poděkování všem, kteří se zasloužili o pěkný průběh této soutěže i sponzorům Linaset Budišov, SVČ Budišov,
BOIS Opava a další.
Pavel Opletal st.

Zkoušky, závody
Šestého květnového dne se na našem plácku konaly zkoušky
z výkonu. Většina členů u pana rozhodčího uspěla a může si
odškrtnout další „splněno“. Moc se povedly stopy: 94, 95, 96
a 98 bodů ze stovky je paráda. Poslušnosti byly slabší, v těch
se blýskla jen Jana s Mařenkou, ty dosáhly na 90 bodů. Jediná
Kristýna nesplněnou zkoušku obrečela, fenka Aria se rozhodla,
že už ležet nechce a že teď
hned odchází domů. Inu je
to jenom pes a nikdy nikdo
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neví, co se mu honí v hlavě. Ale život tím nekončí a holky mají
pár měsíců na vylepšení a na podzim to určitě zkusí znovu. Je
skvělé, když děcka mají podporu rodičů, kteří jsou ochotni psa
očipovat a přihlásit na plemennou knihu. Stojí to sice nějaký
peníz, ale ta radost je k nezaplacení. I když na začátku stojí
neúspěch, budeme držet palce!
Na závodech nás reprezentoval Karel s Tobbym, a to rovnou
na těch velkých výběrových v Třinci. Na vavříny, start na MR,
kluci sice nedosáhli, ale když uvážíme, že se účastnila špička
republiky, hodnocení ve
středu startovního pole je
hodně slušný výsledek. To
my ostatní „amatéři“ jsme
se zúčastnili závodu družstev v Kylešovicích – každý pes jedna disciplína –
stopa, poslušnost, obrana.
Nejlépe zabodoval Petr
s Niky 97 b., Jardovi a Bety
se stopa nepovedla (nemů-
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žou mít každý týden 98b…) a Lenčin Bond při obraně
publikum i pobavil, když předvedl kousky, které do obrany ale
fakt nepatří. Místo aby na ﬁguranta v zástěně vytrvale štěkal,
tak ho hlídal jiným způsobem – sedl si k němu a běda, jestli

odejdeš! Bohužel na tuto variantu zkušební řád nepamatuje.
A co z toho bylo? No co jiného než zase 4. místo, bedna opět
o pár bodíků uletěla, tak snad to brzy prolomíme.
Mgr. Lenka Galová

Zájezd na Floru Olomouc
V sobotu dne 22. 4. 2017 naše ZO ČZS a SVČ uspořádali zájezd
na Floru Olomouc a do Muzea času ve Šternberku.
Jarní Flora s thajskou účastí přivábila i přes zmrzlou středu
a čtvrtek mnoho tisíc návštěvníků. Sněžení a teploty kolem
nuly. Poněkud macešsky se zachovala příroda k 38. ročníku
jarní etapy mezinárodní květinové výstavy a zahradnického veletrhu FLORA Olomouc 2017, která se konala na stejnojmenném výstavišti od 20. do 23. dubna. Naštěstí po opravdu ošklivé
středě a čtvrtku přišly přece jen o poznání vlídnější víkendové
dny, a tak nejproslulejší výstavnická akce svého druhu v České
republice nesoucí tentokrát motto Tajemná tvář světa přilákala
do areálu v olomouckých Smetanových sadech mnoho tisíc návštěvníků. Ty nadchl především – tak jako nás - největší pavilon
A nabízející ve své ústřední expozici úchvatný průlet světem,
jehož spojovacím bodem byly masky všech možných podob.
Lidé se tak během něj dostali třeba do Afriky, karnevalových
Benátek, na tradiční masopust či na divadelní prkna, co znamenají svět. Hlavní pavilon olomouckého výstaviště navíc ukrýval
překvapení v podobě vydařené thajské expozice.
Tradiční poutavou expozici vytvořil v přístavbě pavilonu A Český zahrádkářský svaz, novinkou jarní Flory byla výstava Hanácká včela v pavilonu H a také Farmářské trhy Flora v Rudolfově
aleji Smetanových sadů.
K nákupu nejen zeleného sortimentu a všemožných zahrádkářských potřeb sloužily Jarní zahradnické trhy a veletrh Hortifam.
K nejzářivějším hostům doprovodného programu patřili zpěváci
Jan Vančura a Leona Machálková.
Po skončení návštěvy Flory v odpoledních hodinách se náš zájezd přesunul do unikátní Expozice času – interaktivní muzeum
ve Šternberku, která návštěvníkům nabízí 3D modely planet,
vzácné hodiny a globy nebo funkční model Hubbleova telesko-

