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Slovo starosty
Vážení čtenáři,
toto číslo zpravodaje vychází tentokrát později, a to z jednoho prostého důvodu: čekali jsme na slavnostní otevření našeho jedinečného inovativního projektu a následnou konferenci
Moderní energetická řešení pro obce a města a jimi zřízené
ﬁrmy. Ve čtvrtek 3. 10. dopoledne jsme před kulturním domem
slavnostně přestřihli pásku za účasti ředitele Státního fondu
životního prostředí pana Petra Valdmana, místopředsedy Hospodářského výboru PSP ČR pana Mariana Jurečky a náměstka hejtmana MSK pana Jaroslava Kani. Asistovali jsme jim
u toho s jednatelem TeSportu panem Jaššo a zástupcem ﬁrmy
Y4E panem Mendrygalem. Vážíme si toho, že k nám zavítali
vzácní hosté, ale i kolegové starostové a zástupci ﬁrem z celé
republiky. Je dobře, když se o Budišově kladně píše a mluví.
Naše řešení, tedy spojení kogenerace, fotovoltaiky, bateriového úložiště, veřejné nabíječky elektromobilu, vše chytře
řízeno, je první instalací svého druhu mezi městy v České
republice, a proto byla našemu projektu věnovaná taková pozornost. Následná dvoudenní konference sloužila k předání
příkladů dobré praxe a nastínila moderní trendy v energetice.
Pro nás je nejpodstatnější roční úspora na energiích 300 tisíc
korun a do ovzduší vypustíme o 180 tun CO2 za rok méně,
modernizace starých zdrojů, rozvoj elektromobility, energetická soběstačnost. Užitkový elektromobil už slouží školským
zařízením a spolkům. Všem zúčastněným na projektu i konferenci děkuji za práci, povedla se dobrá věc.
Za další dobrý počin osobně považuji založení spolku Krajina břidlice. Výbor má 7 členů, kdy po dvou zástupcích zde
mají Odry, Vítkov a Budišov (Schramm, Poljak) a posledním
členem je pan Lumír Moučka. Společně jsme se již prezentovali na Hornickém dni v Odrách, který by měl být v příštím roce u nás. Je dobře, že nás břidlice „spojila“, zastupujeme nyní větší území, budeme žádat dotaci na propagační
materiály, společně bychom se chtěli zviditelňovat na veletrzích, chceme doznačit břidlicové stezky směrem k Odrám
a propojit naše území. Spojení má logiku, je zbytečné si konkurovat s jednotlivými atraktivitami, účelem je se doplňovat
a nabídnout návštěvníkům společně něco jedinečného. Tak
jako Odry chystají otevřít Flascharův dvůr, my projektujeme naučnou stezku Jezerní důl, a otevření Raabovy štoly
v Zálužném ukázalo, že o hornictví potažmo břidlici je stále
zájem. V pátek 4. 10. mohli pánové Poljak, Moučka a No-

vák prezentovat na ČT2 v Dobrém ránu naši Krajinu břidlice
a zvýšit povědomí o Budišovsku.
Cestu a chodníky přes náměstí již máme zkolaudovány, to mi
spadl kámen ze srdce. Vše je hotovo, podařilo se ušetřit, ještě
se udělalo něco navíc, všechny problémy se vyřešily, věřím,
že ke spokojenosti občanů. Navíc jsme si nechali zpracovat
projekt na výsadbu zeleně v místech, kde je navržen trávník.
Až se zazelenají a vykvetou na jaře trvalky, okrasné trávy, narcisy, tulipány a stromy, bude to super. Završilo se tak několikaleté úsilí a nyní můžeme pokračovat v přípravě rekonstrukce
samotného náměstí, zde čekáme na vydání stavebního povolení. S dopravním inspektorátem řešíme ještě některá chybná dopravní značení, která musíme opravit, a také sledujeme využití
parkovacích míst, ať můžeme zvážit nějaká případná časová
omezení parkování v ranních a dopoledních hodinách. Chce
to svůj čas, až si všechno sedne a lidé si zvyknou, tak nechci
předjímat, jak to dopadne.
Koupaliště máme hotovo, do konce roku zbývá dokončit rybník v Guntramovicích a chodníky. Povedla se také rekonstrukce školní zahrady nad Budišovkou pod školní jídelnou. Přestože je to menší projektík, výsledek stojí za to. Mně osobně
se to moc líbí, zase jsme zkrášlili kousek Budišova. Aktuálně máme vyhlášenu veřejnou zakázku na přístavbu mateřské
školy a připravujeme VZ na výstavbu rozhledny na Kopřivné,
kde jsme obdrželi 90% dotaci z fondu česko-polské spolupráce
a dále připravujeme VZ na rekonstrukci centra volnočasových
aktivit, což je „domeček“ u budovy SVČ na ulici ČSA. Zde
jsme obdrželi dotaci z rozpočtu MSK ve výši 3 mil. korun.
Rozpočtová cena je zde 8,8 mil. Věříme, že se díky soutěži
podaří náš vysoký podíl o něco snížit. Už máme také podány žádosti o dotaci na zateplení ZŠ na náměstí a bytovek na
náměstí Republiky a ul. Křivé. V kontextu s výše napsaným
konstatuji, že se opět nebudeme nudit. Musíme doufat, že ekonomika pošlape a krize moc neohrozí daňové příjmy, které budeme potřebovat.
Již tradičně jsme druhou zářijovou sobotu využili pozvání našich slovenských přátel a vypravili se autobusem na Stráňavské
hody. Tentokrát byl zájem větší, museli jsme odmítat zájemce.
Atmosféra byla vynikající, tradičně pohostinní Slováci by nám
snesli pomalu modré z nebe, hlavně ve formě koniferky, už se
těším společně s vámi na další ročník, a užijte si hezký zbytek
podzimu.
Ing. Patrik Schramm, strarosta města

Střípky z radnice
 V září byla dokončena rekonstrukce koupaliště, kde od
minula zbývalo jen vybetonování výústního objektu a provedení terénních úprav. Nyní ještě naše Technické služby
dostaví novou zděnou budovu nad stavidlem, protože původní plechová nejenže kazila celkový dojem z nového
koupaliště, ale byla také v dezolátním stavu a bylo nutné ji
kompletně zrekonstruovat.
 Na rybníku v Guntramovicích se nyní intenzivně pracuje
na betonování sdruženého objektu výpusti, předpokládaný
termín dokončení by měl být v listopadu.
 Před několika týdny byla dokončena výstavba nového veřejného osvětleníí v ulicích Zahradní a K Hubertovi, celkem zde bylo osazeno devět nových sloupů a svítidel.
 V plném proudu je rekonstrukce chodníků na ul. Bez-
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ručova a Mírových letnic, kde jsou již na větší části
položeny nové obruby a dlažba. Stále ještě zbývá úsek
ul. Mírových letnic, ale vše by se mělo do zimy stihnout
dokončit.
 Vzhledem k tomu, že jsme ze strany dopravního inspektorátu obdrželi výtky ohledně nedostatečného dopravního
značení v některých částech města, necháváme zpracovávat
projekty na úpravy dopravního značení, a to v oblasti ul.
Dukelské a Bezručovy a dále v oblasti křižovatek ulic Československé armády, Nábřeží a ul. Havlíčkova.
 Z Moravskoslezského kraje jsme získali dotaci na studii
pro optimalizaci odpadového hospodářství, kde bychom společně s ostatními obcemi ORP Vítkov rádi našli
způsob, jak efektivně nakládat s odpady, abychom do bu-
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doucna byli schopni vyhovět novým požadavkům legislativy a současně nedošlo k razantnímu navýšení poplatků,
jak tomu hrozí díky výraznému omezení skládkování od
roku 2024.
 V posledním týdnu měsíce září bylo zahájeno výběrové řízení na zakázku stavebních prací „Modernizace MŠ Budišov nad Budišovkou“ s předpokládanou hodnotou ve výši
22,3 mil. Kč. Jedná se o novou přístavbu naší školky, na kterou jsme získali dotaci 90 % z operačního programu IROP.
O výsledku soutěže Vás budeme informovat v příštím čísle,

kdy bychom měli už znát i další informace ohledně termínu
zahájení stavby.
 Na konci prázdnin jsme společně se základní školou a mateřskou školou podali žádost o dotaci v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) na projekt
s názvem „Společným úsilím k vyšší kvalitě vzdělávání“
v celkové výši 8,6 mil. Kč po dobu tří let. Dotace činí 95 %
z uznatelných výdajů a v době uzávěrky zpravodaje žádost
úspěšně prošla první fází formálního hodnocení.
Ing. Pavel Jílek, místostarosta města

Rada města
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické osoby
vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17 (cizí stání občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak
mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají právo na neupravený
text usnesení, který je k dispozici na sekretariátu vedení města, Halaškovo náměstí 2, Budišov n/Budišovkou.
dne 10. července 2019
(přítomni 4 členové rady města,
omluvena: Mgr. Ivana Tomandlová;
další přítomni: MěÚ - Ing. Hana Dlouhá, vedoucí fin. a spr.
odboru, Miroslava Zatloukalová, referent fin. a spr. odboru;
jednání řídil starosta města Ing. Patrik Schramm)
 schvaluje nový platový výměr ředitelce ZŠ Budišov nad
Budišovkou paní Mgr. Natálii Jaššové;
 schvaluje zveřejnění záměru města na pronájem pozemků
v majetku města:
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 221/2 ostatní plocha o výměře 1 514 m2
parcela č. st. 1315 zastavěná plocha o výměře 40 m2, součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba;
 schvaluje pacht pozemku v majetku v katastrálním území
Budišov nad Budišovkou, parcela č. 4897 zahrada o výměře
cca 972 m2, pachtýř: R. M., Budišov nad Budišovkou, pachtovné: 972 Kč/rok;
 schvaluje přidělení bytu č. 2, I. kategorie, o velikosti 1+1,
na ul. nám. Republiky č. p. 159 v Budišově nad Budišovkou, p. R. S. s nájemní smlouvou uzavřenou od 1. 8. 2019
na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku;
 schvaluje přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
o velikosti 1+1, na ul. Pivovarská č. p. 317 v Budišově nad
Budišovkou, p. M. V. s nájemní smlouvou uzavřenou od
1. 8. 2019 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku;
 schvaluje vyhlášení výběrového řízení a složení výběrové
komise na dodávky v rámci projektu „Rekonstrukce odborných učeben na ZŠ Budišov nad Budišovkou“;
 schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
č. IZ-12-8001673, Budišov nad Budišovkou, ul. 9. května,
přeložka kVN pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. spočívající v zajištění práv oprávněného umístit, provozovat,
opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět
obnovu, výměnu a modernizaci; věcným břemenem bude
zatížen pozemek ppč. 3568/24 a 3568/25, k. ú. Budišov nad
Budišovkou, věcné břemeno se bude zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 1 000 Kč + DPH a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy;
 schvaluje darovací smlouvu mezi Domovem Letokruhy,
příspěvkovou organizací Budišov nad Budišovkou a Městem Budišov nad Budišovkou, jejímž předmětem je majetek


















