BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

INFORMACE Z ÚŘADU OBČANŮM

Slovo starosty
Milí spoluobčané, léto je již deﬁnitivně za námi, ale já se přesto vrátím zpět a upřesním či vysvětlím některá zdržení staveb.
Avizoval jsem otevření autobusové čekárny na přelomu září
a října. Vzhledem ke změně trasy plynové přípojky jsme se
sice vyhnuli překopu krajské komunikace, ale sami na sebe
jsme si upletli bič v podobě následného zdržení kolaudace.
Kolaudační rozhodnutí tedy obdržíme z kraje listopadu a pak
již bude zastávka sloužit občanům.
Asfaltování Dukelské ulice jsme záměrně posunuli na začátek
října, protože v Domově Letokruhy probíhá velká přestavba
a my čekali, než stavební ﬁrma doveze ty nejtěžší stavební
materiály, aby nám novou cestu hned nezničili. Děkujeme za
pochopení, protože to trvalo 3 měsíce. Jsme rádi, že si přitom opravil SmVaK vodovodní přípojky, kanalizační šachty
a vpusti. Vodovod je však pod cestou původní a kdykoliv může
něco prasknout, ale to neovlivníme, to není náš majetek. Po
vyfrézování ul. 9. května nám vodárny oznámily, že zde mají
ještě olověné přípojky a asfaltování části zmíněné komunikace
od benzinky po studnu směrem k poště musíme odložit, než si
to opraví. Je to sice mrzuté, ale rozumné, protože mnohdy stará
voda praskne již během asfaltování, kdy na to vjede vibrační
válec a to bychom byli za hlupáky.
Rada města v červenci jmenovala nového jednatele městské
ﬁrmy TeSport Budišov nad Budišovkou s. r. o. Zájemci o tento
post byli dva. Rada města vybrala pana Dušana Anděla, který
si to později rozmyslel a zůstal pracovat u svého dosavadního
zaměstnavatele. Oslovili jsme tedy dalšího zájemce Ing. Slavomíra Jaššo, který souhlasil se jmenováním k 1. 1. 2018. Do
konce roku povedu organizaci tedy ještě stále já a můžete se na
mne samozřejmě kdykoliv obracet.
Na zastupitelstvu v září odsouhlasili zastupitelé úvěr, který si
vezmou Technické služby na pořízení nového vozu na svoz
komunálního odpadu. Starý vůz už drží sotva pohromadě a od
začátku ledna se tak můžeme těšit na nové auto, které nebude tolik prášit při výsypech, bude šetrnější k nádobám a uveze
toho samozřejmě více.
Čeká nás příprava rozpočtu na rok 2018. Vývoj daňových příjmů má ovlivnit + 6% změna ekonomiky a + 5 % ze zvýšeného rozpočtového určení daní. To jsou výborné zprávy a my si
budeme moci naplánovat ﬁnance na dokrytí plánovaných investičních akcí v dalším roce. Jen pro zajímavost, oproti roku
2012 mají města nárůst o 1/3 daňových příjmů. I na rok 2019
se predikce příjmů uvádí opět vyšší. Letošní rok se vyvíjí po
příjmové stránce lépe, než jsme si plánovali. Tyto ﬁnance již
byly použity např. na zlepšení infrastruktury (opravu čekány,
rekonstrukce komunikací). Příprava projektů, dotací a investičních záměrů dál pokračuje. Vše zrekapituluji v posledním
čísle BZ v tomto roce. Velice zajímavě např. vypadá čerstvá

studie rozšíření budovy MŠ, která nám již kapacitně nestačí.
Během léta se zhoršila situace ve městě, co se týče přestupků a bezpečnosti. Parta kluků z ubytovny napadala a dokonce
okrádala děti ve městě. Policie ČR vše sice objasnila, ale je to
znepokojující. Na mne, radní a zastupitelé se obracejí občané, ať něco děláme. Město však neprodalo žádný barák, který
nyní slouží jako ubytovna. Na systému poskytování soc. dávek a doplatků na bydlení parazitují podnikatelé s chudobou.
Vždy, když ve zprávách říkají, že Česká republika má historicky nejnižší míru nezaměstnanosti okolo 5 %, se pousměju,
protože v Budišově jsme nyní cca na míře nezaměstnanosti
10 % a kolik chce pracovat či jsou zaměstnatelní? Stačí se
projít v létě na náměstí… Díky novele zákona o hmotné nouzi
můžeme zažádat o vyhlášení opatření obecné povahy, čímž
omezíme výplatu doplatků na bydlení v problémových lokalitách. To se sice nedotkne dávek na bydlení u osob, které již
v dané lokalitě bydlí, ale nebude možné zde sestěhovávat další
osoby za ﬁnanční prostředky státu. Co musí město udělat? Je
potřeba požádat o opatření obecné povahy na obci s rozšířenou působností ve Vítkově a vše zdůvodnit. Musíme vytipovat
místa se zvýšeným výskytem sociálně patologických jevů, za
což lze považovat rušení nočního klidu, nepořádek na veřejných prostranstvích, zvýšený počet přestupků apod. To vše
musíme podložit. Apeluji tedy na občany, pokud se děje nějaká
nepřístojnost, volejte městskou policii, případně PČR, protože
městská policie vždy neslouží a nemá ani takové pravomoci.
Nemůžeme jen nečinně přihlížet, pokud budeme mít vše podložené, můžeme uspět. Primárně uvažujeme o ubytovnách na
Halaškově nám. vedle kina a na ul. 9. května. Ona to není kolikrát ani ubytovna, ale stačí bytový dům. Na zastupitelstvu jsme
se na tomto postupu shodli.
Druhou neděli v září jsme opět přijali pozvání partnerské obce
Stráňavy a vypravili autobus na jejich hody. Autobus jsme zcela naplnili a jsem rád, že se zúčastnilo hodně zástupců spolků
ve městě. Můžeme jim tak tímto poděkovat za jejich činnost.
Po celou dobu sice lilo jako z konve, ale díky vřelému přijetí
a pohostinnosti od bratrů Slováků bylo i tak veselo. Věřím, že
tato tradice bude pokračovat i v dalších letech. Máme tak možnost se společně potkat při takové neformální příležitosti, což
je jistě fajn.
V měsíci říjnu nás čekají volby do parlamentu ČR. Doufám,
že v Budišově bude hojná voličská účast, protože rozhodujeme
o budoucnosti na další čtyři roky. Nadávat u piva umí každý,
ale pokud se nám něco nelíbí, máme tímto příležitost vyjádřit
svůj názor a postoj a podpořit stranu či sdružení, která je nám
programem nejbližší. V záplavě předvolebních hesel a slibů,
které jsou mnohdy úsměvné, to však nemáme jednoduché vybrat si správně.
Ing. Patrik Schramm, starosta 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
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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.
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dne 27. července 2017
(přítomni 4 členové rady města,
Omluven Ing. Pavel Jílek, jednání řídil Ing. Patrik Schramm,
starosta města)
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 34 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši 1 650 000 Kč
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 1111 – Daň z příjmů FO placené plátci +650 000 Kč
0000 - 1211 – Daň z přidané hodnoty
+1 000 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6310 – 5362 – Platby daní a poplatků SR
+650 000 Kč
2212 – 5171 – Opravy a udržování
+1 000 000 Kč
 schvaluje přiložený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na
stavbu „Oprava místní komunikace Dukelská, Budišov
n. B“ ze dne 14. 7. 2017 a pověřuje starostu města podpisem;
 schvaluje výsledek výběrového řízení na obsazení funkce
jednatele společnosti TeSport Budišov n/B., s.r.o. Budišov
n/B. a jmenuje na základě výsledku výběrového řízení jednatelem fy TeSport, Budišov n/B., s.r.o. pana Dušana Anděla, a to ke dni 1. 10. 2017;
dne 21. srpna 2017
(přítomni 4 členové rady města,
Omluven Roman Pecník, jednání řídil Ing. Patrik Schramm,
starosta města)
 schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků
z majetku města:
o katastrální území Budišov n/B.:
parcela č. 282/7 trvalý travní porost - část o výměře cca
1 100 m2.
o katastrální území Guntramovice:
parcela č. 163 ost. plocha - část o výměře cca 700 m2
parcela č. 167 ost. plocha - část o výměře cca 200 m2
 neschvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků
z majetku města:
o katastrální území Guntramovice:
parcela č. 361 ost. plocha - část o výměře cca 3 m2
parcela č. 360 ost. plocha - část o výměře cca 400 m2
parcela č. 359 vodní plocha o výměře cca 53 m2
parcela č. 358 ost. plocha o výměře cca 68 m2
parcela č. 357 ost. plocha - část o výměře cca 250 m2
 doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemků
do majetku města:
o katastrální území Guntramovice:
parcela č. 181 TTP část o výměře část o výměře cca 250 m2
za kupní cenu 70 Kč/m2
parcela č. 1627 ost. plocha - komunikace o výměře cca
297 m2 za kupní cenu 57 Kč/m2
prodávající: V. M.
 schvaluje zveřejnění záměru města na pronájem pozemků
v majetku města:
o katastrální území Podlesí nad Odrou:
parcela č. 2268/29 ostatní plocha – část o výměře cca 240 m2
parcela č. 2268/27 ostatní plocha – část o výměře cca 60 m2
 schvaluje zveřejnění záměru města na směnu pozemku
v majetku města:
do vlastnictví města Budišov n/B. postoupit z vlastnictví
pana L. F, pozemek parcela č. 1846 TTP o výměře 3 685 m2
v katastrálním území Guntramovice;
do vlastnictví pana L. F. postoupit z vlastnictví města Budišov n/B. pozemek parcela č. 1635 ost. plocha – ost. kom.
o výměře 4 662 m2 v Katastrální území Guntramovice.

