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Investiční akce roku 2020
S posledním číslem zpravodaje většina z nás bilancuje
a hodnotí, co se za celý rok povedlo či nepovedlo udělat.
I my bychom Vám rádi předložili souhrn všech nejdůležitějších investičních akcí, kterým jsme se v letošním roce
věnovali. Všichni dobře víme díky Covidu-19, jak složité
období to bylo pro běžný život, tak si asi dokážete představit, kolik všelijakých komplikací a problémů nám to
způsobilo při stavbách. Ať už to byly nákazy pracovníků
ﬁrem, karanténní opatření, uzavírání hranic či opoždění
dodávek materiálu, nic z toho nám rozhodně situaci neulehčovalo. A když k tomu přidáme starosti, aby bylo vše
technicky ale i ﬁnančně a dotačně v pořádku, tak vězte,
že jsme nakonec rádi, že nám již tak naše prořídlé vla-

sy nevypadly úplně. Velkou měrou k tomu přispěl i náš
skvělý stavební a technický dozor Ing. Kamil Neuwerth,
který za nás bedlivě kontroluje i sebemenší detaily a dohlíží na to, aby všechno klapalo a sedělo po technické,
ale i po rozpočtové stránce. Když nás loni na jaře nečekaně opustil náš dlouholetý dozor
a kamarád Luděk Chlachula, měli
jsme obavy, zda vůbec někoho takového najdeme. Takže jsme opravdu rádi, že máme zase na stavbách
někoho spolehlivého a pečlivého,
kdo vždy hájí naše zájmy a na koho
se můžeme obrátit ve stavařských
záležitostech. Někdy to opravdu
není jednoduché, a za to vše patří Kamilovi Neuwerthovi obrovské
díky. Pojďme si tedy projít jednotlivé
akce, co se na nich událo od začátku roku, co už je hotovo a co naopak
stále čeká na dokončení.
Naší nejrozsáhlejší a také nejnákladnější stavbou je určitě přístavba mateřské školy. O jejím průběhu Vás pravidelně informujeme,
takže jen ve zkratce shrneme, že
se jedná o úplně nové křídlo budovy

se dvěma novými třídami, rekonstrukcí stávajících dvou
a výstavbou dalších dvou nových sociálek, přestavbou
stávající učebny v patře na budoucí keramickou a výtvarnou dílnu, kompletní renovace obou šaten včetně nového nábytku a také bezbariérový přístup v podobě nového
výtahu. Pro naše paní učitelky to pak budou nové kabinety a také nové kanceláře pro paní ředitelku a ekonomku.
Součástí budou i menší úpravy školní zahrady v podobě
nových chodníků a cestiček. Celkové předpokládané náklady jsou 22,3 mil. Kč, ale díky získané dotaci 90 % činí
náš ﬁnanční podíl jen 2,3 mil. Kč. Stavba začala hned
od začátku roku a realizuje ji pro nás společnost Milimex
SA, která má sice pobočku v Ostravě, ale jinak se jedná
o ﬁrmu se sídlem v Polsku. Určitě je Vám
hned jasné, jaké komplikace nám způsobilo zavření hranic, díky kterému hned na
jaře došlo ke zpoždění prací. Když k tomu
přidáme vícepráce, které se v průběhu objevily, tak dochází k prodloužení termínu
dokončení o zhruba tři měsíce. Teď už navíc vše komplikuje počasí, ale hlavně také
druhá vlna Covidu, kvůli které nenastoupili dělníci na fasádu, takže to vypadá, že
nový kabátek školka bude mít až na jaře.
Naštěstí jsou kompletně osazena okna
a dveře a mohou tak probíhat vnitřní práce
jako omítky, dokončení obkladů a kompletace sociálních zařízení. Termín dokončení stavby je prozatím naplánován na březen 2021, poté by ještě mělo následovat
vybavení nábytkem a dalším zařízením,
abychom mohli v září, na začátku nového
školního roku, školku slavnostně otevřít.
Velmi zajímavou a pozornost přitahující je
stavba rozhledny na kopci Kopřivná nedaleko Sv. Huberta, kterou jsme začali stavět na jaře. Realizaci provádí společnost Femont Opava, celkové náklady jsou ve
výši 11,1 mil. Kč a na stavbu jsme získali dotaci ve výši
9,3 mil. Kč. Zpočátku docela dlouho trvaly práce na
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základech, ale jakmile byl beton hotov, rozhledna rostla doslova před očima. Samozřejmě s navyšujícím se
počtem pater rychlost montáže klesala a náročnost
vzrůstala. Jen pozorovat montéry, jak ve výšce 25 m
montují za pomoci jeřábu a neustále se kývající plošiny několikatunové díly, byl doslova adrenalin, a to ani
nemluvíme o zážitku, když jsme mohli poprvé vystoupat na samý vrchol. V současné době je konstrukce
rozhledny zcela hotova, chybí pouze položení břidlicové dlažby. Stavbu však kvůli dotačním pravidlům nemůžeme ﬁnálně převzít, do toho máme stále opatření
z důvodu koronaviru, takže jsme se po dlouhém zvažování rozhodli, že slavnostní zpřístupnění proběhne
až na jaře příštího roku. Je nám jasné, že spousta
z Vás už nedočkavě čeká, až bude moci vystoupat do
devátého patra, přejít přes skleněnou adrenalinovou
podlahu, po točitých schodech dojít na samotný vrchol
rozhledny a pokochat se opravdu hezkým výhledem
do krajiny. A díky prosklené střeše zde bude možnost
pozorování noční oblohy, takže je určitě na co se těšit.
Další nemalou akcí letošního roku
je rekonstrukce „domečku“ u Střediska volného času, která se pomalu a jistě začíná blížit do ﬁnále. Tato
stavba začala hned ze začátku roku,
soutěž vyhrála s nejnižší nabídkou
ostravská společnost Fenbau, přičemž předpokládané náklady na
stavbu jsou ve výši 5,4 mil. Kč, opět
se nám povedlo získat dotaci tentokrát z Moravskoslezského kraje,
a to ve výši 3 mil. Kč. Po dokončení
bude budova sloužit jako Centrum
volnočasových aktivit. Od léta je
hotová celá střecha, osazena jsou
okna i vstupní dveře, uvnitř jsou
postaveny všechny příčky a veškeré rozvody, pracuje se na podkrovních prostorech, vnitřních omítkách,
a jak je zvenku vidět, hotova je i fasáda a část dřevěných podhledů.
Stále však zbývá dost věcí k dokončení, např. ﬁnální podlahy, stavba
přístřešku, bezbariérové rampy,
instalace výtahu a veškeré kompletační práce na elektroinstalaci
a ZTI, vše by mělo být zakončeno instalací vestavěného nábytku
a kuchyňské linky včetně osazení
spotřebiči.
Poslední větší akcí letošního roku
je nedávno spuštěná rekonstrukce bytového domu na ul. Partyzánská vedle budovy městského
úřadu a zdravotního střediska. Po
přečtení odstavce o rozhledně by se
mohlo zdát, že je to určitě nejvíce
adrenalinová stavba letošního roku.
Ale věřte tomu, že momentálně
nám dává nejvíce zabrat právě tato
stavba. Ptáte se, proč tomu tak je?
Je to vlastně jednoduché – akce
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byla vysoutěžena v září, hned na začátku října byla podepsána smlouva s ﬁrmou DRŽIK s.r.o. a celý háček
spočívá v tom, že díky dotačním podmínkám jsme potřebovali postavit a proﬁnancovat co největší část do poloviny prosince. Čím více toho stihneme, tím více peněz
z dotace máme jistých. Ano, je to možná trochu zvláštní,
ale i takové dotace se občas naskytnou. A že to je adrenalin od samého počátku, svědčí i to, že jsme po vyhlášení dubnové výzvy Ministerstva ﬁnancí museli narychlo
obnovit stavební povolení, a pak jsme dlouho čekali na
to, jak vše dopadne. A když v srpnu přišlo oznámení, že
jsme dotaci získali, bylo to opravdu těžké rozhodování,
zda do toho jít, protože postavit takřka celý dům za dva
a půl měsíce se rovná pomalu zázraku. Na pomyslných
miskách vah jsme tak měli na jedné straně riziko, že nestihneme do prosince většinu stavby proﬁnancovat, na
druhé straně pak zase lákavá dotace ve výši až 90 %
z uznatelných nákladů a hlavně bez nějakých omezení
v následném provozování nových bytů. Do toho všeho
nad námi neustále visel a visí strašák v podobě niž-
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ších daňových příjmů města díky koronaviru. Ale přes
to všechno a s vnitřním ospravedlním „kdo nic nedělá,
nic nepokazí“, jsme se rozhodli do toho jít. A celou dobu
jsme trnuli, aby vše dobře dopadlo. Teď už víme, že rozhodnutí bylo správné, stavební ﬁrmy se do prací pustily s vervou, a kdo z vás se poslední dobou pohyboval
v okolí stavby, ví, že je to docela šrumec a každý týden je
udělaný pořádný kus práce. V době psaní tohoto článku
máme hotovou střechu, vyměněnu část krovů, osazena
okna, provedeno zateplení polystyrenem celé budovy,
uvnitř jsou nachystány nahrubo jednotlivé byty, udělány
kompletní rozvody a to vše se povedlo za dva měsíce.
Kéž by takovou rychlostí probíhaly všechny naše stavby.
Termín dokončení je již na jaře příštího roku, výsledkem
by měl být kompletně zrekonstruovaný bytový dům se
čtyřmi moderními byty velikosti 3+1, 2+1, 2+1 a 2+kk.
Těší nás i zájem o nové byty a rádi bychom zde uvedli, že byty nejsou předurčeny žádné speciﬁcké skupině
a žádost si může podat opravdu každý. Náklady na rekonstrukci činí 8,2 mil. Kč a z této částky by mělo být
6,2 mil. Kč ﬁnancováno z dotace Ministerstva ﬁnancí. Faktury jsou na ministerstvo odeslány, tak nyní už jen zbývá

si přát, aby nám penízky přišly na účet města do Vánoc,
jak máme slíbeno. To bude krásný dárek pod stromeček.
Je paradoxem, že v situaci, kdy nás koronavir omezuje
nejvíce za celou dobu našeho působení a kdy současně
máme největší propad příjmu proti plánovanému rozpočtu, tak realizujeme akce za 45 mil. Kč. Samozřejmě je
nutné dodat, že bez dotací, které v součtu dělají neuvěřitelných 38,5 mil. Kč, by něco takového nebylo myslitelné. A všem, kteří se na získání dotací, jejich následné
administraci, účtování, ale i samotné stavbě podílejí, patří poklona a veliký dík. Jsme si vědomi, že zdaleka není
vyhráno, a čeká nás ještě hodně, hodně práce, ale když
pak vznikne něco nového, krásného, tak ten hřejivý pocit, že jsme v Budišově zase něco postavili, opravili nebo
zlepšili, stojí za to. Nezbývá než si přát, aby se v příštím
roce při získávání dotací a stavbách dařilo stejně nebo
ještě lépe. O tom, co všechno nás příští rok čeká, si
budete moci počíst už v příštím čísle zpravodaje. Do té
doby se mějte krásně, užívejte si vánočních svátků, zaslouženého odpočinku a pohody v kruhu blízkých.
Ing. Pavel Jílek, místostarosta města
Ing. Patrik Schramm, starosta města