nepatrné hodnoty dle přiložené materiálu a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy;
schvaluje upravenou přílohu ke schválenému rozpočtu sociálního fondu na rok 2019 – stravné dle přiloženého materiálu;
schvaluje dodatek č. 13 ke kupní smlouvě ze dne 2. 1. 2003
na poskytování stravování zaměstnancům Města Budišov
nad Budišovkou dle přiloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy;
schvaluje vyřazení opotřebovaného nepotřebného majetku
Technických služeb města Budišov nad Budišovkou, příspěvkové organizace – vozidla Škoda Felicia Van pickup,
RZ: OVD 17-26 formou jeho likvidace a ukládá řediteli
příspěvkové organizace předložit likvidační protokoly
k vyřazenému majetku ﬁnančnímu a správnímu odboru
města v termínu do 31. 8. 2019;
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 30 pro rok 2019 na
straně příjmů a výdajů ve výši 320 000 Kč (ÚZ 609)
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4222 – Investiční přijaté transfery od krajů
+ 320 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
2212 – 6121 – Budovy, haly a stavby
+ 320 000 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 31 pro rok 2019 na
straně výdajů ve výši 885 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
– 885 000 Kč
2212 – 5171 – Opravy a udržování
+ 885 000 Kč
schvaluje přijetí dotace v maximální výši 40 000 Kč
uznatelných nákladů na realizaci projektu Studie pro optimalizaci obecních systémů nakládání s odpady ve Městě
Budišov nad Budišovkou od Moravskoslezského kraje;
schvaluje přiloženou smlouvu mezi Moravskoslezským
krajem a Městem Budišov nad Budišovkou o poskytnutí dotace na Studii pro optimalizaci obecních systémů nakládání
s odpady ve Městě Budišov nad Budišovkou v maximální
výši 40 000 Kč, dle předchozího bodu usnesení a pověřuje
starostu podpisem smlouvy;
schvaluje cenovou nabídku na vypracování projektových
dokumentací a zajištění inženýrské činnosti pana Lumíra
Moučky na naučnou stezku včetně mobiliáře v okolí Jezerního dolu;
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP- 128014329/1, Budišov nad Budišovkou, parc. č. 620/12, pří-
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pojka vNN pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., věcným
břemenem bude zatížen pozemek ppč. 619/6 ost. plocha
a ppč. 602/8 TTP, k.ú. Budišov nad Budišovkou v rozsahu
150 m2, věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu
ve výši 1 000 Kč + DPH, pověřuje starostu města podpisem
smlouvy;
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 32 pro rok 2019 v části
rozpočtu tř. 8 – Financování a v účtové skupině 45 –
Dlouhodobé závazky ve výši 1 038 931 Kč
o tř. 8 - Financování
0000 - 8123 – Dlouhodobé přijaté úvěrové prostředky
+1 038 931 Kč
o na straně výdajů
2212 – 6121 – Budovy, haly a stavby (komunikace)
+1 038 931 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 33 pro rok 2019 na straně výdajů ve výši 1 520 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva – 1 520 000 Kč
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby
+ 1 520 000 Kč
 schvaluje výstavbu veřejného osvětlení na ulici Zahradní
a K Hubertovi dle přiložené cenové nabídky;
dne 2. září 2019
(přítomno všech 5 členů rady města;
další přítomni: MěÚ - Ing. Hana Dlouhá, vedoucí fin. a spr.
odboru, Miroslava Zatloukalová, referent fin. a spr. odboru;
jednání řídil starosta města Ing. Patrik Schramm)
 schvaluje plán uzavření školní družiny ve školním roce
2019/2020 v následujících termínech: 29. a 30. 10. 2019,
20. 12. 2019 až 3. 1. 2020, 31. 1. 2020, 3. až 9. 2. 2020,
9. 4. 2020 a 1. 7. až 31. 8. 2020;
 povoluje dle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., výjimku
z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním
předpisem, který určuje tento počet na 30 žáků (dle § 4 odst.
7 vyhlášky č. 48/2005), do počtu 4 dětí za předpokladu,
že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví, tato výjimka může být dle potřeby uplatněna
ve druhém a čtvrtém ročníku při sloučení paralelních tříd
pouze pro předměty hudební výchova, výtvarná výchova,
pracovní činnosti, a výjimka se uplatňuje na celý školní rok
2019/2020;
 doporučuje zastupitelstvu města schválení Smlouvy o zápůjčce ﬁnančních prostředků ve výši 723 822 Kč mezi
Městem Budišov nad Budišovkou a obchodní společností
Lesy Budišov nad Budišovkou, s.r.o. dle přiloženého materiálu a doporučuje zastupitelstvu pověřit starostu podpisem
smlouvy;
 bere na vědomí přiloženou Smlouvu o úvěru mezi městem
založenou společností TeSport Budišov nad Budišovkou,
s.r.o. a Komerční bankou, a.s., Praha 1, ve výši 2 691 425 Kč
na ﬁnancování rekonstrukce kotelen B3 Na Sídlišti 690
a B5 Na Sídlišti 710 v Budišově nad Budišovkou;
 doporučuje zastupitelstvu města schválení přiloženého návrhu Smlouvy o ručení mezi Městem Budišov nad Budišovkou a Komerční bankou, a.s., Praha 1, na zajištění úvěru ve
výši 2 691 425 Kč, na rekonstrukci kotelen B3 Na Sídlišti
690 a B5 Na Sídlišti 710 v Budišově nad Budišovkou sjednaného mezi obchodní společností TeSport Budišov nad
Budišovkou, s.r.o. a Komerční bankou, a.s. Praha 1 a doporučuje zastupitelstvu města pověřit starostu města podpisem smlouvy;
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 schvaluje Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření
obce za rok 2019 u Města Budišov nad Budišovkou, s ﬁrmou Audit Team, s.r.o., se sídlem v Olomouci a pověřuje
starostu podpisem Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce;
 schvaluje přiloženou Smlouvu o poskytnutí auditorských
služeb s ﬁrmou Audit Team, s.r.o. se sídlem v Olomouci
za účetní období roku 2019 a pověřuje starostu podpisem
Smlouvu o poskytnutí auditorských služeb;
 doporučuje zastupitelstvu schválení poskytnutí investiční
dotace, s vyúčtováním, obchodní společnosti TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o. pro rok 2019 na 2. částečné
doﬁnancování projektu „Vytvoření malé lokální distribuční
sítě pro distribuci tepla a elektřiny s prvky SMART GRID
– inteligentním řídicím systémem a řízením spotřeby pro tři
objekty v majetku Města Budišov nad Budišovkou;
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 34 pro rok 2019 v příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši 1 513 979 Kč
o na straně příjmů
Neinvestiční část ve výši 1 313 979 Kč
4116 – Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR (EP)
+ 1 116 882,15 Kč
4116 – Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR (NP)
+ 197 096,85 Kč
Investiční část ve výši 200 000 Kč
4216 – Ostatní inv.přijaté transfery ze SR (EP) + 170 000 Kč
4216 – Ostatní inv.přijaté transfery ze SR (NP) + 30 000 Kč
o na straně výdajů
Neinvestiční část ve výši 1 313 979 Kč
3111 – 5336 – Neinv. transfery zřízeným PO (EP)
+ 1 116 882,15 Kč
3111 – 5336 – Neinv. transfery zřízeným PO (NP)
+ 197 096,85 Kč
Investiční část ve výši 200 000 Kč
3111 – 6356 – Jiné inv. transfery zřízeným PO (EP)
+ 170 000 Kč
3111 – 6356 – Jiné inv. transfery zřízeným PO (NP)
+ 30 000 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 35 pro rok 2019 na straně příjmů a výdajů částku ve výši 70 000 Kč
o v příjmové části rozpočtu
6409 – 2329 – Ostatní nedaň. příjmy j.n.
+ 70 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
+ 70 000 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 36 pro rok 2019 na straně příjmů a výdajů částku ve výši 3 500 Kč
o v příjmové části rozpočtu
6409 – 2329 – Ostatní nedaň. příjmy j.n.
+ 3 500 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva + 3 500 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 37 pro rok 2019 na straně výdajů částku ve výši 304 509,82 Kč
o v příjmové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva. – 304 509,82 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5363 – Úhrady sankcí jiným rozpočtům
+ 304 509,82 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 38 pro rok 2019 na straně výdajů částku ve výši 723 822 Kč za podmínky schválení
smlouvy o zápůjčce mezi Městem Budišov nad Budišovkou
a společností Lesy BnB, s.r.o. v zastupitelstvu města dne
11. 9. 2019
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o v příjmové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva.
– 723 822 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
1031 – 6413 – Investiční půjčené prostředky neﬁn. podnik.
subjektům + 723 822 Kč – právnickým osobám
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 39 pro rok 2019 na straně výdajů částku ve výši 410 500 Kč za podmínky schválení poskytnutí investiční dotace s vyúčtováním společnosti
TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o. ve výši 410 500 Kč
zastupitelstvem města dne 11. 9. 2019
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva.
– 410 500 Kč
3412 - 6313 – Investiční transfery neﬁn. podnik. subjektům
– právnickým osobám
+ 410 500 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 40 pro rok 2019 na straně příjmů ve výši 50 000 Kč (ÚZ 211)
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4116 – Ostatní neinv. přijaté transfery od krajů
– 50 000 Kč
00 – 4122 – Neinvest. přijaté transfery od krajů
+ 50 000 Kč
 schvaluje pronájem pozemků v majetku města v katastrálním území Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 221/2 ostatní plocha o výměře 1 514 m2,
parcela č. st. 1315 zastavěná plocha o výměře 40 m2, součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba;
Nájemce: společnost TeSport Budišov nad Budišovkou
s.r.o.
Nájemné: 1 554 Kč/rok + DPH;
 schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků
z majetku města:
o Katastrální území Guntramovice:
parcela č. 646/1 ostatní plocha (část parcely)
o Katastrální území Podlesí nad Odrou:
parcela č. 2268/29 ostatní plocha – ostatní komunikace (část
parcely)
parcela č. 62/4 zahrada o výměře 384 m2
o Katastrální území Staré Oldřůvky:
parcela č. 12/1 zahrada o výměře 811 m2
parcela č. 215/3 zahrada o výměře 164 m2
parcela č. 179/9 TTP o výměře 68 m2
parcela č. 176 zahrada o výměře 160 m2
parcela č. 2251 ostatní plocha – jiná plocha (část parcely)
parcela č. 179/8 TTP - část
parcela č. 886/5 ostatní plocha – ostatní komunikace (část
parcely)
parcela č. 2218/7 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 98 m2
parcela č. 2218/9 ostatní plocha – jiná plocha – část parcely
 neschvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků
z majetku města:
o Katastrální území Podlesí nad Odrou:
parcela č. 2612 ostatní plocha – zeleň (část parcely)
parcela č. 2605 ostatní plocha – ostatní komunikace (část
parcely)
parcela č. 41/6 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 1 254 m2
parcela č. 2905 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 32 m2
o Katastrální území Staré Oldřůvky:
parcela č. 2391 zahrada o výměře 215 m2
parcela č. 2160/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 1 621 m2
parcela č. 2252/1 ostatní plocha – jiná plocha






















parcela č. 2166/18 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 18 m2
parcela č. 2166/5 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 24 m2
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 560/3 zahrada o výměře 31 m2
bere na vědomí informaci o rozhodnutí SZIFu o vrácení
ﬁnančních prostředků na zalesnění zemědělské půdy;
bere na vědomí informaci o podaném odvolání k Ministerstvu zemědělství;
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 15 000 Kč pro pana
M. R., Guntramovice, 74787 Budišov nad Budišovkou
a pověřuje starostu města k podpisu dokumentu „Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace“;
schvaluje výsledek výběrového řízení na dodávky v rámci
projektu „Rekonstrukce odborných učeben na ZŠ Budišov
nad Budišovkou“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy
s vítěznou ﬁrmou KDZ, spol. s.r.o., Razov 1256, 763 12
Vizovice, IČ: 15526691;
schvaluje výroční zprávu o činnosti základní školy 20182019;
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 20 000 Kč p. I. G.,
Guntramovice, 74787 Budišov nad Budišovkou na nově vybudovanou domácí ČOV a pověřuje starostu města k podpisu dokumentu „Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace“;
schvaluje částečné zapojení zůstatku účtu ČNB do rezervy města pro rok 2019 na straně výdajů částku ve výši
3 000 000 Kč
o tř. 8 – ﬁnancování
0000 – 8115 Změna stavu krákod. prostř. na bank. účtech
+ 3 000 000 Kč
o na straně výdajů
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva. + 3 000 000 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 42 pro rok 2019 na straně výdajů částku ve výši 180 600 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
3322 – 6371 – Účelové inv. transfery nepodn. fyz. osobám
– 180 600 Kč
3722 – 5139 – Nákup materiálu
+ 80 600 Kč
3722 – 5137 – DDHM
+ 100 000 Kč
schvaluje odměnu řediteli Střediska volného času Budišov
nad Budišovkou p.o. Bc. J. Poljakovi dle přiloženého materiálu;
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 43 pro rok 2019 na straně výdajů částku ve výši 4 621 580 Kč
o na straně výdajů
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva.
– 4 621 580 Kč
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby (stavebnictví)
+ 3 159 000 Kč
2212 – 6121 – Budovy, haly a stavby (MK) + 1 370 000 Kč
2169 – 6130 – Pozemky
+ 92 580 Kč
schvaluje společnosti Lesy Budišov nad Budišovkou
s.r.o. zakoupení akumulátorového vysokozdvižného
vozíku, v ceně do 120 000 Kč bez DPH z vlastních
zdrojů;
schvaluje vyhlášení výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v rámci projektu „Modernizace MŠ Budišov nad Budišovkou“;
bere na vědomí účast školy na projektu Inkluzivní vzdělávání na Vítkovsku II a Šablony II a účast ředitelky školy
jako garanta akcí či koordinátora akcí v těchto projektech,
souhlasí s uzavřením DPP (dohoda o provedení práce) na
uvedené pozice pro ředitelku školy a s vyplacením odměn
z dohod vyplývajících.
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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.
7. zastupitelstvo města konané dne 11. září 2019
(přítomno: 9 členů zastupitelstva města;
omluveno: Desanka Sekerková, MUDr. Věra Mikulíková,
Vladan Dušek, Petr Modelský, Alois Bečica, který se dostavil
16:30 a Roman Pecník, který se dostavil 17:30;
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
 jmenuje předsedu komise pro přípravu návrhu usnesení
Mgr. Natálii Jaššovou a členy komise pro přípravu návrhu usnesení MUDr. Zdeňka Flatanovského a Ing. Františka
Vrchoveckého;
(pro: 9, proti: 0, zdrželo se: 0)
 jmenuje ověřovatele zápisu Ing. Rostislava Kyncla a Mgr.
Ivanu Tomandlovou;
 schvaluje Základní škole Budišov nad Budišovkou, okres
Opava, p.o. dar od společnosti WOMEN FOR WOMEN,
o.p.s. v I. etapě pro rok 2019 ve výši 85 272 Kč na školní
rok 2019/2020 pro období do 31. 12. 2019;
(pro: 9, proti: 0, zdrželo se: 0)
 schvaluje Základní škole Budišov nad Budišovkou, okres
Opava, p.o. dar společnosti WOMEN FOR WOMEN,
o.p.s. II. část pro rok 2020 ve výši 145 464 Kč na školní rok
2019/2020 pro období od 2. 1. 2020 do 30. 6. 2020;
(pro: 9, proti: 0, zdrželo se: 0)
 schvaluje smlouvu o zápůjčce ﬁnančních prostředků ve výši
723 822 Kč mezi Městem Budišov nad Budišovkou a obchodní společností Lesy Budišov nad Budišovkou, s.r.o. dle přiloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem smlouvy;
(pro: 9, proti: 0, zdrželo se: 0)
 A. Bečica se omlouvá za pozdní příchod;
 bere na vědomí přiloženou Smlouvu o úvěru mezi městem
založenou společností TeSport Budišov nad Budišovkou,
s.r.o. a Komerční bankou, a.s., Praha 1, ve výši 2 691 425 Kč
na ﬁnancování rekonstrukce kotelen B3 Na Sídlišti 690
a B5 Na Sídlišti 710 v Budišově nad Budišovkou;
(pro: 10, proti: 0, zdrželo se: 0)
 schvaluje přiloženou Smlouvu o ručení mezi Městem Bu-











dišov nad Budišovkou a Komerční bankou, a.s., Praha 1,
na zajištění úvěru ve výši 2 691 425 Kč, na rekonstrukci
kotelen B3 Na Sídlišti 690 a B5 Na Sídlišti 710 v Budišově nad Budišovkou sjednaného mezi obchodní společností
TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o. a Komerční bankou, a.s. Praha 1 a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy;
(pro: 10, proti: 0, zdrželo se: 0)
schvaluje poskytnutí investiční dotace s vyúčtováním ve
výši 410 500 Kč, obchodní společnosti TeSport Budišov
nad Budišovkou, s.r.o. pro rok 2019, na 2. částečné doﬁnancování projektu „Vytvoření malé lokální distribuční sítě pro
distribuci tepla a elektřiny s prvky SMART GRID – inteligentním řídicím systémem a řízením spotřeby pro tři objekty v majetku Města Budišov nad Budišovkou“ a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy;
(pro: 10, proti: 0, zdrželo se: 0)
bere na vědomí čerpání investičního úvěrového rámce
k 31. 8. 2019 dle přiloženého materiálu;
(pro: 9, proti: 0, zdrželo se: 0, J. Poljak nebyl přítomen hlasování)
R. Pecník se omlouvá za pozdní příchod;
bere na vědomí výroční zprávu Základní školy Budišov
nad Budišovkou;
(pro: 11, proti: 0, zdrželo se: 0)
bere na vědomí pozvánku na Cestu českoněmeckého
porozumění;
(pro: 11, proti: 0, zdrželo se: 0)
bere na vědomí informaci o vratce ﬁnančních prostředků
SZIFu na zalesnění zemědělských pozemků;
(pro: 11, proti: 0, zdrželo se: 0)
bere na vědomí informaci o podané dotaci v rámci Podpory znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje na
akci „Centrum volnočasových aktivit při SVČ Budišov nad
Budišovkou.“
(pro: 11, proti: 0, zdrželo se: 0)