 schvaluje vyhlášení výběrového řízení a složení výběrové
komise na stavební práce v rámci projektu „Park setkávání ve Starých Oldřůvkách“ a jmenuje tříčlennou hodnotící
komisi ve složení:
Člen komise pro otevírání obálek
Náhradník
Ing. Patrik Schramm
Ing. Pavel Jílek
Miroslav Švancar
Roman Tyl
Gabriela Roháčová, DiS.
Ing. Hana Dlouhá
 doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského
kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Opavsko mezi
Městem Budišov n/B. a Moravskoslezským krajem;
 schvaluje Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 u městaBudišov n/B., s ﬁrmou Audit
Team, s.r.o., se sídlem v Olomouci a pověřuje starostu podpisem smlouvy;
 schvaluje Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného
z prostředků Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko mezi vedoucím partnerem Miastem Wodzisław Śląski
a projektovým partnerem městem Budišov n/B. a pověřuje
starostu města podpisem této Dohody o spolupráci;
 schvaluje ﬁnanční dar dle předloženého materiálu panu
Mgr. Janu Vondroušovi za dlouholetou práci a reprezentaci školy a Města Budišov n/B. po dobu jeho působnosti na
pozici učitele a ředitele Základní školy Budišov n/B., příspěvková organizace v letech r. 1978 - 2017 dle přiloženého návrhu darovací smlouvy, schvaluje darovací smlouvu
a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy;
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 35 ve výdajové části rozpočtu ve výši 1 500 000 Kč:
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
+1 500 000 Kč
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby
+1 500 000 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 36 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši 553 000 Kč
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 1112 – Daň z příjmů FO placená popl. +92 000 Kč
2321 – 2133 – Příjmy z pronájmu movitých věcí +20 000 Kč
3639 – 3111 – Příjmy z prodeje pozemku
+441 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
3399 - 5492 – Dary obyvatelstvu
+ 20 000 Kč
6409 – 5223 – Neinv. transfery církvím a náb. společnostem
+13 000 Kč
2321 – 5171 - Opravy a udržování
+216 000 Kč
2321 – 6121 – Budovy, haly a stavby
+304 000 Kč
 schvaluje udělení výjimky ve výši počtu dětí ve třídách
Mateřské školy Budišov n/B., okres Opava, příspěvková
organizace, a to navýšení počtu dětí ve třídách o 4 děti ve
třídě na počet 28 dětí ve třídě. Tato výjimka se uděluje na
dobu neurčitou;
dne 11. září 2017
(přítomno všech 5 členů rady města, další přítomní: MěÚ
- M. Zatloukalová, Bc. G. Roháčová, DiS, jednání řídil Ing.
Patrik Schramm, starosta města)
 doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemků
z majetku následně:
o katastrální území Budišov n/B.:
parcela č. 249/4 zahrada - část o výměře cca 30 m2 manželům V. a M. N. za kupní cenu 76 Kč/m2
parcela č. 282/7 trvalý travní porost - část o výměře cca
300 m2 manželům J. a E. D. a část o výměře cca 800 m2
manželům J. a L. D. za kupní cenu 76 Kč/m2 + DPH
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parcela č. 3960 ost. plocha - část o výměře 213 m2 manželům M. a K. D. za kupní cenu 76 Kč/m2 + DPH
parcela č.1532/1 zahrada o výměře 37 m2 a parcela č. st.
407/1 část o výměře cca 60 m2 manželům J. a P. M. za kupní cenu 95 Kč/m2
o katastrální území Guntramovice:
parcela č. 1793 ost. plocha - část o výměře cca 40 m2 paní
MUDr. J. Sch. za kupní cenu 38 Kč/m2
parcela č. 167 ost. plocha - část o výměře cca 200 m2 panu
J. H. za kupní cenu 38 Kč/m2
parcela č. 163 ost. plocha - část o výměře cca 250 m2 panu
J. H. a část o výměře cca 450 m2 manželům J. a M. H. za
kupní cenu 38 Kč/m2
o katastrální území Podlesí nad Odrou:
parcela č. 2268/29 ostatní plocha – část o výměře cca 30 m2 pozemek pod stavbou – garáž paní I. P. za kupní cenu 77 Kč/m
m2;
doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnost pro oprávněného ČEZ
Distribuce, a.s. spočívající v právu oprávněného umístit,
provozovat, opravovat a Zařízení distribuční soustavy na
dotčených nemovitostech; rozsah věcného břemene je vymezen v geom. plánu č. 1148-289/2016, který je přílohou
smlouvy; věcným břemenem budou zatíženy pozemky: ppč.
2255/2, 3028/2 a 2270/3, k. ú. Budišov n/B.; věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 17 000 Kč.
+ DPH; doporučuje zastupitelstvu města pověřit podpisem
smlouvy starostu města;
schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků
z majetku města:
o katastrální území Guntramovice:
parcela č. 306 ost. plocha - část o výměře cca 250 m2
parcela č. 770 ost. plocha - část o výměře cca 100 m2
parcela č. 771/1 ost. plocha - část o výměře cca 550 m2
doporučuje zastupitelstvu města schválit převod nemovitostí – pozemky rekreační středisko Zálesí v katastrálním
území Budišov n/B.:
parcela č. 2254/1 ost. plocha - sportoviště a rekreační plocha část o výměře cca 4 800 m2
parcela č. 2254/13 ost. plocha - sportoviště a rekreační
plocha o výměře 1 093 m2 Společnosti R&L Niňos s.r.o.,
Náměstí Svobody 7, Přerov, za kupní cenu 50 Kč/m2;
schvaluje zveřejnění záměru města na bezúplatný převod
nemovitostí z majetku města:
o katastrální území Budišov n/B.:
pozemek parcela č. st. 61 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 144 m2, součástí je stavba s č. p. 30, obč. vyb.
pozemek parcela č. st. 62 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 425 m2, součástí je stavba s č. p. 29, obč. vyb.
pozemek parcela č. st. 60 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 100 m2;
schvaluje závaznou část Plánu odpadového hospodářství
města Budišov n/B.;
schvaluje zveřejnění záměru města Budišov n/B. na pronájem bytu č. 11, na ulici náměstí Republiky č. p. 158 v Budišově nad Budišovkou, jedná se o byt II. kategorie, nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 11. 2017 na dobu určitou
3 měsíce, dle Občanského zákoníku;
schvaluje zveřejnění záměru města Budišov n/B. na pronájem bytu č. 3, na ulici Křivá č. p. 672 v Budišově nad
Budišovkou, jedná se o byt I. kategorie, nájemní smlouva
bude uzavřena od 1. 11. 2017 na dobu určitou 3 měsíce, dle
Občanského zákoníku;

 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov n/B. na pronájem bytu č. 12, na ulici Pivovarská č.p. 317 v Budišově nad
Budišovkou, jedná se o byt I. kategorie, nájemní smlouva
bude uzavřena od 1. 11. 2017 na dobu určitou 3 měsíce, dle
Občanského zákoníku;
 schvaluje vyhlášení dne ředitelského volna dne 29. 9. 2017
dle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
a schvaluje pro tento den přerušení činnosti školní družiny
při Základní škole Budišov n/B., okr. Opava, p. o. dle §8
vyhlášky č. 74/2005;
 schvaluje realizaci záměru vybudování a provozování bytového domu s pěti vstupními bytovými jednotkami a realizaci záměru vybudování a provozování bytového domu
s devíti bezbariérovými upravitelnými pečovatelskými bytovými jednotkami;
 schvaluje darovací smlouvu mezi Farním úřadem Budišov
n/B. a městem Budišov n/B., jejímž předmětem je ﬁnanční
dar dle přiloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem
darovací smlouvy;
 schvaluje přiloženou Smlouvu o poskytnutí auditorských
služeb s ﬁrmou Audit Team, s.r.o. se sídlem v Olomouci za
účetní období roku 2017 a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy;
 neschvaluje přijetí trvale nepotřebného majetku - vozidla
Fabia COMBI,RZ: 1T9 9721, nabízený organizací Technické služby města Budišov n/B., příspěvková organizace, schvaluje organizaci Technické služby města Budišov
n/B., příspěvková organizace prodej trvale nepotřebného
majetku, vozidla FABIA COMBI,RZ: 1T99721, minimálně
za cenu dle znaleckého posudku + náklady na znalecký
posudek;
 doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtový výhled na období r. 2018 - 2022;
 doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o výpůjčce movitých věcí (Projekt inkluzivního vzdělávání na
Vítkovsku) mezi Mateřskou školou Budišov n/B., okres
Opava, příspěvkovou organizací a městem Budišov n/B. dle
přiloženého materiálu;
 doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o výpůjčce movitých věcí (Projekt inkluzivního vzdělávání na
Vítkovsku) mezi Základní školou Budišov n/B., okres Opava, příspěvkovou organizací a městem Budišov n/B. dle přiloženého materiálu;
 doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o výpůjčce movitých věcí (Projekt inkluzivního vzdělávání na
Vítkovsku) mezi Centrem inkluze o.p.s., Velké Hoštice
a městem Budišov n/B. dle přiloženého materiálu;
 schvaluje výsledek hospodaření města a příspěvkových organizací za I. pololetí roku 2017;
 doporučuje zastupitelstvu města na základě přiložených podkladů bankovních ústavů sjednat smlouvu
o poskytnutí úvěru na financování rozpočtových potřeb
(svozového vozidla pro TS) mezi Technické služby Budišov n/B. p.o. a Komerční bankou, a.s. , typ úvěru na
8 let, úvěr s pohyblivou úrokovou sazbou 0,71 ve výši
3 725 623 Kč;
 bere na vědomíí předložené vyúčtování poskytnuté dotace
dle Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dotaci na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby, tj. zajištění služeb obecného
hospodářského zájmu s obchodní ﬁrmou TeSport Budišov
n/B., s.r.o. a pověřuje vedoucí ﬁnančního a správního odboru k poukázání druhé části schválené dotace (500 000 Kč);
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 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 37 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši 1 000 000 Kč
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 1111 – Daň z příjmů FO placená plátci +500 000 Kč
0000 – 1211 – Daň z přidané hodnoty
+500 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby
+1 000 000 Kč
 schvaluje přiložený Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Stavební úpravy autobusové čekárny“ ze dne 5. 4. 2017
a pověřuje starostu města podpisem;

 doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej motorového vozidla TATRA T 148 P CAS 32 –T 148 RZ OVC
74-32, (speciální cisternová automobilová stříkačka), doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu na odprodej a doporučuje zastupitelstvu města pověřit starostu
města podpisem této smlouvy;
 schvaluje vyplacení jednorázové odměny Bc. Josefu Poljakovi, řediteli Střediska volného času dle přiloženého materiálu;
 schvaluje opravy místních komunikací dle předložené cenové nabídky.

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 27. září 2017
(Přítomno 13 členů zastupitelstva města, omluveni: R. Němec, Mgr. K. Molková, další přítomní: MěÚ - Ing. H. Dlouhá,
M. Zatloukalová., jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta
města)
 schválení programu, hlasování o každém bodu programu
zvlášť, veřejně, zdvižením ruky
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje Smlouvu o výpůjčce movitých věcí (Projekt inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku) mezi Mateřskou školou Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvkovou organizací
a městem Budišov nad Budišovkou dle přiloženého materiálu;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje Smlouvu o výpůjčce movitých věcí (Projekt inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku) mezi Základní školou Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvkovou organizací
a městem Budišov nad Budišovkou dle přiloženého materiálu;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje Smlouvu o výpůjčce movitých věcí (Projekt inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku) mezi Centrem inkluze
o.p.s.,Vítkov a městem Budišov nad Budišovkou, dle přiloženého materiálu;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 Ing. F. Vrchovecký se omlouvá za pozdní příchod
 schvaluje střednědobý výhled na období r. 2018 – 2022;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Národní dům Budišov nad Budišovkou dle přiloženého
materiálu a pověřuje starostu a místostarostu podpisem zřizovací listiny;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje závazné ukazatele u příspěvkové organizace Národní dům na rok 2017 - příspěvek na provoz, opravy a údržbu
v celkové výši 500 000 Kč;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje na základě § 27, odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění











pozdějších předpisů, přijetí ﬁnančního daru Základní škole Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvkové organizaci:
v roce 2017 ve výši 17 437 Kč (na školní rok 2017/2018 na
období do 31. 12. 2017)
v roce 2018 ve výši 43 407 Kč (na školní rok 2017/2018 pro
období od 2. 1. 2018 do 29. 6. 2018)
od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se sídlem
Praha 4 na ﬁnancování obědových služeb dětí, žáků základní
školy; ﬁnanční dar bude použit pouze k výkonu činnosti, pro
kterou byla příspěvková organizace zřízena.
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
schvaluje přijetí dotace z ERDF - projekt „Společně na horách“, reg. číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001116 pro Základní školu Budišov nad Budišovkou, p.o. v roce 2017 a 2018
v celkové výši nákladů projektu 397.664,18 Kč (přepočtem
kurzu 26,045 Kč k 25.9.2017), tj. 15.268,35 EUR,
R dle přiložené žádosti příspěvkové organizace, schvaluje předﬁnancování
projektu ve výši 339 000 Kč (85 % z celkové výše nákladů, přepočtem kurzu k 25.9.2017), tj. 12 978,09 EUR formou smlouvy
o návratné ﬁnanční výpomoci a předﬁnancování ve výši 15 %
z celkové výše nákladů z vlastních zdrojů příspěvkové organizace, schvalujee přiloženou smlouvu o návratné ﬁnanční výpomoci ve výši 339 000 Kč na předﬁnancování projektu dle bodu
b) tohoto usnesení a pověřuje starostu podpisem smlouvy;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
schvaluje přiloženou smlouvu o úvěru na ﬁnancování svozového vozidla s nástavbou ve výši 3 725 623 Kč mezi Komerční
bankou, a.s. Praha a Technickými službami města Budišov nad
Budišovkou, příspěvkovou organizací dle přiloženého materiálu a pověřuje ředitele Technických služeb města Budišov nad
Budišovkou, příspěvková organizace podpisem smlouvy;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
rušíí usnesení zastupitelstva města ze dne 26. 9. 2012 č. 7 bod
a) a b). (odprodej nemovitosti pozemek parce.č. 2254/1 o výměře 21 515 m2 panu Janu Tichánkovi – areál rekreačního střediska „Zálesí“.);
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
schvaluje dotaci na investice na částečné ﬁnancování svozového vozidla ve výši 500 000 Kč a schvaluje úpravu závazných
ukazatelů příspěvkové organizace na rok 2017 zvýšením o 500
000 Kč; schválený závazný ukazatel na rok 2017 v celkové
výši 8 200 000 Kč;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
schvaluje převod pozemků z majetku následně:
o katastrální území Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 249/4 zahrada - část o výměře cca 30 m2 manželům
V. a M. N. za kupní cenu 76 Kč/m
m2
parcela č. 282/7 trvalý travní porost - část o výměře cca
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300 m2 manželům J. a E. D. část o výměře cca 800 m2 manželům J. a L. D. za kupní cenu 46 Kč/m
m2 + DPH
parcela č. 3960 ost. plocha - část o výměře 213 m2 manželům
M. a K. D. za kupní cenu 46 Kč/m
m2 + DPH
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
R. Pecník se omlouvá za pozdní příchod
parcela č.1532/1 zahrada o výměře 37 m2 a parcela č. st. 407/1
část o výměře cca 60 m2 manželům J. a P. M. za kupní cenu
95 Kč/m
m2
o katastrální území Guntramovice:
parcela č. 1793 ost. plocha - část o výměře cca 40 m2 paní
MUDr. J. Sch. za kupní cenu 38 Kč/m
m2
parcela č. 167 ost. plocha - část o výměře cca 200 m2 panu J. H.
za kupní cenu 38 Kč/m
m2
parcela č. 163 ost. plocha - část o výměře cca 250 m2 panu
J. H. a část o výměře cca 450 m2 manželům J. a M. H. za kupní
cenu 38 Kč/m
m2
o katastrální území Podlesí nad Odrou:
parcela č. 2268/29 ostatní plocha – část o výměře cca 30 m2
pozemek pod stavbou – garáž paní I. P. za kupní cenu 77 Kč/m
m2
(13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
neschvaluje převod pozemků z majetku města:
o katastrální území Guntramovice:
parcela č. 361 ost. plocha - část o výměře cca 3 m2
parcela č. 360 ost. plocha - část o výměře cca 400 m2
parcela č. 359 vodní plocha o výměře cca 53 m2
parcela č. 358 ost. plocha o výměře cca 68 m2
parcela č. 357 ost. plocha - část o výměře cca 250 m2
(13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
schvaluje bezúplatný převod nemovitostí z majetku města:
o katastrální území Budišov nad Budišovkou:
pozemek parcela č. st. 61 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
144 m2, součástí je stavba s č. p. 30, obč. vyb.,
pozemek parcela č. st. 62 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
425 m2, součástí je stavba s č. p. 29, obč. vyb.,
pozemek parcela č. st. 60 zastavěná plocha a nádvoří - část
o výměře cca 100 m2
organizaci „Národní dům Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace“, IČO 06324606, se sídlem Partyzánská 229,
747 87 Budišov nad Budišovkou a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy;
(13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
schvaluje převod nemovitostí – pozemky rekreační středisko
Zálesí v katastrálním území Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 2254/1 ost. plocha - sportoviště a rekreační plocha
část o výměře cca 4 800 m2
parcela č. 2254/13 ost. plocha - sportoviště a rekreační plocha
o výměře 1 093 m2 Společnosti R&L Niňos s.r.o., Náměstí
Svobody 7, Přerov za kupní cenu 50 Kč/m
m2;
(13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
schvaluje výkup pozemků do majetku města:
o katastrální území Guntramovice:
parcela č. 181 TTP část, která je dle GP č. 004565-35/217
označena jako parcela č. 181/2 o výměře 207 m2 za kupní cenu
70 Kč/m
m2, tj 14 490 Kč
parcela č. 1627 ost. plocha - komunikace o výměře cca 297 m2
za kupní cenu. 16 000 Kč
prodávající: V. M., bytem Guntramovice
(13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnost
pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. spočívající v právu
oprávněného umístit, provozovat, opravovat a Zařízení distribuční soustavy na dotčených nemovitostech; rozsah věcného















