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INFORMACE Z ÚŘADU OBČANŮM

Slovo starosty
M občané, tímto čísMilí
lem se uzavírá kapitola
s názvem volební období
22014 – 2018, kdy na začátku této kapitoly jsem
bbyl místostarostou a končím jako starosta. Tak to
nněkdy bývá a změna je
žživot. Nebudu zde vyjjmenovávat, co se podařilo za minulé 4 roky, to by
nnebylo fér vůči kolegům,
kkteří také kandidují v komunálních volbách. Zam
měřím se na budoucnost,
m
kkde níže uvádím souhrn
akcí,
k í jjejichž
ji hž realizace
li
nás
á ččeká
ká v příštím
říšt roce, soupis podaných
dotačních žádostí, připravených a připravovaných projektových dokumentací. Udělali jsme si takovou inventuru toho, co
máme, chystáme. Je z toho patrné, že příští rok bude náročný,
jednak ﬁnančně a tak i koordinačně. Počítám s přebytkem hospodaření okolo 5 mil., který bude použit na doﬁnancování některých akcí. Už máme rok zateplený spodní úřad a ještě jsme
neobdrželi ani korunu z dotace 3,3 mil. korun. Je to šílené, jak
to státu dlouho trvá.
Do konce roku nás ještě čekají ty chodníky na Dukelské a rozšíření kamerového systému o 11 statických kamer, které schválila rada města. Dříve jsme volili otočné kamery, ale nyní raději
pořizujeme statické, kdy se nemůže stát, že je kamera otočená
jinde v tu chvíli, kdy potřebujeme doložit záznam Policii ČR.
S koncem tohoto volebního období mi dovolte, abych vám poděkoval za důvěru, kterou jste do mě vložili. Důvěra občanů

a kolegů zastupitelů mě dostala do role, která není jednoduchá,
ale je to i role, kdy máte možnost něco posunout dál, ve prospěch občanů. Sám však člověk nic nedokáže, mám naštěstí
skvělé kolegy okolo sebe. V prvé řadě musím jmenovat místostarostu Pavla Jílka, se kterým jsme si skvěle sedli, je velice schopný a pracovitý člověk. S úsměvem nyní vzpomínám,
jak jsme spolu „bojovali“ přes zpravodaj ohledně výstavby
kogenerační elektrárny, ze které stejně sešlo, a teď jsme nejbližší spolupracovníci. Samozřejmě nemohu zapomenout na
mého předchůdce Rosťu Kyncla. Prožili jsme spolu krásných
5,5 roku v dobrém i zlém. Dík patří všem zaměstnancům úřadu
v čele se svými vedoucími paní Dlouhou a Roháčovou, také
městským strážníkům a našim hasičům. Na pozicích ředitelů
a jednatelů příspěvkových organizací a městských ﬁrem došlo k částečné generační obměně, s klidným svědomím mohu
konstatovat, že jsme dobrá parta a společně kopeme za jeden
tým. Každý přispívá svým dílem k tomu, aby držela mozaika,
fungující město – spokojený občan. Bez společného úsilí by to
nešlo. To se týká samozřejmě i zaměstnanců městských ﬁrem.
Zastupitelé se sešli za uplynulé 4 roky 26krát a rada města zasedala 72krát. Jednání to byla plodná, nebyla zbytečně vyhrocená, což je dobře. Každý radní a zastupitel přispěl svojí trochou do mlýna, za což jim děkuji. Někdo více, někdo méně, ale
tak to bylo vždy. Účast občanů na jednáních zastupitelstva byla
mizivá, ale vše je zveřejňováno na webu města a ve zpravodaji,
tak kdo chce, získá potřebné informace.
Těm zastupitelům, kteří již neobhajují své pozice v nadcházejících volbách, ze srdce děkuji za vše dobré, co udělali pro svoje město. A těm, kteří se ucházejí o přízeň voličů, přeji, nechť
jim je vůle lidu nakloněna a mohou pokračovat v prospěšné
a odpovědné práci i nadále.
Ing. Patrik Schramm, starosta města

V realizaci
Název stavební akce
Stav
Úpravy ploch Halaškova nám. a nám. Republiky realizace jaro 2019, 2 mil. dotace
Chodníky Dukelská ul., ul. Bezručova a okolní připraveny všechny PD, částečně realizováno podzim 2018,
ulice až po ul. Jiráskovu
dotace 400 tis.
realizace jaro 2019, podána žádost o dotaci MAS Opavsko,
dotace 60% do 1 mil.
Revitalizace zeleně ve městě
Rozšíření kamerového systému o 11 kamer
realizace podzim 2018
realizace 2018/2019, schválena dotace MAS OPAVSKO
Pořízení rozmítací pily pro LESY Budišov n. B. ve výši 50%, cca 600 tis.
Vytvoření malé lokální distribuční sítě pro
distribuci tepla a elektřiny s prvky SMART
GRID: elektromobil 7-místná dodávka,
modernizac ekotelen v ZŠ a MěÚ,
elekronabíječka
Zahrada učitelka při Základní škole
Jezerní důl - zpřístupnění zatopeného
břidlicového dolu
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schválena dotace ve výši 75 % 4,5 mil., vyřizujeme
stavební povolení, realizace 2018/2019
realizace 2019, dotace 75% ze SFŽP 500 tis.
přiznána dotace na MPO na zpřístupnění starého důlního
díla, realizace 2019/2020, nutno dořešit vlastnické vztahy a
vstup města do spolku Jezerní důl
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Podané či připravované žádosti o dotaci
Název dotační akce
Regenerace sídlišť v Budišově nad Bud.
Národní dům, přestavba na 9 pečovatelských
bytů + 5 vstupních bytů
Rozšíření kapacity Mateřské školy - přístavba
Renovace trávníku hlavního a tréninkového
fotbalového hřiště
Rekonstrukce koupaliště a rybníku
v Guntramovicích u školy
Rekonstrukce byt. domu Partyzánská 278 na
sociální bydlení

Stav
podaná žádost o dotaci na 6 mil. na SFRB, celkové náklady
16 mil.
přiznána dotace 5,4 mil., hledáme další zdroje
připravujeme žádost o dotaci IROP cca 20 mil.
připravujeme žádost o dotaci na MŠMT
připravujeme žádosti o dotaci na MZe

podaná žádost o dotaci v IROPu
podaná žádost o dotaci v rámci CZ-PL přeshraniční
spolupráce
Rozhledna na Kopřivné
připravujeme energetický audit a na základě jeho výsledku
Zateplení budovy Základní školy na nám. Republii bude připravena žádost o dotaci
Zateplení bytových domů na ul. Křivá a na nám. připravujeme energetický audit a na základě jeho výsledku
Republiky
bude připravena žádost o dotaci

Připravené projekty
Revitalizace plynových kotelen
Workout a fitness hřiště
Sběrný dvůr na Technických službách
Stavební úpravy náměstí Republiky

připravené PD na modernizaci největších kotelen
připravena PD
připravena PD
připravena PD, vyřizujeme stavební povolení
připravena PD,vydáno stavební povolení, čekáme na
vhodný dotační titul
Komunitní centrum v „domečku“ SVČ
Studie na vybudování domácích ČOV v místních zastupitelstvo rozhodne, zda-li podat žádost o dotaci či
částech na 62 DČOV
navýšit příspěvky na ČOV

Připravované projekty
Projektová dokumentace na rekonstrukci chodníků na ul. G. Svobody: vjezd do Budišova po sběrnu
Projektová dokumentace na rekonstrukci chodníků na ul. Berounská od autobusového nádraží po ul.
Palackého
Infrastruktura pro zasněžování Skiareálu Horní
Guntramovice

připravena PD pro výstavbu nové trafostanice a přípojky
VN/NN, připravujeme PD na technologii zasněžování