Bezúročné půjčky ke kotlíkovým dotacím
– aktualizace informací
V minulém čísle zpravodaje jsme zveřejnili informace o průběhu vyřizování kotlíkových dotací a také o bezúročných půjčkách pro žadatele. Vzhledem k tomu, že stále přibývají dotazy na toto téma, uvádíme aktualizované informace. Bohužel se nyní nacházíme v situaci,
kdy část žadatelů má již od kraje podepsanou smlouvu o poskytnutí
dotace a rádi by půjčku čerpali, avšak město, jakožto zprostředkovatel těchto půjček, stále nemá od Fondu životního prostředí odsouhlasenou dotaci. I přestože jsme na Státní fond životního prostředí
(SFŽP) podali žádost již v červnu a bylo nám přislíbeno, že během
2-3 měsíců bude provedeno odsouhlasení žádosti a přidělení ﬁnancí, tak skutečnost je jiná. Díky velkému zájmu a relativně malé alokaci ﬁnančních prostředků stále čekáme, až bude žádost pro naše
občany odsouhlasena.
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Pravidelně každý týden zjišťujeme na krajském pracovišti
SFŽP v Ostravě, jak se situace vyvíjí a podle slov pracovnic
fondu bychom v nejbližší době měli obdržet formální schválení naší žádosti, což je sice potěšující informace, avšak to nejdůležitější – peníze na půjčky – stále nejsou a čeká se na navýšení
alokace z Ministerstva životního prostředí. Dokonce jsme měli
možnost osobně mluvit přímo s ředitelem SFŽP, panem Ing.
Petrem Valdmanem, který nám slíbil, že do konce roku dotaci
obdržíme, tak nezbývá než věřit, že tomu tak skutečně bude.
Na otázku, jak mají občané postupovat, SFŽP doporučuje počkat s výměnou kotle na příští rok. V případě, že už s výměnou
někdo začal, tak si to teď bohužel musí ﬁnancovat z vlastních
zdrojů nebo bankovní půjčkou, přičemž bezúročnou půjčku
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může také čerpat – jakmile ji město bude mít schválenu a použít ji např. na předčasné splacení klasické bankovní půjčky.
Osobně mne velmi mrzí, že k takové situaci vůbec došlo, tím
spíše, že jsme se aktivně snažili oslovit co největší okruh občanů právě díky lákavé možnosti získání bezúročné půjčky.
I přestože jsme podali žádost o dotaci v pořádku a včas (žádosti je možné podávat do konce listopadu a my jsme ji po-

dali v červnu), tak se nyní kritika snáší na naše hlavy. Přitom
opravdu není v našich silách průběh přidělování dotací nijak
ovlivnit a nezbývá než se obrnit trpělivostí a doufat, že vše
bude v brzké době zdárně vyřešeno.
O dalším průběhu Vás určitě budeme nadále informovat, pokud však máte jakékoliv dotazy, rádi Vám je zodpovíme.
Ing. Pavel Jílek, místostarosta města

Rekonstrukce sociálního zařízení v Autokempu
Budišov nad Budišovkou
Během května
2019 byla dokončena realizace projektu „Rekonstrukce sociálního zařízení v Autokempu Budišov nad Budišovkou“.
Tento projekt byl spoluﬁnancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje částkou 239 400 Kč. Celkové náklady na rekon-

strukci činily 399 000 Kč, v rámci dotačního programu Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2019.
Stavebníkem byly Technické služby města Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace. Proběhla kompletní rekonstrukce pánského a dámského WC v místním Autokempu.
Byly vyměněny umyvadla i toalety, vyzděny nové příčky, zhotoveny nové keramické obklady na zdech i nové podlahové
dlažby.
Patrik Schramm

Cykloboxy s mobiliářem pro cyklisty
v Budišově nad Budišovkou
Během června
2019 byla do
končena realizace projektu „Cykloboxy s mobiliářem pro cyklisty v Budišově nad Budišovkou“. Tento
projekt byl spoluﬁnancován z rozpočtu Moravskoslezského kra-

je částkou 240 000 Kč. Celkové náklady na rekonstrukci činily
400 000 Kč, v rámci dotačního programu Cyklistická infrastruktura.
V rámci realizace byla doplněna cyklistická infrastruktura ve
městě o funkční a designové prvky cykloboxy, které slouží turistům a občanům v našem městě. Byly pořízeny 2 cykloboxy
pro 4 a 5 stání.
Patrik Schramm

Jedlé tuky a oleje nepatří do odpadu
Od 1. ledna 2020 mají obce povinnost celoročně zajistit místa pro oddělené soustřeďování jedlých tuků a olejů. Hlavní důvod vzniklé povinnosti je ten, že tyto netříděné odpady
končí v kanalizaci, kde působí problémy při odvádění a čištění
odpadních vod. Městský úřad informuje občany města o možnosti odevzdání jedlých olejů do nádoby přistavené na Sběrném dvoře, na ulici 9. května 480. Jedná se o černou nádobu
s oranžovým víkem o objemu 240 l, do které mohou občané
shromažďovat upotřebené
p
oleje
j a tuky
y z domácností, uložené
v ppevných
ý a uzavíratelných
ý obalech (např. PET lahve). Prosíme tímto občany, aby tuky a oleje nevylévali do dřezu,
záchodu, ani kanalizace!
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Některé události řešené Městskou policií
v Budišově n/B. v měsíci červenec a srpen 2019
1. 7. 2019 - 17.55 hod.
Na stanici městské policie se dostavil občan
s tím, že mu někdo posprejoval zídku před
domem na ul. Partyzánská. Hlídka MP proto
provedla ihned kontrolu této zídky a dalšího
okolí, kdy zde zjistila, že došlo k posprejování
zídky na ul. Partyzánská a dále i zídek na ul. Mlýnská strouha
a že je posprejovaný i strom na křižovatce ul. Pivovarská
a Mlýnská strouha. Dále byly na ul. Pivovarská, posprejovány
i kanalizační poklopy. Následnou kontrolou města bylo zjištěno,
že je posprejována i boční stěna obchodního domu na náměstí
Republiky a boční zeď domu Večerky U Čápa na ul. Halaškovo
náměstí, kdy toto posprejování bylo provedeno sprejem růžové
barvy. Jelikož se zde jednalo o důvodné podezření ze spáchání
trestného činu, byla ihned na místo přivolána hlídka OO PČR
Vítkov, která se následně dostavila na místo a celou věc si
převzala. Případ byl strážníky zadokumentován.
2. 7. 2019 - 14.45 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě zjistila hlídka MP, že
na domě na ul. Partyzánská jsou na střeše uvolněné plechy, které
by při pádu mohly ohrozit nebo zranit procházející osoby. Hlídka
proto kontaktovala správcovou tohoto domu, která na místo
přivolala dobrovolné hasiče Budišov nad Budišovkou, kteří
plechy zajistili. Případ byl strážníky zadokumentován.
5. 7. 2019 - 14.20 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou městské
policie řešen dopravní přestupek, jízda v protisměru jednosměrné
ulice na ul. Hřbitovní. Řidič osobního vozidla zde nerespektoval
dopravní značení, kdy jel v protisměru jednosměrné ulice, a za
uvedený přestupek mu byla udělena bloková pokuta.
12. 7. 2019 – 08.35 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou řešen
dopravní přestupek v zákazu vjezdu nákladních vozidel do 3,5 t na
ul. Mlýnská strouha. Řidič nákladního vozidla zde nerespektoval
dopravní značení zákazu vjezdu nákladních vozidel do 3,5 t, kdy
mu za uvedený přestupek byla udělena bloková pokuta.
12. 7. 2019 - 09.55 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou řešen
dopravní přestupek nedovoleného parkování na chodníku na ul.
Na Sídlišti. Řidič osobního vozidla zde neoprávněně parkoval
vozidlem na chodníku, kde to není dopravní značkou povoleno,
a za uvedený přestupek mu byla udělena bloková pokuta.
12. 7. 2019 – 11.10 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou MP řešen
dopravní přestupek zákazu vjezdu nákladních vozidel do 3,5 t na
ul. Mlýnská strouha. Řidič nákladního vozidla zde nerespektoval
dopravní značení zákazu vjezdu nákladních vozidel do 3,5 t, kdy
mu za uvedený přestupek byla udělena bloková pokuta.
12. 7. 2019 - 13.00 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou řešen
dopravní přestupek - jízda v protisměru jednosměrné ulice na ul.
Hřbitovní. Řidič osobního vozidla zde nerespektoval dopravní
značení, kdy jel v protisměru jednosměrné ulice, a za uvedený
přestupek mu byla udělena bloková pokuta.
17. 7. 2019 - 15.45 hod.
Přijala hlídka telefonické oznámení, že na ul. Československé
armády leží a spí na chodníku nějaký muž. Po příjezdu hlídky
na místo byl muž probuzen, kdy byl v podnapilém stavu, ale
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schopen komunikace a i chůze. Po zjištění, že je nezraněn, byl
tento muž upozorněn na nevhodnost svého jednání a následně
byl z místa vykázán. Toto uposlechl a z místa odešel. Věc byla
řešena domluvou.
24. 7. 2019 - 08.25 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou řešen
dopravní přestupek zákazu vjezdu všech vozidel s dodatkovou
tabulkou „mimo vozidel stavby a dopravní obsluhy“ na ul.
Horská. Řidič osobního vozidla zde nerespektoval toto dopravní
značení zákazu vjezdu, kdy mu za uvedený přestupek byla
udělena bloková pokuta.
24. 7. 2019 – 08:40 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou řešen
dopravní přestupek jízda v protisměru jednosměrné ulice na ul.
Hřbitovní. Řidič osobního vozidla zde nerespektoval dopravní
značení, kdy jel v protisměru jednosměrné ulice, a za uvedený
přestupek mu byla udělena bloková pokuta.
24. 7. 2019 - 08.55 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou městské
policie řešen dopravní přestupek zákazu vjezdu všech vozidel
s dodatkovou tabulkou „mimo vozidel stavby a dopravní obsluhy“
na ul. Horská. Řidič osobního vozidla zde nerespektoval toto
dopravní značení zákazu vjezdu, kdy mu za uvedený přestupek
byla udělena bloková pokuta.
24. 7. 2019 – 14:20 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou městské
policie řešen dopravní přestupek, nedovolené stání na chodníku
na ul. Na Sídlišti. Řidička osobního vozidla zde neoprávněně
parkovala vozidlem na chodníku, kde to není dopravní značkou
povoleno, kdy za uvedený přestupek jí byla udělena bloková
pokuta.
25. 7. 2019 - 13.30 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou městské
policie řešen dopravní přestupek jízda v protisměru jednosměrné
ulice na ul. Hřbitovní. Řidič osobního vozidla zde nerespektoval
dopravní značení, kdy jel v protisměru jednosměrné ulice, a za
uvedený přestupek mu byla udělena bloková pokuta.
26. 7. 2019 - 13.25 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou městské
policie řešen dopravní přestupek, nedovolené stání na chodníku
na ul. Na Sídlišti. Řidič osobního vozidla zde neoprávněně
parkoval vozidlem na chodníku, kde to není dopravní značkou
povoleno, kdy za uvedený přestupek mu byla udělena bloková
pokuta.
26. 7. 2019 - 14.10 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou městské
policie řešen dopravní přestupek neoprávněný zábor veřejného
prostranství, a to na ul. Československé armády. Řidička
osobního vozidla zde zaparkovala vozidlo na trávě, čímž se
dopustila uvedeného přestupku, za který jí byla udělena bloková
pokuta.
26. 7. 2019 - 14.55 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou městské
policie řešen dopravní přestupek, nedovolené stání na chodníku
na ul. Na Sídlišti. Řidička osobního vozidla zde neoprávněně
parkovala vozidlem na chodníku, kde to není dopravní značkou
povoleno, kdy za uvedený přestupek jí byla udělena bloková
pokuta.
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27. 7. 2019 – 18.35 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou Městské
policie řešen dopravní přestupek, jízda v protisměru jednosměrné
ulice na ul. Hřbitovní. Řidič osobního vozidla zde nerespektoval
dopravní značení, kdy jel v protisměru jednosměrné ulice, a za
uvedený přestupek mu byla udělena bloková pokuta.
27. 7. 2019 - 19.10 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou městské
policie řešen dopravní přestupek, nedovolené parkování
v zákazu stání na ul. Mírových letnic. Řidič osobního vozidla zde
neoprávněně parkoval v zákazu stání, kdy za uvedený přestupek
mu byla udělena bloková pokuta.
1. 8. 2019 - 13.49 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou městské
policie řešen dopravní přestupek jízda v protisměru jednosměrné
ulice na ul. Hřbitovní. Řidič osobního vozidla zde nerespektoval
dopravní značení, kdy jel v protisměru jednosměrné ulice, a za
uvedený přestupek mu byla udělena bloková pokuta.
5. 8. 2019 - 19.15 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou městské
policie řešen dopravní přestupek v zákazu vjezdu všech vozidel
s dodatkovou tabulkou „mimo vozidel stavby a dopravní obsluhy“
na ul. Horská. Řidička osobního vozidla zde nerespektovala toto
dopravní značení zákazu vjezdu, kdy jí za uvedený přestupek
byla udělena bloková pokuta.
6. 8. 2019 - 13.05 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou městské
policie řešen dopravní přestupek v zákazu vjezdu nákladních
vozidel do 3,5 t na ul. Mlýnská strouha. Řidič nákladního vozidla
zde nerespektoval dopravní značení zákazu vjezdu nákladních
vozidel do 3,5 t, kdy mu za uvedený přestupek byla udělena
bloková pokuta.
6. 8. 2019 - 19.10 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou řešen
dopravní přestupek v zákazu vjezdu všech vozidel s dodatkovou
tabulkou „mimo vozidel stavby a dopravní obsluhy“ na ul.
Horská. Řidička osobního vozidla zde nerespektovala toto
dopravní značení zákazu vjezdu, kdy jí za uvedený přestupek
byla udělena bloková pokuta.
6. 8. 2019 - 19.40 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou řešen
dopravní přestupek jízda v protisměru jednosměrné ulice na ul.
Hřbitovní. Řidič osobního vozidla zde nerespektoval dopravní
značení, kdy jel v protisměru jednosměrné ulice, a za uvedený
přestupek mu byla udělena bloková pokuta.
7. 8. 2019 - 13.00 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou řešen
dopravní přestupek v zákazu vjezdu nákladních vozidel do
3,5 t na ul. Mlýnská strouha. Řidič nákladního vozidla zde
nerespektoval dopravní značení zákazu vjezdu nákladních
vozidel do 3,5 t, kdy mu za uvedený přestupek byla udělena
bloková pokuta.
9. 8. 2019 - 04.20 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou řešen
dopravní přestupek v zákazu vjezdu nákladních vozidel do 3,5 t na
ul. Mlýnská strouha. Řidič nákladního vozidla zde nerespektoval
dopravní značení zákazu vjezdu nákladních vozidel do 3,5 t, kdy
mu za uvedený přestupek byla udělena bloková pokuta.
9. 8. 2019 - 05.05 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou městské
policie řešen dopravní přestupek, v zákazu vjezdu nákladních
vozidel do 3,5 t na ul. Mlýnská strouha. Řidič nákladního vozidla
zde nerespektoval dopravní značení zákazu vjezdu nákladních