břemene je vymezen v geom. plánu č. 1148-289/2016, který
je přílohou smlouvy; věcným břemenem budou zatíženy pozemky ppč. 2255/2, 3028/2 a 2270/3, k.ú. Budišov nad Budišovkou; věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve
výši 17 000 Kč + DPH a pověřuje podpisem smlouvy starostu
města;
(13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
schvaluje odprodej motorového vozidla TATRA T 148 P CAS
32 – T 148 RZ OVC 74-32, (speciální cisternová automobilová
stříkačka), schvaluje kupní smlouvu na odprodej a pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; Ing. F. Vrchovecký nebyl přítomen
hlasování, usnesení bylo přijato)
schvaluje Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na území
Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Opavsko mezi Moravskoslezským krajem a městem Budišov nad Budišovkou a pověřuje starostu města podpisem této
smlouvy;
(13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
bere na vědomí informaci o prodeji areálu bývalých dřevařských závodů a pověřuje starostu města dalším postupem;
(13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
bere na vědomí informace k projektové dokumentaci Stavební úpravy Národního domu;
(13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnost
č. IP-12-8012899/VB/1, pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s.
spočívající v zajištění práv oprávněného související se stavbou
zařízení distribuční soustavy - podzemní vedení NN, přípojková skříň; věcným břemenem bude zatížen pozemek ppč.:
274//9, 4046, 4036, k.ú. Budišov nad Budišovkou; věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 1 000 Kč
+ DPH; pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
(13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-128014031/VB1 Budišov n.B., p.č. 4/3, Město, smyčka KNN
ČEZ Distribuce, a.s. spočívající v právu oprávněného umístit,
opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na dotčených nemovitostech, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci; věcným břemenem bude zatížen pozemek parcel č. st.
43, součástí je stavba s č. p. 685 obč. vyb. a parcela č. 3568/17
ost. plocha, k.ú. Budišov nad Budišovkou.; věcné břemeno
se bude zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 1 000 Kč
+ DPH; pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
(13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
schvaluje případné doplnění ﬁnanční kapacity společnosti
Centrum inkluze o.p.s. v rámci realizace projektu „Most k porozumění“;
(13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
schvaluje předložení žádosti o ﬁnanční příspěvek v rámci
výzvy Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko za
účelem realizace projektu „Doplnění infrastruktury stezky rozhleden v Euroregionu Silesia - Wodzisław Śląski- Budišov nad
Budišovkou“, schvaluje zabezpečení realizace projektu po
rozhodnutí o schválení projektu, schvaluje použití přebytku
hospodaření města z let 2017 a 2018 na doﬁnancování akce
„Doplnění infrastruktury stezky rozhleden v Euroregionu Silesia - Wodzisław Śląski- Budišov nad Budišovkou“ ve výši
15 % z celkových oprávněných výdajů na projekt ve výši max.
60 000 EUR;
(11 pro, 2 proti – Ing. F. Vrchovecký, Mgr. P. Franěk, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
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ZPRÁVY MĚSTSKÉ POLICIE
 1. 8. 2017, 18.00 hod. přijetí oznámení – poškozená petlice na garážových vratech u rodinného domu na ul.
ČSA. Kontrolou místa
bylo zjištěno, že došlo
k poškození petlice
garážových vrat majitele, který v Budišově
dlouhodobě nepobývá,
navíc je veden o uvedený objekt dlouhodobý spor v souvislosti
s určením vlastnictví.
MP se pokusí vyrozumět současného majitele a objekt opakovaně zkontroluje.
19.30 hod. - řešení oznámení - pohyb skupiny podezřelých
osob v prostoru ulic Dukelská a Bezručova v Budišově.
Osoby zde pojížděly ve vozidle zelené barvy a údajně nahlížely do objektů, které se zde nacházejí. Pátrání po podezřelých – tito před příjezdem hlídky MP z místa odjeli
mimo Budišov.
21.30 hod. - zajištění asistence RZS Opava při nakládání
pacientky na ul. Partyzánské.
 2. 8. 2017, 23.30 hod. - rušení nočního klidu skupinou osob
ve středu města.
 3. 8. 2017, 18.30 hod. - přijetí oznámení o vzájemném fyzickém napadání mezi osobami. Na místě bylo zjištěno, že
jsou oba muži v silně podnapilém stavu. Z tohoto důvodu
byli oba vyzváni, aby od svého jednání upustili, a událost
bude s nimi řešena až po jejich vystřízlivění.
 6. 8. 2017, 16.15 hod. - řešení oznámení - provozování
hlučných činností v místní části Podlesí v rozporu s vyhláškou města – tzv. nedělní klid. Jednání s majitelem pozemku
– tento zde upravoval terén s pomocí kolového bagru. Zmíněné jednání není v rozporu s vyhláškou města.
16.30 hod. - řešení oznámení o krádeži dřeva z lesního pozemku soukromého majitele. Pořízení fotodokumentace pro
další řízení v uvedené věci.
 7. 8. 2017, 19.20 hod. - opětovné oznámení o pohybu osob
– tyto si údajně „tipují“ místo ke krádeži materiálu z uzavřeného objektu na ul. Dukelské. Pátraní po osobách.
 9. 8. 2017, 17.00 hod. - telefonické oznámení - osoba řídící motorové vozidlo bez oprávnění. Kontrola kamerového
systému a následný výjezd služebním vozidlem. Uvedené
vozidlo hlídka MP nalezla odstavené u bytového domu na
ul. Berounské – řidič se již ve vozidle nenacházel.
 10. 8. 2017, 06.00 hod. - zajištění místa události – spoluprá-














ce se složkami IZS, asistence při odstranění spadlého stromu – směr Guntramovice.
16.00 hod. -asistence na žádost RZS – bezvládně ležící muž
na ul. Dukelské. Záchranáři na místě posléze zjistili, že muž
je silně podnapilý a lékařské ošetření nepotřebuje. Hlídka
jej po dohodě s příbuznými dopravila do místa bydliště.
14. 8. 2017, 17.00 hod. - kontrola kamerových záznamů na
základě žádosti účastníka dopravní nehody, ke které došlo
dne 11. 8. 2017 ve středu města.
17. 8. 2017, 22.20 hod. - přijetí oznámení o rušení nočního
klidu na ulici ČSA skupinou mladistvých – tito zde hráli na
kytaru. Osoby se před příjezdem hlídky MP z místa vzdálily.
23.30 hod. - stejná skupina osob rušila noční klid na náměstí Republiky. Věc vyřešena na místě – osoby z náměstí
odešly.
18. 8.2017, 22.30 hod. - oznámeno vniknutí skupiny osob
do areálu TS Budišov nad Budišovkou. Osobám se podařilo
z místa uniknout. Pátrání ve spolupráci s hlídkou PČR OO
Vítkov.
19. 8. 2017, 19.00 hod. - kontrola kamerového systému podezřelé chování skupiny osob. Výjezd vozidlem na Halaškovo náměstí. Zde bylo zjištěno, že zde došlo k fyzickému napadení osoby. Spolupráce s hlídkou PČR OO Vítkov
– ustanovení osoby pachatele, který byl po incidentu zaznamenán MKS. Předání věci hlídce PČR.
23. 8. 2017, 07.00 hod. - stížnost majitelky rodinného domu
na ul. Komenského – nezletilí poškozují a zcizují květiny na
její zahradě - k tomuto mělo dojít asi před týdnem. Hlídka
MP se při svých kontrolách zaměří na tuto lokalitu.
15.30 - 17.00 hod. - oznámeno znečištění vodní plochy rybník na ul. Berounské - vyrozumění pracovníka vodoprávního úřadu – MěÚ Vítkov. Ten posléze konstatoval, že
se jedná o znečištění biologického původu – uhynulé sinice.
Propláchnutí rybníka posléze zajistili členové rybářského
svazu, kteří mají vodní plochu v užívání.
19.00 hod. - přijetí žádosti PČR OO Horní Benešov - pátrání po hledané osobě. Kontrola míst, kde by se muž mohl
v Budišově zdržovat – telefonické předání poznatků.
24. 8. 2017, 22.30 hod. - zjištěna bezvládně ležící silně podnapilá žena na ul. Nábřeží v Budišově. Jelikož tuto nebylo
možno předat nikomu z příbuzných, byla žena umístěna na
PZS v Opavě k vystřízlivění.
31. 8. 2017, 8.30 hod. - přijetí oznámení ženy, která uváděla, že byla opakovaně obtěžována chováním mladíka,
který ji pozoroval a dopouštěl se v její přítomnosti hrubé
neslušnosti. Jelikož se v souvislosti s pachatelem nejednalo
o ojedinělou událost, byla věc postoupena PČR k dalšímu
opatření.
Baroň Milan, vedoucí strážník MP

ŠKOLSTVÍ

Začátek roku v budišovské základní škole
Školní rok začal tradičně u budovy radnice za hezkého byť chladného počasí v 8.00 v pondělí 4. září. Věříme, že žáci i rodiče už se
na školu těšili… Do prvního ročníku letos nastoupilo 27 žáků,
přičemž se tento počet o jednoho zvýšil ještě v průběhu měsíce
září. Na první ročník je to relativně dost dětí, bohužel je počet