pu, kterým se můžete vyfotit. Nechybí ani nahrávky 288 zvonů,
počítačová hra nebo třeba atomové hodiny.
V expozici času je nabízen bohatý výběr animačních programů,
které dětem zpřístupňuje zajímavé informace, s nimiž se v expozici setkávají. Expozice je sestavena z 250 exponátů. Nabízí
nevšední pohled na čas a jeho měření od vesmírného času až po
atomové hodiny. V další galerii jsme došli k hodinám od nejstarších, přesýpacích a slunečních po model atomových hodin
z Královské observatoře Greenwich.
Část expozice je věnována výrobkům tehdejšího podniku Chronotechna a také je zde ukázka hodinářské dílny s mnoha zajímavými nástroji.
I přes nepřízeň počasí můžeme tento zájezd hodnotit kladně a již
nyní se těšíme na podzimní Floru Olomouc, a to 7. 10. 2017, na
kterou opětovně pořádáme zájezd a na které bude mezinárodní
přehlídka ovoce pod názvem Europom 2017.
Indrák Zdenek

Český zahrádkářský svaz informuje
Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vás v krátkosti informoval,
že ve čtvrtek 16. 3. 2017 se uskutečnila v malém sále kulturního
domu výroční schůze naší základní organizace ČZS. Této výroční schůze se zúčastnil i starosta města pan ing. Patrik Schramm.
Na programu schůze bylo projednáno hospodaření a činnost základní organizace v uplynulém období roku 2016. Taktéž byly

projednány problémy, které se týkaly zahrádkové osady a to
voda – vodoměry před pouštěním vody na jaře v osadě a taktéž
při zastavování vody na podzim anebo ukládání bioodpadu ze
zahrádek do kontejneru a třídění odpadu vůbec.
V loňském roce jsme ve spolupráci se SVČ uspořádali zájezd
na letní Floru Olomouc a do ZOO Na kopečku. Odměnili
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jsme 9 našich členů drobným dárkem k významnému životnímu jubileu 60, 65, 70 let atd. Na podzim loňského roku naší
ZO ČZS dlouhodobě pronajal městský úřad nebytový prostor a to tzv. „drůbežárnu“, která je uprostřed naší zahrádkové osady, pro pořádání společenských a kulturních akcí naší
ZO s tím, že si musíme drobné opravy a úpravy provést sami
ve své režii. V letošním roce plánujeme uspořádat již několik společenských a kulturních akcí jako např. v půli června
uspořádat výstavu k 55. výročí založení naší ZO, uspořádat
odbornou přednášku na téma Ovocnářství, pěstování ovocných stromů, šetrná ochrana ovocných dřevin a ve dnech
15., 16. a 17. září 2017 uspořádat 5. posezení s výstavou svých
vlastních výpěstků ovoce, zeleniny či květin a další akce. Zde
bych chtěl požádat naší členskou základnu o pomoc a zapojení
se do organizace těchto akcí s hojnou účasti. Dne 7. 10. 2017
máme v plánu uspořádat zájezd na podzimní Floru Olomouc,
kde bude probíhat mezinárodní ovocnářská výstava, na které
bude ČZS provádět oslavu k 60. výročí svého založení. Také
pan starosta seznámil výroční členskou schůzí s plánem oprav
a úprav, které obec prováděla a bude provádět, a zodpověděl
dotazy našich členů. Na závěr svého vystoupení pan starosta
popřál všem mnoho pěstitelských úspěchů a dobré zdraví.