vozidel do 3,5 t, kdy mu za uvedený přestupek byla udělena
bloková pokuta.
9. 8. 2019 - 10.20 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou městské
policie řešen dopravní přestupek, jízda v protisměru jednosměrné
ulice na ul. Hřbitovní. Řidič osobního vozidla zde nerespektoval
dopravní značení, kdy jel v protisměru jednosměrné ulice, a za
uvedený přestupek mu byla udělena bloková pokuta.
9. 8. 2019 - 15.45 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou řešen
dopravní přestupek jízda v protisměru jednosměrné ulice na ul.
Hřbitovní. Řidič osobního vozidla zde nerespektoval dopravní
značení, kdy jel v protisměru jednosměrné ulice, a za uvedený
přestupek mu byla udělena bloková pokuta.
10. 8. 2019 - 14.30 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě uviděla hlídka na ul.
Berounská volně pobíhajícího psa bez vodítka, kterého zde venčila
jeho majitelka. Tímto svým jednáním, kdy neměla psa na vodítku
a nechala ho běhat na volno, se zde dopustila přestupku proti OZV
města, kdy za tento přestupek jí byla udělena bloková pokuta.
13. 8. 2019 - 13.40 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou řešen
dopravní přestupek nedovolené stání na chodníku na ul. Na
Sídlišti. Řidička osobního vozidla zde neoprávněně parkovala
vozidlem na chodníku, kde to není dopravní značkou povoleno,
kdy za uvedený přestupek jí byla udělena bloková pokuta.
13. 8. 2019 - 13.45 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou městské
policie řešen dopravní přestupek, jízda v protisměru jednosměrné
ulice na ul. Hřbitovní. Řidič osobního vozidla zde nerespektoval
dopravní značení, kdy jel v protisměru jednosměrné ulice, a za
uvedený přestupek mu byla udělena bloková pokuta.
13. 8. 2019 - 15.00 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou řešen
dopravní přestupek jízda v protisměru jednosměrné ulice na ul.
Hřbitovní. Řidič osobního vozidla zde nerespektoval dopravní
značení, kdy jel v protisměru jednosměrné ulice, a za uvedený
přestupek mu byla udělena bloková pokuta.
15. 8. 2019 - 15.00 hod.
Bylo hlídce městské policie nahlášeno, že z bytu v domě na
náměstí Republiky již delší dobu nevychází jeho nájemník.
Hlídka proto ihned kontaktovala jeho otce, kdy na místo byli
přivolaní Hasiči a PČR, kteří byt otevřeli, kdy následně zjistili, že
se v něm nachází jeho nájemník již bez známek života. Případ byl
strážníky zadokumentován a PČR si na místě celou věc převzala.
23. 8. 2019 - 12.00 hod.
Bylo na stanici městské policie nahlášeno, že v místní části Staré
Oldřůvky již několik dní pobíhá nějaký menší černý pes. Pes byl
odchycen a převezen do psího útulku v Budišově nad Budišovkou,
kde byl umístěn. Případ byl strážníky zadokumentován.
30. 8. 2019 - 14.15 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou řešen
dopravní přestupek, nedovolené stání na chodníku na ul. Na
Sídlišti. Řidička osobního vozidla zde neoprávněně parkovala
vozidlem na chodníku, kde to není dopravní značkou povoleno,
kdy za uvedený přestupek jí byla udělena bloková pokuta.
30. 8. 2019 - 18.00 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou řešen
dopravní přestupek jízda v protisměru jednosměrné ulice na ul.
Hřbitovní. Řidič osobního vozidla zde nerespektoval dopravní
značení, kdy jel v protisměru jednosměrné ulice, a za uvedený
přestupek mu byla udělena bloková pokuta.
Grečmal Jaroslav, vedoucí strážník MP
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TeSport

Novinky ze společnosti TeSport
Budišov nad Budišovkou, s.r.o.
Tepelné hospodářství
S příchodem podzimu začala topná sezona, do které vstupujeme se čtyřmi nově rekonstruovanými kotelnami! Kotelna
v budově ZŠ na Halaškově náměstí a kotelna na radnici byly
rekonstruovány z dotačního projektu, o kterém se lze více
dočíst na jiném místě BZ. V létě byly rovněž provedeny rekonstrukce v kotelnách B3 Na Sídlišti 690 a B5 Na Sídlišti 710.
V kotelně B3 byly instalovány dva nové kondenzační kotle
s modulačními hořáky značky Varmax o výkonu 2x140 kW,
v kotelně B5 byly instalovány dva nové kondenzační kotle s modulačními hořáky také značky Varmax o výkonu
2x320 kW. Součástí rekonstrukcí byly i výměny starých potrubí, některých starých čerpadel, vyvložkování komínů, přidání úpraven vody, výměna starých tlakových nádob, nové
izolace potrubí, výměny měřidel tepla, instalace nových systémů měření a regulace a další. Nové kotle pracují s vyšší
účinností a rovněž by měly vypouštět do ovzduší méně emisí.
Bylo to pro nás v TeSportu docela perné léto plné zařizování,

Kotelna
K
t l B5

Kotelna
K
t l B3
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dohledu nad rekonstrukcemi, hledání optimálních nastavení
provozu a dalších „drobností“, ale věřím, že výsledek stojí
za to, a s provozem nových kotlů nebudou problémy. Fotky
s novými kotly z kotelen jsou přiloženy u tohoto článku.
*
Sport
I ve sportovní hale nám s příchodem chladnějšího počasí začala
hlavní sezona. První akcí byl 14. září turnaj v míčovém víceboji dvojic, který každoročně pořádá pan Bačkovský. Více o této
akci se určitě rozepíše hlavní organizátor v samostatném článku.
Kompletní turnajový program halové sezony najdete v tomto
čísle BZ. Věřím, že si sportovní příznivci najdou přes zimu do
haly cestu, ať už jako aktivní účastníci nebo alespoň jako diváci.
Volné termíny pro sportování v hale najdete v kalendáři na
webu www.halabudisov.cz, objednávky lze provést u správce
pana Dostála (Melicha) na tel. 604 129 804.
Ing. Slavomír Jaššo, jednatel společnosti
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Vytvoření malé lokální distribuční sítě pro distribuci
tepla a elektřiny s prvky SMART GRID – inteligentním
řídicím systémem a řízením spotřeby pro tři objekty
v majetku Města Budišov nad Budišovkou

V měsíci říjnu byla dokončena realizace demonstračního projektu pod názvem „Vytvoření malé lokální distribuční sítě pro
distribuci tepla a elektřiny s prvky SMART GRID – inteligentním řídicím systémem a řízením spotřeby pro tři objekty
v majetku Města Budišov nad Budišovkou“. Tento projekt byl
podpořen Státním fondem životního prostředí ČR
R částkou
3 781 787 Kč, což činí 75 % celkových uznatelných nákladů.
Příjemce dotace je městská společnost TeSport Budišov nad
Budišovkou, s. r. o.
V rámci tohoto projektu byla provedena rekonstrukce a vyvážení propojení biomasové kotelny o výkonu 150 kWt v objektu Kulturního domu s plynovou kotelnou v objektu základní
školy. V kotelně ZŠ byla instalována kondenzační kogenerační
jednotka TOTEM o výkonu 20 kWe a 48 kWt za současné instalace nových plynových kondenzačních kotlů o výkonu do
2x85 kWt. Celá soustavu byla dále doplněna o akumulaci vyrobeného tepla pro efektivní dodávku tepla do celého objektu
ZŠ (stará škola, nová škola – přístavba, kuchyň). Současně
byla rekonstruována kotelna na městském úřadě, kam byly
instalovány dva nové kondenzační kotle o výkonu 2x49 kWt.
Byla sjednocena odběrná místa elektrické energie (EAN) pro
objekty KD, ZŠ a MěÚ do jediného odběrného místa u ZŠ.
Takto nově vytvořená lokální distribuční soustava elek-

třiny byla doplněna o fotovoltaickou elektrárnu o výkonu
10,54 kWp, která je provedena na střeše Šatlavy. Pro zajištění
spotřeby veškeré vyrobené elektřiny a minimalizaci dodávky
elektřiny z distribuční soustavy byl v budově KD instalován
bateriový systém o kapacitě 19,2 kWh.
Zároveň byl pořízen sedmimístný elektromobil značky
NISSAN, který má předpokládaný dojezd 200 km a který bude
sloužit pro potřeby organizací města a spolků ve městě. Pro
nabíjení elektromobilu byla na stěně přístavby ZŠ instalována
nabíjecí stanice o výkonu 22 kW.
Toto všechno by nemohlo fungovat bez inteligentního řídicího
systému, který zajistí lepší hospodaření energiemi a bude řídit
jak výrobu energií, tak jejich následnou spotřebu. Řídicí systém je možno ovládat vzdáleně a je plně automatizován řídit
spotřebu energií ve všech třech propojených objektech.
Dle analýzy, kterou vypracovalo České vysoké učení technické v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, se předpokládá souhrnná úspora provozních nákladů za
tepelnou a elektrickou energii přesahující částku 200 000 Kč
ročně a rovněž celkové snížení emisí CO2 o téměř 180 t za rok.
Celý projekt byl završen dvoudenní konferencí ve dnech
3. – 4. října 2019 v kulturním domě pod názvem „Moderní
energetická řešení pro města, obce a jimi zřízené ﬁrmy“, která
byla zaměřena na jednotlivá inovativní řešení z oblasti moderní energetiky
Ing. Slavomír Jaššo
jednatel společnosti TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o.

Budišov představil nový směr v energetice

Ve dnech 3. - 4. října 2019 hostil náš kulturní dům nevšední
událost: v rámci dokončení inovativního demonstračního projektu „Vytvoření malé lokální distribuční sítě pro distribuci tepla
a elektřiny s prvky SMART GRID – inteligentním řídicím systémem a řízením spotřeby pro tři objekty v majetku Města Budišov
nad Budišovkou“ se konala odborná konference pod názvem
„Moderní energetická řešení pro města, obce a jimi zřízené ﬁrmy“.
Konference se konala pod záštitou hejtmana moravskoslezského kraje prof. Ing. Iva Vondráka, CSc., záštitou ředitele

Státního fondu životního prostředí ČR Ing, Petra Valdmana
a začala ve čtvrtek 3. října tiskovou konferencí, na které kromě
starosty našeho města Ing. Patrika Schramma úvodní slovo
pronesli významní hosté: ředitel Státního fondu životního
prostředí ČR Ing. Petr Valdman, náměstek hejtmana MSK
Ing. Jaroslav Kania, místopředseda Hospodářského výboru
Poslanecké sněmovny parlamentu ČR Ing. Marian Jurečka
a hlavní koordinátor projektu Mgr. Roman Mendrygal.
Po slavnostním přestřižení pásky následovala prohlídka
zrekonstruované kotelny v budově ZŠ a po poledni začala
samotná konference. Projekt za naše město přítomným
posluchačům představili místostarosta města, Ing. Pavel Jílek,
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a jednatel TeSport, s.r.o. Ing. Slavomír Jaššo. Konference dále
pokračovala odbornými přednáškami na energetická témata,
možností čerpání dotací na nové projekty a představením
dalších příkladů již fungujících projektů. Vystoupili mj.
zástupci Moravskoslezského kraje, Státního fondu životního
prostředí ČR, Univerzitního centra energeticky efektivních
budov ČVUT, Svazu moderní energetiky a dalších společností
a ﬁrem zabývající se jak projekční, tak realizační činností
v oboru. Celodenní program byl večer zakončen slavnostním
rautem, degustací vína a živým koncertem kapely David

Vysloužil & Acoustic Irish. Páteční program začal prohlídkou
již realizovaného projektu v Mikolajicích, další část dne byla
vyhrazena elektromobilitě: kromě teoretických informací
v přednáškách byla možnost prohlédnout a vyzkoušet si
elektromobily a další elektrovozítka. Páteční program byl
zakončen obědem a neformální diskuzí účastníků. Celá akce
byla účastníky hodnocena velice kladně, program byl pestrý
a občerstvení bohaté.
O prestiži akce vypovídá i to, že o konání konference informovala
i celostátní média, např. deník Právo, či web ČT24.
Akce takového rozsahu (účastno bylo na 80 posluchačů a hostů)
by nebyla možná bez početného organizačního týmu, jehož
členy byli zaměstnanci Města Budišov, Střediska volného času
Budišov, společnosti TeSport a další dobrovolníci z řad místní
mládeže, jakož i zaměstnanci společnosti Young4energy,
garanta projektu. Všem organizátorům patří velké poděkování
za jejich píli a obětavost a zároveň jsme okolnímu světu opět
ukázali, kde leží Budišov, a hlavně, že když o něco jde, umíme
se na malém městě semknout a táhnout za jeden provaz. Ještě
jednou všem velké díky.
Ing. Slavomír Jaššo
jednatel společnosti TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o.