vyšší také díky tomu, že tři žáci první ročník opakují (v tomto
směru budeme apelovat ve školním roce u rodičů předškoláků na
školní zralost dětí). V prvním ročníku máme také asistentku pedagoga pro žáky se speciﬁckými poruchami učení. Alespoň takto
je práce třídní učitelky, paní Jany Horákové, částečně ulehčena.
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Během prvního měsíce školy se toho poměrně dost událo:
15. září přilétli na fotbalové hřiště draví ptáci, aby se předvedli našim žáků a dětem z místní mateřské školy. Respekt a obdiv
patří těmto opeřencům.
Díky MAS Opavsko byly škole na 14 dní zapůjčeny různé
deskové hry – tento počin se nám letos velmi hodil, neboť
od listopadu na obou stupních ZŠ bude probíhat Klub logiky
a deskových her ﬁnancovaný z prostředků Evropské unie –
konkrétně tedy z projektu ŠABLONY 2017 CZ.02.3.68/0.0/0.
0/16_022/0006787, který je spoluﬁnancován z Evropské unie
v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání (OP VVV). Kroužky poběží ve středu od 13.45 do 15.15
(budova nám. Republiky, Mgr. Iveta Krpcová) a ve čtvrtek od
14.00 do 15.30 (Halaškovo náměstí, Mgr. Rostislav Kulišan).
Díky zapůjčeným hrám jsme mohli realizovat „Odpoledne
deskových her“ ve čtvrtek 21. září, od 14 do 16 hod., které
můžeme hodnotit jako velmi vydařené. Škoda jen, že zájem
projevili hlavně žáci nižšího stupně.
Kroužky a zájmová činnost jsou jednou z činností dětí během
jejich školní docházky, která by měla být podporována snad
na všech frontách. Proto jsme se snažili doladit kroužky společně se Střediskem volného času, p. o. a rádi jsme tak přijali pozvání i na den otevřených dveří v SVČ, který se konal
v pátek 22. září. Žáci 1. až 4. tříd měli možnost vidět klubovny,
zahrát si hry, dozvědět se o nabídce kroužků. Pokud můžeme tímto způsobem apelovat na vás, rodiče, prosíme, snažte
se posílat děti do kroužků (nemusí mít každý den jeden, ale
jeden týdně by určitě byl vhodný) a podporujte jejich zájmy
a talent v různých činnostech. Nespoléhejte se na to, že dítě si
aktivní činnost samo vyhledá – je to omyl, člověk je bohužel
tvor od přírody líný a nečinnost vede pouze k aktivitám typu
hraní počítačových her či jiných pasivních aktivit, které nelze
za skutečné koníčky považovat. Bohužel ani bezcílné poﬂakování se po venku není zájmovou činností, i když samozřejmě
k určitému období lidského života prostě patří.
Závěr měsíce byl pak žákům zpestřen zejména dnem tzv. ředitelského volna navíc. Učitelé se neulívali ze svých povinností
– jen se trochu jinak učili vzájemné spolupráci a komunikaci
v rámci outdoorového školeníí v RS Zálesí.
O všech aktivitách se můžete dozvědět více či zhlédnout fotky
buď na webových stránkách školy – nově na www.skolabudisov.cz - některé odkazy jsou stále ještě trochu ve výstavbě,
a dále na facebookovém proﬁlu školy - https://www.facep
book.com/skolabudisov/.
Co plánujeme?
Vážení rodiče, přijďte určitě v úterý 17. října na vyšší stupeň
školy na osvětovou besedu, která začne v 15.30, kde vám naši
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pedagogové poradí, co dělat a kam se obracet v případě, že
máte dojem, že to vašemu dítěti ve škole prostě nejde – během
besedy se dozvíte, kdo všechno může vašim dětem pomoci,
jaký dopad má vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně na další vzdělávání, a taky můžete ochutnat koláč, co upečou
žákyně 7. – 9. ročníku ve volitelném předmětu domácnost 
Ještě je pár věcí, které bychom rádi avizovali již v tomto čísle BZ:
28. října bude stezka plná strašidel v prostorách školy (ko-

nečně budou mít žáci reálný důvod bát se školy…)!
3. prosince v neděli se budova školy otevře pro návštěvníky
vánočního jarmarku, který bude součástí akce „Budišovský
advent“.
12. prosince pak rádi uvítáme všechny zájemce na dni otevřených dveříí – ten potrvá od rána až do 16.00. Takže se určitě
přijďte podívat, budeme se těšit!
Pedagogové ZŠ Budišov nad Budišovkou

„O sprostém slovu inkluze“
aneb poškozuje inkluzivní princip vzdělávání
místní základní školu?
O inkluzi se toho v posledních letech řeklo a napsalo tolik, že
snad už ani její propagátoři včetně pracovníků školství často
neví, kde je pravda. Bohužel na povrch vyplouvají fráze a prohlášení různých a různě známých osobností, které toho buď
vědí málo, nebo některé aspekty překrucují dle vlastního uvážení ve svůj prospěch. Důležité je samozřejmě čeřit vodu, mást
veřejnost odbornými termíny a poukazovat na nezdary. Vše
možná skutečně nastartoval onen precedens u soudu ve Štrasburku, který poukázal na diskriminační postup školy v případě
zařazení romských žáků do tehdy tzv. zvláštní školy (2007).
Na základě tohoto verdiktu se údajně MŠMT mělo začít zaobírat postupy škol při zařazování žáků do škol speciálních a vymyslelo prý inkluzi. Zda to bylo či nebylo špatně, ukáže až čas
– nikoliv rok po spuštění inkluzivního vzdělávání na školách.
Protože mi to nedá, cítím povinnost alespoň těm z laické veřejnosti, kteří se částečně zajímají o školství v Budišově, sdělit můj
názor na inkluzívní princip vzdělávání v místní ZŠ. Budišovská
základní škola odjakživa nedělala rozdíl mezi původem žáků.
Napsala bych to otevřeněji, ale protože ctím určitou etiku, nemohu oﬁciálně použít pojmy, které by mohly určitou skupiny
obyvatelstva diskriminovat. A osobně si myslím, že tento přístup k žákům byl jediný správný a zejména spravedlivý. Místní
škola se snažila pomáhat všem bez rozdílu tak, aby jak dítě, tak
i rodič byli pokud možno spokojení. To, že postupem času někteří školu haněli za to, že se „nezbavuje“ těch, kteří jí spíš působí problémy a nedělají dobré jméno, bylo možná logické, ale
asi ne správné. Všechny děti, pokud jim to zdraví a určitá míra
intelektu dovolí, mají beze sporu právo chodit do místní školy.
Jestliže denně potkáváme různé obyvatele města, musíme počítat s tím, že jejich děti navštěvují místní základní školu, a kde
jinde než právě ve škole je možné nastavit určitá pravidla soužití, vzájemný respekt či tolerování odchylek? Z výše uvedeného
vyplývá, že budišovská základní škola byla vždycky inkluzivní,

a je dokonce možné říci, že díky tomu, že pedagogové už delší dobu pracují s žáky z různých rodin a skupin obyvatelstva,
s různými speciﬁckými poruchami učení či různým stupněm
tělesného postižení, jsou tito učitelé do jisté míry i odborníky na
inkluzivní princip vzdělávání. Během krátké doby svého působení mohu říci, že všichni pedagogové základní školy přistupují
k žákům tak, aby mohli do jisté míry respektovat jejich možnosti ve výkonu, a snaží se všem žákům bez rozdílu skutečně ve
vzdělávání pomáhat. A to je podstata inkluzivního vzdělávání.
Druhou stranou mince zůstává, zda touto „pomocí“ méně nadaným/schopným/… netrpí běžné či dokonce talentované děti.
Toť otázka, která může vybízet k určité logice, že tyto děti určitě jsou „stopnuty“ ve svém rozvoji. Vzhledem k uplynulým
rokům, kdy ze školy vyšla už celá řada absolventů, si to ovšem
nemyslím. Pokud vím, tak místním pedagogům prošla pod
rukama řada žáků průměrných, ale i nadprůměrných – těch,
kteří např. přešli na víceleté gymnázium, protože na to skutečně „měli“, těch, kteří i po absolvování 9. třídy byli úspěšní
na středních a vysokých školách. Nedomnívám se, že inkluze
jako taková šikovné či talentované žáky „poškodila“.
V neposlední řadě je nutné zmínit ještě jeden aspekt: inkluzivní
vzdělávání tak, jak jej nastavilo MŠMT v září loňského roku,
budišovské základní škole pomohlo zejména v oblasti ﬁnancování tzv. podpůrných opatření – tzn. pokud je žák vyšetřen ve
školském poradenském zařízení (např. pedagogicko-psychologická poradna) a je mu přiznán určitý stupeň znevýhodnění, je
tento většinou kompenzován nějakou pomocí – např. hodinou
pedagogické intervence (doučování, logopedická náprava),
speciální didaktickou pomůckou, či asistentem pedagoga. Dříve byl poměrně problém tyto kompenzační prvky uhradit – škola se sama musela podílet na ﬁnancování těchto opatření. Nově
jsou uvedené podpůrné prostředky slušně hrazeny ze speciální
rozpočtové „škatulky“ MŠMT. Mimochodem i to je v poslední
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době časté téma napadání inkluze – že inkluze stojí stát strašný
prachy… Jenže v případě budišovské základní školy jsou to náklady vskutku oprávněné a je jen dobře, že na tyto peníze může
škola dosáhnout. Princip společného vzdělávání a s tím související zákony a vyhlášky tedy místní ZŠ ulehčují i ﬁnančně.
Musím připojit ovšem ještě jednu subjektivní skutečnost, která hovoří pro inkluzivní vzdělávání. Jestliže chceme, aby ve
městě přibývalo lidí s určitým vzděláním, je velmi nepravděpodobné, aby tito přicházeli „odjinud“. Budišov bohužel není
lokalitou, která by byla pro „cizince“ až tak atraktivní (snad jen
díky klidu a místním luhům a hájům sem často cizí zavítají).
Je nutné si tyto lidi (rozuměj vzdělané) vypěstovat a možná
i vychovat. Aby se pak nelekli složení obyvatelstva, neodmítali život zde kvůli existenci např. ubytoven či jiných ne pří-

liš vábně vypadajících věcí ve městě. Pokud tito vzdělaní lidé
mají zůstat, musí tu mít samozřejmě práci, ale musí být do jisté míry i zvyklí na místní kolorit, na zvláštní kulturní folklór,
který zde panuje a který se týká místních občanů. Pak se tedy
nabízí otázka – kde jinde než třeba ve škole se tomuto mohou lidé naučit? Budeme-li totiž určitou skupinu segregovat,
pak nemůže logicky dojít k soužití. Škola a i školka v tomto
směru zaujímají velmi speciﬁcké místo a inkluze je jen jedním
z principů, které se zde uplatňují – zvyknou-li si na sebe děti ve
školce a ve škole, nebude jim zatěžko vyjít spolu i v běžném
občanském životě. Proto opravdu nepovažuji inkluzi za škodlivou a dokonce ani ne za omezující.
Omezující je totiž jen náš úhel pohledu.
Mgr. Natálie Jaššová

Co jsme zažili o prázdninách
s podporou Nadačního fondu Albert
Díky ﬁnanční podpoře Nadačního fondu Albert jsme mohli v letošním roce
podporovat nadané
a talentované děti.
Sára, Nela, Julča,
Mariana a Pavel rozvíjeli
eli své pohybové dovednosti v gymnas
gymnastickém kroužku SGD Špičková – Opava. Nadační fond Albert
(NFA) hradil dětem zápisné. Celoroční dřina a tréninky se vyplatily, holky cvičily i ve volném čase doma a na jejich první gymnastické soutěži v květnu 2017 se neztratily – mezi dětmi, které
cvičí mnohem častěji a déle, skončily v horní výsledkové části.
Pavel (a kluků zde bylo jen několik), byl dokonce nejlepší v jedné
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z individuálních disciplín. Počáteční tréma byla rychle překonána
a teď už se děti těší na pokračování kroužku i na další soutěže.
S pomocí NFA se děti zúčastnily také individuálních letních
prázdninových táborů – Pepík se mohl těšit na rybářský tábor
SVČ Budišov nad Bud., odkud nám přivezl jako dárek rybu,
a dalších pět dětí si užilo týden na rodinném ranči Gábiny
Richterové v Klokočově. Tábor Malý farmář jim nabídl každodenní pobyt mezi koňmi, pejsky a dalšími zvířaty na malé
útulné farmě a romantické nocování v dřevěných srubech.
Přínosem táborů je kromě jejich základního zaměření také to,
že děti mohou navazovat a rozvíjet přirozené sociální vztahy
mimo prostředí dětského domova.
Podobně byly z projektu podpořeny dívky v ZUŠ Vítkov,
kterou navštěvují již několikátým rokem a zlepšují se ve hře
na baskřídlovku, ﬂétnu, trubku a klavír.
Nadační fond Albert také přispěl k podpoře studentů, a to ﬁnančním podílem
na jízdné pro středoškoláky na maturitních oborech
v Ostravě a zakoupením studijního
notebooku pro Nikolu, která ﬁnišovala se závěrečnými
zkouškami na University of Glasgow
ve Skotsku.
S podporou
NFA
bude i letos uspořádán také tradiční
turnaj
dětských
domovů v malé
kopané
Budíšek
Cup 2017, v sobotu
7. 10. v 9.00 hodin.
Kluci zde uplatní

zkušenosti z tréninků a zápasů pod vedením trenérů TJ Spartak
– členské příspěvky nám uhradil rovněž NFA.
Nadačnímu fondu děkujeme za podporu – výše popsané příběhy dětí určitě ukazují, že aktivity Nadačního fondu Albert
v sociální sféře jsou užitečné a smysluplné. Tety a strejdové
z domova si pak ještě větší měrou zaslouží poděkování za trpělivost, s jakou děti v jejich zájmech podporují
Bc. Daniel Štencel

Letní tábor Barnov pro děti z dětského domova
Nebylo by správné léto bez tábora na Barnově.
Největší sportovní akcí tábora byl bezesporu triatlon, který pro
děti uspořádal Tomáš Slavata, závodník a organizátor amatér-

ských triatlonových závodů pro děti. Tomáš tentokrát se svým
přívěsem plným kol a jiného vybavení dorazil na pět dní přímo
za námi a kromě závodu také za horkých dnů vozil menší tábor-
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níky na svém motorovém člunu po přehradě. Pro děti byl sportovním vzorem, při jedné z vyjížděk na kolech velmi podrobně
zmapoval bludiště cest v okolí a byl téměř poražen, nebýt té
poslední zatáčky. Triatlonový závod se povedl - plavání, kolo
a běh v jednom horkém letním dni dal dětem pořádně zabrat
a musíme uznat, že většina šla do závodu s plným nasazením.
Na trati nechaly děti všechny síly. Dozvěděly se také, proč nejít do plavání hned naplno, jak důležité je mít na břehu dobře
rozvázané a nachystané boty, a proč si nejdřív nasadit přilbu,
a teprve poté obuv. Tomovi za bezva dny na dálku děkujeme.
Tento rok jsme zvolili téma klukům (i holkám) blízké. Posadili
jsme jim na hlavy vojenské čepice a na vojenském hracím plánu
– mapě jsme vyrazili ze čtyř stran dobýt a obsadit strategický nepřátelský most. Téma tábora je však jen pojítko všech tradičních
i netradičních her a dobrodružství, která ke správnému táboru
patří. Turnaj v ringu, přehazované, podvečerní fotbálky na louce, překážkové dráhy, soutěže sportovní i hry pro pobavení a odreagování. Nechybělo ani zpívání u ohně, plavání, lukostřelba,
pádlování na člunech, ranní běhy okolo Barnova, hádanky, úkoly, skákání na trampolíně a chůze na slacklinu. Vyzkoušeli jsme
také odvahu starších dětí – po jednom museli temným nočním
lesem doručit na druhou stranu přehrady svítící balónek. Ač úkol
snadný, mnozí se vrátili zpět již z hráze, od hranice lesa.