Tichá noc, svatá noc….. dočkali jsme se a kouzlo nejkrásnějších svátků v roce je již všude
kolem nás. Adventní čas, tajemná a slavnostní vánoční atmosféra s vůní jehličí, cukroví a skořice…vše tak známé, a přece letos jiné. Více času trávíme doma s rodinou, pečeme cukroví,
přemýšlíme nad dárky a těšíme se na společné chvíle u pohádek, ale přece jen nemůžeme
trávit sváteční chvíle tak, jak bychom si přáli. V tomto svátečním čase můžeme obzvlášť těžce
pociťovat právě odloučení od našich nejbližších a přátel. Přejeme vám, abyste neztráceli naději, že bude líp a letošní Vánoce mohou být nakonec jedny z nejkrásnějších.
A protože držíte v rukou letošní poslední číslo našeho zpravodaje, chtěli bychom poděkovat
všem spolutvůrcům za celoroční spolupráci a věříme, že v následujícím roce budeme mít
více možností psát o společných akcích, o které jsme letos byli nepříznivou covidovou situací
kolem nás ochuzeni.
Vážení čtenáři, rok 2020 se pomalu chýlí ke konci a jedno je jisté, pro všechny to byl rok náročný, v němž bylo všechno jinak. Přejeme Vám, aby nadcházející rok 2021 byl rokem dobré
nálady, radosti ze života, setkávání s blízkými i přáteli, rokem krásných společných zážitků.
Plňte si své sny a dělejte, co vás baví…
Symbolicky připíjíme na ZDRAVÍ a přejeme vám, aby rok 2021 byl rokem 1000x lepším než
ten letošní!
Vaše Redakční rada
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Rada města
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na
území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17 (cizí stání občané, kteří jsou v obci hlášeni
k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici na sekretariátu vedení města,
Halaškovo náměstí 2, Budišov n/Budišovkou.
dne 23. září 2020
(přítomni 4 členové rady města,
omluven: Vladan Dušek,
jednání řídil starosta města Ing. Patrik Schramm)
 schvaluje přidělení nebytového prostoru na ulici náměstí Republiky č. p. 159, 747 87 v Budišově nad
Budišovkou ﬁrmě NKOK s.r.o., Dvořákova č. p. 729,
747 87 Budišov nad Budišovkou se smlouvou na dobu
neurčitou;
 schvaluje poskytnutí návratné ﬁnanční výpomoci
p. M. W. na předﬁnancování výměny kotle na pevná
paliva dle předložené Smlouvy a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy;
 schvaluje poskytnutí návratné ﬁnanční výpomoci
p. L. V. na předﬁnancování výměny kotle na pevná
paliva dle předložené Smlouvy a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy;
 schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25 000 Kč na terénní práci společnosti Renarkon;
 schvaluje cenovou nabídku ﬁrmy Hydro Gas Manufacture, s.r.o. na přípravu projektové dokumentace;
 schvaluje Smlouvu o zpracování dokumentace k žádosti o poskytnutí podpory mezi ﬁrmy ALNIO Group
s.r.o. a LESY Budišov nad Budišovkou s.r.o. a pověřuje jednatele LESY Budišov nad Budišovkou s.r.o.
podpisem smlouvy.
dne 19. října 2020
(přítomni 4 členové rady města,
omluven: Ing. Pavel Brodský,
další přítomní: MěÚ - Ing. Hana Dlouhá,
vedoucí fin. a spr. odboru, Miroslava Zatloukalová, referent fin. a spr. odboru,
jednání řídil starosta města Ing. Patrik Schramm)
 schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-8015954/VB01, Budišov nad Budišovkou, p.č. 620/29, kNN pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s., věcným břemenem bude zatížen pozemek
ppč. 4355 ostatní plocha, k.ú. Budišov n. B.; věcné
břemeno se bude zřizovat za jednorázovou náhradu
ve výši 1 000 Kč + DPH, a pověřuje podpisem smlouvy starostu města;
 schvaluje pacht pozemků v majetku města:
o k. ú. Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 3403 zahrada část o výměře cca 3 000 m2,
parcela č. 3426 ostatní plocha část o výměře cca 700
m2 p. P. O. za nájemné ve výši 3 700 Kč/rok, dle přiložené smlouvy;
parcela č. 3739 TTP o výměře 24 147 m2, parcela
č. 4399 TTP o výměře 14 286 m2, parcela č. 4457 TTP
o výměře 46 704 m2 zem. společnosti Obchodně zemědělská společnost ZEMPOL spol. s r.o. za nájemné
ve výši 10 212 Kč/rok, dle přiložené smlouvy;
parcela č. 3760 orná půda o výměře 66 336 m2 zem.
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společnosti OZS-ZEMPOL s.r.o. za nájemné ve výši
7 956 Kč/rok, dle přiložené smlouvy;
doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemků z majetku města:
o k. ú. Podlesí nad Odrou:
parcela č. 2908 ostatní plocha o výměře 120 m2 80 Kč/m2, parcela č. 18/1 zahrada část o výměře
560 m2 - 90 Kč/m2, p. O. Š.
o k. ú. Guntramovice:
parcela č. 763 ostatní plocha o výměře 140 m2 manželům Ing. J. a D. S. za kupní cenu 110 Kč /m2
parcela č. 111 TTP o výměře 687 m2 - 115 Kč/m2, parcela č. 107 TTP o výměře 1557 m2 - 70 Kč/m2, parcela
č. 178 ostatní plocha o výměře 280 m2 - 30 Kč/m2, parcela č. 106 ostatní plocha o výměře 487 m2 - 30 Kč/
m2, p. Mgr. I. S.;
schvaluje výsledek výběrového řízení na stavební práce v rámci projektu „Stavební úpravy bytových domů Budišov nad Budišovkou“ a pověřuje starostu podpisem
smlouvy s vítěznou ﬁrmou Ing. ILLÍK – RAIL spol. s. r. o.,
Koloﬁkovo nábřeží 1671/11a, 747 05 Opava Kateřinky;
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 30 pro rok 2020
na straně příjmů a výdajů ve výši 50 000 Kč
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4122 – Neinvest. přijaté transfery od krajů
+ 50 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
5512 – 5021 – Ostaní osobní výdaje
+ 50 000 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 31 pro rok 2020
v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši 1 084
527,93 Kč
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
SR
+ 1 084 527,93 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
3293 – 5336 – Neinvest. transfery zřízeným přísp. org.
(ZŠ)
+ 541 174,15 Kč
3293 – 5336 – Neinvest. transfery zřízeným přísp. org.
(MŠ)
+ 290 588,85 Kč
3293- 5909 – Ostatní neinv.výdaje j.n. (Město)
+ 252 764,93 Kč
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva (5% spoluúčast)
– 41 588,15 Kč
3293 – 5336 – Neinvest. transfery zřízeným přísp. org.
(ZŠ)
+ 27 058,71 Kč
3293 – 5336 – Neinvest. transfery zřízeným přísp. org.
(MŠ)
+ 14 529,44 Kč
schvaluje přidělení bytu č. 5, I. kategorie, o velikosti
2+1, na ul. nám. Republiky č. p. 159 v Budišově nad
Budišovkou, p. K. J. s nájemní smlouvou uzavřenou
od 1. 11. 2020 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku;
schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené
dne 11. 11. 2019 mezi Městem Budišov nad Budišov-
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kou a MILIMEX S. A. na akci „Modernizace MŠ Budišov nad Budišovkou“ a pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo;
schvaluje vyřazení starého stravovacího systému,
který byl pořízen v roce 2010, jeho zůstatková hodnota k 31. 7. 2020 činí 14 814 Kč;
schvaluje Plán zimní údržby pro období 2020-2021;
bere na vědomí vzdání se funkce vedoucí Odboru
bytového hospodářství, služeb, životního prostředí,
výstavby a územního plánování paní Bc. Gabriely Roháčové k 31. 10. 2020;
pověřuje Ing. Janu Modelskou od 1. 11. 2020 vedením Odboru bytového hospodářství, služeb, životního
prostředí, výstavby a územního plánování;
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 32 pro rok 2020
na straně výdajů ve výši 80 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
3612 – 5162 – teplo – 80 000 Kč
3322 – 6371 – účelové inv. transfery nepodn. fyzickým
osobám
+ 80 000 Kč
schvaluje odpisový plán Mateřské školy Budišov
nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace na rok 2020 dle přiložených soupisů.

dne 2. listopadu 2020
(přítomno všech 5 členů rady města,
jednání řídil starosta města Ing. Patrik Schramm)
 schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené
29. 9. 2020 s ﬁrmou DRŽIK, s.r.o. v rámci projektu
„Budišov nad Budišovkou - Stavební úpravy bytového
domu č. p. 278“ a pověřuje starostu města podpisem
dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
dne 16. listopadu 2020
(přítomno všech 5 členů rady města,
další přítomní: MěÚ - Ing. Hana Dlouhá, vedoucí fin.
a spr. odboru,
jednání řídil starosta města Ing. Patrik Schramm)
 schvaluje termín uzavření Mateřské školy Budišov nad
Budišovkou v době vánočních prázdnin v roce 2020;
 bere na vědomí rezignaci p. Igora Tótha na funkci velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Budišově
nad Budišovkou;
 bere na vědomí informaci, že novým velitelem jednotky SDH Budišov nad Budišovkou byl starostou města
jmenován pan Tomáš Indrák k 1. 12. 2020;
 neschvaluje poskytnutí ﬁnančního příspěvku Centru pro
zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.;
 doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
akci Muzeum břidlice v podzemním lomu „Jezerní důl“;
 doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci na Regeneraci sídliště ve Státním fondu
podpory investic;
 bere na vědomí odpověď Koordinátora ODIS s.r.o. ke
zrušení spojů 11, 12, 24, 25;
 ukládá jednateli TeSport Budišov nad Budišovkou
s.r.o. předložit radě města návrh „senior či elektro
taxi“, které by nahradilo zrušené autobusové spoje do
místních částí;
 schvaluje výsledek hospodaření Města Budišov nad
Budišovkou a zřízených příspěvkových organizací
(MŠ, ZŠ, SVČ, TS, ND) k 30. 9. 2020;

 bere na vědomí výsledek hospodaření obchodní společnosti Lesy Budišov nad Budišovkou, s.r.o.
k 30. 9. 2020;
 bere na vědomí výsledek hospodaření obchodní
společnosti TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o.
k 30. 9. 2020,
 bere na vědomí přiložené Protokoly o výsledku veřejnosprávní kontroly u zřízených příspěvkových organizací – Mateřská škola, Základní škola, Středisko
volného času a Technické služby města Budišov nad
Budišovkou za účetní období roku 2019 a bere na
vědomí přijatá opatření jednotlivých příspěvkových
organizací k provedené kontrole;
 doporučuje zastupitelstvu města schválit neinvestiční dotaci bez vyúčtování příspěvkové organizaci
Technické služby města BnB, ve výši 176 325 Kč, na
úhradu nákladů spojených s opravou střechy hangáru
v areálu technických služeb;
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 33 pro rok
2020 v příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši
67 770,49 Kč
o na straně příjmů
4116 – Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR (EP) ÚZ
+ 57 604,91 Kč
4116 – Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR (NP) ÚZ
+ 10 165,58 Kč
o na straně výdajů
3111 – 5336 – Neinv. transfery zřízeným PO (EP) ÚZ
+ 57 604,91 Kč
3111 – 5336 – Neinv. transfery zřízeným PO (NP) ÚZ
+ 10 165,58 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 34 pro rok 2020
ve výdajové části rozpočtu ve výši 176 325 Kč Kč
za předpokladu schválení neinvestiční dotace bez
vyúčtování na ﬁnancování opravy střechy hangáru
v areálu TS města BnB zastupitelstvem města dne
25. 11. 2020
o na straně výdajů
6409 – 5901 Nespeciﬁkovaná rezerva – 176 325 Kč
3639 – 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO
+ 176 325 Kč
 schvaluje přidělení bytu č. 6, I. kategorie, o velikosti
1+1, na ul. náměstí Republiky č. p. 159 v Budišově
nad Budišovkou, p. A. Š. s nájemní smlouvou uzavřenou od 1. 12. 2020 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku;
 schvaluje přidělení bytu č. 1, I. kategorie, o velikosti
1+kk, na ul. náměstí Republiky č. p. 159 v Budišově
nad Budišovkou, p. K. Š. s nájemní smlouvou uzavřenou od 1. 12. 2020 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku;
 schvaluje nové složení komise pro hospodaření
s byty s platností od 4. 12. 2020:
1. Ing. Pavel Jílek - předseda
2. Mgr. Natálie Jaššová
3. MUDr. Věra Mikulíková
4. Ing. Jana Modelská
5. Ivona Nesvadbová
 bere na vědomí žádost p. R. S.;
 schvaluje přiložený Plán inventur v rámci inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2020 pro město
Budišov nad Budišovkou a pověřuje starostu města
podpisem dokumentů;
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 ukládá ředitelům příspěvkových organizací realizovat
inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2020 v souladu
s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy;
 ukládá ředitelům příspěvkových organizací předložit ﬁnančnímu a správnímu odboru výsledky provedené inventarizace majetku a závazků, vč. Inventurních soupisů k 31. 12. 2020 v termínu do 10. 3.
2021;

 ukládá ﬁnančnímu a správnímu odboru města předložit radě města výsledky provedené inventarizace
majetku a závazků k 31. 12. 2020 za město a příspěvkové organizace v termínu do 30. 4. 2021;
 schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě uzavřené
29. 9. 2020 s ﬁrmou DRŽIK, s.r.o. v rámci projektu
„Budišov nad Budišovkou - Stavební úpravy bytového
domu č. p. 278“.