ŠKOLSTVÍ

Prvňáčci usedli do lavic
První školní den nastoupilo do první třídy 28 prvňáčků, které
ve školních lavicích přivítala paní ředitelka Natálie Jaššová.
Ta dětem popřála, aby si na první školní den uchovaly hezkou
vzpomínku a do nového školního roku vykročily s úspěchem.
Poté novopečené prvňáčky pozdravila paní učitelka Miroslava
Klusová a seznámila je se vším, co je během školního roku
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čeká a na co všechno se mohou těšit. Svým příjemným vystoupením zpestřily dětem jejich první školní den také zástupkyně
za KRPŠ a předaly jim drobné dárečky.
Z úsměvů dětí bylo znát, že se na nastávající školní éru těší.
Nechť je jejich devítiletá cesta provázena jen samými příjemnými okamžiky. Mgr. Miroslava Klusová, třídní učitelka 1. třídy
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Máme krááásnou zahradu!
Občané Budišova si jistě během jarních a letních měsíců
povšimli, že prostory u řeky
pod budovou školy se začaly
rapidně proměňovat. Dříve zde
býval školní pozemek, který
doplňoval malý zahradní domek, jenž ovšem měl již své nejlepší časy za sebou. Po konzultaci s odborníky a zejména investorem, kterým je Město Budišov nad Budišovkou, jsme jakožto
pedagogové byli rádi za realizaci projektu „Přírodní zahrada pro ZŠ Budišov nad Budišovkou – Zahrada učitelka“.
Tato byla díky iniciativě vedení školy a paní Roháčové z MěÚ
podpořena z 85 % z prostředků Státního fondu životního
prostředí v rámci Národního programu životního prostředí, konkrétně částkou 497 097 Kč. V rámci rekonstrukce celé
plochy, na které se kromě SFŽP, Technických služeb (demoli-

ce objektu, práce na oplocení objektu, částečně terénní práce),
Města Budišov nad Budišovkou (min. 87 700 Kč) ﬁnančně podílela také ZŠ Budišov nad Budišovkou.
Celý projekt je pak koncipován nejen jako místo pro výuku
tzv. „pozemků“, tzn. pracovních činností s náplní učiva směrovanou k pěstitelství, ale cílem bylo vytvořit prostor, který
je možné využívat také pro výuku dalších předmětů. K těmto
účelům slouží zejména edukační prvky – naučné tabule, pexesa
s přírodovědnou tematikou, zídka z různých druhů hornin, plot
z různých druhů dřev aj. Myslelo se i na relaxaci a odpočinek –
proto máme ohniště, abychom si zpříjemnili mnohá odpoledne
i jinými aktivitami než jen výukou. 12 špalků rozmístěných
kolem ohniště tu pak není pro 12 „měsíčků“, ale poklop na
ohniště s hodinovými ručičkami tak bude umožňovat žákům
naučit se hodiny i jiným způsobem než jen ve třídě v lavici.
Na realizaci podoby zahrady se podílela ﬁrma ing. Olgy
Šamárkové, která je také autorkou návrhu. Obrovský a těžko
vyčíslitelný podíl na samotné realizaci pak mají Technické
služby Města Budišov nad Budišovkou, které se často podřizovaly našim návrhům a přáním. Zejména pánové Junek a Novák
k se na určitých detailech zahrady neskutečně nadřeli a je
mou povinností i milou ctí je v tomto článku zmínit.
V závěru je nutné zmínit přání nejen mé, ale snad i všech občanů a rodičů žáků naší školy, aby se dětem na zahradě líbilo,
aby se zde naučily spoustu nových věcí také jiným a aktivním
způsobem, a aby si uvědomily, jak krásná je příroda kolem nás
a že je potřeba ji chránit a pečovat o ni.
Natálie Jaššová, ředitelka ZŠ

Společnou cestou k úspěchu
Mateřská škola Budišov nad Budišovkou představuje veřejnosti
svůj projekt z dotačního programu OP VVV pod názvem „Společnou cestou k úspěchu“, který byl zahájen dne 1. 7. 2019. Začátek realizace projektu je k 1. 9. 2019 a předpokládané ukončení projektu je k datu 30. 6. 2022.
Cílem projektu je další rozvoj a prohlubování inkluzivního prostředí v MŠ prostřednictvím výuky soustředěné na to, aby se
každé dítě naučilo využívat svůj potenciál a umělo komunikovat a spolupracovat s ostatními. To vše za současné spolupráce
s rodiči/zákonnými zástupci dětí navštěvující mateřskou školu.
V rámci projektu otevřeme klub Sovičky pro děti a jejich rodiče. Děti zde budou všestranně rozvíjeny po celou dobu předškolního vzdělávání tak, aby získávaly základní dovednosti,
dokázaly komunikovat ve skupině ostatních dětí, aby odlišnosti mezi sebou nevnímaly jako překážku, ale naopak jako
příležitost, a aby každé z nich mělo možnost zažít vlastní pocit

úspěchu. U rodičů chceme přichystanými aktivitami dlouhodobě budovat kladný vztah k procesu vzdělávání a umožnit
jim zažívat s vlastními dětmi příjemné pocity společně stráveného času.
Budeme zavádět nový přístup ve vzdělávání dětí v mateřské
škole pomocí metody Grunnlaget. Nejen k tomuto účelu získá
MŠ díky projektu řadu nových pomůcek, včetně speciální pomůcky Klokanův kufr a Klokanovy kapsy, které přispívají k celkovému rozvoji dítěte a zdokonalují jeho logické myšlení.
Budeme spolupracovat s předškolním klubem Krteček a pedagogy základní školy v Budišově nad Budišovkou. Díky podpoře
všestranného rozvoje dítěte se budeme snažit dětem zajistit plynulý přechod z mateřské školy do základní školy.
Informace o realizaci projektu budou průběžně zveřejňovány na
nástěnce umístěné v mateřské škole, na webových stránkách MŠ
a také v Budišovském zpravodaji.
Za MŠ Lucie Jakelová
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Rekreace s dětmi z DD v Loučné nad Desnou
Po první společné letní rekreaci v červenci na Portáši, kde děti
balzamovaly své nervy a svá těla po náročném školním roce
a kde s nimi naposled prožívala společné chvíle i odcházející teta Naďa, jsme na druhou rekreaci vyrazili 8. srpna a opět
do osvědčené lokality v Loučné nad Desnou. Zde jsme strávili
krásných 10 dní. Naší snahou bylo vytvořit pestrý program,
který byl zaměřený na prožitek, zážitek, na rozvoj osobnosti
a samostatnost, na pobyt v přírodě se sběrem lesních plodů, na
vodní radovánky, na posílení sociálních vazeb a komunikaci

a na hry všeho druhu. Hráli jsme bowling, zkusili minigolf,
navštívili letní kino, zúčastnili se folkového festivalu, zhlédli
místní zámek, absolvovali 16kilometrovou túru, zocelovali svá
těla na outdoorovém hřišti, hráli míčové hry na hřišti s umělým
povrchem, podpořili místní fotbalisty při mistrovském zápase,
po večerech provozovali karaoke apod. Celý pobyt hodnotím
jako velmi zdařilý, byť skvrnkou na kráse mu bylo pouze to,
že některé děti se nám tu a tam pokoušely změnit vycizelované
dovolenkování v Jurský park. Mgr. Marcel Hába, ředitel DD

BUDÍŠEK CUP 2019
– malá kopaná pro děti z dětských domovů MSK
V sobotu 5. 10. 2019
jsme uspořádali 13. ročník turnaje v malé kopané
BUDÍŠEK CUP pro děti
z dětských domovů v Moravskoslezském kraji.
Fotbal si přijeli zahrát kluci i holky z dětských domovů z Frýdku-Místku, Ostravy-Hrabové, Melče, Radkova, Lichnova
a z SVČ Vítkov, které doplnily týmy Budišov „A“ a Budišov
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„B“. Na rozdíl od minulých let přibylo malých fotbalistů, a tak
kromě těch, kteří se fotbalu věnují a hrají v různých žákovských soutěžích, bojovala v základních skupinách také spousta
dětí, které fotbal pravidelně nehrají. Líbilo se nám, že právě
tyto děti si sportovní den velmi užily, daly do utkání srdce
a (někdy) s úsměvem snášely prohru. Ve vyřazovací části už
přituhlo a projevily se emoce i rivalita. Nejlepší fotbal nakonec
nabídlo ﬁnále mezi Budišovem a Vítkovem, které se odehrálo
v rychlém tempu plném šancí a o prohře našich dětí v jinak
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naprosto vyrovnaném zápase rozhodla chyba a nevyužité šance. K nám do domova tak putoval stříbrný pohár s medailemi a také cena pro nejlepšího brankáře turnaje: tu si zasloužil
Antonio, který je u nás krátce, a svůj první turnaj odchytal

opravdu dobře. A příští rok si ten Budíšek Cup zase vyhrajeme!
Turnaj byl uspořádán s ﬁnanční podporou Nadačního fondu
Albert a věcnými cenami od ﬁrmy INSPORTLINE Vítkov,
za což velmi děkujeme. Poděkování patří i všem 54 hráčům
a hráčkám a všem dospělým i dětem z dětského domova Budišov, kteří se na organizaci turnaje podíleli. Děkujeme také za
pronájem víceúčelové haly a poskytnuté zázemí.
Výsledky:
ý
y
1. SVČ Vítkov
2. DD Budišov „A“
3. DD Radkov
4. DD Melč
5. DD Ostrava Hrabová
6. DD Budišov „B“
7. DD Frýdek-Místek
8. DD Lichnov
Nejlepší brankář: Antonio (DD Budišov); nejlepší střelec: Julek (SVČ Vítkov); nejlepší hráč: Marie (DD Vítkov)
Pozn.: autor článku není sportovní redaktor 

Vítkovské gymnázium nabízí kvalitní
všeobecné středoškolské vzdělání
Společnost Obce v datech, s. r. o. zveřejnila 13. srpna kompletní data o kvalitě života v českých obcích s rozšířenou působností pro rok 2019. Obce byly hodnoceny na základě 29 indexů, které mapují život v obci v oblasti zdraví a životního
prostředí, materiálního zabezpečení (práce, bydlení, vzdělání)
a služeb.
Velmi nás potěšilo, že v konkurenci všech 206 obcí s rozšířenou působností v indexu kvalitních středních škol naše gymná-

zium obsadilo 5. místo v Moravskoslezském kraji a 27. místo
v rámci celé České republiky.
Tento výsledek nás motivuje v naší další práci pro školu a taktéž ukazuje případným zájemcům o studium, že kvalitní všeobecné středoškolské vzdělání a přípravu na vysokoškolské studium všech směrů není nutné hledat ve vzdálenějších a větších
městech regionu.
Mgr. Lenka Zychová,
zástupkyně ředitele školy pro gymnázium

Úspěch v soutěži Ekologická škola
v Moravskoslezském kraji 2018/2019
V červnu naše škola podala přihlášku do soutěže Ekologická
škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/2019.
Soutěžící museli vyplnit dotazník, kde popsali své nejvýznamnější aktivity v rámci environmentální výchovy. Naše
škola vybrala dva projekty: Kampaň obyčejného hrdinství
aneb 7 dnů, kdy můžeš se svojí školou i rodinou zlepšit
svět, během níž žáci a jejich rodinní příslušníci plnili ekologické výzvy - např. bezmasý týden, do školy pěšky/na kole,
šetření vodou a energií, respektování cílů udržitelného rozvoje – a Křížem krážem přírodou Jesenicka, který absolvovali žáci 4. a 5. tříd v úvodu školního roku a během něhož

absolvovali zážitkové učení v pěti oblastech ekologie - biodiverzita, voda v krajině, klimatická změna, odpady aneb kam
s ním, pěšky nebo na kole.
Do soutěže přišlo celkem 52 přihlášek (9 z MŠ, 28 ze ZŠ a 15 ze
SŠ). K naší velké radosti patří naše škola mezi oceněné a je pozvána na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, které se uskuteční 23. října na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, kde
převezme referenční list a poukaz ve výši 10 000 Kč.
Chtěl bych poděkovat vyučujícím i žákům, kteří v rámci ekotýmů školy a výuky dané projekty zrealizovali.
Mgr. Miroslav Bučánek

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

Domeček dokořán
Dne 26. září se pro všechny zájemce otevřely dveře Střediska
volného času, tzv. „DOMEČKU“. Během dopoledne jej navštívili žáci 1. až 7. ročníku základní školy. Děti si mohly prohlédnout
klubovny kroužků, které SVČ pro tento školní rok nabízí. Na letošní rok se nám podařil opět trošku upravit CHOVATELSKÝ
KROUŽEK, který již má i své nové obyvatele – dvě krásné agamy a rybičky.
V rámci tohoto kroužku bychom rádi nabídli rodičům, kteří vá-

hají svým ratolestem pořídit domácí zvířátko, že si po domluvě
mohou některá zvířátka zapůjčit (např. králíky, osmáky, andulku, atd.), a to po dobu školních prázdnin (jarních, letních, zimních…). Aby děti zjistily, jak velká zodpovědnost to je, že zvířátko není hračka, má své potřeby, ale bohužel nám je neumí říct,
tudíž se o ně musíme stále starat a věnovat jim svou pozornost.
Zcela novým kroužkem je ROBOTIKA, která uchvátila nejen
děti, ale i dospělé. S ﬁnanční pomocí Moravskoslezského kra-
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je jsme mohli zakoupit 3D tiskárnu PRUSA, tablety a robotické
stavebnice LEGO BOOST a MINDSTORMS. Vybudovali jsme
klubovnu, kde se bude malým technikům určitě dobře stavět,
programovat a pod vedením p. Jílka oživí roboty a vytisknou
spoustu úžasných věcí.
Dalším novým kroužkem je HOROLEZECKÝ, zde nám vyvstal malý problém s horolezeckou stěnou, která by se měla brzy
v Domečku vybudovat, bohužel jsme se dostali do skluzu a snažíme se věc rychle řešit. Nicméně vedoucí kroužku Danek Štencl
je velmi vynalézavý a ochotný  a určitě spolu s ním vymyslíme,
jak bude kroužek prozatím fungovat.
V odpoledních hodinách byl Domeček přístupný i pro veřejnost.
Rodiče, kteří dorazili, si mohli vše prohlédnout a na závěr si na
zahradě opéct s dětmi špekáček. Počasí nám přálo, byl krásný
slunečný den, jen těch návštěvníků nebylo bohužel moc . Snad
příští rok…
Za SVČ Kamila Kohoutková

Vzpomínky na prázdniny
Většina vzpomínek na prázdniny je spojena s pobytem na dovolené, u prarodičů nebo na táboře. I dnešní děti mohou mít
vzpomínky z tábora.
Své rybářské poznatky a dovednosti si na začátku prázdnin od
29. 6. do 6. 7. 2019 vyzkoušelo 23 mladých rybářů. Sešli se na
rybářském táboře na rybníku Prudnik u Zlatých Hor. Učili se
poznávat a pojmenovat rostliny a živočichy, kteří byli v okolní
krajině. Před vysokými teplotami je zachránil pobyt ve speleoterapeutické jeskyni. Zde strávili dvě hodiny sportováním,
hraním her a posezením v čistém zdravém prostředí. Z návště-