Chtěli bychom touto cestou velmi poděkovat mjr. Mgr. Bc.
Václavu Přikrylovi, náčelníkovi SOVZ a plk. gšt. Ing. Josefu
Kopeckému MSc. z Velitelství výcviku – Vojenské Akademie
Víta Nejedlého ve Vyškově za výbornou spolupráci a možnost
uspořádat tábor ve VVP Libavá, v místech, která mají naše děti
tak rády. Děkujeme.
Bc. Daniel Štencel

PROJEKT „Prevence rizikového chování dětí
v DD Budišov nad Budišovkou“
Podpořeno dotačním programem
„Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže“

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je
Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.
V loňském roce se nám podařilo získat ﬁnanční podporu MSK
s dotační prioritou: všeobecná speciﬁcká primární prevence rizikových projevů chování. Účelem dotace bylo zajištění kvalitních preventivních programů pro práci s rizikovou
skupinou od spolupracujících subjektů. Obsahem projektu byl
komplex činností zaměřených k předcházení rizikového chování dětí, konkrétně agrese mezi dětmi, identiﬁkace příčin ri-
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zikového chování dětí ve skupině a problematika kyberšikany
a bezpečného chování na internetu a sociálních sítích.
V průběhu roku byly dětem mj. zprostředkovány preventivní programy Centra inkluze o. p. s. zaměřené na kyberšikanu
a bezpečný internet, psychologické poradenství v rámci primární prevence sociálně patologických jevů, přímá psychologicko-preventivní práce s dětmi a závěrečná pobytová akce
s preventivním programem, která byla realizována v termínu
7. - 16. srpna 2017 v Loučné nad Desnou v penzionu Oaza.
Pro pobytovou akci byl vytvořen každodenní preventivní program ve spolupráci Flow Effect Brno, psycholožky PhDr. Dagmar Fiedorové a metodikem prevence dětského domova.
Součástí projektu byly také další aktivity realizované pedagogickými pracovníky DD.
Bc. Daniel Štencel
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Pobytová akce v Loučné
nad Desnou projekt prevence
Na sklonku prázdnin jsme vyrazili na očekávanou akci
do Loučné nad Desnou.
Preventivní program pobytu byl zajištěn lektory společnosti
Flow Effect pod vedením Martina Hoffmana, který s našimi
dětmi pracoval už dříve a pedagogičtí pracovníci DD se mj.
účastnili jeho přednášek v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, a také metodikem prevence DD.
Během pobytu jsme se zaměřili hlavně na vzájemné vztahy,
což korespondovalo se zaměřením a cíli celého projektu. Už
od útlého dětství vštěpujeme dětem základy správného chování, a to nejen v dětské skupině a mezi kamarády, ale také ve
vztahu k dospělým a autoritám. Věnovali jsme pozornost také
ohrožení dětí různými typy závislostního chování. Pro děti,
které ne vlastní vinou přišly o rodiče a rodinné zázemí, jsou
sociální vztahy velmi důležité. Zpřetrhané nitky je mnohdy
velmi těžké navázat, často i mezi sourozenci.
Kromě samotného preventivního programu, připraveného odborníky, se naše děti i dalšími aktivitami, soutěžemi a během výletů do přírody učily, že důležitější je pomáhat slabším a mladším kamarádům než vyhrávat a tvrdě prosazovat vlastní zájmy.
Nemůžeme opomenout také vynikající přístup pana majitele
Leoše Klabana a jeho zaměstnanců, bylo o nás výborně postaráno. Moc děkujeme Penzionu Oáza!
Náš společný cíl byl určitě naplněn, děti i my tety jsme byli
nadmíru spokojeni!
Za Dětský domov
„tety“ L. Votočková, H. Bučková, D. Mikulenková

Putovní tábor na Hané
Na konci července jsme
s několika dětmi vyrazili na další ročník
putovního tábora Euforall. Díky počasí, které
nám už od prvního dne
nepřálo, jsme si prožili
spoustu dobrodružství.
Promočené
ponožky,
odplavené stany a divoká řeka. Zkusili jsme
si, jaké je to pracovat
v ZOO, odvážně se pustili na lanovou dráhu,
pečovali jsme o koně,
stali se z nás rafťáci,
vydali jsme se na hrad
Bouzov, navštívili muzeum tvarůžků a pomohli našemu životnímu prostředí vyčištěním kkousku
k řřeky
k M
Moravice.
i C
Celý
lý táb
tábor sii
děti samy nakupovaly a pracovaly s daným denním rozpočtem.
Zvyšovaly tak svou ﬁnanční gramotnost. Domů jsme se vraceli
unavení, mírně mokří, ale šťastní a spokojení.
Každoroční putovní tábor pořádá nezisková společnost Euforall, která mimo přípravu a realizaci projektů z dotačních titulů
EU zejména nabízí nové formy pomoci dětem z celkem 34 dětských domovů po celé Moravě.
Bc. Petra Šnirchová, vychovatelka DD

Adaptační kurz kvinty
V pondělí 11. 9. 2017 se naše třída kvinta sešla na vlakovém
nádraží ve Vítkově celá natěšená na třídenní adaptační pobyt,
jehož cílem bylo stmelení nově vytvořeného kolektivu.
Za slunečného počasí jsme vystoupili v malebné krajině Beskyd a od železniční stanice v Kunčicích pod Ondřejníkem jsme
se vydali do 4 km vzdáleného a výše položeného místa ubytování v H-Resortu.
Po chutném obědě přišel na řadu nejprve průzkum okolí po hřebenu Ondřejníku spojený s poznáváním přírodnin. Překvapivých výkřiků bylo relativně dost – Highlandský skot, žáby, kosti mrtvých
zvířat a v závěru dančí obora, ale také palouk porostlý množstvím
ostružin, které posloužily k našemu odpolednímu občerstvení.
Každý den byl svým způsobem výjimečný. Samozřejmě ani
jednou nehrozilo, že bychom měli dlouhou chvíli. První dojem

z nového kolektivu byl smíšený a strach, že se neadaptujeme
velký. Během pobytu jsme absolvovali mnoho stmelovacích
aktivit, takže naše obavy byly zbytečné.
Druhý den nás mile překvapila vydatná snídaně v podobě bohatých švédských stolů. Následoval výlet do Frenštátu pod
Radhoštěm. Nejdříve jsme si prošli naučnou stezku Beskydské
nebe, vystoupali ke skokanskému můstku Jiřího Rašky po více
než 400 schodech, které nám daly pořádně zabrat a ukázaly,
kdo má a nemá fyzičku, prošli se 16 m nad zemí v korunách
stromů a zjistili, jak neobyčejně bohatá je místní fauna (na
jednom dubu najdeme až 1000 druhů hmyzu). V centru města
jsme během rozchodu plnili ve skupinách zajímavý úkol „Co
je štěstí?“, během kterého jsme se dotazovali kolemjdoucích
na jednu ze základních ﬁlozoﬁckých otázek. Večer jsme naše
dotazníkové šetření společně vyhodnotili a poté nás
v temném lese čekala vražedná hra naší třídní učitelky
zvaná „Bludičky“. Pět šťastnějších z nás mělo u sebe baterku a problikávalo. Zbytek
třídy měl za úkol bludičky
ulovit, ale neměl zdroj světla. Další zajímavá hra se
svíčkami nám však nevyšla
kvůli nepřízni počasí.
Poslední den pokračovaly
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herní aktivity v podobě vědomostní hry „I know“ (vyhráli samozřejmě učitelé) a po obědě kolektivní hry jako např. „Městečko Palermo“.
Tři dny utekly jako voda a nastal čas odjezdu. Obohaceni

o nové zážitky a nové přátele jsme v 18 hodin dojeli domů.
Na závěr bychom rádi poděkovali Městu Vítkov za ﬁnanční
podporu a vedení školy, že nám umožnilo strávit na adaptačním pobytu tři dny.
Kolektiv autorů třídy kvinty

Imatrikulace žáků prvních ročníků gymnázia
V pondělí 4. září 2017 se v Reprezentačním sále Městského
úřadu ve Vítkově odehrála slavnostní imatrikulace nových
žáků gymnázia třídy primy a kvinty.
Obřad začal vstupem nových žáků do sálu za zvuků studentské
hymny Gaudeamus igitur, poté celý sál povstal, aby uctil českou
hymnu. Následovaly projevy starosty města Ing. Pavla Smolky
a ředitelky školy Mgr. Blanky Váňové, která představila všechny vyučující v daných třídách a popřála žákům mnoho studijních úspěchů. Obřadu se zúčastnila rovněž místostarostka města
paní Lenka Sonková, za Klub rodičů Ing. Gabriela Haasová a za
školskou radu její předsedkyně paní Petra Kyzková.

Třídní učitelky, pro primu Mgr. Jitka Složilová a pro kvintu
Mgr. Milena Mačáková, představily přítomným žáky svých
tříd, kteří se během slavnostní imatrikulace zapsali do pamětní
knihy. Jan Leher z kvinty přečetl studentský slib, v němž se
žáci mimo jiné zavazují k čestnému plnění všech povinností
a uchování dobrého jména školy. Příjemným kulturním zakončením celého slavnostního aktu bylo vystoupení sólistek Slezského divadla v Opavě. Poté proběhlo společné focení nově
vytvořených třídních kolektivů.
Přejeme všem žákům, aby studium na gymnáziu zvládali s lehkostí a bez obtíží.
Mgr. Milena Mačáková

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

Léto, prázdniny…
Višňovka
K létu neodmyslitelně patří prázdniny a k prázdninám tábor.
Letošní dvoutýdenní tábor Střediska volného času probíhal od
30. 7. 2017 do 12. 8. 2017 ve Vyšních Lhotách na turistické
základně Višňovka. Celkem přijelo 34 dětí a 10 dospěláků.
Vysoké teploty lákaly především k vodě a vodním hrám. Horko vystřídal déšť a tak najít vhodnou dobu pro nějaký výšlap
nebylo jednoduché. Nakonec se podařilo vyrazit na Prašivou.
Výklad o historii kostela a programu církve na Prašivé s prohlídkou kostela s panem farářem zvládli všichni. Někteří byli
v kostele poprvé.
Exkurze do závodu značky Marlenka nenechala nikoho chladným. Tolik druhů sladkostí na ochutnávku, moderní výrobna,
luxusní prostory pro návštěvy a stylová expozice to byl záži-
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tek, na který budeme dlouho vzpomínat.
Za táborové „Višňovky“ (peníze) byl možno si koupit luxusní
piknik na louce se západem slunce a obsluhou nebo nakoupit
různé věci na táborové aukci. Nechybělo posezení u ohně se
zpěvem, soutěže Táborový kufr nebo Talent, kino a diskotéky.
Domů se nikomu moc nechtělo. Tak zase za rok!!!
*
Klokočov
Tábor od 20. 8. 2017 do 26. 8. 2017 byl především pro menší
děti, které jedou poprvé na tábor. Probíhal na turistické základně v Klokočově u Vítkova. Děti se seznámily s tím, co je a co
znamená budíček, hygiena, nástup, odpolední klid, večerka
atd.  Hry se střídají s tvořením, soutěžemi, vyrábí se trička,
píše se domů a stále je co dělat. Na výletě na Francův dvůr
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si děti prohlédly různé druhy zvířat a využily dětské hřiště.
Pěší výlet do Vítkova ukončil tábor pobytem v zahradě SVČ