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.
13. zastupitelstvo města konané dne 23. 9. 2020
(Přítomno: 11 členů zastupitelstva města;
omluveni: Roman Pecník, Petr Modelský, Vladan Dušek.
MUDr. Věra Mikulíková;
jednání řídil: Ing. Patrik Schramm, starosta města)
 jmenuje předsedu komise pro přípravu návrhu usnesení Mgr. Natálii Jaššovou a členy Bc. Josefa Poljaka
a MUDr. Zdeňka Flatanovského;
(pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0)
 jmenuje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Brodského
a Aloise Bečicu;
 bere na vědomí plnění přijatých úsporných opatření
v souvislosti s pandemií COVID-19 – plnění usnesení č.2a/11ZM/2020 a 2b/11ZM/2020 usnesení č. 2a/
11ZM/2020 body 1. až 7. a 9. s výjimkou bodu 8. tohoto
usnesení, revokuje bod 8. usnesení č. 2a/11ZM/2020 ze
dne 6. 5. 2020, revokuje usnesení ZM č. 2b/11ZM/2020
ze dne 6. 5. 2020 a ukládá radě města opakovaně vyhodnotit uložená opatření dle usnesení č. 2a/11ZM/2020
body 1. až 7. a 9. s výjimkou bodu 8. a předložit zastupitelstvu města na zasedání v prosinci letošního roku;
(pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0)
 schvaluje účelovou neinvestiční dotaci na úhradu
výdajů na činnost neziskové organizaci TJ Spartak
Budišov nad Budišovkou, z. s. na rok 2020 ve výši
85 000 Kč; schvaluje přiloženou o poskytnutí dotace
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
(pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0)
 schvaluje Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím
účelově určeného ﬁnančního daru od WOMEN FOR
WOMEN, o.p.s., v rámci projektu Obědy pro děti, a to
takto: I. část pro rok 2020 ve výši 14 522 Kč, která
bude zaslána po podpisu 1. darovací smlouvy (na
školní rok 2020/2021 pro období do 31. 12. 2020), II.
část pro rok 2021 ve výši 32 606 Kč, která bude zaslána po podpisu 2. darovací smlouvy (na školní rok
2020/2021 pro období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021);
(pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0)
 schvaluje výroční zprávu Základní školy Budišov nad
Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace za
rok 2019;
(pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0)
 schvaluje navýšení příspěvku na dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Budišov nad Budišovkou ze stávajících 100 000 Kč
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na 186 200 Kč tak, aby bylo pokryto 20 % z celkové
částky nákladů;
(pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0)
 schvaluje přidělení dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Budišov
nad Budišovkou všem žadatelům dle přílohy ve výši
20 % z celkové částky nákladů.
(pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0)
14. zastupitelstvo města konané dne 25. 11. 2020
(Přítomno: 13 členů zastupitelstva města;
omluveni: Petr Modelský, Ing. František Vrchovecký;
jednání řídil: Ing. Patrik Schramm, starosta města)
 jmenuje předsedu komise pro přípravu návrhu usnesení Ing. Rostislava Kyncla a členy Romana Pecníka
a Vladana Duška;
(pro: 10, proti: Ing. R. Kyncl, zdrželi se: V. Dušek,
R. Pecník)
 jmenuje ověřovatele zápisu MUDr. Zdeňka Flatanovského a Ing. Pavla Brodského;
 schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace bez vyúčtování příspěvkové organizaci Technické služby města
BnB, ve výši 176 325 Kč, na úhradu nákladů spojených
s opravou střechy hangáru v areálu technických služeb;
(pro: 12, proti: 0, zdržel se: Ing. P. Brodský)
 schvaluje převod pozemků z majetku města:
o Katastrální území Podlesí nad Odrou:
parcela č. 2908 ostatní plocha o výměře 120 m2, parcela č. 18/1 zahrada část o výměře 560 m2
p. O. Š. za kupní cenu: ppč. 18/1 za 90 Kč/m2, ppč.
2908 za 80 Kč/m2
o Katastrální území Guntramovice:
parcela č. 763 ostatní plocha o výměře 140 m2 manželům J. a D. S. za kupní cenu 110 Kč/m2
(pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0)
 neschvaluje převod pozemků z majetku města:
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 3563/1 ostatní plocha - část o výměře cca
270 m2
(pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0)
 schvaluje bezúplatný převod pozemku parcel
č. 3632/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 441 m2 v k. ú. Budišov nad Budišovkou do majetku města s omezujícími podmínkami po dobu 10 let;
(pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0)
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 ověřuje soulad ÚZEMNÍHO PLÁNU BUDIŠOVA NAD
BUDIŠOVKOU s Politikou územního rozvoje České republiky, s územně plánovací dokumentací vydanou Moravskoslezským krajem, se stanovisky dotčených orgánů
nebo výsledkem řešení rozporů a se stanoviskem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje – dle přiloženého
odůvodnění Územního plánu Budišov nad Budišovkou,
doplněného pořizovatelem dle ustanovení § 53 odst. 5
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů; rozhodlo v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), o námitkách uplatněných v rámci řízení
o Územním plánu Budišova nad Budišovkou tak, jak je
uvedeno v textové části Odůvodnění územního plánu
Budišova nad Budišovkou, v části II.A.o) Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k Návrhu územního plánu
Budišova nad Budišovkou a Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území; vydává ve smyslu
ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 43 odst.
4 a § 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, § 171-174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, ÚZEMNÍ PLÁN BUDIŠOVA NAD BUDIŠOVKOU; bere na vědomí v souvislosti s nabytím účinnosti Územního plánu Budišova nad
Budišovkou vydaného zastupitelstvem města Budišova
nad Budišovkou, končí platnost „Územního plánu města
Budišova nad Budišovkou“, který byl schválen zastupitelstvem města dne 14. 2. 2002 usnesením č. 11.II.3)-4)
a jehož závazná část byla vydána jako obecně závazná












vyhláška č. 3/2002 a nabyla účinnosti dne 12. 3. 2002;
ve znění Změny č. 1 územního plánu města Budišova
nad Budišovkou vydané zastupitelstvem města dne
5. 1. 2012 formou opatření obecné povahy č. 01/2012,
které nabylo účinnosti dne 6. 1. 2012; ve znění Změny
č. 3 územního plánu města Budišova nad Budišovkou
vydané zastupitelstvem města dne 8. 2. 2012 usnesením č. 13b) formou opatření obecné povahy č. 02/2012,
které nabylo účinnosti dne 6. 4. 2012;
(pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0)
schvaluje přijetí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na akci Muzeum břidlice v podzemním lomu „Jezerní důl“;
(pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0)
schvaluje projekt s názvem „Regenerace sídliště Budišov nad Budišovkou“ dle nařízení vlády 390/2017
Sb., ve znění pozdějších předpisů;
(pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0)
schvaluje doﬁnancování Projektu s názvem „Regenerace sídliště - Budišov nad Budišovkou“ dle nařízení
vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
z vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných
nákladů a plné výši nákladů neuznatelných;
(pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0)
schvaluje podání žádosti o dotaci ve Státním fondu
podpory investic na projekt „Regenerace sídliště - Budišov nad Budišovkou“;
(pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0)
schvaluje realizaci I. etapy projektu „Regenerace sídliště - Budišov nad Budišovkou“;
(pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0)
schvaluje partnerství města v projektu Centra inkluze
o.p.s „Cesta k porozumění“ a pověřuje starostu podpisem prohlášení o partnerství.
(pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0)

Výsledky voleb do krajského zastupitelstva
Během prvního říjnového víkendu se uskutečnily volby
do krajského zastupitelstva. I díky vašim 153 preferenčním hlasům v Budišově a místních částech jsem se stal
krajským zastupitelem za ODS + TOP 09. Vážím si vaší
podpory a důvěry. Ještě jednou díky moc! Celkem si mi
podařilo v kraji získat 518 preferenčních hlasů. Není jednoduché dostat se ze „zapomenutého“ Budišova na volitelné místo krajské kandidátky a přeskočit opavského
kandidáta při nominačních volbách.
Pro mě osobně se toho po krajských volbách moc nemění, tedy kromě práce navíc. Prioritou pro mě je, byl
a bude i nadále Budišov, tedy starostování. Kromě jiného nyní budu moct hájit zájmy obcí a občanů Budišovska, Vítkovska, Mikroregionu Moravice i na krajské
úrovni. Naše oblast to jistě potřebuje. Pro práci ve výborech a komisích na kraji jsem si vybral mně blízká
témata: dopravu; regionální rozvoj a cestovní ruch;
průmysl, energetiku a chytrý region. Tak doufám, že
budu něco platný.

Výsledky voleb v Moravskoslezském kraji: volební účast
32,71 %
1. ANO 2011
30,24 %
24 mandátů
2. ODS + TOP 09
13,84 %
10 mandátů
3. Česká pirátská strana
11,86 %
9 mandátů
4. KDU – ČSL
9,57 %
7 mandátů
5. SPD
7,68 %
6 mandátů
6. ČSSD
6,95 %
5 mandátů
7. KSČM
5,89 %
4 mandáty
Výsledky voleb v Budišově nad Budišovkou a jeho místních částech: volební účast 27,20 %
1. ODS + TOP 09
31,60 %
2. ANO 2011
30,97 %
3. SPD
8,01 %
4. KSČM
7,07 %
5. KDU – ČSL
5,66 %
6. Česká pirátská strana
5,34 %
7. ČSSD
2,83 %
Ing. Patrik Schramm, starosta města

Územní plán města Budišova nad Budišovkou
První územní plán města Budišova nad Budišovkou
byl schválen Zastupitelstvem města Budišov nad Budišovkou dne 14. 2. 2002 usnesením č. 11. II. 3) - 4).

Obecně závazná vyhláška č. 3/2002 ze dne 14. 2. 2002
o závazné části a užívání schváleného Územního plánu města Budišov nad Budišovkou nabyla účinnosti dne
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12. 3. 2002. Změna územního plánu č. 1 byla schválena
zastupitelstvem města dne 5. 1. 2012 usnesením č. 1/2012
a opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 6. 1. 2012.
Změna územního plánu č. 3 byla schválena zastupitelstvem města dne 8. 2. 2012 usnesením č. 13b).
Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 6. 4. 2012.
Chystaná změna územního plánu č. 4 nebyla z ﬁnančních
důvodů provedena a místo této změny bylo dne 11. 2. 2015
schváleno zastupitelstvem pořízení nového územního
plánu města. V prosinci 2015 bylo schváleno zadání pro
zpracování nového územního plánu. Od této doby mohli
občané zasílat písemně své návrhy a připomínky, které
byly do Zadání a později do Návrhu tohoto dokumentu
zapracovány. Veškeré změny byly také projednány s dotčenými orgány a správci veřejných sítí. Není možné vždy
uspokojit veškeré návrhy občanů či organizací. Krajský
úřad Moravskoslezského kraje, který je nadřízeným pořizovatele územního plánu, tj. Městského úřadu ve Vítkově,
některé návrhy pro nový územní plán neschválil.
Jelikož pořízení územního plánu probíhaly podle zákonem stanovených pravidel, jednalo se o časově vel-

mi náročnou záležitost. Územní plán měl být schválen již koncem roku 2019, ale vzhledem k opatřením
v rámci covid-19 bylo veřejné projednání posunuto na
10. 6. 2020. Při tomto projednání byly ještě uplatněny
připomínky a námitky, které mohly být akceptovány. Tyto
připomínky a námitky byly zapracovány do výrokové
části územního plánu, a proto po konzultaci s Krajským
úřadem Moravskoslezského kraje bylo vyhlášeno nové
veřejné projednání na 12. 11. 2020. Teprve potom mohl
být nový územní plán schválen zastupitelstvem dne
25. 11. 2020. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že vypracovat a schválit nový územní plán Města Budišov nad
Budišovkou trvalo pět let.
Územní plán vymezuje území, ve kterém je možné
zřizovat stavby, a blíže určuje, jaký druh staveb je možné
na konkrétním pozemku postavit. Mimo schválené zastavěné území není možné stavby provádět. Nově schválený územní plán bude občanům k dispozici také v elektronické podobě na webových stránkách Města Budišova
nad Budišovkou (www.budisov.eu).
Pavel Malec, referent stavebního úřadu

Rekonstrukce místních komunikací – ul. Bezručova,
Mírových letnic, Lidická
Během letošního roku byl
realizován projekt „Rekonstrukce místních
komunikací - ul. Bezručova, Mír. letnic, Lidická“. Tento projekt byl spoluﬁnancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje částkou
400 000 Kč. Celkové náklady na rekonstrukci činily
1 153 691 Kč.
Stavebníkem byla ﬁrma SILNICE MORAVA s.r.o. Rekonstruovány byly silně poškozené asfaltové povrchy ulic
Bezručova, část ulice Mírových letnic a celá ulice Lidická
- o celkové délce 710 m, z toho 368 m v ulici Bezručova,
248 m v ulici Mírových letnic a 94 m v ulici Lidická.
Realizace tohoto projektu plynule navazuje na již započaté rekonstrukce místních komunikací a chodníků v této
lokalitě. Přínosem zrealizovaného projektu je pro město

úspora nákladů na každoroční opravy a pro občany města zvýšení bezpečnosti dopravy a estetizace obce.
Bc. Gabriela Roháčová, Dis.