16

vy Zlatých Hor si donesli plno dalších pamlsků a potřeb pro
rybaření. Závěr tábora patřil prověření znalostí a dovedností
z rybaření – tradiční celodenní soutěži, zakončené vyhlášením
nejlepších a rozdáním odměn všem účastníkům. Děkujeme
sponzorům InSPORTline, MS ČRS Vítkov, UAX, Ondrášovka, a.s. a všem ostatním přátelům Petrova cechu. Petrův
zdar!
Beskydská turistická základna v Krásné se v neděli 14. 7. 2019
stala místem dvoutýdenního tábora pro 52 dětí z celé republiky.
Ti odvážnější se ubytovali ve stanu, ti ostatní v budově. Spaní
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pod širákem si stejně mohli vyzkoušet všichni při příznivém počasí. Program nezklamal, a tak se děti dočkaly nočních her, sportování, soutěží i výšlapu na Lysou horu. Táborníci si vyzkoušeli
orientaci pomoci GPS souřadnic, střelbu ze vzduchovky, soutěž
„Talent“ i vodní olympiádu. Velkým zážitkem pro velké táborníky byla prohlídka továrny Hyundai. Přednášku o beskydské
přírodě pro nás připravili zástupci Lesů České republiky. Cesta
za pokladem byla poslední tečkou letošního tábora. Rodiče si
odváželi spokojené děti plné zážitků. Za rok na shledanou!!
Vyzkoušet tábor si mohli nováčci v týdenním pobytu na turistické základně v Klokočově od 11. 8. do 17. 8. 2019. Čtrnáct dětí mladšího věku s malou dušičkou čekalo, co se bude
dít a zda to zvládnou. Počáteční obavy byly zažehnány hrami
a stálou přítomností dospěláka, který dohlížel a pomáhal s činnostmi. Vycházka do okolí, hry, tvoření, sportování v tělocvičně a k tomu jídlo, hygiena, spaní a dny ubíhaly. Nezbytné pozdravy domů rodičům, tetičkám, babičkám a dědečkům. Děti
se těšily na výlety na Francův dvůr a do Vítkova. Týden uběhl
jako voda. Všichni zvládli tábor na výbornou a tak se za rok
zase uvidíme.
Děkujeme všem sponzorům za jejich vstřícnost a podporu
našich táborů.
BIDFOOD Opava, s.r.o.; Moravskoslezské cukrovary, a.s.
- odštěpný závod Opava; InSPORTline stores, s.r.o.; Kauﬂand; ABEL – Computer, s.r.o.; Rodinný minipivovar Valášek; Kofola, a.s. Krnov; HAVLÍK OPAL, s.r.o.
Za SVČ Marie Tošovská

Poděkování – Budišovské Letnice ještě jednou
Letošní ﬁnanční sbírka pro Martínka Hegra v rámci řezbářské
soutěže „O zlatou lípu“ byla úžasná. Děkujeme všem, kteří podpořili tuto „malou rozsahem, ale velkou významem“
charitativní akci! Velké díky patří také Klubu rodičů a přátel
školy, Spartaku – muži B, každý věnoval nemalou ﬁnanční

částku. A v neposlední řadě patří díky p. M. Rozehnalové
a S. Štenclové, které se zúčastnily dražby o vyřezané sochy,
a vydražená částka také rozšířila letošní ﬁnanční sbírku. Děkujeme všem, že pomáháte! Velice si toho vážíme!

ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ A SPORT

AMK: podzimní motokros a enduro na Liščí kotlině
Další akcí AMK Budišov nad Budišovkou byl poslední závod
seriálu AZ Pneu – CROSS COUNTRY v enduru. Podzimní
slunečná sobota 14. 9. 2019 přilákala jezdce na náročný okruh
v celém areálu Liščí kotliny. O celou přípravu se postaral Víťa
Pražák mladší i starší. Součástí celé akce bylo celkové vyhlášení
seriálu 2019. Pěkné souboje ve dvou hodinových jízdách byly
odměnou pro ty, kteří se přišli na enduro podívat. Čtvrté místo

obsadil domácí jezdec Marek Horník. Blahopřejeme.
Motokrosové závody pokračovaly 4. 8. 2019 velkou republikou
MMČR v Kramolíně. Erik se kvaliﬁkoval do ﬁnále a tam
obsadil 30. a 22. místo. Byl to těžký závod a hlavně zase škola
mezi motokrosovou špičkou. 18. 8. 2019 pokračoval slovenský
mistrák ve Gbelech. Za 8. místo si připsal 25 bodů a udržel si
tak osmou celkovou pozici v seriálu MMSR. Poslední závod
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na Slovensku se jede 5. 10. 2019 v Šenkvicích. 25. 8. 2019
startoval opět na velké republice MMČR v Jiníně. 20. místo
a připsaných pět bodů do celkového pořadí. 7. 9. 2019 Juniorka
MMČR v Petrovicích, tam skončil na 10. místě. SMS Moravy
se jel v Karlíně u Čejče. Erik 5. místo a před posledním
závodem si udržel druhé místo v seriálu SMS. Vrcholem
MMČR byl 22. 9. 2019 závod družstev, který se jel v Dalečíně.
20 trojčlenných družstev. Mezinárodní účast, spousty diváků
a hlavně se jede za celý tým. Naše družstvo ve složení MX
1 Yamaha 450 David Kosmák z Jihlavy, MX 2 KTM SX 125
Luděk Černý z Rajhradu u Brna a Erik v MX3 na KTM SX
F 250. Konečné 12. místo v silné mezinárodní konkurenci bylo
odměnou za pěkné výkony.
Čeká nás ještě pět závodů a sezónu zakončíme 19. 10. 2019 na
Liščí kotlině, kde se jede motokros. Přejeme klukům zbytek
sezóny bez zranění. Našim sponzorům a všem, kteří nám
pomáhají, děkujeme za podporu.
Milan Švidra

Školení instruktorů mladých hasičů
V době od 27. 7. do 10. 8. 2019 jsme se zúčastnili již 27. ročníku Letní školy instruktorů v Ústřední hasičské škole v Jánských
Koupelích. Tak jako každoročně se zde i letos setkali frekventanti a vedoucí letní školy ze všech koutů České republiky.
Hlavním cílem této letní školy je naučit nás, jak být správným
vedoucím popř. instruktorem, jak správně pracovat s dětmi atd.
Už první den jsme se začali pilně učit různé okruhy hasičství:
od požárního sportu a celoroční činnosti, tak i další všeobecné
věci potřebné pro život, nadto také pedagogiku, psychologii,
právo, ekonomii, rozpočet, motivaci, prevenci, bezpečnost
práce při činnostech s dětmi a spoustu dalších věcí. Spoustu
těchto přednášek nám naši vedoucí předávali i pomocí různých
her, abychom si to lépe zapamatovali a mohli to použít při práci s dětmi a abychom s nimi pracovali dobře a s radostí.
Nejdůležitější část byla ovšem o hře PLAMEN. Všechny její
disciplíny jsme si prošli nejprve teoreticky v učebně a poté
i prakticky v Těškovicích, kde jsme si téměř všechny disciplíny
vyzkoušeli. Samozřejmě nemohl chybět i nějaký odpočinkový
den, a tak jsme se vydali na nedalekou přehradu Slezská Harta,
kde jsme se každý mohli projet na hasičském záchranném
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člunu. Poté jsme se přesunuli na lezecké skály u penzionu Velké sedlo. I zde si každý mohl vylézt až skoro na vrchol skály.
Naše poslední zastávka byla na Davidově mlýně, kde jsme si
každý dali nějaké dobré jídlo a následně se pěšky přesunuli
zpět do školy. Nutno zmínit i to, že práci s dětmi jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži, kdy jsme pro ně měli připravena různá
stanoviště a úkoly, které musely splnit. Druhou částí byla noční hra na stejný způsob, ale bohužel uprostřed hry nám začalo
pršet, tak jsme se museli přesunout zpět, a pro nás to byl skvělý
příklad toho, co se může stát a co bychom měli umět vyřešit.
Noční hru si pro nás také připravili naši skvělí vedoucí, kdy
po vyhlášeném poplachu přesně o půlnoci jsme museli hodinu
hledat zatoulané trpaslíky a plnit jejich úkoly.
S sebou si odnášíme osvědčení pro funkci vedoucího a instruktora, ale také spoustu zkušeností, nápadů a plánů, které bychom si chtěli splnit i přesto, že na to nemáme ideální podmínky. Věříme v pomoc našich kamarádů hasičů, stejně jako my
budeme pomáhat dětem, se kterými budeme jednou pracovat.
Za SDH vedoucí MH Sventek Jiří, Hrabinová Barbora
a instruktor Indrák Filip

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

Vinobraní v Domově Letokruhy Budišov nad Budišovkou
Jídlo a pití jsou vždy dobrým
důvodem k uspořádání slavnosti. Mezi hojně oslavované
již od nepaměti patří VÍNO.
Vyvrcholením celoročního úsilí
vinařů je podzimní sklizeň hroznů. I když nejsme vinaři, patříme k milovníkům dobrého vína. Ke konzumaci vína patří
dobré jídlo a zpěv. Všechny tyto atributy jsme spojili a vzniklo naše tradiční VINOBRANÍ, které již neodmyslitelně patří
k našim nejoblíbenějším akcím na naší zahradě.
Výjimkou tomu nebyla ani sobota 21. 9. 2019. Po roční přestávce způsobené revitalizací domova jsme se všichni na tuto
akci velmi těšili. Opět jsme se setkali s většinou rodinných pří-

slušníků, všichni pospolu jsme si neformálně sdělili novinky
a hlavně jsme viděli na tvářích spokojenost našich uživatelů
a všech návštěvníků. Letošní vinobraní jsme pojali trochu netradičně, nabídli jsme poprvé návštěvníkům i možnost zvěřinového obědového menu za přátelskou cenu. Při této příležitosti
jsme slavnostně vyzdobili zděný altán, kde si mohli návštěvníci pochutnat na podávaných specialitách. Tradičně jsme zajistili prodej pravého burčáku a sudového moravského vína.
K zakousnutí při konzumaci vínečka bylo přichystáno bohaté
občerstvení, sladkosti a nealko nápoje. Akci takového velkého
rozsahu nám pomohli zajistit zástupci KRPŠ při Základní škole Budišov nad Budišovkou a přizvaná paní cukrářka se svými
dobrotami. Každý si mohl vybrat dle své nálady a svých chutí.
Nezapomněli jsme ani na děti, které si mohly zasoutěžit v našem dětském koutku. K poslechu, tanci a dobré pohodě nám
hrála skupina Duo komplet a cimbálovka Opavští hudci.
Akce se nám velmi podařila a byli jsme rádi, že i počasí nám
přálo. Od dopoledních hodin krásně svítilo sluníčko. Do přípravy a zajištění vinobraní se zapojily všechny tři služby našeho
domova. Nejen pracovníkům služeb, ale i už výše jmenovaným zástupcům zúčastněných organizací bych chtěla jménem
vedení domova moc poděkovat za výbornou spolupráci. Už se
těšíme na další společné akce. Zaměstnanci, uživatelé, přátelé,
rodinní příslušníci i široká veřejnost si společně poseděli se
sklenkou vína nebo burčáku u dobré muziky a všichni jsme
letošní úrodu vína oslavili, jak se patří.
Mgr. Kamila Molková, ředitelka Domova Letokruhy

Beseda o bylince „španělský tymián“ - česky rýmovník
Na pondělí 26. srpna 2019 připravila sociální pracovnice besedu o pěstování pokojové bylinky zvané rýmovník
a o jeho účincích na zdraví. Zájemci o besedu se dozvěděli
nejen vychytávky, jak rýmovník pěstovat, množit a zalévat,
ale dozvěděli se také, jaké přírodní vitamíny obsahují listy.
Z hlavních účinků můžeme jmenovat prevence a léčba rýmy,
zklidnění podrážděné pokožky, zmírnění bolestí vlivem artritidy, snížení stresu a potlačení úzkostí. Rýmovník pomáhá čistit
tělo od odpadních látek a je účinný i proti otravnému hmyzu.
Nač jsou uživatelům tyto informace?
Zájemci z každé komunity si odnesli bylinku zasazenou
v květináči a letáček s účinky bylinky. Povídali jsme si o receptech na rýmovníkový sirup, čaj a mast. Zapojili jsme naše
smysly - prohlédli jsme si rostlinky, ohmatali a promnuli listy, nadýchali se vůně bylinky, ochutnali rýmovníkový sirup,
čaj a zkoušeli jsme vůni doma vyrobené masti. Odvážlivci
si mast namazali na ruce a vdechovali její vůni. A protože
bylinky doma pěstovali někteří uživatelé, rozpovídali se a zavzpomínali jsme společně na zálibu v pěstování, sušení a užívání bylinek.