Střípky z radnice
 Ke konci září by se konečně měla rozběhnout větší dotační
akce na kompletní rekonstrukci chodníků na ulici Dukelská,
která bude provedena v rozsahu od hřbitova až po křižovatku
s ulicí Palackého. V současné době jednáme o tom, abychom
současně udělali ještě dalších cca 120 m až ke křižovatce s ulicí Lidická, které však budou hrazeny pouze z rozpočtu města.
Termín dokončení je předpokládán v listopadu, přičemž rekonstrukce měla začít již na začátku září a bohužel došlo ke
zpoždění díky nedostupnosti veškerých betonových výrobků.
Dále prosíme všechny občany, kteří v této oblasti bydlí, aby
byli trpěliví a měli pochopení pro možná dopravní omezení
po dobu rekonstrukce. Odměnou za tuto trpělivost Vám
budou krásné nové chodníky splňující bezpečnostní standardy a společně s novým asfaltovým povrchem se ulice Dukel-

ská stane jednou z nejhezčích ve městě.
 V průběhu září se také naše technické služby pustily do
rekonstrukce zbývající části chodníku ve Starých Oldřůvkách, která byla ve velmi špatném stavu, a postupně
by měly vyměnit všechny obrubníky a položit novou dlažbu. Bohužel veškeré tyto práce nám opět brzdí zmiňovaná
nedostupnost stavebního materiálu, sehnat obrubníky nebo
dlaždice je v současnosti opravdu velký problém, ale i přesto věříme, že se vše stihne dokončit dřív, než přijde zima.
 Ve Starých Oldřůvkách jsme také dokončili opravu fasád
autobusových zastávek, veškeré zednické práce prováděly
opět naše Technické služby. Hodnocení výsledného vzhledu
nechám na Vás, osobně si myslím, že pracovníci odvedli
velmi dobrou práci, za což jim určitě patří velký dík.
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 Možná si někteří z Vás všimli, že jsme nechali namalovat názvy na fasádyy u Domu s pečovatelskou službou a autobusové
čekárny. Jsou to sice jen „drobnosti“, ale s trochou nadsázky
lze říci, že někdy i takový malý detail dokáže udělat velkou
parádu. Máme v plánu ještě přidat i nápis na spodní budovu
městského úřadu, kterou občas nemohou návštěvníci najít.
 Jak jsme Vás informovali v minulém čísle zpravodaje,

v srpnu proběhla instalace nových svítidel veřejného
osvětlení a také se povedlo opravit některé poruchy, které
nás zlobily již delší dobu. V případě, že by některé svítidlo
nevyhovovalo (směr svícení, úhel natočení) a bude jej potřeba upravit, prosím informujte mne. Stejně tak i v případě,
že byste v některém dalším místě potřebovali nainstalovat
nové svítidlo.
Ing. Pavel Jílek, místostarosta města

Debata s občany o dopravě
Ve středu 12. září proběhla v Šatlavě debata s občany na téma
doprava. Tato debata byla pořádána náměstkem hejtmana pro
dopravu a chytrý region Moravskoslezského kraje panem Jakubem Unuckou. Hlavními tématy byla autobusová doprava,
jízdní řády, krajské komunikace a zimní údržba a okrajově
železniční doprava. Kromě náměstka se debaty ještě účastnili
ředitel Správy silnic MSK střediska Opava Ing. Petr Kudela
a jednatel ﬁrmy Koordinátor ODIS s. r. o. Ing. Martin Dutko.
Co zaznělo podstatného pro občany města? Kraj vyhlásil nová
výběrová řízení na autobusové dopravce i pro oblast Vítkovsko a Opavsko. Nové autobusy budou moderní, nízkopodlažní,
budou jezdit na CNG a mít wi-ﬁ připojení. Stávající dopravce
TQM, na které jsme byli zvyklí, v naší oblasti končí a nahradí
je vítěz soutěže ČSAD Vsetín, a to od platnosti nového jízdního řádu od 9. 6. 2019. První pololetí roku 2019 nemá zatím
kraj zasmluvněno, ale probíhají jednání s TQM, aby dopravní
obslužnost zajistil.
Další významné téma je rušení „Mohelničáku“. Arriva, která spoj zajišťuje, v kraji úplně končí. Nedá se počítat, že by
v budoucnu jezdil autobus až do Mohelnice, to ale stejně nevyužíváme. Důležité je spojení na Moravský Beroun a směr
Ostrava. Občané se mě ptají, jak to tedy bude dál? Znova jsem se
dotázal na KODISu a odpověď: „Víme,
V
že je to důležité a že to
spojení chceme a musíme zajistit. Konkrétní řešení však vyplyne
až během projednávání s jednotlivými dopravci v nejbližších
týdnech. Jakmile budeme vědět více, budu Vás kontaktovat.“
Pokud se něco dozvím, budeme o tom informovat.

Co se týče komunikací, tak jsme byli seznámeni, kolik tu Správa silnic proinvestovala v minulých letech a co zásadního nás
čeká. Na dotaz, kdy bude cesta na Podlesí opravená, odpověděl
náměstek, že podle objemu celkových investic vynakládaných
do oprav by se mělo vše zvládnout do 6 let. Dobrou zprávou
je, že by již v příštím roce měly začít práce na silnici Vítkov
– Bohdanovice, hlavně by mělo dojít k rozšíření komunikace
v okolí Kerhartic. Peníze, které měly silnice připraveny pro
letošní rok na cestu přes náměstí, jsou pro nás převedeny do
dalšího roku.
Děkuji občanům za účast na besedě, trošku jsem měl obavy,
že nikdo nepřijde, ale nakonec to vyšlo. Snad tedy nezůstane
u slibů a dočkáme se oprav krajských komunikací u nás.
Ing. Patrik Schramm, starosta města

Prevence kriminality v Budišově nad Budišovkou
Prevence kriminality v Budišově nad Budišovkou,
registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0008921
Financovaný v rámci Operačního programu
zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a rozpočtu města
Budišov nad Budišovkou
Od 1. 7. 2018 v našem městě začal fungovat projekt Prevence
kriminality, na který jsme získali 95% dotaci v rámci Operač-
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ního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu. Tato nová
služba pro občany má za cíl zlepšení veřejného pořádku v pro-
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blémových lokalitách, dohled nad dodržováním slušného chování, zvýšení bezpečnosti občanů na území města, dále zlepšení
podmínek pro bydlení a vytvoření Koncepce bydlení ve městě
včetně jejího pilotního ověření v praxi. Projekt bude realizován po dobu tří let, tj. do 30. 6. 2021 a zahrnuje dvě pracovní
pozice asistenta prevence kriminality (APK) a dva domovníky
– preventisty. Ve výběrovém řízení byli vybráni tito uchazeči:
Iveta Vinklerová a Emilie Siváková na pozice asistentů, Samuel
Gašpar a Bronislav Sváček na pozice domovníků.
Smyslem tohoto projektu je hlavně prevence, což je předcházení negativních jevů narušujících veřejný pořádek, dohled na
bezpečnost dětí a občanů, upozorňování na jejich nevhodné
chování, a to formou vysvětlování a aktivního působení na
ty, kdo tento veřejný pořádek narušují. Nově vzniklá složka
asistentů prevence kriminality spadá pod Městskou policii
Budišov n. Bud., se kterou úzce spolupracuje, a napomáhá tak
k větší bezpečnosti a pořádku ve městě. Tato úzká spolupráce
již v této krátké době přinesla i několik významnějších úspěchů, ze kterých uvádíme následující:
 Dne 16. 8. 2018 ve večerních hodinách se pracovnice
APK (asistentky prevence kriminality) ve spolupráci se
strážníky městské policie aktivně podílely na pátrání po
celostátně hledané osobě, která je na útěku z výchovného
ústavu. Pátraní bylo i díky této spolupráci úspěšné, kdy
se asi po třech hodinách podařilo celostátně hledaného
mladíka zadržet a následně předat hlídce PČR, která si
ho převzala.
 Dále se dne 22. 8. 2018 pracovnice APK ve spolupráci se
strážníky městské policie aktivně podílely na pátrání po
osobách, které měly uvedeného dne nalézt nebo odcizit
peněženku s velkým obnosem peněz, která se zde ztratila
jednomu nakupujícímu v místní prodejně na náměstí Republiky, a díky této spolupráci a dle zjištěných informací
byla peněženka nalezena a osoby, které ji měly u sebe, zajištěny PČR.