Revitalizace zeleně na vybraných veřejných prostranstvích města
Budišov nad Budišovkou
Jak si mnozí občané města jistě povšimli, v říjnu tohoto
roku byla zahájena realizace projektu revitalizace zeleně na vybraných lokalitách veřejného prostranství naše-
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ho města, konkrétně prostranství kolem sportovní haly,
na ulici Dukelská a v parčíku u Domova Letokruhy. Cílem je zvýšení dlouhodobé prosperity dřevin, zlepšení
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biodiverzity v rámci zastavěného území a přispění
k celkovému zlepšení kvality životního prostředí ve
městě.
Tento projekt byl připraven odborníky v oblasti dendrologie a ekologie. První etapa projektu – kácení dřevin ve
špatném zdravotním stavu a těch do budoucna neperspektivních – je bohužel nejviditelnější a nejkontroverznější. Ráda bych všechny ujistila, že dochází ke kácení jen těch stromů, kde se na tom shodl tým odborníků,
a kde je to z hlediska bezpečnosti potřebné a z dlouhodobé perspektivy městské zeleně nutné. Další etapy projektu – výsadba stromů, keřů a trvalek, odborné ošetření stávajících dřevin, zdravotní ořezy a následná tříletá
péče o vysázené dřeviny a květinové záhony – již budou
veselejší. Výsadba a ořezy budou realizovány do konce
roku 2021, následná péče o dřeviny pak bude probíhat
až do konce roku 2023.

V rámci projektu bude vysazeno celkem 61 solitérních stromů, 20 solitérních keřů a 480 keřů v keřových
skupinách. U 196 stromů a keřů
bude provedeno dendrologické opatření – zdravotní ořezy, tvarovací řezy, bezpečnostní vazby apod. V prostoru
parčíku jsou kolem pomníku navrženy trvalkové záhony
se stínomilnými druhy květin. Pro zvýšení biodiverzity
byla zvolena výsadba především domácích druhů stromů a keřů, případně jejich kultivarů.
Podrobné výkresy navrhovaných výsadeb a opatření
jsou volně dostupné k nahlédnutí na webových stránkách města v záložce Projekty.
Celkové výdaje projektu jsou 907 069 Kč, z toho dotace
EU 544 241 Kč (60 %).
Tento projekt je spoluﬁnancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního
programu Životní prostředí.
Bc. Gabriela Roháčová, DiS.
životní prostředí, investiční výstavba,
silničně správní úřad

Informace z bytového hospodářství
Správu bytů a nebytových prostor vykonává Městský
úřad Budišov nad Budišovkou, odbor bytového hospodářství, služeb, životního prostředí, výstavby a územního plánování, který se nachází na Partyzánské ulici
č. p. 229, dveře č. 2.
V současné době vlastní Město Budišov nad Budišovkou
20 bytových domů, v nichž se nachází celkem 143 bytů.
Z toho 15 bytů je v Domě s pečovatelskou službou na
ulici Pivovarská 317, 4 byty jsou bezbariérové v Domě
s pečovatelskou službou na ulici Mlýnská 124, a 11 bytů

je volných z důvodu započatých oprav a také kvůli nevyhovujícím podmínkám. Město Budišov nad Budišovkou
spravuje rovněž 27 nebytových prostor, které tvoří kanceláře, skladové prostory či prostory pro služby obyvatelům.
Ve zmíněných bytových domech žije 316 obyvatel, což je
necelých 9,4 % obyvatel Města Budišov nad Budišovkou.
Město pronajímá ze svého majetku byty i nebytové
prostory na základě zveřejnění nabídky bytu či nebytového
prostoru na úřední desce (fyzická úřední deska se na-
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chází před radnicí na Halaškově náměstí č. p. 2, nebo
na webových stránkách Města Budišov nad Budišovkou
(www.budisov.eu), na základě předem stanovených podmínek daných vyhláškou. Žadatelé o přidělení bytu/nebytového prostoru se mohou o přidělení bytu/nebytového prostoru ucházet na základě písemné žádosti, kterou
podají ve stanoveném termínu na podatelnu Městského
úřadu Budišov nad Budišovkou. Rada města Budišov
nad Budišovkou rozhoduje o přidělení bytu/nebytového
prostoru s přihlédnutím na doporučení sociální a bytové
komise. Žadatelé o městský byt nesmí mít vůči Městu

Budišov nad Budišovkou žádný dluh (nesmí být dlužníky
na místních poplatcích, ani na pokutách).
Bytový fond je již zastaralý, proto jsou investovány nemalé ﬁnanční prostředky do oprav, ať už vnějších či vnitřních částí domů. Kvůli ﬁnanční tísni byly letos v bytech
provedeny pouze nejdůležitější opravy.
Budeme věřit, že v příštím roce se tato situace změní
a budou se moc dokončit započaté práce a zároveň začít
nové opravy, směřující k obnově bytového fondu.
Ivona Nesvadbová
referent bytového hospodářství

Hřbitovnictví
V souvislosti s novelou zákona č. 256/2001 Sb., účinnou
od 1. 9. 2017, byl letos schválen nový „Řád veřejného
pohřebiště“ města Budišova nad Budišovkou jako provozovatele místních hřbitovů v Budišově, Guntramovicích,
Starých Oldřůvkách a Podlesí dle § 16 daného zákona.
Provozní řád bude vyvěšen přímo na místních hřbitovech
a zpřístupněn tak všem návštěvníkům. Pohřebiště jsou
nadále provozována prostřednictvím Městského úřadu
Budišov nad Budišovkou, se sídlem Halaškovo náměstí
2, 747 87 Budišov nad Budišovkou. Nájem hrobového
místa vzniká na základě písemné smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště
a mezi nájemcem hrobového místa. Nájemce hrobového
místa může ve smlouvě určit osobu, kterou lze kontaktovat v případě svého úmrtí. Smlouvy jsou uzavírány na
dobu 10 let. Po uplynutí doby jsou nájemci upozorněni
a vyzváni k zaplacení na další období. Cenu za nájem

hrobového (urnového) místa schvaluje začátkem roku
rada města. Celková úhrada se skládá z ceny za nájem
místa (cenový věstník vydávaný Ministerstvem ﬁnancí)
a z ceny za služby s nájmem spojené (údržba travnatých
ploch, úklid odpadů, zamykání a odemykání hřbitova
v Budišově, údržba studen apod.). Současná cena činí
20 Kč/m2/rok.
Provozní doba veřejného pohřebiště v Budišově
Veřejné pohřebiště je přístupné v měsících:
 leden, únor, březen, říjen, listopad, prosinec
od 7:00 do 17:00 hodin
 duben, květen, červen, září
od 7:00 do 19:00 hodin.
V době Památky zesnulých, včetně předcházejícího víkendu, od 7:00 do 19:00 hodin.
Ing. Jana Modelská,
pověřená vedením odboru BHSŽPVÚP

Dluhy na odpadech
V posledních letech narůstají nedoplatky občanů na
místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek v našem městě v současnosti
upravuje vyhláška č. 2/2019 dle zákona č. 565/1990 Sb.
o místních poplatcích. Správcem poplatku je městský
úřad v Budišově nad Budišovkou. Tento poplatek platí
fyzické osoby přihlášené v obci a fyzická osoba, která
má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu. Sazba poplatku činí 720 Kč a je tvořena:
1. z částky 250 Kč za osobu a kalendářní rok (dle
§10b, odst. 4 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb.)
2. z částky 470 Kč za kalendářní rok. Tato částka je
stanovena na základě skutečných nákladů obce
předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za poplatníka
a kalendářní rok.

Skutečné náklady za rok 2019 se vyšplhaly na částku 854
Kč na osobu, tzn. že město i přes navýšení poplatku stále na odpady doplácí a dluhy neplatících občanů danou
situaci ještě více komplikují. V loňském roce bylo dlužníkům rozesláno celkem 252 platebních výměrů, z nichž
zaplaceno bylo necelých 25 %. Dovoluji si tímto připomenout, že nezaplacený či neodvedený poplatek může
městský úřad zvýšit až na trojnásobek původní dlužné
částky. Po nezaplacení částky ve stanoveném termínu
navíc dlužníci riskují daňovou exekuci nebo exekuci pomocí soudních exekutorů. Věřím však, že exekuce budou posledním řešením stávajících dluhů. Neplatiči by
měli v první řadě začít komunikovat s městským úřadem
a snažit se domluvit na jiném způsobu zaplacení svých
nedoplatků. Jednou z variant je uzavřít splátkový kalendář, což je dohoda o pravidelných měsíčních splátkách
vzniklého dluhu uzavřena mezi městem a dlužníkem.
Ing. Jana Modelská,
pověřená vedením odboru BHSŽPVÚP

Sociální věci a přestupky
Přestupky
Přestupky řeší Komise pro projednávání přestupků města Budišov nad Bud. a projednává je v souladu se zákonem o přestupcích č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti
za přestupky a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.
Přestupky, které jsou oznamovány komisi dle zákona
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č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, se týkají především narušování občanského soužití (drobné ublížení
na zdraví, urážka na cti, schválnosti a jiné hrubé jednání), krádeže (zpronevěra, podvod, přisvojení cizí věci
apod.), narušování veřejného pořádku (neuposlechnutí
výzvy veřej. činitele při výkonu jeho pravomoci, rušení
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nočního klidu, veřejné pohoršení, znečištění veřej. prostranství) a ostatní přestupky proti pořádku ve státní
správě a přestupků proti pořádku v územní samosprávě
(porušení obecně závazných vyhlášek města).
V roce 2020 k 31. 10. 2020 došlo k 64 oznámením přestupků k projednání (42 přestupků proti občanskému
soužití, 18 proti majetku a 3 narušování veřejného pořádku a 1 porušení povinnosti dle zákona na ochranu proti
týrání zvířat). Ne u všech přestupků byla prokázána vina,
některé byly odloženy nebo bylo řízení zastaveno.
Za vyřízené přestupky bylo na pokutách uloženo 12 500 Kč
(jedná se o pokuty uložené v příkazním řízení a pokuty
uložené ve správním řízení).