Vítkov. Lanová dráha, prolézačky, kolotoč, hřiště, houpačky
a další možnosti k trávení volného času děti rády využily. Přes
občasné slzičky tábor nakonec všech 31 dětí zvládlo. V den
odjezdu děti překvapily rodiče svou samostatností a úsměvem
na tváři. Všem dospělákům se ulevilo, že tábor dopadl dobře.
Velké poděkování patří sponzorům za jejich spolupráci při pořádání letních táborů. Jsou to:

MORAVSKOSLEZSKÉ CUKROVARY, A.S.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OPAVA

Den otevřených dveří v DOMEČKU
V pátek 22. září 2017 se v SVČ DOMEČKU uskutečnil den
otevřených dveří.
V dopoledních hodinách se přišly postupně podívat děti ze základní školy z I. až IV. třídy. Prošly si budovu takříkajíc od půdy
až po sklep  Mohly nakouknout do ubytovny, jídelny, kuchyně
a do kluboven, kde budou jednotlivé kroužky nabízené v letošním roce probíhat. Některé klubovničky se nám již v minulém
roce podařilo nově zrekonstruovat a vybavit a doufáme, že se
postupně dostane i na všechny ostatní místnosti v budově.
V odpoledních hodinách mohli využít prohlídky SVČ dospělí
i děti. Několik ojedinělých vlaštovek se objevilo a my jim děkujeme za jejich zájem! Děti se odpoledne rozprchly po jednotlivých klubovnách a vyzkoušely si ping-pong, stolní fotbálek, výrobu keramických ozdob, no a asi největší úspěch měly
deskové hry zapůjčené od Místní akční skupiny Opavsko.
SVČ má v letošním školním roce opět rozmanitou nabídku
kroužků v průběhu celého týdne. Tyto jsou letos poprvé doplně-

ny o kroužky pořádanými ZŠ Budišov nad Budišovkou. Věříme,
že si všechny děti najdou to své, co je bude zajímat, v čem budou
dobří, co jim přinese radost, nové zkušenosti a nové kamarádství!
Příjemný a úspěšný školní rok 2017/2018!
Kroužky
Pondělí
Malý kuchtík I
Rybářský
Zumba I
Úterý
Pohybové hry (chlapci)
Malý kuchtík II
Badminton
Mladý hasič I
Mladý hasič II
Školní knihovna

14:00
16:00
16:30-17:15

2. - 3. tř.
2. - 9. tř.
1. - 3. tř.

14:30 - 15:30 2. - 4. tř.
16:00
4. - 6. tř.
15:30
2. - 9. tř.
15:30
6 – 11 let
17:00
12 – 15 let
14:00 – 15:00
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Středa
Klub logiky a deskových her I
Tvořílek

13:15 – 14:45
14:00

1. - 4. tř.
1. - 9. tř.

Chovatelský
Mimoni
Florbal I
Zumba II
Čtvrtek
Pohybové hry (dívky)
Klub logiky a deskových her II
Breptálek
Čtenářský klub I
Čtenářský klub II
Stolní tenis
Basketbal
Ruční práce
Pátek
Kulečník
Cyklistický (děti i rodiče)
Sobota
1x měsíčně Turistický

15:00
14:00
15:30
16:30 – 17:15

1. - 8. tř.
1. - 4. tř.
3. - 7. tř.
4. - 9. tř.

13:15 – 14:00
14:00 – 15:30
14:00 – 15:00
13:00 – 14:30
14:00 – 15:30
15:30
15:00 – 16:30
16:30 – 17:30

1. - 3. tř.
5. - 9. tř.
1. - 4. tř.
1. - 4. tř.
5. - 9. tř.
od 10let
4. - 9. tř.

16:00
15:00 – 18:00

od 5. tř.
1. - 5. tř.
1. - 9. tř.

ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ A SPORT

Nadační fond Vítkovice
Nadační fond VÍTKOVICE STEEL vyhlašuje příjem žádostí
o udělení ﬁnanční podpory. Tato výzva je určená organizacím
či jednotlivcům, kteří nám zašlou zajímavý projekt se zaměřením na aktivity dětí a seniorů v oblasti vzdělávání, zdraví,
sportu nebo sociálních služeb.
Nadační fond VÍTKOVICE STEEL dlouhodobě podporuje
kvalitnější péči o děti s mentálním nebo fyzickým hendikepem, vzdělávání a volnočasové vyžití mládeže a pomáhá seniorům k důstojnému a plnohodnotnému životu.

Pro získání ﬁnanční podpory Vašeho projektu realizovaného
v Moravskoslezském kraji v roce 2017, posílejte své žádosti
v termínu od 1. září do 20. října 2017. Jak zažádat o podporu a další informace o Nadačním fondu najdete na webu www.
vitkovicesteel.com. O přidělení ﬁnančních příspěvků rozhodne správní rada Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL
do 15. listopadu 2017.
V případě dotazů, prosím, použijte e-mail nadacni.fond@vitkovicesteel.com

Festival dračích lodí na přehradě Slezská Harta 2017
Poslední srpnový víkend roku 2017 se uskutečnil na přehradní
nádrži Slezská Harta 4. ročník závodů dračích lodí. Naše končiny reprezentoval tým Dobrá práce ve složení: Jirka, Honza,
Lidka, Irča, Pepa, Barča, Janča, Katka, Vojta, Mirek, David,
Kuba, Peťa, Lukáš, Martin, Gabka, Evka, Lojza, Jenda, Hanka
a Radek. Motivátor a podpora týmu byl Ozzy.
V pátek odpoledne se uskutečnil trénink a od sobotního rána se
již všech 52 týmů utkávalo na trati 200 m. Zde jsme se umístili
na výborném 25. místě
V neděli se závodilo na trati 5x delší, což bylo 1000 m. Zde
jsme naše umístění ještě o 1 místo vylepšili a závody dokončili
na 24. místě.
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Po oba dny panovala značná rivalita mezi námi a týmem Bohové, který reprezentoval obec Dvorce. Náš tým se těchto protivníků v žádném případě nezalekl a po oba dny je s přehledem
porazil. V závodu na 200 m to bylo o 2 sekundy a na 1000 m
to bylo o 0,07 s.
Nutno dodat, že všechny týmy soupeřily nejen o nejlepší umístění, ale také o nejlepší či nejnápaditější kostým.
Po celou dobu panovalo parádní počasí a celou akci jsme si
užili. Doprovodný program pro naše blízké byl také bohatý.
Nezbývá než do příštího roku lehce potrénovat, abychom své
umístění zlepšili a mohli zodpovědně reprezentovat „naše končiny“.
Tým „Dobrá práce“
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Traktoriáda Guntramovice 2017
V soboru 5. 8. 2017 proběhl v Guntramovicích již 12. ročník
Traktoriády. Na start se zapsali jak ostřílení harcovníci, kteří se
tohoto klání účastní každý rok, tak také několik nových závodníků, kteří si přijeli užít nástrahy trati, závodnický adrenalin,
krásné počasí a vůni spáleného benzínu a nafty.
Klání proběhlo ve 4 kategoriích s následujícími výsledky:
Sériové traktory s 4kolovým vlekem
1. místo Barbořák Jaroslav
2. místo Mikulenka Josef
3. místo Fojtík Jiří
Sériové traktory s 2kolovým vlekem
1. místo Halamíček Josef
2. místo Peter Jan
3. místo Barbořák Jaroslav

Mimo tyto kategorie byli vyhodnoceni a oceněni závodníci, kteří
přihlížející diváky nejvíce pobavili a také nejvzdálenější účastník. Tím se stal Novotný Jaroslav z Kunčic pod Ondřejníkem.
V průběhu závodů měli diváci možnost sledovat kulturní vložku,
což byl běh zástupkyň něžného pohlaví v bahně.
Po skončení soutěže nám zahrála místní multižánrová skupina Pekárna a někteří návštěvníci a jejich ratolesti využili možnosti vyzkoušet si záludnosti tratě na vlastní kůži ve vypůjčených strojích.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách této akce, členům SDH Guntramovice, všem závodníkům,
sponzorům a návštěvníkům, kteří se určitě dobře bavili.
Můj zvláštní, velký dík patří Technickým službám Budišov
n. Bud., které nám pomohly s přípravou trati a zázemí.
Věřím, že v srpnu 2018 se v Guntramovicíh opět potkáme na
13. ročníku Traktoriády.
Za SDH Guntramovice Alois Bečica

Malotraktory s 2kolovým vlekem
1. místo Volkmer Vladimír
2. místo Moravec Karel
3. místo Cihlář Josef
Malotraktory s 4kolovým vlekem
1. místo Moravec Karel
2. místo Cihlář Josef
3. místo Hruška Ladislav

Sportovní odpoledne Guntramovicích
V neděli 3. září 2017 se v Guntramovicích uskutečnilo Sportovní odpoledne. Pro děti i rodiče byly připraveny různé sou-

těžní disciplíny. U dětí mělo největší úspěch zatloukání hřebíků a u tatínků nahazování rybářským prutem. Děti dostaly po
splnění úkolů balíčky s mlsáním a pro všechny bylo připraveno občerstvení.
Růžena Košarišťanová

17

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

Léto a podzim u „Starooldřůvanů“
O letních prázdninách jsme pořádali tři akce. Všechny ve stylu
„Rozmarné léto“. Nejprve to byl tradiční Sportovní den a Benátská noc. Pak následovala dvě letní kina. Obě pořádaná ve
spolupráci se SVČ.
Sportovní den se nám vydařil. Děti všech věkových kategorií
soutěžily v různých zábavných soutěžích. Díky sponzorům jsme
je mohli ocenit hodnotnými cenami. Pro méně úspěšné byly připraveny ceny útěchy. Cenu za svůj výkon si odneslo každé dítě.
Počasí nám vyšlo, byť to chvílemi vypadalo, že začne pršet. Ono
nakonec i „pršelo“, ale naštěstí jen z hasičských stříkaček SDH
Budišov n. B. Budišovští hasiči totiž přijali naše pozvání, přijeli
k nám a všem přítomným předvedli svá dvě hasičská auta s hasičskou technikou. Zejména děti uvítaly, že si mohly vyzkoušet
stříkání z hasičských stříkaček. Potěšilo nás, že jsme mohli akci
okořenit přítomností hasičů. Po jejich odjezdu se do soutěžního
zápolení pustili dospělí. Ti nejlepší byli patřičně odměněni. Večer začala Benátská noc. K poslechu i do skoku nám skvěle hrál
Pepa Dvořák. Tradiční ohňostroj nemohl chybět. Zábava pokračovala až do brzkých ranních hodin.
Červencové první letní kino bylo určeno pro celou rodinu. Vybrali jsme velmi úspěšný ﬁlm Anděl Páně 2. Byť jsme avizovali, že hrajeme za každého počasí, v dešti přišlo jen necelých
dvacet diváků. V průběhu promítání přestalo pršet a pak už
nepršelo. Tak už to bývá. Film jsme promítali v hangáru, který
stojí Na Skalce.
Součástí srpnové Noci poseroutků bylo druhé letní kino. Tentokrát určené pouze pro dospělé. Promítali jsme ﬁlm Smrt ve
tmě. Bezprostředně po ﬁlmu následovala stezka odvahy, kde
se zájemci mohli potkat s pěti strašidly. Do kina přišlo téměř
šedesát diváků a na samotnou stezku odvahy se jich vydalo
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měněn. Ani strašidla, která měla věrohodné strašidelné masky,
nepřišla zkrátka. Naše strašidla vedl Dušan Šenkeřík, kterému
jde strašení náramně.
V polovině září jsme pořádali jednodenní zájezd na jižní Moravu. Tento byl určen pro všechny zájemce. Tedy nejen pro členy
našeho spolku. Po odjezdu z Oldřůvek jsme „přibrzdili“ v Budišově, abychom účastníky našeho zájezdu pozvali na prohlídku Muzea břidlice. Mnozí z nás nedávno zrekonstruované muzeum viděli prvně. Poutavý výklad paní Jany Pavlů a úžasná
expozice se s tou minulou nedá srovnávat. Je vidět, že v muzeu
byl odveden pořádný kus kvalitní práce. Po prohlídce muzea
jsme pokračovali do Mikulova, kde si každý mohl vybrat podle
svého. Na výběr toho bylo hodně. Kozí hrádek, Svatý kopeček,
historické náměstí, zámek, zámecké zahrady a mnoho dalšího.
Z Mikulova naše cesta pokračovala do rodinného sklepa ve
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Velkých Bílovicích, kde jsme měli objednánu degustaci s pohoštěním. Během degustace jsme ochutnali několik vzorků
kvalitních a chutných vín i burčák. Část účastníků pokračovala
v družné degustaci i během cesty domů a tak jim uběhla rychleji. Zájezd si pochvalovali všichni.
Pozorní čitatelé jistě zaznamenali, že s pořádanými akcemi
nám pomáhají členové i nečlenové našeho spolku. Děkujeme
proto za vstřícnost a ochotu řediteli SVČ Pepovi Poljakovi,
dobrovolným hasičům z Budišova, Dušanu Šenkeříkovi, paní
Janě Pavlů a mnohým dalším, kteří byli a jsou při našem konání nápomocni. Náš dík patří i sponzorům, kteří nám pomáhají
nejen s cenami pro děti. Velké poděkování si zaslouží i část
členů našeho spolku. Tito neúnavně připravují akce od A do Z.
To vše navzdory občasným neúspěchům, ale s pokorou sobě
vlastní. Vše činí ze svého volného času, mnohdy na úkor svých
rodin a zcela zdarma. To se z naší společnosti pomalu ale jistě
vytrácí. Nemalý dík patří i těm, kteří nás podporují tím, že naše
akce navštěvují. Bez návštěvníků bychom neměli pro koho
akce pořádat. Není bez zajímavosti, že až polovina návštěvníků našich velkých akcí je odjinud než z Oldřůvek.
Na 28. října připravujeme již 7. ročník Starooldřůvského
vzpomínání. Byť je program uveden v tomto zpravodaji, rádi
bychom vyzdvihli dvě přednášky, které budou jeho součástí.
První bude k vzletu a pádu letadla Liberator, které se zřítilo
v našem kraji za druhé světové války. Druhá pak o zaniklé
obce Barnov. O té bude přednášet pan Jindřich Machala, který
je mj. autorem knihy Kronika Libavska.
Oprava kostelních hodin ve Starých Oldřůvkách usilovně pokračuje dál a věříme, že se již blíží pověstné světlo na konci
tunelu. Našli jsme odborníky, kteří rekonstrukci hodinového
stroje dokončí za rozumný „peníz“. Pakliže vše poběží tak, jak
bylo dohodnuto, kostelní hodiny ve Starých Oldřůvkách se po
více jak dvaceti letech nečinnosti rozběhnou v květnu 2018.
Uvidíme.