Důležitou součástí projektu jsou také domovníci – preventisté,
kteří mají za úkol zvýšení bezpečnosti a pořádku v domech spravovaných městem a v jejich bezprostředním okolí. Celkově by
měli přispět ke zlepšení úrovně bydlení tím, že postupně dají do
pořádku společné prostory, chodby, sklepy, půdy apod. Současně ale dohlédnou na to, aby nájemníci dodržovali domovní řád,
pravidelný úklid a aktivně se budou podílet na chodu bytového
domu. Jsem moc rád, že se nám povedlo vybrat velmi šikovné a pracovité domovníky, kteří během několika prvních týdnů
kompletně vyspravili a vymalovali chodby ve dvou vchodech na
Berounské 665 a 666 a také stihli dát do pořádku společné prostory v bytovém domě na Pivovarské. Na fotce můžete sami nejlépe posoudit, jak třeba prokoukla jedna z chodeb na Berounské.
Na celkové hodnocení projektu je po necelých třech měsících
ještě brzo, nicméně už teď se ukazuje, že tento projekt má smysl a je pro město i občany přínosem.
Ing. Pavel Jílek, místostarosta města
Jaroslav Grečmal,vedoucí strážník městské policie

Poděkování za zásah při zdolávání požáru lesního porostu
Ve středu 22. srpna se zúčastnila velmi komplikovaného a náročného zásahu jednotka SDH z Budišova, kdy hořel les v Janově u Krnova. Dovolte mi touto cestou poděkovat vašim hasičům za vysoce profesionální přístup a enormní nasazení při
zdolávání této mimořádné události. Na místo události bylo vysláno postupně 33 jednotek požární ochrany, z toho 28 jedno-

tek SDH obcí. Společnými silami se tak v konečném důsledku
podařilo v přilehlých lesních porostech uchránit hodnoty nemalého rozsahu. Požárem bylo zasaženo lesní území o rozloze
cca 6,5 ha.
brig. Gen. ing. Vladimír Vlček,
ředitel HZS Moravskoslezského kraje
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ZPRÁVY MĚSTSKÉ POLICIE

Některé události řešené Městskou policií v Budišově n/B.
v měsíci červenci a srpnu 2018
 6. 7. 2018 - 7.24 hod. - Na
služebnu MP telefonicky
oznámeno, že v katastru
města Budišov n/B. v obci
Podlesí se pohybují na
volno a bez majitele dva
velcí lovečtí psi. Tito psi
byli následně odchyceni
a umístěni do záchytné stanice, kde si je poté vyzvedl
jejich majitel. Jelikož se
tento svým jednáním dopustil přestupku, byl případ
strážníky zadokumentován
a majitel psa byl za volné pobíhaní psů pokutován.
 9. 7. 2018 – 20.25 hod. - Na služebnu MP se dostavila žena
a oznámila, že se v jejím bytě nachází přítel její dcery a ona si
přeje, aby odešel, což on odmítá. Na místo se dostavila hlídka
MP, která zjistila, že se zde skutečně nachází muž, který zde
nemá trvalé bydliště ani jiný právní nárok na setrvání v tomto
bytě, a proto byl vyzván, aby tento byt opustil, což následně
dobrovolně udělal. Případ byl následně strážníky zadokumentován.
 16. 7. 2018 - 22.22 hod. - Hlídka Městské policie byla telefonicky požádána operátorem Policie ČR obvodní oddělení
Vítkov o prověření oznámení o osobě, která zkolabovala v autokempu v Budišově n/Budišovkou. Hlídka MP proto ihned
vyjela do uvedeného autokempu, kde zjistila, že na místě již
poskytují první pomoc pracovníci RZS, kteří požádali hlídku
MP o zajištění přistávací plochy pro vrtulník, její osvětlení
a navedení na přistání na louku vedle autokempu. Proto jeden
strážník s několika osobami z autokempu vybavenými baterkami, odešli navádět vrtulník na přistání a druhý strážník setrval
na místě s RZS z důvodu navedení hlídky PČR, která se rovněž
dostavila na místo. Po příjezdu hlídky PČR si tato celou věc
převzala a případ byl následně strážníky zadokumentován.
 21. 7. 2018 - 16.20 hod. – Hlídka MP přijala telefonické oznámení, že na ul. Berounská běhá na volno bez majitele nějaký
špinavý rezavý pes. Na místo vyjela hlídka MP, která zde psa










Tí t vám
Tímto
á představujeme
ř dt j
současné
č é složení
l ž í strážníků
t áž íků městské
ě t ké
policie města Budišov nad Budišovkou.
Zleva str. Handl Jaroslav, str. Jurčo Jan, str. Kočíř Milan
a vedoucí str. Grečmal Jaroslav
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odchytla a následně zjistila i jeho majitele. Ten se zde svým
jednáním, kdy neměl psa na vodítku a nechal ho běhat na volno, dopustil přestupku proti OZV města a za tento přestupek
mu byla udělena pokuta.
21. 7. 2018 - 23.20 hod. - Hlídka MP přijala telefonické oznámení, že v chatové oblasti nad autokempem v Budišově n/B. je
z jedné chaty slyšet velký pláč a štěkot psa. Hlídka po příjezdu
na místo zjistila, že pláč a štěkot psa vychází z jedné z chat,
a proto se k ní vydala, aby zjistila, co se stalo. Následně kontaktovala majitelku, která hlídce sdělila, že je v pořádku, ale že
jí před několika dny zemřel manžel a ona tak hlasitě truchlí.
Hlídce se podařilo paní uklidnit a zajistit, aby zabránila štěkaní
psa, což učinila. Hlídka poté z místa odjela a věc zadokumentovala.
9. 8. 2018 - 21.15 hod. - Bylo na stanici MP oznámeno, že na
Halaškově náměstí u večerky U Čápa leží na chodníku nějaká
žena. Po příjezdu hlídky MP na místo bylo zjištěno, že před
budovou večerky U Čápa na chodníku leží nějaký muž a metr
od něj sedí žena. Ležící muž nereagoval na žádné podněty, kdy
z něj byl silně cítit alkohol. Vedle sedící žena byla rovněž opilá
a měla viditelné zranění v obličeji, kdy si stěžovala na velkou
bolest hlavy. Na dotaz, co se jí stalo, uvedla, že byla fyzicky
napadena. Jelikož bylo dáno důvodné podezření u muže na silnou intoxikaci alkoholem a u ženy na poranění hlavy byla na
místo přivolána dvě vozidla RZS, které si muže i ženu převzali k lékařskému ošetření a následně je převezli do nemocnice
v Opavě. Napadení ženy si následně k řešení převzala PČR.
13. 8. 2018 - 19.34 hod. - Městská policie přijala telefonické
oznámení, že na náměstí Republiky jsou nějací mladíci a tropí
zde nepřístojnosti. Po příjezdu hlídky MP na místo bylo zjištěno, že se zde nachází parta mladíků, kteří byli zjevně pod
vlivem alkoholu, kdy jeden z nich držel v ruce odpadkový koš
a vedle něj byl na chodníku vysypán jeho obsah. Na dotaz, co
se stalo, mladík uvedl, že jen zavadil o koš, když chtěl vyhodit
pivní láhev, a on spadl na zem a vysypal se. Následně vysypaný
obsah koše posbíral a vše uvedl do pořádku, kdy se také hlídce
omluvil. Během této události na místo přišel další podnapilý
mladík, který po chvíli začal za zády hlídky močit na přilehlou zídku a chodník, což následně potvrdili i přihlížející svědci. Hlídka proto tohoto mladíka ztotožnila a za jeho nevhodné
chování a buzení veřejného pohoršení mu udělila pokutu.
16. 8. 2018 - 20.49 hod. - Přijala Městská policie žádost
OO PČR Vítkov o spolupráci při pátrání po celostátně hledané
osobě, která je na útěku z výchovného ústavu. Hlídka provedla
pátrání po uvedené osobě na území města, kdy o součinnost
požádala i asistentky prevence kriminality a místní občany, kteří by mohli vědět, kde se hledaný nachází. Pátraní bylo i díky
této spolupráci úspěšné, kdy se asi po třech hodinách hlídce
městské policie podařili celostátně hledaného mladíka zadržet
a následně předat přivolané hlídce PČR, která si ho převzala.
22. 8. 2018 – 10.45 hod. - Na služebnu Městské policie se dostavili policisté OO PČR Vítkov se žádostí o pomoc při pátrání
po osobě nebo osobách, které měly tohoto dne nalézt nebo odcizit peněženku s velkým obnosem peněz v řádu desetitisíců,
která se zde ztratila jednomu nakupujícímu v místní prodejně
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na náměstí Republiky. K možnému zjištění těchto osob byly
PČR vyžádány i záznamy z kamerového systému. Hlídka tedy
následně provedla pátraní po této peněžence a o pomoc byly
požádány i asistentky prevence kriminality, kdy i zde se spolupráce vyplatila, a dle zjištěných informací, které byly následně
ihned předány PČR, byla peněženka nalezena a osoby, které ji
měly u sebe, zajištěny. Případ byl strážníky zadokumentován
a předán PČR.