Součástí výroční členské schůze, která se nesla v duchu oslav
60. výročí založení Českého zahrádkářského svazu své novodobé existence a při příležitosti 55. výročí vzniku naší základní
organizace bylo uděleno těmto našim členům čestné uznání:
p. Krystek František, p. Handl Antonín, p. Jaššo Viktor, paní
Urbánková Anežka, p. Janalík Antonín, paní Koryčánková
Jana, paní Skácelová Irena, p. ing. Zajíček Miloslav, paní Juřínková Zdenka a p. Kolb Hugo.
Čestné uznání k 60. výročí vzniku ČZS:
p. Kurdík František, p. Bartošek Bohumil, p. Rybnikár Karol, paní Sekerková Desanka, paní Kubíčková Marcelka, paní
Ondrušíková Petra, paní Dostálová Květoslava, paní Žatková
Blažena, paní Ondrušíková Anna, paní Havlíčková Gabriela,
p. Indrák Zdenek a ZO ČZS Budišov nad Budišovkou.
Čestné uznání Republikové rady ČZS za dlouhodobou práci
ve prospěch ČZS bylo uděleno Městskému úřadu Budišov nad
Budišovkou.
Vážení ocenění, dovolte mi, abych Vám ještě jednou poblahopřál a poděkoval za práci ve prospěch ČZS.
Do letošního roku přeji nám všem zahrádkářům mnoho úspěchů, klidu, pohodu, hodně vzájemného porozumění a hezkých
chvil strávených na zahrádkách.
Zdenek Indrák

2. ročník futsalových turnajů
O pohár starosty města
Opět po roce se v naší krásné sportovní hale uskutečnily futsalové turnaje pro naše nejmladší fotbalisty. Pořadatelé si pro tyto
turnaje, kterých se zúčastnilo dohromady 33 týmů všech žákovských věkových kategorií, vybrali měsíc březen.
Ve spolupráci s městem, fotbalovým klubem, SVČ a sponzory
se tak mohl rozběhnout kolotoč turnajů, který zahájili 4. března
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kluci a dívky ze starší přípravky, tedy ročník 2006 a mladší.
Tento turnaj proběhl za účasti týmů TJ Vítkov, TJ Sokol Chvalíkovice, SFC Opava, SK Slávie Třebovice, FC Svratka Brno, FC
Zbrojovka Brno a domácí TJ Spartak Budišov nad Budišovkou.
Z celkového vítězství se radovalo favorizované mužstvo z jihu
Moravy FC Zbrojovka Brno, když krok s nimi dokázali držet jen
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naši kluci, kteří obsadili vynikající 2. místo. Třetí místo obsadil
TJ Vítkov.
Na další sobotu 11. března si pořadatelé pozvali hráče a hráčky
ročníku 2007 a mladší. Kromě domácího týmu přijali pozvání
také TJ Vítkov, SK Slávie Třebovice, TJ Sokol Stěbořice, Fotbal
Fulnek, TJ Sokol Chvalíkovice, TJ Sokol Služovice, SFC Opava
a tým ze sousedního Polska Orliki Kietrz, kteří tento turnaj také
vyhráli před Slávií Třebovice a třetí byl TJ Sokol Chvalíkovice.
Velmi úspěšný turnaj pro domácí fotbalisty se konal také
18. března, kdy své síly změřili mladší žáci ročníku 2004
a mladší. Tento turnaj byl velmi vyrovnaný až do konce a z vítězství se radovala FK Slávia Opava, skvělé 2. místo obsadili
naši borci z Budišova a třetí skončil FC Dolní Benešov. Turnaje se zúčastnily také týmy Fotbal Fulnek, TJ Vítkov sdružený
s TJ Vítěz Březová, TJ Sokol Vrbno pod Pradědem, MFK Kravaře, TJ Granitol Moravský Beroun a FK Kylešovice.
V sobotu 25. března přišli na řadu i naši starší žáci, kteří bojovali o pohár starosty města s týmy TJ Děrné, TJ Sokol Stěbořice, TJ Odry, FK Pustějov, TJ Družba Hlavnice, TJ Vítkov
a TJ Granitol Moravský Beroun. Největší kvalitu prokázal Moravský Beroun, který turnaj s přehledem vyhrál před druhým
Vítkovem a třetím Pustějovem.
I v letošním roce byly všechny turnaje velmi vydařené a na
všech akcích vládla klidná a pohodová atmosféra. Každý, kdo
zavítal do naší sportovní haly, určitě nelitoval a odnesl si pěkný
sportovní zážitek.
Slavnostní výkop všech turnajů provedl starosta města ing. Patrik Schramm, který se také ujal předávání cen vítězům.
Ceny byly díky našim skvělým a velmi štědrým sponzorům opět
velmi bohaté a nejen, že si z každého turnaje první tři mužstva
odnesla poháry a medaile, ale také každý zúčastněný tým obdržel diplom, tašku plnou dobrot a dalších věcí. Na turnaji byly
vyhlášeny i individuální ceny pro nejlepšího střelce, brankáře
a nejužitečnějšího hráče. Za zmínku stojí, že nejlepším střelcem
ročníku 2006 se stal Kevin Hrabina a nejužitečnějším hráčem
ročníku 2004 se stal David Greško. Oba samozřejmě hráči Budišova. Gratulujeme!