N závěr
Na
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j k Naše
N š slepičl ič
ky, jehož cílem bylo pozorování zrození poštolek na kostelní
věži ve Starých Oldřůvkách. Pro projekt jsme pořídili kameru
a zřídili speciální stránku, která měla několik tisíc návštěvníků
za pár měsíců. Všichni zájemci čekali a nakonec se i dočkali.
První poštolčí vejce se v hnízdě objevilo 3. května, poslední
šesté o necelý týden později. Vylíhnutá poštolčí mláďata jsme
v hnízdě zaznamenali 11. června. Celkem se jich vylíhlo pět.
Pozorování krmení a růstu mladých poštolek bohužel trvalo
jen asi 14 dnů. Poštolkám se podařilo zaneřádit okénko kostelní věže tak, že přes něj nebylo téměř nic vidět. Stalo se tak
vůbec poprvé za celou dobu, co poštolky pozorujeme. Náš projekt samy poštolky ukončily dříve, než jsme plánovali. Znečištěné okénko jsme nemohli z vnějšku vyčistit. To by mohlo vést
k pádům poštolek z okna, což za naši zvědavost nestojí. Kdo
však chtěl, o pozorování toho nejdůležitějšího nepřišel.
„Starooldřůvané“
Měníme naši obec...

Sportovní den a rozloučení s prázdninami v Podlesí
Dne 26. 8. 2017 se na hřišti v Podlesí uskutečnily dvě sportovní události – turnaj v nohejbale a turnaj v plážovém volejbale.
Oba turnaje se uskutečnily jako součást již téměř tradičního
Sportovního dne spojeného s Dětským dnem – malou náplastí
pro děti, které se tímto rozloučily s prázdninami.
Do nohejbalového turnaje se letos přihlásilo 7 družstev, která
systémem každý s každým odehrála maraton utkání. Družstva
bojovala úporně, vždy v duchu fair play až do roztrhání těla.
Při konečném zúčtování nejvíce bodů získalo a obsadilo tak
první místo družstvo s názvem „Konírna“ ve složení Pavel Do-

stál, Vilém Grycz, Václav Šimek a Jaroslav Kostecki.
Druhý nejvyšší počet bodů nasbíralo a druhé místo tak obsadilo družstvo „Nevíme“, ve kterém se představili: Mirek Marek,
Pavel Pizur a Martin Pražák.
Třetí místo pak získalo rodinné družstvo „Schrammovi“, kde si
pod tímto společným příjmením zahráli Lukáš, Lukáš mladší
a Ctirad – jak jinak než - Schrammovi.
Do turnaje v „plážovce“, který se hrál souběžně, nastoupilo
celkem 8 družstev, a pokud nohejbalisté absolvovali maraton,
plážovkáři se pustili do „supermaratonu, který končil až ve ve-
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černích hodinách. Všichni zúčastnění sportovci však přežili zápolení bez újmy na zdraví a při sčítání bodů jsme došli k těmto
výsledkům:
Vítězem turnaje se stalo družstvo „JAMA“ - pod tímto názvem
turnajem se ztrátou jediného setu prošli Kuba Bartoš (člen loňského vítězného družstva) a Marek Ondra. Druhé místo obsadilo smíšené družstvo „Leontýnka“. Toto družstvo tvořila Lída
Ondrová s Adamem Ondrou. Na třetím místě se umístilo další
smíšené družstvo „Profesionálové“, tvořené Klárkou Ondrovou a Jirkou Pellarem.
Za pořadatele mohu říci, že oba turnaje probíhaly plynule, zápas střídal zápas, všichni si zahráli, udělali něco pro své zdraví, vytvořili si chuť a žízeň na pivko, takže uvedené umístění
„na bedně“ není nakonec vůbec důležité, hlavně, že jsme spolu
strávili pěkný den.
Pěkný den jsme chtěli připravit také dětem, které se touto dobou již pomalu loučily s prázdninami. Členky našeho spolku
pro ně připravily spoustu atrakcí, závodění, soutěží a zábavy.

Vš h dě
Všechny
dětii se snažily
žil zapojit
ji ddo kkaždé
ždé soutěže,
ěž cožž se ji
jim
vždy vyplatilo, protože odměn ve formě drobných dárků
a sladkostí bylo díky sponzorům akce nepočítaně. Naše děvčata dělala pro zábavu dětí, co mohla, když se však objevila
hasičská auta - naštěstí hasiči přijeli až k samotnému konci
soutěžení - měly děti oči jen pro ně. Hasiči připravili prohlídku
techniky, předvedli drobné ukázky zásahů. Nejvíce si však děti
užily řádění v pěnové lázni, kterou jim hasiči také připravili.
Hasičům patří velký dík, že zpestřili dětem jeden z jejich posledních prázdninových dnů, stejný dík patří všem, kteří zajistili zázemí pro tuto perfektně zajištěnou akci. Každý, kdo
někdy něco takového pro ostatní připravoval, ví, co je to za
piplavou a náročnou práci. Spokojenost a poděkování zúčastněných je nám však vždy nejlepší satisfakcí a zdrojem energie
pro přípravu další akce.
Lída a Mirek Ondrovi
Spolek Za naše Podlesí

Budišovský míčový víceboj
V sobotu 16. 9. 2017 se v Budišovské sportovní hale uskutečnil první ročník Budišovského míčového víceboje. Osm přihlášených dvojic se utkalo ve volejbale, nohejbale, badmin-
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tonu, ﬂorbale a košíkové. Ve vyrovnaných soubojích, které
často končily nejtěsnějším rozdílem, se z vítězství radovala
dvojice Schlauch Radek st., Schlauch Radek ml., na druhém
místě skončila dvojice
Souček Michal, Bačkovský Pavel ml., vítězové loňského nultého
ročníku, třetí skončila
dvojice Botek Stanislav, Siažík Roman.
O pořadí na prvních
třech místech rozhodla
až poslední část soutěže basketbal. Poděkování patří všem sponzorům, kteří tuto sportovní akci podporují.
Mockrát děkujeme! Po
vyhlášení výsledku, si
každý účastník odnesl
dárkový balíček a krásný sportovní zážitek.
Skupina příznivců basketbalu vás zve na třetí
ročník basketbalu 3x3,
který se uskuteční 16.
12. 2017. ve sportovní
hale v Budišově nad
Budišovkou.
Pavel Bačkovský st.
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Střelecké výsledky za srpen a září
Střelecké klubové soutěže se pomalu blíží ke svému konci. Z dvanácti klubových soutěží je již sedm ukončeno a v pěti ostatních
mají ještě střelci možnost své výkony vylepšit.
Veškeré toto soupeření můžou zájemci sledovat na našich klubových stránkách www.avzo-budisov.cz, kde jsou veškeré výsledky.
Mimo tyto klubové soutěže proběhly i další soutěže pro veřejnost.
20. 8. 2017 proběhl již 10. ročník soutěže ve střelbě z perkusní
pušky. Soutěže se zúčastnilo 15 střelců. První dvě místa obsadili naši střelci a to pan Miroslav Halabrín první místo nástřelem

96 bodů a druhé místo Petr Bartošek nástřelem 94 bodů.
Výsledky našich střelců na jiných soutěžích doma a v zahraničí:
26. 8. 2017 Veselí nad Moravou „O kouli generála Laudona“
Kuchenreuter pan Halabrín 88 bodů 6. místo, Vetterli 81 bodů
15. místo. Bartošek Petr Vetterli 87 bodů 6. místo, Lamarmora
88 bodů 6. místo.
27. 8. 2017 Uherský Ostroh „Poslední prázdninový výstřel“ Kuchenreuter pan Miroslav Halabrín 90 bodů 6. místo, Cominazzo
pan Miroslav Halabrín 84 bodů 6. místo, Vetterli 88 bodů 13. místo, Lamarmora 80 bodů 12. místo
Petr Bartošek Vetterli 90 bodů 9. místo, Lamarmora 81 bodů
10. místo, Whitworth 100m 74 bodů 8. místo, Minie 100m
74 bodů 5. místo.
V mezinárodním závodě „O pohár Slezska“, který se uskutečnil
19. 8. 2017 v Polsku, zabodovali i naši střelci. Petr Bartošek Lamarmora 93 bodů 2. místo, Sharps 50 - 80 bodů 3. místo, Vetterli 87 bodů 7. místo. Miroslav Halabrín Lamarmora 87 bodů
6. místo, Vetterli 90 bodů 4. místo, Kuchenreuter 89 bodů 5. místo.
Sniper 22 LR Odry 16. 9. 2017 - pětikolová celoroční soutěž. Ve
třetím kole obsadil pan Stanislav Stuchlík druhé místo nástřelem
864 bodů. V celkovém pořadí je po třech kolech ve velké konkurenci střelců ze širokého okolí nástřelem 2 570 bodů na druhém
místě.
9. 9. – 10. 9. 2017 „ Mezinárodní mistrovství Polska“
Ve velké konkurenci více než 60 střelců se neztratili ani naši dva
kluboví střelci:
Miroslav Halabrín: Lamarmora 86 bodů 13. místo, Vetterli
92 bodů 6. místo, Kuchenreuter 87 bodů 14. místo a Cominazzo
77 bodů 3. místo.
Petr Bartošek: Lamarmora 88 bodů 9. místo, Vetterli 85 bodů
15. místo, Sharps 50 - 93 bodů 1. místo, Minie 100m 79 bodů
4. místo, Whitworth 100m 64 bodů 19. místo a Sharps 100m
75 bodů 4. místo.
Za AVZO Budišov nad Budišovkou Petr Bartošek

Konečně první!
I přes horké léto jsme se snažili pilně trénovat, protože štěstí
prý přeje připraveným. V srpnu jsme si domluvili rande s jiným ﬁgurantem, aby psi na závodech nebyli zaskočeni jinou
tváří v zástěně. Den se vydařil, a jestli je chlap cizí nebo vlastní, neřešil ani půlroční Cyr a pěkně si ho poválel po zemi.