Tímto, bych chtěl všechny občany upozornit na to, aby byli na
své věci, jako jsou doklady, peněženky a jiné cennosti, opatrní
a pozorní a při nakupování s sebou nenosili pokud možno velký obnos peněz.
V případě potřeby můžete volat na tato telefonní čísla:
Městská policie - 607 830 300
Asistenti prevence kriminality – 735 176 050
Grečmal Jaroslav, vedoucí strážník MP

TESPORT

Novinky ze společnosti
TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o.
Tepelné hospodářství
Přes léto některé kotelny „spaly“, a když se kotelny probouzely
k životu, přišli jsme na několik problémů, které bylo nutno ještě
před zahájením topení odstranit. Začátkem měsíce září proběhla
výměna 15 ks kulových ventilů a 10 ks vypouštěcích ventilů na
potrubích v kotelně na ul. Mlýnská (DPS II) a rovněž bylo nutno
vyměnit 8 ks tekoucích kulových ventilů v kotelně na základní
škole na náměstí Republiky. Bez těchto zásahů by se jen těžko
mohlo v těchto kotelnách začít plynule topit. V půlce září pro-

běhla výměna potrubí teplé vody a výměna cirkulačních čerpadel v kotelně na ul. Pivovarská (DPS I). Původní kovové potrubí
bylo zaneseno, proto jej bylo nutno vyměnit za nové plastové,
a rovněž čerpadla byla na hranici životnosti.
Někteří občané si jistě všimli vykopané jámy u bytového domu
č. p. 710 na sídlišti. V tomto místě se připravuje výměna části
vodovodní přípojky, která je mj. přívodem vody pro sídlištní
kotelnu. Potrubí a armatury na části vodovodní přípojky jsou
v dezolátním stavu, a protože chceme předcházet problémům
a vyhnout se rozsáhlé poruše a tím odstávce vody, koordinujeme se zástupci SmVaK Ostrava a.s. výměnu potrubí a armatur.
Práce ovšem nebudou jednoduché, stávající potrubí prochází
pod základy domu v hloubce více jak 2,5 m, a tak je nutno vše
dobře připravit a domluvit. Věřím, že na podzim budou práce
ukončeny a potrubí bude zdárně vyměněno.
Sport
Ve sportovní hale se rozbíhá sezónní provoz, halu pro výuku
tělocviku využívá základní škola a začaly i sportovní kroužky pod hlavičkou SVČ. Začátkem září naši halu pro svůj třídenní tréninkový kemp využil ﬂorbalový oddíl ze Šternberka
a 15. září se v hale konal turnaj v míčovém víceboji dvojic,
o kterém jistě více napíše hlavní pořadatel pan Bačkovský.
Na 10. listopadu je plánován turnaj ve stolním tenise, o tomto
turnaji více na jiném místě BZ.
24. listopadu nás čeká opravdový sportovní bonbónek:
bude se u nás hrát turnaj východní konference futsalového
mistrovství ČR žen a jako svoje domácí hřiště si naši halu
vybral tým úřadujících mistryň ČR Tequilky SK Viktoria
Chlebičov. Dalšími zúčastněnými týmy budou Dukla Hodonín, Nástěnky Brno, DFK Moravia Vlkoš a futsal Baník Ostrava. Všichni sportovní fajnšmekři jsou srdečně zváni.
Volné termíny v hale pro sportování lze zjistit na našich webových stránkách, kam se nejsnáze dostanete zadáním adresy
www.tesport.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Ing. Slavomír Jaššo, jednatel společnosti

ŠKOLSTVÍ

Zkazky z místní základky
Vážení čtenáři Zpravodaje,
přísluší mi jako ředitelce školy informovat Vás o podstatných věcech, které se odehrávají na místní základní škole. Letošní školní
rok jsme začali v hojnějším počtu žáků než loni – je to způsobeno jednak silnějším prvním ročníkem (40 žáků), jednak také tím,
že loňských absolventů bylo pouze 12. Tím jsou čísla ve výkazech trošku optimističtější než loni a číslo 245, které momentálně

v matrice vedeme u počtu žáků ZŠ, je sympatické. Umožňuje to
realizovat výuku v některých ročnících v méně početných třídách,
nicméně rezervy stále jsou a např. náročná pedagogická situace
ve II. třídě o 29 žácích není zrovna záviděníhodná. Situaci se ale
snažíme řešit a doufám, že ji také brzy vyřešíme.
Větší počet žáků na I. stupni znamenal také mj. požadavek zvýšení
kapacity školní družiny, kterému Krajský úřad MSK vyhověl. Nově
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máme 3 oddělení, přičemž organizace všech oddělení je namyšlena
tak, že při nepřízni počasí se bude muset jedno oddělení vracet zpět do
budovy ZŠ na nám. Republiky, protože kapacitně místnosti v SVČ/
Domečku 80 dětem stačit nemohou. Ráno jsou otevřena dvě oddělení.
Již těmito čísly se dostávám k problému současného stavu školství, a to jsou personální zdroje. Nejsou pekaři, nejsou zedníci,
klempíři, ale nejsou ani učitelé. Nástupní plat 26 tisíc hrubého
nikoho neoslovuje, ale pozor, ono to není jen o penězích. Byť se
většině národa zdá, že učitelé mají až moc volna, tak za určitých
podmínek, kdy by mohli jít např. s VŠ učit také (samozřejmě při
doplnění určitých kvaliﬁkačních záležitostí) a užívat si volna,
většina z nich kroutí hlavou, že by to dělat nešla, že to je stres
apod. Ano, učitelská profese je skutečně velmi stresující, nejen na
základní škole. Učitelé podléhají nejen kontrole z pozic ředitelů,
kontrolních orgánů (Česká školní inspekce), ale také ze strany rodičů. Všichni z nás jsme prošli základním vzděláním, tudíž všichni
rodiče nabyli dojmu, že vědí, jak se musí vyučovat, jak by měli
učitelé učit, co by měli učit a vůbec jak by se měli chovat. Vážení, všem takto smýšlejícím říkám: neblázněte. Učitelé odvádějí
v rámci své profese – a to si myslím mohu odvážně o místních
pedagozích říci – maximum. Jste-li konkrétně s něčím nespokojeni, pak je to námět na diskuzi, nikoliv však kritiku. Nejen učitelé,
i vedení školy se samozřejmě snaží zajistit maximální kvalitu výuky a kvaliﬁkovanost pedagogických pracovníků, na druhou stranu
ale věřte, že dostat konkrétně do Budišova kvaliﬁkovaného pedagoga s praxí je nadlidský úkol. Opravdu jsme letos sháněli všude
možně, ale přihlásili se nakonec opravdu náhodou vyučující, kteří
možná nemají vždycky ten správný papír, na druhou stranu mají
chuť zde pracovat a praxi, což pro výběr bylo rozhodující. 17členný pedagogický sbor má mj. 4 mužské pracovníky, což je pro naši
školu přínosem. Na některé žáky toto má blahodárný vliv (minimálně v té podobě, že je v hodině větší klid…). Tím ale musím
předeslat jinou skutečnost – a sice větší podporu ve ﬁnancování
dalších personálních nákladů, které situace ve školství asi přinese
(školní psycholog, školní asistent, speciální pedagog). Jsou totiž
určité náklady, které nejsme schopni z dotací na platy realizovat,
a přitom jsou pro zdárný efekt výuky a vzdělávání velmi potřebné.
Navíc začínají být dotační tituly v tomto směru dosti omezené.
Letošní rok se snad ale ponese i v duchu inovací, které se podaří
rozjet či zrealizovat. Již dříve bylo v BZ zmiňováno, že Město
Budišov bylo úspěšné při podání žádosti na revitalizaci školního
pozemku – toto zejména díky úsilí paní Roháčové, ale samozřejmě tu bude nutná koordinace aktivit na obou stranách. Přispěje to
jistě k lepší náplni výuky předmětů s přírodovědnou tematikou.
V aktuálním školním roce bychom také rádi podali žádost na MAS
Opavsko se záměrem rekonstruovat učebny fyziky a chemie,