Sociální věci
Hlavní činností na úseku sociálních věcí je výkon veřejného opatrovnictví, které město Budišov nad Budišovkou
vykonává dle zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Opatrovnictví je poskytováno osobám omezeným ve
svéprávnosti, přičemž se jedná o uživatele Chráněného
bydlení Budišov nad Budišovkou (10 uživatelů), Podpory
samostatného bydlení Budišov nad Budišovkou (6 uživatelů) a také občanům našeho města (6 osob). Pověřený
pracovník zajišťuje potřeby těmto osobám, jak nařizuje
výše uvedený zákon, nakládá s jejich ﬁnančními prostředky a zajišťuje veškerou potřebnou péči.
Jana Skalková, referent soc. věcí odboru BHSŽPVÚP

Sazba a osvobození od místního poplatku ze psů
Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás seznámit se změnami sazeb u místního poplatku ze psů dle nové Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019, která vešla v platnost
1. 1. 2020. O této změně jsem Vás sice již informovala
ve zpravodaji č. 1/2020, ale ptáte se mne na konkrétní
sazby. Tady jsou:
Sazba poplatku (viz OZV č. 3/2019, čl. 4) za kalendářní
rok v Budišově nad Budišovkou a jeho místních částech
Guntramovice, Staré Oldřůvky a Podles í činí:
1) za psa v rodinném domě o nejvýše třech bytových
jednotkách:
a) za prvního psa
200 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa
300 Kč
2) za psa v domě se čtyřmi a více bytovými jednotkami:
a) za prvního psa
500 Kč

b) za druhého a každého dalšího psa
750 Kč
3) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let:
a) v rodinném domě o nejvýše třech bytových jednotkách:
aa) za prvního psa
100 Kč
bb) za druhého a každého dalšího psa 300 Kč
b) v domě se čtyřmi a více bytovými jednotkami:
aa) za prvního psa
150 Kč
bb) za druhého a každého dalšího psa 300 Kč
Zároveň je nově umožněno i osvobození od poplatku
(viz OZV č. 3/2019, čl. 6) a to se poskytuje držiteli, jehož
pes prokazatelně vykonal zkoušku z výkonu podle Národního zkušebního řádu nebo Mezinárodního zkušebního řádu.
Monika Tóthová, odbor finanční a správní

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

V letošním roce bylo v rozpočtu města na kastrace rezervováno 20 000 Kč, do konce listopadu byla vyčerpána
polovina této částky. Za rok lze žádat až na tři kastrace,
v odůvodněných případech i více.
Finanční příspěvek je možno po celý rok vyplácet občanům města Budišov n. B. a jeho místních částí, kteří
nechají svou kočku nebo kocoura vykastrovat. Výše příspěvku je 500 Kč při kastraci kočky, 250 Kč při kastraci
kocoura. Žádost o příspěvek je k dispozici na Městském
úřadě, odboru bytového hospodářství, služeb, životního
prostředí, výstavby a územního plánování (Partyzánská
ul. 229) nebo v elektronické formě na webových stránkách města: www.budisov.eu, v záložce Městský úřad,
Dokumenty MěÚ, Formuláře z odborů, sekce Životní
prostředí. Vyplněnou žádost společně s dokladem od
veterinárního lékaře lze předložit ke schválení příspěvku
na MěÚ Partyzánská 229, kancelář č. 5. Po schválení je
částka vyplácena hotově na pokladě MěÚ na Halaškově
náměstí nebo zaslána bezhotovostně na účet.
Bc. Gabriela Roháčová, DiS., referent odboru BHSŽPVÚP

Poděkování Bc. Gabriele Roháčové
Ke konci tohoto roku ze zdravotních důvodů ukončila paní
Roháčová pracovní poměr na městském úřadě. Přesně
10 let pracovala jako vedoucí Odboru bytového hospodářství, služeb, životního prostředí, výstavby a územního
plánování. Těžko hledám slova, když přijdete o jednoho

z nejschopnějších spolupracovníků na městském úřadě.
Zdraví člověka je však v tuto chvíli přednější a nejdůležitější. Asi bych popsal mnoho řádků, kdybych měl vyjmenovat
dotace = investiční akce, které napsala, úspěšně dotáhla
do konce i administrativně, což bývá mnohdy horší než
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stavba samotná. Jsou to desítky miliónů, které pomohla
získat pro Budišov a jeho rozvoj. Byla naší oporou, když
jsme s Rosťou Kynclem před deseti lety nastoupili na radnici. Vše jednou končí, budeme to muset zvládnout bez ní.

Milá Gabčo, společně se spolupracovníky Ti přejeme ze
všeho nejvíce zdraví a štěstí v budoucnu. Jménem města přijmi naše veliké díky.
Ing. Patrik Schramm, starosta města

Poděkování Igorovi Tóthovi
Po dlouhých 21 letech se rozhodl pan Igor Tóth předat
funkci velitele SDH jednotky požární ochrany II v Budišově nad Budišovkou mladšímu kolegovi. Milý Igore,
jménem svým, občanů města i mých předchůdců pana
Kyncla a Vrchoveckého bych ti rád poděkoval za dlouholetou službu pro město a jeho občany v čele budišovských
hasičů. Před 21 lety, když jsi do funkce mladý nastupoval, jsi přebíral funkci po zkušeném hasiči. Nyní je řada
na tobě, abys své bohaté zkušenosti, kterých máš nepřeberně, předal mladým. Umění odejít se ctí vyžaduje
pokoru, a to něco říká o tom, kdo jsi.

Novým nástupcem Igora Tótha jsem jmenoval Tomáše
Indráka, který byl doporučen svým předchůdcem. Přeji mu ve funkci hodně hasičského štěstí. Jsme hrdí na
naše hasiče, na které se můžeme vždy spolehnout. Naše
jednotka je v rámci kraje velmi dobře hodnocena a naši
podporu mají a budou mít i v budoucnu.
Co napsat závěrem? Panu Igorovi Tóthovi přejeme mnoho úspěchů, zdraví, štěstí a pohodu v dalším osobním
i pracovním životě. Děkujeme Ti, Igore! Ale neloučíme
se, hasičem zůstáváš.
Ing. Patrik Schramm, starosta města

Kandidátský geopark Krajina břidlice
Krajina břidlice se ve
svém životě opět posunula o kus dál. V pondělí
3. listopadu byl Krajině
břidlice Národní radou
geoparků ČR udělen status „kandidátský geopark“. Co to
pro Krajinu břidlice znamená? Co to je vlastně geopark?
Bude nás certiﬁkace geoparku nějak omezovat? Jaký
může mít přínos pro naše území? Mnoho otázek certiﬁkace nastolila a my se budeme snažit vám na některé
z nich odpovědět.
Deﬁnice geoparku říká, že se jedná o geograﬁcky kompaktní území, kde se rozvíjí vzdělávací, osvětové a turistické aktivity, které vedou k poznání geologického
dědictví, někdy též dědictví Země. Smyslem geoparku
je popularizovat geovědní obory, citlivým způsobem rozvíjet geoturismus, respektovat a zdůrazňovat jedinečnost oblasti, posilovat identitu krajiny a jejích obyvatel.
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Geologickým dědictvím chápeme přírodní, geologické,
geomorfologické a krajinné prvky poskytující jedinečný
vhled do vývoje Země. Pod vlivem geologických speciﬁk se v dané oblasti vyvinula činnost člověka, která v ní
probíhala, probíhá a je s ní úzce spjata. V tomto případě
hovoříme o kulturním dědictví oblasti.
Hranice území navrženého geoparku Krajina břidlice
jsou stanoveny na základě tří základních parametrů:
- geologicky se jedná o území odborně nazývané Moravskoslezský kulm (moravsko-slezská paleozoická
pánev), území tvořené převážně sedimentárními horninami – břidlicemi, drobami, slepenci,
- geomorfologicky Krajinu břidlice tvoří část celku
Nízký Jeseník, jehož vzhled a historické využívání krajiny (travnaté náhorní plošiny, pastviny, řídké
i husté lesní plochy, hluboce zařezaná údolí řek a potoků, četné skalní výchozy, doly, lomy, odvaly aj.) souvisí s charakteristikou horninového podloží,
- těžba pokrývačské břidlice
byla stanovena jako stěžejní
pojítko k vytýčení území geoparku. Lokality této těžby poskytly linii k ořezání dvou výše
uvedených rozlehlých celků.
V Krajině břidlice se nachází
desítky dolů, lomů souvisejících s břidlicovým hornictvím, především s těžbou
a zpracováním pokrývačské
břidlice a ušlechtilých výrobků z břidlicové suroviny. Hornictví, lomařství a zpracovatelský průmysl do oblasti patřily a dlouhou dobu ovlivňovaly prosperitu mnoha obcí.
Oblast Nízkého Jeseníku byla osídlována převážně až
v dobách německé kolonizace ve 13. století. V nehostinném kraji vznikaly první osady související s těžbou ne-
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rostných surovin (rudné hornictví), prales Střelná rozkládající se na většině území byl postupně dobýván a zkulturňován. Nepříliš úrodná pole byla využívána především
na pěstování lnu a k chovu dobytka. Zásadní roli v rozvoji oblasti sehrálo 18. a 19. století, s odstupem jednoho
století můžeme říci, že to byla zlatá éra Nízkého Jeseníku. Rozvoj zemědělství, lázeňství, průmyslu a také
břidlicového hornictví zde panoval až do 20. století, kdy
jej zabrzdily dvě světové války a následný odsun německy mluvícího obyvatelstva. Krajina zůstala plná paradoxů, plná skryté krásy a zapomenutých příběhů. Chátrající
torza kdysi majestátních budov připomínající zašlou slávu měst a obcí, opuštěné doly, lomy a ruiny technických
staveb uprostřed polí a lesů, zarůstající rozlehlé odvaly
odpadních břidlic, to vše poukazuje na pomíjivost lidského konání v kontrastu se stálostí geologických projevů
Země, to vše utváří nezapomenutelnou kompozici krajiny. Jsou to hodnoty, které bychom rádi turistům prezentovali a povzbuzovali je k pozitivnímu vnímání naší krajiny. Směrem k obyvatelům místním, potažmo obyvatelům
Krajiny břidlice, chceme přispět k pocitu hrdosti a sounáležitosti se svou domovinu, s místem, kde žijí.
Geopark nepředstavuje žádnou formu zákonné ochrany přírody jako je tomu např. u přírody živé. Na ochraně
hodnot spolupracuje s orgány ochrany přírody, zejména
s Agenturou ochrany přírody a krajiny. Na území kandidátského geoparku Krajina břidlice je vyhlášeno 28 maloplošných zvláště chráněných území (1 národní přírodní
rezervace, 1 národní přírodní památka, 12 přírodních
rezervací, 14 přírodních
památek) a také 1 ptačí
oblast a 14 evropsky významných lokalit, které
jsou součástí soustavy
Natura 2000.
Mezi základní atributy
geoparků patří tzv. geopointy – místa, která se
přímo věnují interpretaci geovědních oborů.
Základním geopointem
a centrem Krajiny břidlice je Muzeum břidlice
v Budišově nad Budišovkou, dále jsou to
zpřístupněná důlní díla
Raabova štola v Záluž-

ném a Flascharův důl v Odrách a Imaginárium břidlice
v Mokřinkách, které právě prochází rekonstrukcí. Na tyto
pevné body navazují naučné stezky, geologické expozice a geolokality, které budeme propagovat. Ale geopark
není jen o propagaci území, geopark je také o pořádání
různých společných akcí v území, o osvětě, spolupráci
a komunikaci.
V současnosti je v České republice 9 národních geoparků. Prvním českým členem Sítě evropských geoparků se v říjnu 2005 a později také Globální sítě geoparků UNESCO stal geopark Český ráj. V červnu 2010 se
geopark Český ráj společně s geoparkem Egeria stal
českým národním geoparkem. Dalšími dvěma národními geoparky se v dubnu 2012 staly Geopark Železné
hory a Geopark GeoLoci, který však svůj certiﬁkát v roce
2020 již neobhájil. Geopark Kraj blanických rytířů a Geopark Podbeskydí byly certiﬁkovány národními geoparky
v roce 2014. Následovaly Geopark Ralsko v roce 2016,
Geopark Vysočina v roce 2017 a Geopark Broumovsko
v roce 2018. V roce 2020 byl certiﬁkován územně největší Národní geopark Barrandien. V současnosti připravuje
svou nominaci kandidátský geopark Královská Šumava
a právě naše Krajina břidlice!
Organizace, která bude činnost geoparku zastřešovat je
spolek Krajina břidlice, jehož hlavními hybateli jsou města
Budišov nad Budišovkou, Vítkov a Odry. Spolek na projektu pracuje od svého vzniku v roce 2019, aby tak zúročil desetiletou činnost výše uvedených měst a zájmových spolků. Intenzivně se podílel na přípravných pracích souvisejících s podáním dokumentace na kandidaturu certiﬁkace
„národní geopark“. Odbornou garanci aktivit v Krajině břidlice zajišťuje ustanovená vědecká rada, jejíž členové se
velkou měrou podíleli na přípravě dokumentace. Poděkování patří Petře Chroustové, Lumíru Moučkovi, Jakubu Jiráskovi, Jirkovi Šafářovi, Tomáši Lehotskému, kteří velkou
měrou přispěli k hladkému průběhu kandidatury Krajiny
břidlice. Velké poděkování přináleží především zástupcům měst, obcí a neziskových organizací, kteří v období
od roku 2011 spolupracovali na partnerských projektech
Krajina břidlice a vytvořili tak jedinečný základ pro vznik
budoucího geoparku. Jmenovitě město Budišov nad Budišovkou, SVČ Budišov nad Budišovkou, město Vítkov,
město Odry, Spolek Zálužné, Lesy České republiky, s. p.
a další, kteří přispěli drobnějšími kroky.
Samotný proces prezentace před Národní radou geoparků a následného hlasování proběhl 3. listopadu
on-line formou. Krajina břidlice byla jednohlasně schvá-
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lena kandidátským geoparkem, byla vyzvána předložit
do tří let nominační dokumentaci a stát se národním geoparkem. Budeme na tom intenzivně pracovat, sami však
nic nezmůžeme. Naším cílem je do projektu Krajina břidlice zapojit obce, spolky, podnikatelské subjekty, fyzické
osoby a další zájemce o spolupráci. Spojovat nás bude
zájem o vytyčené území, o místo, kde žijeme, myšlenka

společné propagace a šetrného turismu. Více informací
naleznete na www.krajinabridlice.cz nebo facebookovém
proﬁlu Krajiny břidlice.
Snad bude rok 2021 příznivější pro rozvoj našich aktivit
a společně pokročíme dál v budování geoparku Krajina
břidlice.
Za spolek Krajina břidlice, z. s.
Mgr. Alena Zemanová