Traktoriáda Guntramovice 2019
V sobotu 3. 8. 2019 proběhl v Guntramovicích již 14. ročník
tradiční Traktoriády. Na start se zapsali jak ostřílení harcovníci, kteří se tohoto klání účastní každý rok, tak také několik
nových závodníků, kteří si přijeli užít zábavy, nástrahy záludné
trati, závodnický adrenalin, dobré jídlo, pití a vůni spáleného

benzínu a nafty. Ačkoliv v předpovědi počasí nás strašili psím
počasím, kupodivu tato předpověď pro Guntramovice neplatila.
Na start se přihlásilo 27 odvážných závodníků ve 3 kategoriích
s následujícími výsledky:
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Sériové traktory s 4kolovým vlekem
1. místo Mikulenka Josef (Čermná ve Slezsku)
2. místo Barbořák Jaroslav (Čermná ve Slezsku)
3. místo Košarišťan Jan (Guntramovice)
Sériové traktory s 2kolovým vlekem
1. místo Mikulenka Josef (Čermná ve Slezsku)
2. místo Tarnawa Jakub (Karviná)
3. místo Barbořák Jaroslav (Čermná ve Slezsku)
Malotraktory s 2kolovým vlekem
1. místo Lindovský Roman (Skřípov)
2. místo Lindovský Pavel (Skřípov)
3. místo Moravec Karel (Větřkovice)

možnosti vyzkoušet si záludnosti tratě na vlastní kůži ve vypůjčených strojích.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na
přípravách této akce, členům SDH Guntramovice, 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, a Hasičům Budišov n. Bud. za dovezení H2O.
Věřím, že začátkem srpna 2020 se v Guntramovicích opět potkáme na jubilejním, 15. ročníku Traktoriády.
Za SDH Guntramovice Alois Bečica

Mimo tyto kategorie byli vyhodnoceni a oceněni závodníci,
kteří přihlížející diváky nejvíce pobavili a byli oceněni největším potleskem. Těmito závodníky se stali Josef Halamíček
nejml. (nejmladší závodník), Cihlář Josef (nejstarší závodník
– 71 let), Valčuha Jiří (největší ohlas), Fojtík Jiří (1. razič trati),
Jurka Zdenek (jízda s hendikepem), Peter Jan (velký ohlas)
a Novotný Jaroslav (nejvzdálenější účastník). Sdružení Fosilky připravilo v budově bývalé školy tvůrčí činnosti, takže
děti mohly zapojit svou představivost a zhotovit si pěknou památku. Po skončení soutěže nám zahrála místní, multižánrová
skupina Pekárna a někteří návštěvníci a jejich ratolesti využili

Festival dračích lodí 2019
aneb „Dobrá práce“ na přehradě Slezská Harta
Poslední srpnový víkend roku 2019 se uskutečnil na přehradní
nádrži Slezská Harta již 6. ročník závodů dračích lodí. Naše
končiny reprezentoval tým „Dobrá práce“. Motivátor a podpora týmu byl Ozzy, který proslul svými výroky a přiváděl k slzám soupeře, diváky, komentátora závodu i reportérku televize
Polar.
Z dobře informovaných zdrojů jsme se dozvěděli, že některé
týmy již na vodě trénují týdny až měsíce. Proto ani my jsme
nechtěli ponechat nic náhodě a pořádně trénovat, ale dopadlo
to jako každý rok, tzn. naložení věcí a teorie. Mohli jsme se vymluvit na fakt, že nám v Guntramovicích opravují rybník, ale
to by byla chabá výmluva. V pátek jsme si pořádně zapádlovali
při oﬁciálním tréninku a poté již bylo na každém závodníkovi,
jak bude ladit formu na sobotních 200 metrů. Je pravda, že někteří tu večerní přípravu nepodcenili a formu ladili řádně. Na
dračích lodích jde hlavně o synchronizaci .
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Závodili jsme v kategorii „O pohár Moravskoslezského kraje“.
Celkem bylo na startovní listině 60 posádek. Náš tým, ve kterém bylo 8 zástupkyň ženského pohlaví, opravdu jel jako draci
a postoupil do „ﬁnále C“. Nakonec z toho bylo 14. místo.
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, jelikož ladění
formy na nedělní závod protáhli až do ranních hodin. 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 16. místo.
S odstupem času hodnotíme obě umístění jako dobré. Otevřeně
si musíme přiznat, že na lepší místo jsme prostě neměli a sou-

peři byli lepší. Z mého úhlu pohledu se, bohužel, z těchto závodů vytrácí punc srandy a zábavy, ale tak to prostě je. Proto
jsme se rozhodli s kapitánkou Jankou, že příští rok si půjdeme
tyto závody hlavně užít.
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 letos trošku doplatil náš tým, a letos
to skončilo „ﬁfty, ﬁfty“. Na 200 metrů jsme vyhráli my, na
1000 metrů Bohové.
Nezbývá než do příštího roku opět potrénovat, abychom své
umístění zlepšili a mohli zodpovědně reprezentovat „naše končiny“. Laťku držíme stále na vysoké úrovni, ale víme, že to
bude hodně těžké.
Za tým „Dobrá práce“ Lojza

Dobrý začátek…
Pro někoho dobrý, pro někoho ne. Začal kolotoč podzimních
závodů, první se uskutečnil v Oticích, 1. ročník GO-HA na
památku pana Golombka a nezapomenutelného „pana kynologa“, který nám všem moc chybí, Pepíčka Havránka. Zúčastnil
se Honza s Maxem v kategorii ZZO, ale rozverný australák
usoudil, že se na cvik volno může vykašlat, a místo aby se
vrátil k psovodovi, začal se velmi intenzivně zajímat o stojan
na aporty a na přivolání nereagoval. Jeho čas absolutní hlucho-

ty stál Honzu diskvaliﬁkaci. Závod si ale dokončil a všechno
ostatní Max zvládl. Ale protože to byl pro oba závod první,
Honza se nesesypal, ale měl radost z toho, co se povedlo.
Člověk by nevěřil, že australský ovčák, prezentovaný jako
miloučký klidňoučký psík, může nadělat tolik neplechy při
výcviku. Max je ne chytrý, ale vychytralý pes a každou Honzovu chybu okamžitě využije ve svůj prospěch a dokáže být
i neskutečně hubatý. Odmlouvá, troufá si a Honza se s ním
opravdu nadře, ale ukažte mi, kolik australáků cvičí
obranu. Až ho ta puberta přejde a Honza to vydrží,
bude to parádní sportovní psík.
Bond s Lenkou už soutěžili ve vyšší obranářské
kategorii SPr2 a pro začátek si na bedně vylezli
na druhý stupínek. O týden později jsme se přesunuli do Zlatých Hor a tentokrát to byla premiéra
pro Bonda, který si poprvé zkusil nejvyšší možnou
kategorii IGP3 i se stopami. I když Lenka nadělala
svému psovi spoustu chyb, výsledek stačil na první
místo, kdy za sebou chodský pes nechal maliňáka
i německého ovčáka. V době, kdy textíček čtete,
už máme za sebou zkoušky, závod ve Veřovicích
a akci nejcennější, republikový závod O Kozinův
pohár určený pro chodské psy. Snad se loňskému
vítězi Bondovi podaří obhájit titul, když mu to Lenka nebude moc kazit…
Mgr. Lenka Galová

Z činnosti klubu
Již čtvrtým rokem se scházíme každou středu v klubovně Klubu důchodců DPS. Při posezení u kávy se mimo jiné plánují
další akce a různé aktivity pro nadcházející období. V zim-

ním čase nás opět čeká karetní soutěž. Výsledky každoročně
zveřejňujeme v informační skříňce na autobusovém nádraží. V letošním roce se uskutečnil pro členy klubu i nečleny
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kurz tvoření s qullingem. Do tajů této výtvarné techniky nás
zasvětila paní Kaluschová. Mnohé členky natolik zaujala, že
s qullingem pokračují ve volných chvílích i doma.
Své přátele a známé pravidelně zveme na smažení bramborových placek a pečení brambor. Ve velikonočním období jsme
pekli piškotové beránky. Tímto moučníkem pak byli pohoštěni
všichni, kteří ve středu navštívili klub.
Tradiční stavění máje a jeho zdobení se účastnili i obyvatelé
Chráněného bydlení. Součástí tohoto setkání bylo i opékání
uzenin na zahradě DPS. Na zahradě jsme se krátce nato sešli
opět, tentokrát při kácení máje. Odstrojovala se máj, smažila se
vajíčka (díky patří paní Věře Vymětalíkové), opékala uzenina,
hrála reprodukovaná hudba a dokonce se soutěžilo v několika společenských hrách. Těchto setkání se účastní v průměru
kolem 40 hostů. Letní sezonu končíme tzv. „Rozloučením s létem“. I pro tuto akci využíváme vzpomínanou zahradu. Navíc
jsme pro návštěvníky připravili poměrně bohatou tombolu,
takže málokterý z hostů odcházel bez výhry.
V měsíci červnu jsme navštívili místní Chrám Nanebevzetí
Panny Marie. S poutavým výkladem nás a několik zájemců
z veřejnosti provázela paní Jana Pavlů.
Pro návštěvu družebního městečka Stráňavy zhotovila naše
členka paní Jirásková krásné poděkování – zdobené qullingem
- pro všechny, kteří se o nás ze slovenské strany vzorně starali.
Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří nám pomáhají zajišťovat uvedené akce.
Vladimíra Skopalová

STP informuje
Tímto bych chtěla pozvat všechny naše členy na členskou schůzi, která se bude konat 30. října v 16.00 hod. v kulturním domě.
Pohoštění zajištěno, tradičně nám bude hrát i harmonika, a to jak k poslechu, tak i k tanci.
Ilona Matýsková

Šachový koutek
Sezona 2019/2020 startuje
Obě družstva ŠK Pogo Budišov nad Budišovkou už znají los
šachové sezony 2019/2020 - viz tabulky přiložené u článku.
A družstvo bude opět chtít kalit vody v Krajské soutěži „C“,
cílem je opět záchrana soutěže. Při pohledu na letošní soupisky
soupeřů se zdá, že úkol to ještě nikdy nebyl tak náročný, jako
tomu bude letos. Teoretické předpoklady ale ještě nikdy nikomu nic nevyhrály, takže do toho dáme všechno. Přece jenom
už nejsme žádní nováčci, kraj budeme hrát již pátou sezonu
Los ŠK Pogo Budišov „A“ – KS „C“ 2019/2020
Kolo Datum
Utkání
1.
13/10/2019 Slezan Opava „B“ - Pogo
03/11/2019 Pogo - ŠK Orel Opava „A“
2.
17/11/2019 SK Kravaře - Pogo
3.
4.
01/12/2019 Pogo - TJ Lokomotiva Krnov „A“
5.
15/12/2019 ŠO Jiskra Rýmařov - Pogo
6.
12/01/2020 TJ Lokomotiva Krnov „B“ - Pogo
26/01/2020 Pogo - Slezan Opava „C“
7.
09/02/2020 ŠK Orel Opava «B» - Pogo
8.
9.
23/02/2020 Pogo - ŠK TJ Dolní Benešov „B“
15/03/2020 TJ Ludgeřovice - Pogo
10.
29/03/2020 Pogo - SK Bruntál
11.
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v řadě, takže soupeři se budou muset mít na pozoru!
B družstvo bude opět hrát Okresní přebor Opava a pokusí se
v konkurenci dalších 10 týmů zabojovat o nějaký pěkný výsledek. I zde se konkurence výrazně zvedla a zopakovat 5. místo
z poslední sezony bude rovněž velmi těžké.
Všechny domácí zápasy se budou opět hrát v KD „na jedničce“ se začátkem zápasů od 9:00 hod. Všichni šachoví příznivci
jsou srdečně zváni.
Za ŠK Pogo Budišov, Slavomír Jaššo
Los ŠK Pogo Budišov „B“ – OP Opava 2019/2020
Kolo Datum
Utkání
1.
20/10/2019 ŠK U Lípy Malé Hoštice - Pogo „B“
10/11/2019 Pogo „B“ - TJ Sokol Kobeřice
2.
3.
24/11/2019 ŠK Orel Opava «C» - Pogo „B“
4.
08/12/2019 Pogo „B“ - TJ Vítkov „A“
5.
05/01/2020 ŠK U Freda Darkovičky - Pogo „B“
6.
19/01/2020 Pogo „B“ - TJ Velká Polom „A“
02/02/2020 SK Kravaře „B“ - Pogo „B“
7.
16/02/2020 Pogo „B“ - TJ Sokol Štěpánkovice
8.
9.
01/03/2020 ŠK TJ Dolní Benešov «C» - Pogo „B“
22/03/2020 volno
10.
11.
05/04/2020 Pogo „B“ - ŠK Píšť
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Budišovský míčový víceboj
V sobotu 14. 9. 2019 se v budišovské sportovní hale uskutečnil
čtvrtý ročník
k Budišovského míčového víceboje. Osm přihlášených dvojic se utkalo ve volejbale, nohejbale, badmintonu,
stolním tenisu a košíkové. Každá disciplína byla zvlášť vylosována a hodnotila se samostatně, a tak se průběžně pořadí
během dne neustále měnilo. O vyrovnanosti letošního ročníku
svědčí fakt, že se žádné dvojici nepodařilo zvítězit ve více jak
jedné disciplíně. Po více jak pěti hodinách sportovních výkonů
vypadalo pořadí následovně.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hasala I. st., Hasala I. ml.
Jaššo S., Vlk V.
Schlauch R. st., Schlauch R. ml.
Souček M., Bačkovský P. ml.
Dostál P., Šimek V.
Čech M., Ambrož T.
Číž D., Číž T.
Jochim B., Bačkovský P. st.

45
41
41
33
27
27
22
14

bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů

Poděkování patří všem sponzorům a všem hráčům, kteří se
této nádherné sportovní akce zúčastnili. Mockrát děkujeme!
Po vyhlášení výsledků si každý účastník odnesl dárkový balíček a krásný sportovní zážitek. Všichni zúčastnění se shodli
na tom, že akce byla po organizační i sportovní stránce velmi
vydařená, a těší se na pátý ročník v roce 2020.
Skupina příznivců basketbalu vás zve na čtvrtý ročník basketbalu 3x3, který se uskuteční 14. 12. 2019. ve sportovní hale
v Budišově nad Budišovkou.
Pavel Bačkovský st.

Ve vyrovnaných soubojích, které často končily nejtěsnějším
rozdílem, se z vítězství radovala dvojice Hasala Ivo st. a Hasala Ivo ml. O druhém pořadí rozhodlo lepší umístnění dvojice
Jaššo+Vlk ve stolním tenisu.