které od 80. let prozatím nedoznaly změn vyjma výměny oken.
Rozpočet dosáhne téměř 2 mil. korun a bez podpory Města
Budišov a předﬁnancování z městských zdrojů by toto možné
nebylo. Jen doufám, že administrativní průtahy, které vše oddalují,
brzo skončí a výzva bude vypsána.
V letošním roce bychom se také u žáků chtěli více zaměřit na jejich profesní dráhu, konkrétně tedy by mělo jít o užší spolupráci
s místními ﬁrmami a podnikateli a to do takové míry konkretizace,
aby viděli např. práci lesníka, zemědělce, pracovníka u soustruhu
atp. Je nutné dostat do povědomí manuální práci, která opět nabývá na významu, což je určitě dobře, protože každá práce, pokud je
prováděna zodpovědně a s určitým pocitem sebeuznání, je člověku jistě prospěšná. Mj. tímto chceme žákům také deklarovat, že
i zde, v Budišově, se dá uživit slušně v téměř každé běžné profesi,
a žáci nemusí končit např. bez středoškolského vzdělání ve špatně
placené práci. Je to určitý druh vize, kterým by se – dle mého soudu
– měla škola ubírat.
O společném vzdělávání, tzv. inkluzi, jsem psala již minule. Abych
pravdu řekla, díky menšímu počtu žáků ve třídách je inkluze možná, žáky s handicapem, kteří se chtějí učit – ti většinou se fakt učit
chtějí – jsou naši učitelé schopni vést správným směrem. Horší je
to s žáky, kteří do inkluze tak nějak nezapadají – nemají problém
se něco učit, intelekt v normě, ale lidsky a společensky z nich již
teď rostou tak trochu zmetci. Mé vyjádření je drsné, ale tak to je.
Společnost se zhoršila stran respektování norem a přenáší se to
bohužel i na děti. Jestliže tedy máme rodiče, kteří nespolupracují
se školou, nerespektují naše základní požadavky a nejsou s to dodržovat povinnosti stanovené školním řádem, pak my, učitelé, musíme častěji než ve vzdělávání působit ve výchově jejich dětí. To
samozřejmě vytváří třecí plochy, ale jako škola budeme požadovat
plnění povinností jak od žáků, tak od rodičů, v opačném případě
musíme do akce povolávat další orgány, včetně např. PČR, což
jistě není dobrou vizitkou školy. Je ale otázkou, zda za tuto vizitku
může škola nebo rodiče nebo žáci. To nechávám na čtenáři, který
dospěl až do tohoto bodu, k rozhodnutí.
Závěrem bych ráda veřejnost pozvala na plánované akce:
27. října – otevření školy pro veřejnost (sobota) v době od
13.30 do 19.00, výstava částečně historických fotograﬁí
2. prosince – Budišovský advent - prodej výrobků žáků, občerstvení
13. prosince – den otevřených dveří - od Božího rána (8.00) do
odpoledne (16.00)
Další aktivity pak nabídneme v posledním čísle BZ roku 2018.
Více na www.skolabudisov.cz nebo ještě lépe našem proﬁlu sociální sítě Facebook. Věříme, že nám zachováte přízeň i nadále.
Natálie Jaššová, ředitelka školy

Imatrikulace na ZŠ a G Vítkov
Jako každý rok, tak i letos se první školní den, letos tedy 3. září,
pro všechny žáky prvního ročníku gymnaziálního studia konala
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imatrikulace, tedy slavnostní uvedení mezi žáky gymnázia. Celý
slavnostní akt proběhl v reprezentačním sále Městského úřadu
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ve Vítkově. Po slavnostním nástupu za znění studentské hymny Gaudeamus igitur následovala státní hymna a úvodní slova
pana starosty Ing. Pavla Smolky a pana ředitele Mgr. Miroslava
Bučánka. Ten všem přítomným představil nejen třídní učitelku
primy Mgr. Michaelu Hasalovou a třídní učitelku kvinty Mgr.
Michaelu Škrabalovou, ale také všechny ostatní vyučující obou
tříd. Teprve poté byla zahájena samotná imatrikulace, během
které žáci z rukou pana ředitele dostali pamětní list, z rukou paní

místostarostky Lenky Sonkové kytičku a z rukou pana starosty
pamětní a propagační materiály, dále se také podepsali do Pamětní knihy. Z řad kvintánů byla vybrána Eliška Halamíčková,
která přečetla slavnostní slib, ve kterém se žáci mimo jiné zavazují, že budou svědomitě plnit všechny své povinnosti a uchovají dobré jméno školy. Na takovýchto slavnostních akcích nesmí
chybět ani kulturní vystoupení, o které se letos postarala studentka oktávy Adéla Kalužová, která všem přítomným za doprovodu
Patrika Scholastera zazpívala 3 písně. Na závěr nesmělo chybět
ani focení nových třídních kolektivů s třídními učitelkami, s vedením školy a vedením města.
Všem žákům gymnázia přejeme mnoho úspěchů během jejich
studia.
Mgr. Michaela Škrabalová

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

Tajný závod
3. ročníku závodu se zúčastnilo 10 družstev. Letos byl sraz
k registraci v 18 hodin, z čehož většina správně usoudila, že
závod bude probíhat v noci . Účastníky jsme usadili do autobusu a poté, co si všichni nasadili škrabošky, aby neviděli,
kam jedou, mohli jsme vyrazit! Cesta probíhala ve veselé
atmosféře, ještě nikdo netušil, kam a jak daleko jede. Po asi
40 minutách se dveře autobusu otevřely a účastníci vystou-

pili do tmy, kde si je vyzvedli tajemní obyvatelé zříceniny
ve Veveří a odvedli si všechny na poslední večeři. Po jednotlivých skupinkách pak pouštěli účastníky na trať. Devět
stanovišť a disciplín (mimo jiné slaňování nad rybníkem,
přenášení vody z kašny, shazování kuželek, skládání hlavolamu,…) a 36,4 km po známých a asi více neznámých místech, to vše museli letošní závodníci zvládnout! A zvládli!
Bylo to náročné, proto
„klobouk dolů“ před Vámi
všemi! Nad ránem postupně docházeli všichni unavení a bolaví, věřím, že
na luštění hesla už nikdo
neměl myšlenky, ale ještě
nebyl konec. Finále bylo
pěkně napínavé, protože
ani jedno z družstev v prvním kole neodpovědělo
správně. Proto musela být
všem dána další indicie.
Pak už družstvo tyrkyso-
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vých – v obsazení Zdeněk Kadlec, Lenka Kadlecová, Kristí
Kadlecová, Lojza Kašpárek a Tomáš Skácel, kteří dorazili
jako první, uhodli heslo a vyhráli! Gratulace vítěznému týmu
a Vám všem poděkování a věříme, že až se vstřebají poslední
puchýře, tak už se s námi budete těšit na další ročník !!!
P. S.: VELIKÉ DÍKY PATŘÍ VÁM VŠEM, KTEŘÍ NÁM POMÁHÁTE 
Za SVČ Kamila Kohoutková

Klubíčko
Začínáme v úterý 9. října 2018 a pak každé úterý od 10 do
12 hodin. Těšíme se na Vás v KULTURNÍM DOMĚ!