Vodné a stočné od 1. 1. 2021
Cena v Kč za 1 m3
Voda pitná (vodné)
Voda odvedená (stočné)
Celkem vodné a stočné

Cena bez DPH
43,52
38,66
82,18

Cena včetně DPH 10 %
47,87
42,53
90,40

Některé události řešené Městskou policií v Budišově n/B. v měsíci
září a říjen 2020
8. 9. 2020 - 14.25 hod.
Přijala hlídka MP oznámení, že na ul.
Partyzánská stojí u viaduktu dvě vozidla bez registračních značek a brání
průjezdu jiných vozidel. Hlídka na místě zjistila majitele uvedených vozidel,
kterého kontaktovala, a ten následně
obě vozidla z místa odstranil. Věc byla na místě řešena
domluvou a případ byl strážníky zadokumentován.
15. 9. 2020 - 20.20 hod.
Přijala hlídka MP oznámení, že na ul. Gen. Svobody došlo k slovnímu a fyzickému napadení mezi dvěma osobami. Hlídka na místě zjistila, že se zde jedná o dlouhodobý
spor mezi těmito osobami, kdy se ale, dle sdělení svědků události, nepodařilo prokázat tvrzení jedné z osob, že
by zde došlo k jejímu fyzickému napadení. Nedošlo zde
k žádnému zranění nebo škodě na majetku a celá věc se
následně za přítomnosti hlídky vysvětlila, kdy se osoby
smířily, a věc byla řešena domluvou. Případ byl strážníky
zadokumentován.
17. 9. 2020 - 17.55 hod.
Na stanici MP se dostavil občan, který hlídce sdělil, že
mu byly odcizeny klíče od osobního vozidla a že s tím
vozidlem někdo neoprávněně jezdí. Oznamovatel byl poučen, aby celou věc ihned nahlásil na OO PČR Vítkov,
protože se zde jedná o důvodné podezření ze spáchání trestného činu krádeže a neoprávněného užívání cizí
věci, a dále jim uvede další podrobnosti. Majitel vozidla
sdělil, že to ihned učiní a případ byl strážníky zadokumentován.
26. 9. 2020 – 22.50 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě bylo hlídkou
městské policie na ul. Československé armády zjištěno
nedodržení nařízení vlády o zavírací době v restauraci Na Konírně. Hlídka proto ihned kontaktovala obsluhu, kterou upozornila na toto nedodržení zavírací doby
a možný postih za jeho porušení. Po tomto upozornění
se obsluha za své jednání omluvila a hosté restauraci
ihned opustili a restaurace byla uzavřena. Věc byla řešena domluvou a případ byl strážníky zadokumentován.
1. 10. 2020 - 16.00 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou řešen dopravní přestupek nedovoleného telefonování za
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jízdy na ul. Berounská. Řidič osobního vozidla se zde
dopustil přestupku tím, že při řízení vozidla držel v ruce
telefonní přístroj, a za uvedený přestupek mu byla udělena bloková pokuta a zápis dvou bodů do karty řidiče.
7. 10. 2020 - 13.12 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení, že na ul. Na
Sídlišti je na vozovce odstavené vozidlo bez registračních značek, bez levého zadního kola a postavené na
dřevěném špalku. Hlídkou bylo na místě zjištěno, že se
zde jedná o vrak vozidla, který je zde odstavený v rozporu se zákonem a tvoří zde překážku silničního provozu.
Z městského kamerového systému bylo následně zjištěno, kdo zde vozidlem přijel, to zde na místo zaparkoval,
a také kdo vozidlu odmontoval zadní levé kolo a postavil ho na špalek. Hlídka z místní znalosti ztotožnila tuto
osobu, kterou následně kontaktovala, kdy jí dala termín
k odstranění vozidla z této komunikace. Tato osoba hlídce sdělila, že vozidlo v stanoveném termínu odstraní, což
i následně i učinila. Věc byla řešena domluvou a případ
byl strážníky zadokumentován.
10. 10. 2020 – 15.40 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení od oznamovatele, že z lesní školky na ul. Berounská utekl pes, který
mu pokousal dvě slepice. Po příjezdu hlídky na místo
bylo zjištěno, že pes se podhrabal pod plotem uvedeného areálu a poté napadl oznamovateli dvě slepice,
které zakousl. Byla tedy ihned kontaktována majitelka
psa, která se dostavila na místo, kde se majiteli omluvila, a po domluvě s ním i uhradila škodu za napadené
slepice. Poté následně provedla zabezpečení objektu,
aby pes již nemohl utéct. Vzhledem k okolnostem úniku
psa z objektu, omluvě a uhrazení škody majiteli byla věc
hlídkou na místě řešena domluvou. Případ byl strážníky
zadokumentován.
15. 10. 2020 – 14.20 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení z centrály IZS
o výjezdu jednotek IZS k záchraně osob na ul. Partyzánská, kde tyto složky zasahovaly. Hlídka MP zde v rámci
spolupráce s těmito záchrannými složkami usměrňovala po dobu tohoto zásahu provoz vozidel jedoucích z ul.
Partyzánská na ul. Československé armády z důvodů
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Případ byl
strážníky zadokumentován.
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15. 10. 2020 - 15.15 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení od oznamovatele, že mu do okna bytu na ul. Halaškovo náměstí před
chvíli někdo něco schválně hodil kamení. Kontrolou kamerového systému bylo následně zjištěno, že pachatelem tohoto přestupku je nezletilá osoba, kterou hlídka
z místní znalosti zná, a proto byla následně kontaktována jeho matka jako zákonná zástupkyně, kdy s ní byl
uvedený přestupek projednán, a tento nezletilý se k této
schválnosti doznal. Vzhledem k tomu, že zde nevznikla
žádná škoda na majetku ani nedošlo k žádnému zranění
a matka nezletilého přislíbila, že se věc již nebude opakovat, byla tato řešena domluvou. Případ byl strážníky
zadokumentován.
20. 10. 2020 - 12.20 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení od oznamovatele, že v jejich domě na ul. Na Sídlišti spí ve sklepě nějaká žena. Hlídka Městské policie po příjezdu na uvedené
místo zjistila, že se zde jedná o podnapilou ženu bez domova, kterou do domu vpustil jeden z nájemníků, a tato
zde vlezla do sklepa, kde přespala. Žena byla hlídkou
probuzena a po upozornění, že zde užívá cizí sklep, ve
kterém nemá co dělat, místo ihned opustila. Následně
bylo i hovořeno s nájemníkem, který ji do domu vpustil,
aby již toto nedělal a neumožňoval této ženě nebo komukoliv jinému, kdo v domě nemá co pohledávat, v domě
přespávat, nebo se tam jakkoliv pohybovat. Tento se

hlídce za toto své jednání omluvil s tím, že již do domu
nikoho cizího nevpustí a věc se nebude opakovat. Poté
hlídka z místa odjela a případ byl strážníky zadokumentován.
21. 10. 2020 - 12.20 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou řešen dopravní přestupek nedovoleného parkování v zákazu zastavení v těsné blízkosti před přechodem pro chodce na ul. náměstí Republiky. Řidička osobního vozidla
zde neoprávněně parkovala vozidlem v místě, kde řidič
nesmí zastavit a stát, a to ve vzdálenosti kratší jak 5 metrů před přechodem pro chodce. Za uvedený přestupek jí
byla udělena bloková pokuta.
29. 10. 2020 - 15.00 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení, že v jednom
domě na ul. Na Sídlišti leží na chodbě tohoto domu nějaká podnapilá žena, která tam nebydlí. Po příjezdu hlídky
na místo bylo zjištěno, že žena je v silně podnapilém stavu, má výrazně zhoršenou schopnost komunikace a není
schopna samostatné chůze. Vzhledem k jejímu stavu,
kdy žena byla viditelně pod vlivem alkoholu, nekontrolovala své chování, a tím bezprostředně ohrožovala sebe
na zdraví a životě, bylo hlídkou rozhodnuto o umístění
této osoby na PAZS v Opavě, kam byla následně převezena. Případ byl strážníky zadokumentován.
Grečmal Jaroslav, vrchní komisař,
vedoucí strážník MP Budišov n/B.

TESPORT

Novinky ze společnosti TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o.
Tepelné hospodářství
Blíží se konec roku a s ním i každoroční vyúčtování za dodávku tepla. Jaká bude konečná cena za jeden GJ v době
psaní článku do BZ ještě netušíme a rovněž netušíme, jaké bude počasí ve zbytku roku, které může výrobu tepla
ještě dost ovlivnit. Zároveň bych chtěl za celý tým, který se na ročním zúčtování tepla podílí, požádat o dodání potřebných údajů (zejména spotřebu teplé vody v jednotlivých domech) do 8. ledna 2021, abychom mohli cenu za teplo
i konečné vyúčtování dodat co nejdříve.
*
Sport
Současná doba sportu moc nepřeje a nejinak tomu je i ve sportovní hale. Sotva začala halová sezona klepat na
dveře, tak přišel vládní příkaz a museli jsme zavřít. Nezbývá tedy než čekat na nevyzpytatelná vládní rozhodnutí
a doufat, že v době kolem Vánoc a počátkem příštího roku se bude moci alespoň v omezeném režimu sportovat
i uvnitř. Pokud to jen trochu půjde, jsme připraveni ihned otevřít, a když bude ještě lépe, tak je připravena pěkná
řádka turnajů.
Přeji všem příjemné prožití vánočních svátků a do Nového roku hlavně zdraví a také snad už žádná větší omezení
běžného života.
Ing. Slavomír Jaššo, jednatel společnosti

ŠKOLSTVÍ

Zase nás zavřeli
Sotva se nám v pondělí 5. října podařilo slavnostně otevřít odborné učebny, o týden později už se celá škola
zavírala. Bohužel epidemiologická situace negativně
ovlivňuje i chod školy. Ač je nyní situace o poznání lepší,
žáci jsou aktivnější, komunikujeme přes Skype a většina rodičů pomáhá svým dětem plnit domácí povinnosti
v rámci distanční výuky, je to přesto situace, která není
příjemná nikomu z aktérů vzdělávání. Je každopádně

nutné pochopit a vzít na vědomí, že distanční podoba
výuky se ještě na nějakou dobu stane součástí běžného
vzdělávání žáků. I z tohoto důvodu přejde organizace distanční výuky v brzké době na Google Classroom, který
lépe a efektivněji umožňuje komunikaci, přenos učebních
materiálů aj. Nese to samozřejmě jisté skutečnosti, které
je nutné přichystat, včetně přípravy učitelů i žáků. Proto
žáci budou v průběhu prosince obeznámeni s prostře-
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dím, přihlašovacími údaji a sami si podobu google meet,
přes které se setkání uskutečňuje, vyzkouší. Celý proces
distančního vzdělávání je tak pro nás všechny učebním
procesem, který ovšem směřuje k jednomu jedinému cíli:
všichni se snažíme, aby pro žáky byla domácí příprava
co nejlepší a nejpřínosnější.
I když byla pro většinu žáků škola zavřená, přesto fungovala jedna třída pro děti zaměstnanců krizových složek.
Nejprve se jednalo zejména o děti zdravotnického personálu, hasičů, včetně dobrovolných, pracovníků v sociálních službách. Poté byl okruh pracovníků rozšířen o pedagogické pracovníky (MŠ, domovy, stravovací školská
zařízení), pracovníky pošty aj. Celkem jsme tak od 14. října pečovali cca o dvacítku žáků tak, aby samozřejmě byly
plněny i domácí úkoly. Většina práce ležela na bedrech
vychovatelek a asistentek, kterým za tuto službu velmi děkuji. Asistentkám děkuji za jejich péči a roznos materiálů
pro žáky, kteří neměli k dispozici techniku, za trpělivost
při vysvětlování různých skutečností rodičům, nebo při doučování a konzultacích, které později poskytovaly.