Po sérii čtvrtých míst se nám konečně zadařilo získat to nejcennější – první. Lenka s Bondem na nočním závodě v Oticích dokázali porazit ostřílená služební plemena německé ovčáky, rotwajlera i „kolegu“ belgičana Petra s Niky. Noční závod jsme zkusili
prvně, za tmy, jen s jedním halogenovým osvětlením, to bylo
něco jiného pro psy i psovody. Pes musel třikrát vběhnout do tmavého křoví, aby
se přesvědčil, že tam nedřepí
záškodník – ﬁgurant, a teprve
v houští čtvrtém ho měl najít,
vyštěkat a kousnutím do rukávu zadržet při útěku. Byla
to docela sranda, i když vyhlášení proběhlo až v jednu
v noci, všichni jsme si akci
moc užili. Závod byl prvním
ročníkem Memoriálu J. Golombka, dlouholetého člena
tamního klubu, a já mám velkou radost, že navždy budu
jeho historickým vítězem.
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Tímto ale naše aktivita nekončí, do Otic se v září vrátíme ještě
jednou, abychom obhájili loňské vítězství meziklubového zá-

vodu Budišov-Otice-Vítkov. Bodový náskok máme slušný, ale
kdo psí práci trochu rozumí, ví, že to nic neznamená. Pracujeme se zvířátky, živými bytostmi, které se přesně naprogramovat nedají, je to pudová záležitost: buď to pude nebo nepude…
A já doufám, že nám to pude nejen na „meziklubáku“, ale hned
potom i ve Veřovicích, tam bych přála Petrovi, aby se po těch
„bramborách“ konečně postavil na bednu. Snad nejvíc budeme
držet palce Karlovi a Tobbymu, kteří se ještě v září zúčastní
Mezinárodního mistrovství MSKS ve Zbraslavi. Těším se na
ten pohled do startovací listiny, kde bude napsáno KK Budišov
n. B. Pomyslné vysvědčení za psí sezónu však dostaneme až
poslední sobotu v říjnu, kdy se u nás budou konat zkoušky.
Bude moc fajn, když to všem „pude“ tak, jak si přejí!
Mgr. Lenka Galová

Šachový koutek
Šachová sezona začíná!
Další ročník soutěží družstev v šachu se nezadržitelně blíží.
Boje na 64 polích vypuknou již 15. října 2017, kdy mimo jiné
startuje i Krajská soutěž „C“ a Okresní soutěž Opava, tedy
soutěže, ve kterých budou naše město reprezentovat družstva
šachového oddílu ŠK Pogo Budišov. A družstvo má v „kraji“
nastavenu laťku hodně vysoko: zopakovat fantastické 3. místo
z minulého ročníku by bylo opět popřením všech teoretických
předpokladů. Zůstáváme realisté, hlavním cílem bude opět záchrana v soutěži. B družstvo bude mít v nadcházející sezoně
těžkou pozici, neboť na soupisce má zapsáno pouze 7 hráčů
(z toho někteří budou hrát i za A tým), takže bude mnohdy

zřejmě těžké sehnat na zápas potřebných 5 hráčů. Odhodlání
hráčů obou týmů je ale velké, takže se již těšíme, až to vše
vypukne
Los obou družstev si můžete prohlédnout v tabulkách u článku.
Obě družstva svá domácí utkání jako již tradičně odehrají
v Kulturním domě v místnosti č. 1, hrací dny dle rozpisu jsou
neděle, vždy od 9:00 hodin. Všechny šachové příznivce na domácí zápasy srdečně zveme.
Jak se nám v soutěžích vede, můžete průběžně sledovat na
webových stránkách našeho oddílu www.pogobudisov.wz.cz,
kde budou po každém kole zveřejňovány komentáře k utkáním, fotky, diagramy z odehraných partií a další zajímavosti.

Los ŠK Pogo Budišov – KS „C“ 2017/2018

Los ŠK Pogo Budišov B – OS Opava 2017/2018

Kolo
Datum
Utkání
1. 15. 10. 2017 Pogo – SK Jiskra Rýmařov
2.
5. 11. 2017 ŠK Orel Opava A – Pogo
3. 19. 11. 2017 Pogo – ŠKTP Hrabyně (v Hrabyni)
4.
3. 12. 2017 ŠK TJ Dolní Benešov C – Pogo
5. 17. 12. 2017 volno
6.
14. 1. 2018 Pogo – TJ Lokomotiva Krnov
7.
28. 1. 2018 ŠK Orel Opava B – Pogo
8.
11. 2. 2018 Pogo – SK Kravaře
9.
25. 2. 2018 TJ Velká Polom – Pogo
10.
18. 3. 2018 Pogo – TJ Ludgeřovice
11.
8. 4. 2018 Slezan Opava C – Pogo

Kolo
1.

Datum

2.

5. 11. 2017 Pogo B – ŠK Píšť B

3.

19. 11. 2017 ŠK Píšť A – Pogo B

4.
5.

3. 12. 2017 volno
17. 12. 2017 Pogo B – TJ Hradec nad Moravicí

6.

14. 1. 2018 ŠK 1935 Bolatice – Pogo B

7.

28. 1. 2018 Pogo B – TJ Vítkov B

8.

11. 2. 2018 ŠK TJ Dolní Benešov E – Pogo B

9.

25. 2. 2018 Pogo B – TJ Velká Polom C

5. posezónní posezení
Zahrádkáři uskutečnili v sobotu dne 16. 9. 2017 v pořadí již
5. posezónní posezení spojené
s výstavou svých vlastních výpěstků ovoce, zeleniny a květin v prostorách bývalé „drůbežárny“.
Na programu byla dobrá nálada,
zábava a hry pro děti se sladkou
odměnou, nechyběla ani tombola
s drobnými výhrami. I přes deštivé počasí byla spokojenost, jak na
straně dětí, tak i dospělých.
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Utkání

15. 10. 2017 SK Kravaře C – Pogo B

Za ŠK Pogo Budišov Slavomír Jaššo
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Na závěr byly vyhlášeny výsledky ankety v umístění vystavené zeleniny, ovoce a květin.
V neděli 17. 9. 2017 pak proběhla výstava fotograﬁí k 55.
výročí založení naší ZO ČZS Budišov nad Budišovkou.
Návštěvníci si prohlédli nasbíraný materiál z doby existence naší ZO ČZS.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem zúčastněným za
vytvoření dobré domácké pohody a těšíme se na další
posezónní posezení. Za výbor ZO ČZS Indrák Zdenek

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Zlatá svatba manželů Pončíkových
Jaroslav a Mgr. Anežka Pončíkovi
oslavili 29. července tohoto roku
50 let společného života. Starosta
města ing. Patrik Schramm, matrikářka ing. Miluše Večerková se postarali o občanskou část obřadu zlaté svatby, předali jim Pamětní list,
dali nahlédnout do matriční knihy
z 29. 7. 1967 a Zdeňka Formánková,
farářka evangelické církve, celý obřad ukončila. Občanskou i církevní
část zpěvem a hudbou doprovázela
Mgr. Natálie Jaššová. Všem patří
poděkování za průběh akce.
Děkujeme rodičům za vše - děti
Jarek, Lidka, Jeňa

NÁZORY OBČANŮ

Stráňavy
Vesnice pod Polomem Stráňavy, dříve Feldbustorány zvané
ve znaku mají husu na trávě pošlapané:
„Hus pasúce sa na pažiti“
už jen připomíná historické bytí.
Kronika současných dnů je jiná,
měnili se lidé, ožila krajina...
A ta obec vždy v polovině září,
tancem, hudbou, zpěvy se rozzáří
po tři dny lidé pestrý zážitek mají,
sejdou se rodáci, staří vzpomínají
při písních, tancích slovenského domova
a mladým imponuje hudba „hromová“
Tak jsme jeli poslední den oslav s plným autobusem věru,
prožít s přáteli partnerské obce tu milou atmosféru...
A ve Stráňavách mračna valila se, hustě pršelo,
budišovským hostům bylo chladno na tělo.
Milé přijetí chmury rozehnalo
a zpod plachty a pod deštníky se program sledovalo.....
Občánkové z mateřské školy v slavnostním úboru
v paní učitelce kytaristce měli podporu
a pustili se s vervou ukázat své umění
zpěvy, tance plni nadšení
a rodiče u podia dělali fotky k tomu svátku
uchovají je dětem na památku.

A místní zpěvácká skupina Dolinka, šest zpěvaček, dva zpěváci,
doprovázeni harmonikami - jen to burácí písně soudobé i dávných časů,
na podiích Slovenska dodávají jasu.
A s čím přijeli polští přátelé? Hrají k poslechu
Polanka Wielka, dechovka nemá oddechu
pod vedením zkušeného dirigenta dává nástrojům znít
ﬂétničky jásají, trubky maj břit
valčíky, polky i obtížné kusy,
i laik jako já se obdivovat musí…
Nic z deště si děti nedělaly,
v sále útulném loutkám holdovaly,
dvojice loutkoherecká vtáhla je do děje,
jak kocour v botách zničil zlého čaroděje.
Tři členové skupiny Eminent pobavili
hudba, zpěv, mluvené slovo, klávesista čilý
k pobavení, pro zasmání
předvedl i jódlování.
My jsme nebyli tak čilí,
plachtu bubnovaly provazy deště,
s milým městečkem a přáteli se rozloučili,
možná za rok přijedeme ještě?

Karel Dohnal
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INZERCE

Hledáte užitečného pomocníka do domácnosti?
Pořiďte si sporák nebo kamna.
KVS EKODIVIZE a.s., závod Dvorce – přední český výrobce
spotřebičů na pevná paliva značky KVS MORAVIA dodává své
výrobky na český trh už více než 20 let.
Tyto spotřebiče jsou využitelné po celý rok v každém ročním období. Při výběru toho správného je dobré vědět, k jakému účelu
má sloužit, jaký má mít výkon a rozměr. Součástí nabídky jsou
kamna a sporáky rozličných designů, rozměrů a výkonů, včetně těch se zabudovanými výměníky. Kvalita zpracování zaručí dlouhou životnost desítky let. Všechny
spotřebiče splňují platné normy a zákony,
některé z nich již získaly certiﬁkát, podle
kterého splňují požadavky na EKODESIGN lokálních topidel na pevná paliva
(2015/ 1185), povinný v České republice
už od roku 2020.
Další předností je nezávislost na elektrické energii a plynu. Ve sporácích a kamnech je možné topit dřevem, dřevěnými
briketami, případně hnědým uhlím. Spotřebiče jsou jednoduché na obsluhu, neobsahují žádné složité elektronické prvky.
Intenzita topení a vaření se reguluje pouze
množstvím přikládaného paliva a přívodem vzduchu. Některé spotřebiče mají
kromě přívodu primárního vzduchu také
přívod sekundární, který napomáhá lepšímu spalování a zvyšuje tak účinnost spotřebiče. Všechny spotřebiče mají spotřebu
paliva zhruba 2 – 3 kg za hodinu, spotřebiče s výměníkem pak ještě o 1 kg více.
Výrobky značky KVS MORAVIA jsou
vhodné do míst s přirozenou cirkulací
vzduchu. Umístění sporáku či kamen ve
volném prostoru podpoří přirozenou cirkulaci vzduchu kolem nich a přenos tepla
všemi směry. V případě, že si spotřebitel
přeje zabudovat sporák např. do kuchyňské linky, je to možné pouze při dodržení
bezpečnostních předpisů. Pro tento případ
jsou součástí nabídky ochlazovací panely,
díky kterým se dostatečně vychladí pro-

stor mezi spotřebičem a kuchyňskou linkou. Police a skříňky nad
sporáky a kamna se nedoporučuje umísťovat. Nesmí se zapomenout ani na plochu pod sporákem. Pokud je zde dlažba nebo
kámen, může se spotřebič postavit přímo na tento povrch. Jestli
je ale podklad z hořlavých materiálů, jako je dřevěná podlaha,
linolea apod., je nutné použít nějakou nehořlavou podložku. Nabízí se několik možností - kupříkladu v prodejnách železářství
zakoupit plech pod sporáky nebo opatřit
podlahu keramickou dlažbu či kamenem.
Dobrou funkci spotřebiče zaručí jen komín s dostatečnými parametry. Tyto výrobky mají většinou požadavek na komínový tah 12 Pa, tomu odpovídají parametry komínu 160 mm průměr a minimální
výška 5 metrů od napojení do sopouchu.
Doporučuje se napojit spotřebiče co nejkratší cestou do samostatného komína.
Zbytečně dlouhá a složitá napojení zhoršují tahové vlastnosti a způsobují zadehtování, protože kouřovod ani komín nejsou dostatečně vyhřáté.
Výrobky značky KVS MORAVIA jsou
určeny především na vaření a pečení.
Pro tyto účely používejte nádobí s rovným dnem, s kovovými uchy či držadly,
žádné speciální nádobí není nutné. Jakékoliv jídlo připravené na sporáku, ať už
na plotně či v troubě, dostává výjimečnou
a nezapomenutelnou chuť. Obzvláště pečení placek přímo na plotně se těší velké
oblibě mezi našimi zákazníky.
Vedle vaření a pečení jsou tyto výrobky
určeny k vytápění prostoru, v němž jsou
umístěny. Některé typy sporáků a kamen
mají zabudovaný výměník, díky kterému
se pomocí radiátorů dají vytápět další
místnosti, případně ohřívat voda v bojleru. Na závěr je dobré připomenout, že
životnost spotřebiče nezávisí jen na jeho
způsobu provozu, ale také na údržbě
a čištění, kterým by se měla věnovat velká pozornost.
Podrobné informace o všech výrobcích
najdete na webových stránkách nebo
v našem katalogu, který vám na požádání
zašleme i s ceníkem. Pokud si nebudete
jisti výběrem toho správného výrobku,
neváhejte nás kontaktovat, rádi vám poradíme.
Zveme vás na výstavu STAVOTECH
Olomouc 9. 11. - 11. 11. 2017
KVS EKODIVIZE a.s., závod Dvorce,
Opavská 272, 793 68 Dvorce,
tel.: +420 554 797 147
e-mail: prodej.dvorce@kvs-ekodivize.cz,
www.kvs-moravia.cz
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