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem našim štědrým sponzorům. Jmenovitě to jsou: MĚSTO BUDIŠOV nad BUDIŠOVKOU, SVČ BUDIŠOV nad BUDIŠOVKOU, TJ SPARTAK BUDIŠOV nad BUDIŠOVKOU, LINASET a. s., JOL-K AGENTURA s. r. o., LABORTECH s. r. o., VVM IPSO
s. r. o., ONDRÁŠOVKA a. s., AMARO AUTODÍLY s. r. o.,
HOSPŮDKA NA KONÍRNĚ, AUTODOPRAVA p. HUTNÍK Štěpán, REALITNÍ KANCELÁŘ paní ŠPIRUTOVÁ
Jarmila, p. RAK Stanislav-fotograf, paní DVOŘÁKOVÁ Jana, p. RABE Bedřich, ŘEZNICTVÍ Jan GRYGAR,
FRAM masáže p. MALUŠ František, Restaurace U OBUCHA p. MÜLLER Jaroslav, Lesnické práce p. SIVÁK Kamil a VČELAŘSTVÍ VRANÍK.
Speciální poděkování ZŠ BUDIŠOV nad BUDIŠOVKOU
a panu JANU PONČÍKOVI za výbornou přípravu všech obědů.
Také bych rád poděkoval všem lidem, kteří se podíleli na
organizaci a přípravách turnajů, za jejich pečlivou práci
a trpělivost. Dále děkuji všem našim skvělým fotbalistům, rodičům a fanouškům, kteří přišli naše kluky povzbudit a dodat
jim potřebné sebevědomí. Děkujeme…
Za kolektiv pořadatelů Kamil Salles

25. ročník výšlapu údolími Budišovky a Odry
V sobotu 6. 5. 2017 uspořádala MO KDU-ČSL v Budišově
nad Budišovkou již 25. ročník turistické akce „Výšlap údolím
Budišovky a Odry k Panně Marii ve Skále v Klokočůvku“.
I když se pořadatelé obávali nižší návštěvnosti v důsledku
špatného počasí, nakonec se na tradiční akci sešlo hodně
nadšenců turistiky, kteří se pravidelně této akce zúčastňují.
Za pochmurného počasí vyrazilo z náměstí Republiky