Ve věci nově zahájené prezenční výuky se samozřejmě otvírá mnoho neznámých, které mohou zasáhnout
do zhoršení podoby epidemie. Na druhou stranu musím
zmínit svou odpověď rodiči, který se dotazoval, zda nyní
při třetí vlně epidemie mají jít děti skutečně do školy?
Domnívám se, že kteroukoliv vlnu – obávám se – této
nemoci překoná svými následky vlna hlouposti, která se
bezmezně šíří, pokud se žáci nevzdělávají…
Na konci roku se nám opět podařilo nadělit naší škole
vylepšení prostředí školy: na chodbách v patře byly instalovány relaxační a sedací prvky, část z nich můžete
vidět na fotograﬁích. Těšíme se na využití při různých
činnostech i v rámci prezenční výuky a doufáme, že si
hezkých věcí budou žáci vážit.
Vážení rodiče, dovolte mi jménem svým i jménem všech
zaměstnanců školy popřát Vám klid a mír během vánočních svátků a nechť je pro nás nadcházející rok, v jehož
letopočtu na konci je opět jednička, startem a začátkem
lepších dní!
Natálie Jaššová, ředitelka školy

Divadlo v mateřské škole
Divadlo děti nejen oslovuje, ale svým způsobem
i vychovává. Učí dětského diváka rozpoznávat dobré
od špatného, umožňuje ztotožnit se s kladným hrdinou.
Bezprostřední styk s živým kouzlem divadla dětskou duši
otevírá. Samotná návštěva divadla má na děti pozitivní
vliv, neboť zahrnuje slavnostní pocit z jeho návštěvy. Děti
získávají nové zážitky, učí se soustředění a naslouchání.
V podzimních měsících k nám zavítalo Maňáskové
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divadlo Šikulka se sérií výchovných pohádek, díky
kterým si děti upevnily znalosti osobní hygieny a péče
o své zdraví. V rámci environmentální výchovy nás
navštívilo Karlovarské divadlo s hudební animační
aktivitou „O prasátku Arturovi“, zaměřenou na rozlišování
materiálů pro domácí třídění odpadu. Díky této aktivitě se
děti hravou formou učily ekologickému chování.
Mgr. Simona Novotná, ředitelka MŠ
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Zahrado, prostři se!
V naší mateřské škole je stále živo. Důkazem toho
byl i EVVO projektový týden s názvem ZAHRADO,
PROSTŘI SE, který proběhl ke konci měsíce října. Cílem
tohoto projektu bylo podnítit v dětech touhu poznávat
okolní svět, vytvářet citový vztah k přírodě. Uvědomovat
si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují a každý
z nás může působit na životní prostředí. Ale hlavně
také osvojení si poznatků o darech zahrady a zdravé
výživě. V průběhu týdne na děti čekal bohatý program
se spoustou činností. Vyvrcholením byly soutěže a úkoly
na školní zahradě a ochutnávka ovoce a zeleniny. Zde
děti zjistily, co znamená učit se všemi smysly. Vše
ukončil košík plný sladkých jablíček, o který byl opravdu
nevídaný zájem.
Markéta Kešeláková, učitelka MŠ

Poděkování Hasičskému záchrannému sboru MSK
Členové Hasičského záchranného sboru většinou naši
mateřskou školu navštěvují v rámci Preventivnímu
programu proti rizikovému chování dětí. Tyto návštěvy
bývají pro děti vskutku nezapomenutelným zážitkem. Letos
v září tomu bylo jinak. Dne 1. září, tedy v den zahájení
nového školního roku, se v noci přes naše město přehnala
obrovská dešťová průtrž, která nám bohužel vytopila horní
patro mateřské školy. Díky rychlému zásahu Hasičského

záchranného sboru Moravskoslezského kraje, stanice
Vítkov a stanice Opava se podařilo protékání do budovy
zastavit. Naši milí hasiči nám pomohli nejen s odchytem
vody, s ukotvením plachet na střeše, ale přivezli a zapůjčili
nám vysoušeče, díky kterým bylo odstraňování škod
rychlejší. Děkujeme tímto celému sboru za rychlost,
ochotu a laskavý přístup. Moc si Vás vážíme.
Mgr. Simona Novotná, ředitelka MŠ

Slavní rodáci Novojičínska aneb Nebojme se genetiky

Ve čtvrtek 1. 10. 2020 navštívili žáci 1. ročníku nástavbového oboru Podnikání v rámci projektu Pojďme na inkluzi společně; Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0
.0/0.0/16_039/0011726, Rodný dům Johanna Gregora
Mendela – Vražné Hynčice, což je muzeum věnované
osobě zakladatele genetiky.
Exkurze probíhají na základě aktivity Kariérové poradenství, jež je zaměřeno na vhodný výběr povolání, uplatnění na trhu práce a na motivaci ke vzdělávání. Cílem je
podpořit propojení teoretických poznatků s praxí, vzbudit
zájem a probíranou látku, rozšířit vědomosti a zatrak-

tivnit výuku, což v konečném důsledku posílí pozornost
žáků, pomůže je udržet na škole, případně podpořit jejich
další vzdělávání a chuť rozvíjet se.
Žáci před exkurzí četli v hodině Českého jazyka
a literatury úryvek z knihy Mendelův trpaslík od Simona
Mawera. Román má dvě paralelní dějové linie. Život J. G.
Mendela a jeho práce na výzkumu genetiky a Benedicta
Lamberta, vzdáleného Mendelova příbuzného, genetického vědce trpícího růstovou poruchou.
Poté se vydali do nedalekých Hynčic, kde stojí Mendelův rodný dům, zemědělská usedlost. Muzejní expozice je rozdělena do čtyř tematických celků: Kravařsko
v 19. století (poměry v tehdejším zemědělství), reálie ze
života na statku 19. století (mobiliář, nádobí, stroje), život

19

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

J. G. Mendela, genetika a její význam pro zemědělství.
Žáci se seznámili s životem této osobnosti a diskutovali
o tom, jak člověka a jeho životní dráhu ovlivňuje rodinné
zázemí, škola, charakterové vlastnosti, či náhoda.
Zajímali se také o genetiku, dědičné znaky v rodině
a diskutovali o současných tématech geneticky modiﬁkovaných potravin a klonování. Dalším z cílů exkurze bylo

posílení povědomí o významu našeho kraje, a tak si žáci
připomněli i další významné rodáky.
Tyto jednodenní návštěvy veletrhů, soutěží, výstav a muzeí pomáhají žákům získat odborné vědomosti, zajímavé
informace a podporují tak mimo jiné jejich celkový osobnostní rozvoj.
Mgr. Jana Kellnerová, ředitelka školy

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

Středisko volného času v době covidové
Po jaru s covidem v patách nadešlo léto, kdy jsme tak
nějak zvládli uskutečnit tábory, příměstské tábory a letní
kina a s očekáváním podzimu plánovali, čím bychom si
vynahradili kulturu, která se nemohla na jaře odehrát.
Plány byly pěkné, ale bohužel je to tady zase! Opět zavřené obchody, školy, restaurace a žádná kultura… Nabízí se otázka: „A co vy v tom kulturáku teď děláte?“ …
No, dalo by se říct, že nic. Nic z toho, co je naší hlavní
pracovní náplní – nemáme kroužky, neděláme kulturní
akce v Šatlavě, máme zavřenou knihovnu i muzeum.
Pravda, těmto aktivním činnostem se věnovat nemůžeme, musíme však udržovat v chodu běžný provoz našich
třech budov, plánujeme a připravujeme – co kdyby se
náhodou zase všechno mohlo  , pracujeme na probíhajících projektech, uklízíme v místech, kde za běžného
provozu často nedostaneme, v archívu zařazujeme šanony, prostě snažíme se dělat věci, které se dělají jen
někdy a zrovna teď je příhodná doba.
Ještě než jsme zavřeli, dva šatlavové
pátky byly moc příjemné a úspěšné.
Malý sál se zaplnil návštěvníky díky
IVO ŠMOLDASOVI,
který nás po celý večer bavil historkami
a svým speciﬁckým
nezaměnitelným
smíchem. Jedna historka následovala
druhou a smích pod
rouškami byl vidět
i slyšet.
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Další úžasnou akcí, tentokrát v Šatlavě byl večer s JIŘÍM
KRHUTEM A ŠTĚPÁNEM KOZUBEM, povídání doplněné písničkami prostě nemělo chybu. Krásná muzika,
vtipné dialogy, co víc si člověk může přát, než ho zavřou
s kulturou pouze v televizi.

Bohužel jsme v této složité době všichni přišli o tradiční
podzimní akce, které nám zpříjemňují krátící se podzimní dny, pošmourné počasí a příchod zimy – např. VÍTÁNÍ
MARTINA NA BÍLÉM KONI s ohňovou show, lampionovým průvodem, bohatým občerstvením a kouzelnou paní
Zimou, která vyslechne přáníčka všech dětí, jsme bohužel
uskutečnit nemohli, ale abychom o tuto tradici úplně nepřišli, požádali jsme vás a v sobotu 14. listopadu se Budišov
rozzářil spoustou lampionů při akci „ROZSVÍTÍME BUDIŠOV“, světýlka se objevila na zahradách, parapetech nebo
plotech a pokud jste ve správný okamžik vykoukli z okna
ven, mohli jste spatřit, jak našimi ulicemi projíždí osamocen Sv. Martin na bílém koni. Děkujeme, kdo Martinovi na
cestě svítil, a doufáme, že za rok pojede již se vší parádou.
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Abychom zkrátili dlouhou chvíli dětem, někdy možná
i rodičům, uspořádali jsme také několik SOUTĚŽÍ NA
FACEBOOKU SVČ. Tématem bylo podzimní a vánoční
tvoření – ježečci, výrobky z dýní, strašidelný týden, adventní věnce, Sv. Martin, kalendáře, cukroví nebo Betlémy. V každé soutěži bylo oceněno několik účastníků
porotou SVČ a hlavní cenu obdržel výrobek s nejvyšším
počtem hlasů/lajků veřejnosti.
Další facebookovou novinkou, kterou jsme spustili, jsou
on-line kurzy kroužku KUCHTÍK vedené Ivetou Paprstkovou , mají velký úspěch, spoustu zhlédnutí a děti mohou s pomocí maminek, babiček, prostě kohokoliv staršího přichystat několik dobrotek pro celou rodinu. Které
další kroužky byste takto rádi ještě viděli?
Pro ty, kteří nemají facebookový proﬁl, nezoufejte! Pracujeme na tom, aby mezi další komunikační kanály patřil např.
youtube a instagram, takže koukněte, možná tam už jsme!

Tato podivná doba setkávání nepřeje, myšlenka „komunitního sázení“ byla jednou z podmínek projektu MAS
Opavsko „Co si zasadíme, to si sníme“. Ani tato akce,
přestože se konala venku, nemohla být uskutečněna.
Co ale teď se stromy? Sázející rodinky jsme tedy pozvali
během 6. a 7. listopadu v časových intervalech tak, aby
se nepotkávaly s ostatními a přesto splnily svůj důležitý
úkol. Podařilo se! Vybaveni rouškami, dezinfekcí,
nářadím jsme vysadili hrušně, jabloně, jeřáby, ořešák,
slivoně, višně i třešně. Počasí bylo nádherné, společná
akce se všemi mohla být opravdu úžasná…
Nezoufejme však, na jaře, snad v lepších časech, budeme pokračovat! „Pojďme si vysázet VČELÍ SAD“ oslovilo
spoustu rodin, které si chtěly v místě nevyužitého hřbitova
u smuteční síně vysadit strom. Ač ne komunitně, tak jako
jednotlivci jsme společně vysadili 48 starých odrůd ovocných stromů. Na místě je poděkovat partnerům a sponzo-
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rům, bez kterých by to nešlo: MAS Opavsko, Město Budišov nad Budišovkou, ﬁrma MATEICIUC Odry, Technické
služby města Budišov nad Budišovkou, p. Rostislav Kyncl,
kteří přispěli ﬁnancemi, darem nebo prací a také Jakubovi
Krškovi za pomoc s návrhy a realizací a Radimovi Lokočovi, který sázení odborně vedl, povídal si s lidmi, ukazoval,
pomáhal, radil. VČELÍ SAD můžete chodit hlídat a kontrolovat a společně s námi se těšit na jaro.
Toť asi vše z toho aspoň trochu zajímavého ze SVČ. Přejeme Vám krásný předvánoční čas, pozitivní na té době
covidové něco je – jsme se svými nejbližšími a můžeme
s nimi dělat spoustu krásných věcí, klidně si doma zpívat
. Mějte se krásně, buďte k sobě ohleduplní a přejeme
Vám hlavně zdraví!
Za SVČ Kamila Kohoutková a Hana Košarišťanová

Městská knihovna
Městská knihovna v Budišově nad Budišovkou oznamuje,
že v době vánoční svátků je od 22. 12. 2020 do 3. 1. 2021 UZAVŘENA.