ZÁUJMOVÁ SDRUŽENÍ A SPORT

Putování Moravou
- setkání moravských patriotek a patriotů
v arboretu Makču Pikču Paseka
V sobotu 18. srpna 2018 se uskutečnila tato již tradiční akce organizovaná Moravskou národní obcí, z.s. Z obce Dlouhá Loučka jsme se za slunečného počasí nejprve po silnici a později po
loukách vydali k moravskému Makču Pikču, tedy k arboretu
u obce Paseka na Uničovsku. Zde nás drobným občerstvením
v podobě vlastnoručně vypěstovaného melounu přivítal zakladatel a provozovatel této překrásné sbírky více než 4000 rostlin
z celého světa, pan Ing. Radim Slabý. Tento skvělý botanik,
znalec přírody a odborník na úpravu okrasných zahrad a parkových ploch byl letos zaslouženě nominován na cenu „Osob-
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nost Moravy“. Pan Ing. Radim Slabý o svém arboretu, které
vzniklo díky skvělé myšlence a tvrdé práci, říká:
„Zahrada s velkým převýšením a hlavně umístěním v přírodě
se dnes začíná stávat středem pozornosti, neboť vznikla v místě
bývalého lomu, který byl zavezen slévárenskými písky a z části
i jiným odpadem. Zde jsem se pustil do realizace svého dalšího snu – přírodní arboretum s náročným terénem a využitím
velkého množství kamene a přírodních materiálů. Podařilo se,
návštěvníci hradu rádi zavítají i k nám, některé odradí náročný
výstup, ale odměnou za to jsou ukázkové scenérie s překrás-
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ným výhledem na Hornomoravský úval. Od dubna do října zde
neustále něco kvete, člověk si zde odpočine a velmi dobře relaxuje. Tvorba arboreta spočívá ve shromažďování nejrůznějších rostlin celého světa samozřejmě s podobnými podmínkami
jako u nás. Práce na celý život.“
My, pořadatelé tohoto přátelského setkání, jsme měli velkou
radost také z účasti opravdu velkého moravského patriota,
špičkového sportovce, propagátora, instruktora a trenéra severské chůze – Nordic Walking - pana Janka Vajčnera, který je taktéž oprávněně nominován do ankety o nejvýraznější
osobnost Moravy pro rok 2018. Pan Janek Vajčner je například
několikanásobný medailista z mistrovství Evropy konaných
v letech 2016 a 2017, trojnásobný mistr Evropy a zároveň držitel světového rekordu v Nordic Walking – za 12 hodin ušel
severskou chůzí přes 97 kilometrů a zapsal se tak na stránky
České knihy rekordů a historických světových tabulek. S oběma velkými Moravany se nám díky jejich ochotě podařilo natočit krátký rozhovor, který můžete vidět zde na facebookové
stránce iniciativy: https://www.facebook.com/Osobnost-Moravy-206882569694815/
Pohodovým tempem jsme prošli celý rozlehlý areál této botanické zahrady. Mnohé z nás okouzlila barevná krása skalniček,
trvalek, kaktusů, dřevin a také nádherný výhled z vrcholových
partií arboreta do krajiny Hornomoravského úvalu, na rovinu

Uničovské tabule a kopcovitou krajinu pohoří Nízkého Jeseníku. Z přiložených fotograﬁí se můžete přesvědčit o skutečnosti, že se setkání všem účastníkům líbilo. Velká úcta za spolupráci při organizaci nejen tohoto setkání, ale i dalších akcí
určených pro širokou veřejnost patří velkému Moravanovi
z pěkného města Budišov nad Budišovkou, panu Pavlu Opletalovi st. Poděkování pak patří také všem patriotkám a patriotům
za účast a dobrou náladu, která mezi námi panovala.
Stanislav Blažek
Moravská národní obec, z.s.

Naše aktivity roku 2018
Vážení zájemci o střelecký sport, skončily prázdniny, léto je
pomalu na ústupu a i naše střelecké soutěže se blíží ke svému
závěru.
15. 7. 2018 proběhlo druhé závěrečné kolo veřejné soutěže
„Malorážka s puškohledem“. V této soutěži nabité elitními

střelci z širokého okolí vybojoval náš střelec Stanislav Stuchlík velmi dobré třetí místo nástřelem 1 732 bodů. Soutěže se
zúčastnilo 15 střelců.
19. 8. 2018 se uskutečnil již 11. ročník soutěže „Putovní perkusní pohár“. Vítězem se stal náš střelec Petr Bartošek nástřelem 94 bodů a odrazil útoky zdatných protivníků. Soutěže se
zúčastnilo 18 střelců z Moravy i Čech. Závod byl rozdělen do
tří částí: 1. den se střílelo na vzdálenost 100 m. V disciplíně
Minie – perkusní puška vojenská vybojoval II. místo nástřelem
85 bodů, vítěz měl nástřel 93 bodů. 2. den střelba z pušek na
50 m ve stoje. V disciplíně Lamarmora - perkusní puška vojenská vybojoval III. místo nástřelem 90 bodů, vítěz měl nástřel
93 bodů. V disciplíně Sharps - perkusní jednoranná zadovka
nástřelem 90 bodů IV. místo, na třetím místě byl výsledek také
90 bodů, takže o pořadí rozhodl počet desítek, vítěz nastřílel
93 bodů.
16. 9. 2018 skončila pětikolová veřejná soutěž ve střelbě z perkusních zbraní. Soutěže se zúčastnilo celkem 30 střelců ze širokého okolí. Naši střelci v této soutěži obstáli velmi dobře.
Vybojovali tři první místa, jedno druhé a tři třetí místa. Pro
zájemce podrobné info na www.avzo-budisov.cz.
Za střelecký klub připravili členové výboru

Festival dračích lodí 2018
aneb „Dobrá práce“ na přehradě Slezská Harta
Poslední srpnový víkend roku 2018 se uskutečnil na přehradní
nádrži Slezská Harta již 5. ročník závodů dračích lodí. Naše
končiny reprezentoval tým „Dobrá práce“ ve složení: Evička, Jenda, Pepa, Martin, Lojza, Honza, Danek, David, Lukáš,
Gabka, Katka, Nikola, Lenka, Janča (kapitánka týmu), Hanka,
Barča, Petra, Radek, Aleš, Lukáš a Mirek. Motivátor a podpora týmu byl Ozzy, který proslul svými výroky: „mají pádla

v ruce“, „urobtě kruh“, „podívejte se pořádně na tváře svých
soupeřů“, „protože ty už po startu neuvidíte“, atd.
Z dobře informovaných zdrojů jsme se dozvěděli, že některé
týmy již na vodě trénují 2 měsíce. Proto jsme ani my nechtěli
ponechat nic náhodě a hodlali pořádně trénovat, ale letošní rok
byl, jak všichni víme, suchý, že se nám prášilo za šlapadlem,
a proto jsme se sešli až 1 den před odjezdem, naložili potřebné
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věci a probrali teorii. V pátek jsme si 30 minut zapádlovali při
oﬁciálním tréninku a poté již bylo na každém závodníkovi, jak
bude ladit formu na sobotních 200 metrů.
Závodili jsme v kategorii „O pohár Moravskoslezského kraje“,
kde bylo na startovní listině 50 posádek. Náš tým, ve kterém
bylo 8 zástupkyň ženského pohlaví, opravdu jel jako praví
draci a postoupil do „ﬁnále B“. Nakonec z toho bylo výborné
9. místo, což opravdu nikdo nečekal.
V neděli se závodilo na trati 5x delší, což bylo 1000 m. Již při pohledu některých závodníků na bójku umístěnou ve veliké vzdálenosti od startu bylo v jejich tvářích vidět, že si nejsou jistí, zda
tuto dálku budou vůbec schopni absolvovat. Poté, co se dozvěděli, že ta bóje značí polovinu trati a budeme se kolem ní otáčet,

je humor zcela přešel. Můžu s klidným svědomím říci, že každý
ze sebe dostal maximum a nakonec z toho bylo nádherné, leč
nepopulární, 4. místo. Medailová pozice byla vzdálena 5 sekund.
Po oba dny panovalo drobné hecování mezi námi a týmem Bohové, který reprezentoval obec Dvorce, ale závodníci z obou
táborů se vzájemně podporovali. Oba týmy prošly nějakou
obměnou, na což tým Bohové doplatil, a díval se na nás, po
oba dny, z uctivé vzdálenosti.
Nutno dodat, že všechny týmy soupeřily nejen o nejlepší umístění, ale také o nejlepší či nejnápaditější kostým, kde vyhrál
bubeník v kostýmu skupiny Kiss.
I když celé léto panovalo tropické počasí, tak poslední srpnový víkend se pokazilo tak, že teplota vody byla vyšší než
teplota vzduchu. Hlavně to
bylo znát v neděli, kdy bylo
12°C, což nám ale nevadilo
a v Hartě jsme se alespoň
chvíli ohřáli.
Nezbývá než do příštího
roku opět potrénovat, abychom své umístění zlepšili
a mohli zodpovědně reprezentovat „naše končiny“.
I když již nyní víme, že
jsme si laťku na další roky
nastavili hodně vysoko.
Tým „Dobrá práce“