80 účastníků, z toho 15 cykloturistů a 65 turistů. Na startu byla
všem účastníkům předána sladkost a všichni účastníci dostali
lístky do tomboly, která se losuje vždy po skončení pochodu.
V cíli byl už za krásného jarního slunečního počasí předán
nejmenším dětem balíček sladkostí a upomínkový předmět od
sponzorů. V polovině trati byla malá přestávka na občerstvení
- opékání párků a odpočinek hlavně pro nejmenší turisty.
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Do cíle pochodu dorazili všichni účastníci
ve zdraví a v dobré náladě. Nejmladším
účastníkem pochodu byla Terezka Metelková
z Budišova nad Budišovkou a Ladislav Boček
z Kružberku, nejstarším účastníkem paní
Jana Jochimová z Litultovic a pan František
Škrobánek z Budišova nad Budišovkou
a nejvzdálenějším účastníkem pochodu byla
rodina Kitzbergerova z Hranic na Moravě.
Všem byl předán dárek a pamětní list.
Pořadatelé děkují všem sponzorům, kteří se
podíleli na této tradiční turistické krásné akci
pro děti a dospělé, kteří se kochali krásnou
jarní přírodou. Všichni se tak již těší na
26. ročník výšlapu. Před 25 lety na tuto
myšlenku přišel pan Hohn Václav st.
z Budišova nad Budišovkou, který jako první
akci zorganizoval. První výšlap tehdy vedl
z Budišova n. B. na velkou hráz přehrady
Kružberk - „Velké Sedlo“ a zpět, prvního
ročníku se zúčastnilo 12 nadšených turistů.
Při slavnostním zakončení této opět nádherné
turistické akce byl předán panu Václavu
Hohnovi pamětní list a dárkový balíček za
nádhernou myšlenku.
Závěrem patří všem poděkování za účast
a sponzorům, kteří akci podporují, velké
poděkování. Krásný pohled byl na rozesmáté
děti v cíli.
Pavel Bačkovský st.

Zpráva o činnosti klubu důchodců při spolku STP
Budišov nad Budišovkou za rok 2016
Klub důchodců svou činnost zahájil v prosinci r. 2015, se souhlasem městského úřadu, ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou I. v našem městě. Setkání se uskutečňují
vždy ve středu od 14 – 16 hod. Klub vede paní Skopalová Vladimíra s pomocí paní Juřínkové Zdenky a Vymětalíkové Věry.
V roce 2016 připravoval klub důchodců vstupenky, losy a výzdobu sálu na Ples babiček a dědečků pořádaný Svazem tělesně postižených. Klub seniorů uspořádal dále exkurzi v budišovské čističce odpadních vod. Prohlídku s výkladem pro nás
zajistil pan Ladislav Zatloukal, který zajišťuje její provoz.
V nově otevřené restauraci Konírna uspořádal klub důchodců
3x soutěžní klání v šipkách. Dále jsme navštívili nově vybudovanou městskou sportovní halu, kterou nás provedl správce
areálu p. Dostál.
Další aktivitou během roku se stalo soutěžní klání v ruských
kuželkách. 3x se soutěžilo v zahradě restaurace U Obucha
a jednou jsme změřili síly ve stejné hře s obyvateli Domova
Letokruhy v jejich areálu. Vítězové jsou uváděni v kronice organizace STP.
V letních měsících se konalo 2x v Domě s pečovatelskou službou – na zahradě opékání uzeniny a táborák. Zájemci z řad seniorů se také sešli v restauraci Konírna na přátelském setkání, kde