V pondělí 21. 12. 2020 je otevírací doba zkrácena: 9:00 - 11:30 12:00 - 15:00.

ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ A SPORT

AMK - letošní motokrosová sezóna je u konce
20. 9. 2020 se jela předposlední velká republika v Opatově u Svitav. Pěkná trať, dobré zázemí, doprovodný
program. Vše pod přísným opatřením proti COVIDU 19.
Početné startovní pole ve všech třídách a velká chuť závodit. Víťa Pražák má tuto trať oblíbenou, a tak i on se
těšil, že si polepší v seriálu MM ČR. Tvrdá příprava se
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vyplatila. 30 jezdců na startu první odpolední ﬁnálové
jízdy. Šest bodů za 15. místo. Ve druhé jízdě mu 10. příčka zajistila celkové 13. místo. Super výsledek v silné konkurenci. V MX 2 startovalo 33 borců. Erik Švidra v první
ﬁnálové jízdě dojel na 17. místě. Do druhé jízdy nastupoval s velkou chutí. Polepšil si o jedno místo a celková
18. příčka a 9 bodů do seriálu před posledním závodem
MM ČR. Pro Erika vydařený závod v tak silné konkurenci.
26. 9. 2020 hostil Karlín u Čejče poslední MM ČR juniorů.
Vše bylo připraveno, ale noční silný déšť rozmočil celou
trať, a tak se rozhodovalo, zda se závod vůbec pojede.
Nakonec se startovalo a dokonce odpoledne se usmálo
sluníčko. Trať byla těžká, ale pro všechny stejná. Erik
v MX 2 junior dvakrát 6. místo, a tak i celkově. Připsal si
30 bodů, a to mu zajistilo celkové umístění v TOP desítce. Tímto závodem skončil seriál MM ČR Juniorů 2020.
Poslední velká republika MM ČR se jela na Moravě
4. 10. 2020 v Petrovicích u Karviné. Kotlina byla
připravena na tvrdé souboje o poslední mistrovské
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body do seriálu. Příroda opět vše ovládla. Noční bouřka zaplavila skoro celou trať. Startovalo se podle harmonogramu, a tak se celkem nestíhalo. Myčka jela na
plné pecky. Všude samé bláto. Víťa ve veteránech první
jízda 10. a ve druhé 7. místo. Celkově na osmé příčce
a 25 bodů. Tím si zajistil v seriálu MM ČR pěkné 15. místo. Blahopřejeme. Pro Erika to nebyl vydařený závod.
V MX 2 první jízda dost škaredý pád, když po skoku
dostal spršku bláta od jezdce před ním. Ve velké rychlosti najel do hluboké koleje a bylo vymalováno. Jízdu
už nedokončil a do druhé pro bolest zad už nenastoupil.
Tímto závodem vše pro letošní rok skončilo. Zbývající
malé závody byly zrušeny. Začalo se bilancovat a záro-

veň připravovat na zimní režim. I to bude dost problém.
Tělocvičny jsou zatím uzavřeny. Kluci využívají přírodní
sportoviště, a tak se snaží postupně plnit tréninkový plán.
V tomto období se začínají také připravovat nové smlouvy pro jezdce na příští rok 2021. Hledají se noví sponzoři a pořadatelé jednotlivých závodů. Také se nesmí
zapomenout poděkovat všem, kteří pomáhali s provozem v sezóně 2020. Sponzorům, pořadatelům, jezdcům
a všem, co podporují tento sport.
AMK Budišov nad Budišovkou přeje v předvánočním
čase klid a pohodu. V novém roce 2021 zdraví, štěstí
a lásku. Jezdcům dobré výsledky a klidnou sezónu.
Za AMK Milan Švidra

Co naděláme…
Podzimní psí sezóna je v plném proudu, ale bohužel bez
psů. Po velmi vydařeném začátku závodního období jsme
soutěžení museli rychle zabrzdit a nestihli jsme ani vykonat plánované zkoušky. Obojího je pro nás velká škoda
a moc nás to mrzí, protože všichni měli bezvadně natrénováno. Co se dá dělat, věříme, že psům forma vydrží do
jara na další zkoušky a možná budou i o stupínek vyšší.
Ale ani v této hloupé době nesedíme doma, a když to počasí dovolí, tak trénujeme. Jsme jeden z mála cvičáků,
ne-li jediný v okolí, který jsme si úplně nezavřeli. Pokud to
situace umožnila, scházeli jsme se podle časového rozvrhu, aby byla dodržena stanovená pravidla. Jako výhoda
se ukázalo menší množství členů, a tak se na všechny

dostala půlhodina výcviku. K výrostkovi - maliňáku Hugovi
od Jany - přibylo nové mimino - ovčanda Maja. I když je
na světě teprve čtvrtý měsíc, docela rychle chápe, co má
dělat s ﬁgurantem. Je úsměvné pozorovat štěně, jak se
rozčiluje na toho vagabunda, co i v horku nosí oteplovačky (ﬁgurantské kalhoty). Michal se rozhodl, že z ní chce
mít co nejlepší fenku a stejně jako Jana doma poctivě cvičí. Určitě nám roste další úspěšná dvojice, která vystřídá
osvědčené duo Bond a Niky. Doba je divná, nic se nedá
naplánovat dopředu, ale psovi nelze říct: máš karanténu,
necvičíš. A tak i když se s kamarády kynology nevidíme,
všichni trénujeme po svém. Například Honza pro svého
choďáka Arčila objevil zajímavou motivaci – plechovku.
Pes ví, že obsah je tuze
chutný, a když cvik dobře
provede, je Honza štědrý. Potom se plechovka
schová do kapsy, nakonec úplně zmizí, ale cvik
zůstane. Inu pořád musíme vymýšlet, jak ty naše
chlupáče ošidit dřív, než
se oni naučí šidit nás…
Na závěr chci poděkovat za velkou vstřícnost městu, které nám
i v této době bylo schopno poskytnout aspoň
částečnou dotaci, díky
které nám střecha boudy nespadne na hlavu.
Mgr. Lenka Galová

Zahrádkáři bilancují
Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku, tak mi dovolte, abych zhodnotil činnost naší ZO ČZS v letošním
nelehkém covidovém roce. V měsíci březnu jsme si na
výroční členské schůzi odsouhlasili několik společných
akcí. Jako první byl naplánován na 9. 5. zájezd na jarní
Florii Kroměříž. Jako druhá větší akce bylo naplánováno
na 29. 8. Posezónní posezení s výstavou svých vlastních výpěstků ovoce, zeleniny a květin. Ale jak již jsem
se zmínil, tak nám Covid a nouzový stav tyto plánované
akce znemožnily. Takže činnost byla především zaměřena na chod naší zahrádkové osady a na život v ní.

Musíme být optimističtější a věřit, že v příštím roce se
situace uklidní, a my si budeme moci naplánované akce
v novém roce plně užít. Proto je třeba dodržovat veškerá
hygienická opatření, být odpovědnější a trávit více času
na zahrádkách, které nám v tomto čase nahrazují pobyt
v přírodě, a ne v paneláku a zbytečně v obchodech atd.
Vážení přátelé, dovolte mi, abych nám všem zahrádkářům
a občanům města popřál do nového roku mnoho pevného zdraví, klidu a hezkých chvilek strávených na svých
zahradách a zahrádkách.
Za výbor ZO ČZS Zdenek Indrák
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Tříkrálová sbírka
Vážení spoluobčané,
od 1. ledna 2021 bude probíhat Tříkrálová sbírka. V současné době však nevíme, jaká bude epidemiologická
situace, a je pravděpodobné, že tradiční koledování tříkrálových koledníků dům od domu bude muset mít bezkontaktní podobu. V tom případě by Vám charitní kurýr
přinesl do schránky tříkrálový pozdrav s informacemi, jakým způsobem můžete přispět, a tam, kde to bude možné, napíše požehnání křídou na dveře.
Samotný rozměr osobního setkání návštěvy tří králů nic
nenahradí, přesto Vám alespoň tímto způsobem, v duchu tříkrálové koledy, přejeme štěstí, zdraví a Boží požehnání v novém roce.
Mgr. Natálie Jaššová,
asistentka Tříkrálové sbírky pro Budišov nad Budišovkou,
Bc. Petr Kučerka,
ředitel Charity Odry
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Pokud budete chtít přispět zasláním Vašeho daru bezhotovostně a podpořit tak charitní dílo v našem regionu
i v naší vlasti, můžete použít tyto platební údaje:
Účet Tříkrálové sbírky: 66008822/0800
Variabilní symbol za Charitu Odry: 77708011
Nový rok můžete opět začít dobrým skutkem.
Děkujeme za Vaši štědrost!
Rozdělení Tříkrálové sbírky 2021
65 % připadá na činnost Charity Odry
15 % na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské,
10 % na humanitární pomoc v zahraničí
5 % na podporu projektů Charity Česká republika
5 % je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky
Adresa: Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry
Web: www.odry.charita.cz
Facebook: charita odry
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Hledáme dobrovolníky pro zařízení ve Vítkově!
V době koronakrize se řada sociálních i zdravotnických
zařízení v kraji potýká s nedostatkem personálu. Proto
Moravskoslezský kraj ve spolupráci s humanitární organizací ADRA vyhledává, školí a vysílá do těchto organizací ochotné dobrovolníky. Ve Vítkově teď akutně chybí
několik dobrovolníků v Domově Vítkov, kteří by si s nimi
povídali, četli, či zašli na krátkou procházku. Pro Léčebnu dlouhodobě nemocných Vítkov-Nemocnice AGEL hledáme dobrovolníky, kteří budou kromě aktivizace klientů
pomáhat i při jiných činnostech, jako je příprava jídla, či

dezinfekce povrchů. V případě, že se chcete zapojit do
pomoci lidem, kteří to teď nejvíce potřebují, zašlete, prosím, e-mail na spolu2@msk.cz
p
@
a rovnou uveďte, ve které
organizaci byste rádi pomohli.
Mgr. Katarína Kijonková, public relations| fundraising
Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava
Martinovská 3247/164, 723 00 Ostrava
katarina.kijonkova@adra.cz
j
@
+420 731 157 469|www.adraostrava.cz
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NÁZORY OBČANŮ

Poděkování holkám ze „sámošky“
Chtěla bych touto cestou poděkovat holkám Janičce Dovrtělové a Lidušce Nylfové.
Vždy byly ochotné, usměvavé a milé. Každému poradily a dopřály svůj úsměv. Chybí tam, ale přeji jim, aby si
užily volný čas v kruhu svých blízkých. Ráda bych viděla

v obchodech více takových „lidiček“.
Všem čtenářům přeji krásné a pohodové vánoční svátky
bez covidového šílenství.
Pavlína Němečková
(myslím, že píši za více našich „Budišováků“ )


INZERCE

Třídíme oleje
Vánoční období je neodmyslitelně spojeno s výborným jídlem. Ať už na
štědrovečerní tabuli smažíte rybu, kuře nebo bílé
klobásky, jistě při tom spotřebujete nemalé množství oleje či tuku. Ve fritéze
nebo na pánvi ho každoročně použijeme několik
litrů a pak přemýšlíme, co
s ním. Do odpadkového
koše? Do toalety? Správná odpověď je za c). DO
kontejneru na sběr oleje!
Ve vaší obci se nachází
popelnice určené po sběr
použitých jedlých olejů
a tuků. Ať už tedy použijete olej nebo sádlo, odneste tuk do popelnice. Je to
skutečně jednoduché, olej
slijete do plastové lahve
a až půjdete vyhodit balící
papíry od dárečků, vezměte plnou láhev sebou.
Kde najdete svou nejbližší popelnici se dozvíte na
webu tridimolej.cz.
Proč je vlastně užitečné
olej třídit? Jednak zabráníte ucpání odpadů
v domácnosti, stejně jako
ucpání celých kanalizačních sítí. Vánoce jsou pro
čističky odpadních vod
náročné období, protože
kromě vody přitéká také
obrovské množství olejů a tuků, které ztěžují
správné přečištění vody.
Náklady na čištění odpadních sítí by se mohly lépe
využít jinde. Jedlé tuky
a oleje se recyklací také
stávají hodnotnou surovinou pro výrobu biopaliv
2. generace a letadlového
paliva.
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