Traktoriáda Guntramovice 2018
V sobotu 4. 8. 2018 proběhl v Guntramovicích již 13. ročník
tradiční Traktoriády. Na start se zapsali jak ostřílení harcovníci, kteří se tohoto klání účastní každý rok, tak také několik

12

nových závodníků, kteří si přijeli užít zábavy, nástrahy trati,
závodnický adrenalin, krásné počasí, dobré jídlo a vůni spáleného benzínu a nafty.
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Klání proběhlo ve 4 kategoriích s následujícími výsledky:
Sériové traktory s 4kolovým vlekem
1. místo Jurka Zdenek
2. místo Barbořák Jaroslav
3. místo Mikulenka Josef
Sériové traktory s 2kolovým vlekem
1. místo Jurka Zdenek
2. místo Barbořák Jaroslav
3. místo Fojtík Jiří
Malotraktory s 2kolovým vlekem
1. místo Novotný Roman
2. místo Zavadinka Marek
3. místo Valčuha Jiří

Malotraktory s 4kolovým vlekem
1. místo Valčuha Jiří
2. místo Moravec Karel
3. místo Novotný Jaroslav
Mimo tyto kategorie byli vyhodnoceni a oceněni závodníci,
kteří přihlížející diváky nejvíce pobavili a byli oceněni největším potleskem. Těmito závodníky se stali Novák Antonín,
Volkmer Vladimír a Hruška Ladislav. V průběhu závodů měli
diváci možnost sledovat kulturní vložku, což byl „hod těžkým
špalkem“, kde svou sílu a obratnost prokázal Adrian Vykopal.
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.
V průběhu vyhlašování zaznělo, že letos je tomu již 25 let, co
se pořádají v Guntramovicích akce, které se svým věhlasem
dostali za hranice naší obce. Byly to již zmiňované traktoriády, ale také fotbalové turnaje na místním hřišti, kterých se,
mimo jiné, zúčastnila i bývalá reprezentantka ČR ve fotbale,
paní Kňavová.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na
přípravách této akce, členům SDH Guntramovice, holkám
z KRPŠ, 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 2019 se v Guntramovicích opět potkáme na
14. ročníku Traktoriády.
Za SDH Guntramovice Alois Bečica

Budišovský míčový víceboj
Již třetí ročník míčového víceboje se uskutečnil ve sportovní
hale v Budišově nad Budišovkou. Pořadatelem této náročné
sportovní akce je skupina příznivců basketbalu v Budišově n. B.
Letošní 3. ročník se konal v sobotu 15. září 2018. Osm přihlášených dvojic se utkalo v nohejbalu, volejbalu, badmintonu,
stolním tenisu a basketbalu. Každá sportovní disciplína byla
zvlášť vylosována a hodnotila se samostatně, a tak se průběžně
pořadí během dne neustále měnilo. O obrovské vyrovnanosti
letošního ročníku svědčí fakt, že se žádné dvojici nepodařilo
zvítězit ve více jak jedné disciplíně. Po více jak pěti hodinách
sportovních náročných výkonů vypadalo pořadí následovně:
1.
Hasala I. st, Hasala Ivo ml.
43 bodů
2.
Schlauch R. st., Schlauch R. ml.
39 bodů
3.
Anděl D., Anděl J.
35 bodů
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4.
Kohoutek M., Jaššo S.
32 bodů
5.
Jochim B., Bačkovský P. st.
30 bodů
6.
Souček M., Bačkovský P. ml.
27 bodů
7.
Dostál P., Šimek V.
25 bodů
8.
Dvořák J., Urban M.
19 bodů
Při závěrečném vyhlášení a předání cen se všichni zúčastnění
shodli na tom, že akce byla po organizační i sportovní stránce
velmi vydařen a kvalitní. Poděkování patří všem sponzorům,
kteří tuto sportovní akci podporují. Nejužitečnějším hráčem
celého turnaje byl zvolen Jochim Bedřich z Melče.
Skupina příznivců basketbalu vás zve na 4. ročník basketbalu
3x3, který se uskuteční 15. 12. 2018 ve sportovní hale v Budišově nad Budišovkou.
Pavel Bačkovský st.

AMK podzimní závěr motokrosové sezóny 2018
Druhý prázdninový měsíc 5. 8. 2018 začal pokračováním seriálu SMS Moravy v Petrovicích u Karviné. I přes extrémní sucho se podařilo trať připravit a na start se postavila přes stovka
jezdců. Erik si odvezl stříbrný věnec za druhé místo v MX 2
Junior. V dalším týdnu absolvoval třídenní soustředění v Pacově pod vedením Petra Masaříka a Filipa Neugebaura. Tři dny
pod odborným dohledem kluci trénovali rychlost a techniku.
26. 8. 2018 další závod SMS Moravy ve Zděchově. Tentokrát
za vydatného deště a na podmáčené trati. Byl to těžký závod,
ve kterém se rozdávaly poslední body seriálu. Erik po pádu
z vedoucí pozice skončil celkově na čtvrtém místě. Přesto
zůstal na bodech, a stal se tak vicemistrem Moravy pro rok
2018 ve své třídě. Víťa Pražák po absolvování dvou závodů
ze sedmi v Mohelnici a Šternberku skončil ve veteránech A na
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12. místě. Hned po prázdninách 2. 9. 2018 se jelo MMČR. Víťa
se těšil, ale už při dopoledním tréninku ho přestala poslouchat
motorka. Všechny pokusy o opravu byly marné. Nepomohla
ani diagnostika. Víťa tak musel zabalit. Erik si opět vyzkoušel velkou republiku a v silné mezinárodní konkurenci skončil
na 22. místě. 8. 9. 2018 další závody v Petrovicích u Karviné.
Tentokrát pod hlavičkou EU. Dva závody v Polsku a dva v ČR.
Erik třetí místo, když druhou jízdu nedokončil pro prasklou
pružinu zadního pérování. Víťa 9. místo, kdy druhou jízdu také
nedojel. 16. 9. 2018 MMSR ve Velkých Uhercích. Nově postavená trať, kdy na jednom okruhu je postaveno 17 skoků. Ten
nejdelší má kolem čtyřiceti metrů. Erik se dopoledne kvaliﬁkoval do ﬁnálových jízd. Tam zajel dvakrát sedmé místo. V neděli 30. 9. 2018 nás čeká závod družstev ve Vranově u Brna a pak
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ještě dva mistráky. Ve Slovenských Šenkvicích a na jihu Čech
v Jiníně. Na Liščí kotlinu se sjedou 6. 10. 2018 enduráři, kde
se pojede CROSS COUNTRY na 123 minut.