bylo domluveno jako pohoštění pečené vepřové koleno. Toto
setkání splnilo svůj účel, neboť jeho organizátoři v čele s vedoucí klubu důchodců představili zúčastněným svoji vizi o jeho
činnosti a seznámili je s nejbližšími připravovanými akcemi.
Podařilo se zajistit exkurzi do místní ﬁrmy Linaset Budišov,
který byl zaměstnavatel mnoha dnes již seniorů ve městě. Prohlídku, již zcela zmodernizovaných provozů, jsme absolvovali
pod vedením 3 pracovníků uvedené ﬁrmy.
Další zajímavou akcí byla cestopisná přednáška pana Ing. Tomáše Tvarůžka, který se účastnil výpravy po dvou nejvyšších
horách Ekvádoru. Tuto besedu jsme uskutečnili ve spolupráci
s místním spolkem Za Budišov!.
Náš spolek úzce spolupracuje s městským klubem důchodců,
především s jeho vedoucí paní Věrou Vymětalíkovou. Společně jsme připravili Loučení s létem 2016, na zahradě DPS bylo
připraveno opékání a příjemnou atmosféru zajistil harmonikář.
V závěru roku jsme pro seniory ale i ostatní obyvatele připravili tzv. Zdobení adventních věnců, kterého se též mohli účastnit obyvatelé města bez rozdílu věku. Tvoření vedla paní Jana
Brichová.
Vánoční čas a závěr roku jsme ukončili tematickou výzdobou
klubovny Klubu důchodců.
Vladimíra Skopalová

Historický úspěch budišovského šachu!
V minulém vydání BZ jsme Vás informovali, že našemu šachovému oddílu ŠK Pogo Budišov zbývá odehrát poslední
utkání v Krajské soutěži „C“ Moravskoslezského šachového
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svazu. K tomuto utkání jsme 2. dubna vyrazili až do dalekého Rýmařova. Motivace v utkání uspět byla velká, neboť jsme
stále měli naději na medailové umístění v silně obsazené sou-
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těži. Soupeř zároveň neměl ještě jistou záchranu, takže se dal
čekat tuhý boj. Utkání jsme nakonec odehráli v duchu celé výborně zvládnuté sezony: od našich hráčů byla k vidění solidní
hra na všech osmi šachovnicích, výsledkem které bylo, že jsme
ani v jedné partii neprohráli, což při třech našich výhrách znamenalo nejvyšší vítězství sezony v poměru 5,5-2,5.
Toto vítězství nám při souběhu s ostatními výsledky posledpoř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ního kola skutečně zajistilo kýžené 3. místo v krajské soutěži!
Když vezmeme v potaz, že v soutěži jsme byli nasazení na
předposledním místě a byli pasováni jako hlavní adept sestupu, tak se jedná o opravdu husarský kousek a naprosté popření
všech předsezonních prognóz.
Pokud mě paměť a archivy neklamou, tak jsme letos dosáhli
nejlepšího umístění budišovského šachového družstva v historii! Zároveň si bez nějakého
Konečná tabulka KS „C“ MKŠS
přehánění troufnu tvrdit, že
družstvo
#
+
=
body skóre partie se jedná o jedno z nejlepších
umístění budišovského oddíŠK TJ Dolní Benešov B
25 46,5 22
10
8
1
1
lu napříč všemi sportovními
ŠK Orel Opava A
3
10
6
1
21 47,5 33
odvětvími v registrovaných
ŠK Pogo Budišov nad Budišovkou
4
10
6
0
18 39,5 19
soutěžích vůbec.
Závěrem bych rád poděkoval
Slezan Opava C
10
5
0
5
15
45
27
všem členům oddílu a hosŠKTP Hrabyně
10
4
3
3
15
41
29
tujícím hráčům za obětavost
TJ Ludgeřovice
10
5
0
5
15 40,5 24
a účast na zápasech, všem
10
3
našim
příznivcům za vyjáŠK Orel Opava B
2
5
11 36,5 19
dřenou
podporu a v nepo3
SK Kravaře
10
1
6
10 39,5 27
slední řadě i SVČ Budišov
3
TJ Lokomotiva Krnov
10
1
6
10 36,5 23
za poskytnutí hrací místnosti
v
prostorách KD.
SK Jiskra Rýmařov
4
4
35
10
2
10
20
Za ŠK Pogo Budišov
ŠO TJ Velká Polom
7
7
32,5 13
10
2
1
Slavomír Jaššo

Pečovatelská služba Charity Odry
pomoc pro osoby se sníženou soběstačností
Charita Odry zmírňuje utrpení, pomáhá udržet kvalitu života spoluobčanů, umožňuje jim setrvat ve
svém domácím prostředí a poskytuje podporu rodinným příslušníkům v péči o své blízké.
o Je službou terénní, to znamená, že se poskytuje v domácnostech uživatelů.
o Je poskytována v Budišově n. B., místních částech a okolních obcích, dále také na Vítkovsku, Odersku, Fulnecku
a Suchdolsku.
o Pečovatelská služba je poskytována na Budišovsku od pondělí do pátku v době od 6.00 do 14.30 hod. dle individuálních potřeb uživatelů.
o Služba je prováděna kvaliﬁkovanými pečovatelkami.
o Tuto službu si hradí uživatel sám dle aktuálního ceníku
(130 Kč / 1 hod.)
o Středisko pečovatelské služby pro Budišovsko se nachází
na adrese: Pivovarská 317, Budišov n. B.
Poskytujeme tyto pečovatelské úkony:
● Pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu
(dopomoc při převlékání, úprava lůžka,
dopomoc při přesunech, dohled nad podáním léků, asistence/dohled, příprava
a nachystání stravy)
● Pomoc při osobní hygieně
(hygiena na lůžku, v koupelně, péče o vla-

sy a nehty, holení, promazání pokožky, napolohování)
● Pomoc při zajištění chodu domácnosti
(praní a žehlení prádla, úklid domácnosti či společných
prostor, nákupy, pochůzky, dopomoc s topením)
● Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
(dovoz obědů s asistencí u obědu – servírování stravy, podání stravy, dopomoc při stolování)
(5 Kč/ 1 dovoz + 32,50 Kč / 15 min. asistence u oběda)
● Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
(dopomoc s doprovázením dospělých např. k lékaři, na úřady, na nákupy atp.)
● Doprava vozidlem Charity Odry
(Doprava 7 Kč / 1 km + doprovod pečovatelky 130 Kč / 1 hod.)
V případě zájmu kontaktujte vedoucí pečovatelské služby paní
Martinu Hezinovou na tel.: 731 075 802
nebo sociální pracovnici Bc. Veroniku Chudějovou na
tel.: 605 467 813
Velké poděkování za
skvělou spolupráci
a podporu patří Městskému úřadu Budišov
n. B. a Moravskoslezskému kraji. Bez této
plnohodnotné spolupráce bychom se nemohli rozvíjet a zkvalitňovat život spoluobčanů v tak širokém
rozsahu služeb i působnosti.
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Vítání občánků
Město Budišov nad Budišovkou i v letošním roce pokračuje
v tradici vítání občánků. První vítání, hned dvě v pořadí, proběhla dne 29. 4. 2017 v obřadní síni městského úřadu formou
malých slavností. Do života bylo slavnostně přivítáno celkem
devět nových občánků našeho města jeho zástupkyněmi, které
se tohoto úkolu s radostí zhostily.
Uvítáno bylo celkem šest chlapců a tři děvčátka. Svým milým
vystoupením přispěly i děti z místní mateřské školy, které děťátkům, jejich rodičům i ostatním hostům zazpívaly a přednesly básničky. Rodiče uvítaných dětí se podepsali do Knihy cti
města Budišova nad Budišovkou.
V upomínku na tento den pak byly rodičům pro jejich děti zá-
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stupkyněmi města předány dárečky a maminky dětí jako poděkování obdržely kytičku.
Setkání všech zúčastněných proběhlo ve velmi příjemné a milé
atmosféře a již dnes se můžeme těšit na další vítání našich malých občánků, které by se mělo uskutečnit na podzim tohoto
roku.
Ing. Miluše Večerková, matrikářka
Matriční úřad Městského úřadu Budišov nad Budišovkou
se obrací tímto na rodiče, kteří mají zájem o slavnostní uvítání svých dětí, aby se přihlásili na matrice zdejšího úřadu
u Ing. Miluše Večerkové.
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Jarní vystoupení dětí MŠ
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Jízda parním vlakem a návštěva muzea břidlice
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Čarodějnický rej v MŠ

Účastníci výšlapu
údolím Budišovky

Pamětní list
pro pana Hohna
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