20. 10. 2018 připravuje AMK závod v motokrosu. Vše bude
záležet na počasí. Už se pomalu připravuje zimní příprava, která začíná v listopadu.
Milan Švidra

Sportovní odpoledne v Guntramovicích
V neděli 2. září 2018 proběhlo v Guntramovicích sportovní
odpoledne pro děti i dospělé. Dvacítka dětí zdolávala různé
úkoly: např. zatloukání hřebíků, házení míčků do tlamy, lovení
ryb a kačenek. Všichni závodili s elánem a odhodláním zdolat všechny úkoly. Za úsilí a snahu dostaly odměnu všechny
děti. V kategorii dospělých mělo velký úspěch házení ﬂinty do
žita. Přetahování lanem se zúčastnily všechny věkové skupiny
a nebylo vítězů ani poražených. Na kolo štěstí si vytočily štěstí
všechny děti. Děkujeme dětským i dospělým návštěvníkům za
to, že si udělali čas a přišli se pobavit.
Hasiči z Guntramovic

Za párou do Mladějova
V sobotu 15. září podnikl náš guntramovický hasičský spolek
výlet do Mladějova na Moravě u Moravské Třebové. V tamním průmyslovém muzeu vzniklém v bývalé výrobně šamotu
provozuje parta nadšenců úzkorozchodnou dráhu. Železnice
byla vybudována pro přepravu uhlí a lupku z dolů na Hřebči
vzdáleném 11 km. Ačkoliv celý průmyslový provoz skončil již
na začátku 90. let, do dnešních dnů se dochovaly obě původní
parní lokomotivy ve funkčním stavu. Výletní vlaky jsou sestaveny z původních nákladních vagónů upravených na otevřené turistické vozy, tedy každý si mohl užít dýmu a sazí, když
mašinka překonávala docela silné stoupaní směrem k Hřebči.
Zážitkem nejen pro děti bylo i zbrojení lokomotivy a pečlivé
promazávání všech převodů při každé zastávce. My jsme se
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vydali pouze do poloviny tratě k bývalému uhelnému dolu
Hugo Karel. Po návratu do Mladějova nás čekala prohlídka

expozic dobových motocyklů, historických traktorů, nákladních automobilů, buldozerů či jiných historických vozidel jako
např. autobus PRAGA RND. Po náročném programu přišel
všem vhod oběd v restauraci U parního stroje. Řádně posilněni
opouštíme mladějovský průmyslový areál směr Úsov.
Čekání na prohlídku v lovecko-lesnickém muzeu si krátíme ve
vedlejších expozicích. V expozici Hádanek pánů z Vlašimi se
děti seznámily zábavnou formou s různým technickým zařízením
a v Strašidelném labyrintu se lekl i nejeden dospělý strašidla na
konci tajuplného sklepení. Skvěle nám vyšlo počasí, žádné úmorné vedro, sluníčko krásně svítilo. Tedy jak jinak zakončit výlet,
kde velkou část tvořily naše děti, než zastávkou na vynikající
zmrzlině ve Štarnově u Šternberka. Velké poděkování náleží našemu řidiči panu Vymětalíkovi a už se moc všichni těšíme na další
společný výlet.
Za SDH Guntramovice Josef Halamíček ml.

Psí podzim
Letní je období bohaté na kynologické události, ale na podzim
je psích akcí ještě více. V srpnu se ﬁgurant Karel s Tobbym
zúčastnili závodu ve Zlatých Horách a v nejvyšší kategorii
IPO3 porazili úplně všechny. V září se jim v Šenově už tolik
nedařilo, bramborová medaile to jistila, ale ze všech účastníků
měli nejlepší obranu, Tobík kouše moc rád… Podobně se zadařilo i Lence s Bondem. V kategorii ZVV1 byli na závodech
dvakrát druzí a v tom otickém - nočním - za sebou v obraně nechali všechna služební plemena a v Šenově chyběl na nejlepší
obranu jeden bodík. Výsledky jsou velmi cenné, protože Bond
je chodský pes a drtivá většina jedinců tohoto plemene nekouše
vůbec, v povaze mají člověka ochraňovat a ne ho prohánět po
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cvičišti. Ale díky trpělivému a důslednému vedení šikovného
ﬁguranta se i choďák může rovnat ovčákům a maliňákům. Co
mu chybí na razanci, to dožene poslušností. Petr s Niky mají
taky jednu „bednu“ – třetí místo v nočním závodě. Teď se docela těšíme do Veřovic, tam se koná závod i se stopami a takových je hodně málo. Mezitím ještě musíme obhájit loňské
vítězství v trojboji a vrcholem budou říjnové zkoušky.
Máme nové přírůstky, štěňata Maxe a Dona a hlavně človíčka
Honzu, kterému učarovalo ﬁgurování a přišel k nám z Vítkova
„do učení“. Zatím ho to s rukávem na ruce baví a my budeme
hodně rádi, když u nás vytrvá. Je to legrační, ale půjčujeme si ho
s vítkovským klubem, ale Honza je mladý, svobodný a kynologické chuti má na rozdávání. Trochu neplánovaně jsme se ocitli na akci
SVČ Vítkov, abychom
předvedli nejen práci se
psy, ale představili i naši
poměrně pestrou škálu plemen. Přihlížející
byli překvapeni, většina
z nich si myslela, že na
cvičák chodí jen služebáci. Pokud si to myslíte
i vy, je to velký omyl,
takže pryč s předsudky
a hurá k nám.
Mgr. Lenka Galová
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Šachový koutek
Další šachová sezona klepe na dveře!
Léto uteklo jak voda a s podzimem začíná další šachová sezona. V letní čas se boje mezi družstvy odehrávají také u jednacího
stolu a domlouvá se složení jednotlivých soutěží v závislosti na
tom, jak se sestupuje z vyšších soutěží a která družstva případně
odmítnou postup z nižší soutěže do vyšší soutěže. Na tomto diplomatickém poli se nám povedl významný úspěch, když se nám
podařilo protlačit B družstvo ŠK Pogo Budišov do vyšší soutěže,
tedy do Okresního přeboru Opava! Vyšší soutěž znamená těžší
soupeře a možnost pro zlepšení výkonnosti, zároveň se již bude
hrát na 8 šachovnicích místo na 5, takže tentokrát si zahrají úplně
všichni členové oddílu. A družstvo si účast v Krajské soutěži „C“
vybojovalo sportovní cestou v minulé sezoně a bude chtít minimálně zopakovat 7. místo z posledního ročníku.
Krajská soutěž již je vylosována, A družstvo čeká 10 zápasů, začíná se 14. 10. 2018 a končit se bude 31. 3. 2019. Okresní přebor se
losoval až po uzávěrce BZ, ale počet účastníků a termíny jsou známy, takže B družstvo bude hrát 9 utkání, soutěž začne 21. 10. 2018
a končit by se mělo 03. 3. 2019.
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.
Za ŠK Pogo Budišov Slavomír Jaššo

Los ŠK
Š Pogo Budišov „A“
– Krajská
j
soutěž „„C“ 2018/2019

Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Datum
14. 10. 2018
04. 11. 2018
18. 11. 2018
02. 12. 2018
16. 12. 2018
13. 01. 2019
27. 01. 2019

8.

10. 02. 2019

9.
10.
11.

24. 02. 2019
17. 03. 2019
31. 03. 2019

Utkání
Pogo
g A – TJ Velká Polom
ŠK Orel Opava
p
A – Pogo
g A
Pogo
g A – Slezan Opava
p
C
ŠO Jiskra Rýmařov
ý
– Pogo
g A
volno
Pogo
g A–Š
ŠK TJ Dolní Benešov B
ŠK Orel Opava
p
B – Pogo
g A
Pogo A – ŠKTP Hrabyně (hraje se
v Hrabyni)
y )
TJ Lokomotiva Krnov – Pogo
g A
Pogo
g A – TJ Ludgeřovice
g
SK Kravaře – Pogo
g A

ZAJÍMAVOSTI ZE SOUČASNOSTI I HISTORIE

Svatba v kapli na Červené hoře
V pátek 7. září uzavřeli církevní sňatek v kapli u cesty porozumění ženich Matouš Ryček ze Šternberku a nevěsta Andrea
Pěkná z Buhdalic u Vyškova. Pro jejich výjimečnou událost si
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vybrali toto nádherné místo, kam se hodlají každoročně vracet
a připomínat si jejich významný den.
Janalík Ant.
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