Oslavili jsme 20 let od vzniku
Cesty česko-německého porozumění
V sobotu 21. září Cesta česko-německého porozumění, památník česko-německých vztahů, oslavil 20 let své existence. Před
dvěma desetiletími byla zahájena myšlenka pokládání desek na

Červené hoře, při pomníku masového hrobu padlých vojáků
prusko-rakouské bitvy z roku 1758. Tato Cesta nemá ani tolik
vztah k této bitvě jako spíš k rovnání vztahů mezi Čechy a Němci, vede ke smíření po mnohých neshodách a útrapách, a její délka vyjadřuje touhu mnohých těch, kteří svou desku položili (ať
už šlo o jednotlivce, spolky či obce a města), aby naše společná
cesta vedla společnou Evropou, Evropou svobodnou a mírovou.
Myšlenku posledního prodloužení a jakéhosi symbolického
ukončení si vzali za své bývalí vítkovští rodáci, konkrétně
rodina paní Hannelore Anderl, která patřila k mnoha odsunutým, a ona sama svůj nový život začínala opět po roce 1946
nedaleko Frankfurtu nad Mohanem. I přes náročný osud nezapomněla na své kořeny a původ, do Vítkova se pravidelně
vrací, a protože myšlenka prodlužování formou desek, kterých
na Cestě leží již více než 250, se jí velmi líbila, byla ona právě
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tou hybnou silou, která způsobila ještě jedno položení dvojdesky – jedna připomíná 20leté výročí, druhá je vzpomínkou na
rodinu paní Anderl.
Na tomto místě patří vyjma vzpomínek poděkovat těm, kteří se aktivně podíleli zejména na přípravě a realizaci samotné
akce: jde o Technické služby Města Budišov nad Budišovkou,
Středisko volného času BnB, duchovnímu správci Jozefu Kankarovi, zástupcům našeho města a radním Města Vítkova, kteří
byli taktéž přizváni, no a v neposlední řadě panu Dostálovi,

kameníkovi z Oder, který celou Cestu vyspravil, písmo jednotlivých desek znovu zviditelnil a uložil poslední dvě desky.
Celá velmi krásná akce, kterou provázelo i přes vítr příjemné
počasí, má přesto všechno jeden šrám: jakýsi vandal nelenil,
a ukradl již před rekonstrukcí Cesty 3 desky. Ale to mu bylo
málo, po rekonstrukci Cesty kameníkem neměl úctu ani k provedené práci a 2 desky ukradl přímo z upravené části. Ideologický záměr v tom nelze spatřovat, bohužel. Pouze lidskou
hloupost.
Mgr. Natálie Jaššová

Centrum finanční a právní podpory FAJTA získalo
akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení
Ministerstvo spravedlnosti vyhovělo naší žádosti a udělilo
nám akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení.
Díky této akreditaci jsme schopni pomoci lidem, kteří se
ocitli v dluhové pasti. Tito lidé se předlužili natolik, že již
nejsou schopní dále splácet své závazky a jediným efektivním řešením jejich situace je právě oddlužení neboli osobní
bankrot.
Zjednodušeně můžeme říci, že oddlužení znamená odpuštění
nesplacené části dluhu, ke kterému dojde po 3 respektive 5 letech plnění zákonem stanovených podmínek.
VÝHODY ODDLUŽENÍ:
 Ve chvíli, kdy Vám přerostou dluhy přes hlavu, umožňuje
oddlužení nový začátek.
 Zastaví se všechna probíhající soudní řízení a exekuce.
 Dluhy přestanou narůstat o úroky z prodlení a další sankce.
 Celkový dluh se zaﬁxuje.
 Splácení dluhů je sjednoceno do jediné splátky.
 Již žádné upomínky, telefonáty ze strany věřitelů, vymahačů a exekutorů.
Díky novele insolvenčního zákona, která vešla v platnost
od 1. 6. 2019, se oddlužení stává dostupné téměř pro každého. Novinky se týkají především:

 Již se nemusí dokládat schopnost splatit alespoň 30 % dluhů.
 Dlužník musí splácet minimálně 2 x 1 089 Kč měsíčně
(poplatek insolvenčnímu správci + alespoň stejnou částku
věřitelům).
 Standardně trvá oddlužení 5 let. Nově existuje i tříletá varianta pro ty, kdo během tří let splatí více jak 60 % dluhů,
a pro seniory a invalidní důchodce (ve druhém a třetím
stupni).
 Zvyšuje se nezabavitelná částka, tudíž rodině během oddlužení zbyde více peněz.
 Pokud se nepodaří splatit alespoň 30 % dluhů, ještě není
nic ztraceno, soud může rozhodnout, že dlužník vynaložil
veškeré možné úsilí a oddlužení schválit.
Centrum ﬁnanční a právní podpory FAJTA najdete na adrese: Partyzánská 229, Budišov nad Budišovkou (v 1. patře)
a otevírací doba Centra je: PO, ÚT: 8:00 – 12:00 a ST: 12:30
– 16:00. Tel.: +420 607 817 202.
Rostislav Šivák
Projekt je financován z prostředků Evropských sociálních
fondů prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR.
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0008945

Centrum inkluze zahájilo nový projekt IN-VIT 2
Dne 1. srpna 2019 odstartoval nový projekt Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku 2 - tzv. IN-VIT 2, který ve
spolupráci s partnery připravila a realizuje organizace Centrum
inkluze. Do projektu jsou zapojeny všechny školy z Vítkovska
a Budišovska: Mateřská škola Vítkov, Mateřská škola Budišov
nad Budišovkou, Základní škola a gymnázium Komenského
Vítkov, Základní škola Jana Zajíce Vítkov, Základní škola Bu-
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dišov nad Budišovkou a Střední škola Odry, čili všichni klíčoví partneři z regionu, se kterými budeme spolupracovat na
zajištění kvalitního a spravedlivého vzdělávání všem dětem,
včetně dětí, které vyrůstají v málo podnětném prostředí a které
jsou ohroženy školním neúspěchem a předčasným odchodem
ze vzdělávání.
Za Centrum budeme v rámci projektu i nadále zajišťovat před-
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školní kluby, ale hlavní fokus bude nyní zaměřen na žáky druhého stupně ZŠ a SŠ. Klíčovou aktivitou v projektu je kariérové poradenství, které budeme dostávat do praxe na všech partnerských školách a také tzv. tranzitní programy pro žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání. Cílem tranzitních
programů je zajištění individuální podpory socioekonomicky
znevýhodněným a kulturně odlišným žákům ZŠ a SŠ především při přípravě na přechod ze školy do běžného dospělého
života a práce, rozvíjení jejich pracovní dovedností a pracovních návyků, ale také rozvíjení jejich sociálních a osobnostních
kompetencí. Na školách zapojených do projektu budou dále

působit také koordinátoři inkluze, bude zajišťováno doučování
či zájmové kroužky pro děti. Součástí projektu jsou také sdílející víkendové pobyty pro pedagogy, zajištění náslechů na
jiných školách apod.
Centrum inkluze již v rámci projektu zrealizovalo v Budišově první příměstský tábor, který byl určen dětem ve věku
od 7 do 11 let. Během posledního srpnového týdne jsme společně s dětmi putovali za břidlicovým pokladem a mimo jiné jsme
navštívili Muzeum břidlice či Městkou knihovnu v Budišově.
Aktivity, které jsme si pro děti připravili, měly za cíl rozvíjet
u dětí čtenářskou i matematickou gramotnost a připravit je na
konci prázdnin opět na vstup do školy. Na organizaci příměstského tábora se aktivně podílely tři členky Komunity BnB paní
Iveta Vinklerová, Emílie Siváková a Žaneta Siváková, které
byly součástí našeho lektorského týmu.
Čili následující 3 roky nás čeká spousta práce, ale jak pevně
věříme, díky projektu budeme moci zrealizovat mnoho přínosných aktivit! Držte nám tedy palce, ať se nám podaří co nejlépe
naplňovat naše vize a cíle v projektu :)
Lucie Stanjurová a Tým CI
Projekt je financován z prostředků Evropských sociálních
fondů prostřednictvím Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.
CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011771

Pečovatelky z Charity Odry berou svou práci jako poslání
Každý z nás se může dostat do situace, kdy i při běžných
životních úkonech bude potřebovat pomoc někoho dalšího.
Takové služby poskytuje Charita Odry, která působí už
6 let v Budišově nad Budišovkou a jeho místních částech.
V loňském roce tuto péči využilo celkem 34 uživatelů, přičemž
věk těch nejstarších dosahoval hranice 90 let. Starší lidé špatně
zvládají změny, je pro ně důležité zůstat v prostředí, na které
jsou zvyklí, a vidina odchodu do pobytového zařízení je
pro ně často stresující. Poskytujeme terénní pečovatelskou
službu osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku,
chronického onemocnění či zdravotního postižení a snažíme
se jim nabídnout takovou pomoc a podporu, aby mohli i nadále
zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí. Pomáháme
například při hygieně, s přípravou jídla a pití, dovozem obědů,
převlékáním, přesuny, nákupy, úklidem, praním a žehlením
prádla, pochůzkami, dohledem nad užitím léků, dopravou
vozidlem a doprovody atd.
Služba je poskytována od PO do PÁ v časové frekvenci

6:00 - 14:30 hod. Naše služba je zpoplatněna sazbou 130 Kč za
hodinu. Do tohoto času se započítává čas pečovatelky strávený
u uživatele, včetně doby potřebné k dojezdu do domácnosti.
Počítá se každá započatá čtvrthodina. Novinkou je, že od
1. května letošního roku už naše služby nelze hradit v hotovosti,
ale jen převodem na bankovní konto, složenkou nebo inkasem.
Uživatelům poskytujeme také sociální poradenství např.
ve věci vyřízení nebo navýšení příspěvku na péči či jiných
sociálních dávek. Poskytujeme informace o možnostech
dalších návazných sociálních služeb (domovy pro seniory,
denní stacionáře, odlehčovací služby atp.), o možnostech
využití ošetřovatelské (zdravotní) služby, kompenzačních
pomůcek jako jsou polohovací postele, pokojové WC, chodítka
atp. Od 1. května letošního roku mohou pomoc Charity Odry
nově využít také rodinní příslušníci, kteří se starají o své
blízké. Zajistíme dohled nad uživatelem v době, kdy si pečující
osoby potřebují vyřídit nezbytné záležitosti, třeba zajet k lékaři
nebo na úřady. Nejde o pravidelnou osobní asistenci, ale
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o doplňkovou fakultativní službu na několik hodin. Zájemci
o naše služby se na nás mohou obrátit telefonicky, e-mailem
nebo na adrese Hranická 1110/32, Odry. Posléze zájemce
navštívíme v domácnosti, kde se provede sociální šetření,

zjistíme jeho potřeby a domluvíme průběh poskytování péče.
Komplexní informace Vám poskytne vedoucí pečovatelské
služby Martina Hezinová, tel: 731 075 802, nebo sociální
pracovnice Bc. Veronika Chudějová, tel: 605 467 813.

Novela insolvenčního zákona
Od 1. 6. 2019 vešla
v platnost očekávaná
novela insolvenčního
zákona, která přináší více způsobů, které umožňují dlužníkům
vstup do oddlužení.
1. Nově bude platit plnění oddlužení v kombinaci splátkového
kalendáře a prodeje majetku dlužníka movitého i nemovitého.
2. Délka insolvence se bude odvíjet od výše dluhů, které budou muset dlužníci splatit:
a) pětileté insolvence zůstane i nadále podmínka splatit
30 %, v případně že se dlužníkovi nepodaří splatit 30 %
za pět let, může mu být zbytek dluhu i přesto odpuštěn;
b) varianta tříletá, kdy bude nutné splatit alespoň 60 %
závazků a zbytek dluhu bude odpuštěn;
c) zdravotně postižení a senioři se mohou oddlužit po
třech letech bez ohledu na to, kolik splatí.
3. Prokázat dostatečné příjmy na splácení stačí jen rok zpětně.
Dlužník v návrhu doloží výši svých příjmů. Čistý příjem
musí činit alespoň nezabavitelné minimum 9 643 Kč plus
1 607 Kč na každou vyživovanou osobu.

4. Pokud dlužník nesplatí v průběhu 5 let svých 30 %, bude
přezkoumávat insolvenční soud, zda dlužník neporušil
svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo
možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů. Podmínka úhrady 30 % tímto
padá, i když si dlužník nebude jistý, zda mu oddlužení
soud schválí.
5. Dlužník bude muset nově splácet určité minimum, které
doposud nebylo v zákoně stanoveno. Podmínkou bude měsíční úhrada nákladů na insolvenčního správce (necelých
1 100 Kč/měsíc) a v minimálně stejné výši musejí být hrazeny i pohledávky nezajištěných věřitelů.
Bližší informace a vysvětlení k této novele získáte v Dluhové
poradně ve Vítkově.
Kontakt:
Dluhová poradna ve Vítkově, Komenského 169, 749 01 Vítkov.
Vedoucí odborné sociální poradny
Ing. Michaela Dlabajová, tel. 604 645 378
e-mail: michaela.dlabajova@odry.charita.cz

Nabídka práce:
Sociální pracovník/poradce v odborné sociální poradně
Charakter vykonávané činnosti:
 poskytování odborného sociálního poradenství v poradně zaměřené na dluhovou problematiku ambulantní a terénní formou,
 administrativní práce, zpracování návrhů na povolení
oddlužení a dokumentů týkajících se řešeníí dluhové problematiky, spolupráce s navazujícími institucemi, spolupráce na tvorbě metodik ad.
Požadujeme:
 vzdělání pro výkon práce sociálního pracovníka dle požadavků §110 zákona o sociálních službách 108/2006
Sb., tj. vyšší odborné vzdělání anebo vysokoškolské
vzdělání v oboru sociální práce a příbuzných oborech,
 čistý trestní rejstřík,
 iniciativní a vstřícný přístup, dobré komunikační schopnosti,
 samostatnost i schopnost spolupráce v týmu, důslednost,
ﬂexibilita, empatie, ochota dále se vzdělávat,
 práce na PC a další administrativní práce.

Nabízíme:
 předpokládaný nástup od 1. 1. 2020, místo pracoviště
Vítkov,
 plný pracovní úvazek 40 hod. týdně, ranní směny v pracovních dnech,
 plat dohodou,
 možnost dalšího vzdělávání, podnětné pracovní prostředí
a kolektiv,
 zaměstnanecké výhody příspěvek na stravu, 25 dnů dovolené/rok, služební telefon a notebook apod.
Další informace:
Motivační dopis a profesní životopis zasílejte do 21. 10. 2019
na adresu ul. Hranická 162/36, 742 35 Odry nebo e-mailem
na adresu: michaela.dlabajova@odry.charita.cz. Do předmětu
uveďte výběrové řízení dluhová poradna Vítkov.
Zasláním materiálů o své osobě zájemce souhlasí s uchováním svých osobních údajů po dobu výběru nového pracovníka.
Poté budou materiály skartovány.

Mažoretka Zuzanka Indráková
Začalo to ve školce, kde jsme Zuzanku přihlásili do kroužku
mažoretek, který vedou paní učitelka Hasalová a Kadrnožková. Takže vlastně ony za to můžou . Když Zuzanka odcházela do školy, říkali jsme si, co teď bude dělat. Zjistili jsme, že ve
Vítkově je také kroužek mažoretek, tak jsme ji přihlásili tam.
Jenže v kroužku byly jen tři holčičky a ten rok nebyl o tento
kroužek moc velký zájem. Tak se Zuzanka rozhodla, že chce
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přestoupit někam, kde bude více děvčat. Na jedné ze soutěží
jsme oslovili trenérku z Krokodýlu Ostrava a Zuzanku přijala.
Vloni začala chodit do oddílu TOM Krokodýl.
Skláníme se před Zuzankou a má náš obrovský obdiv, protože
už jen dojíždění je náročné. Začaly jí tréninky dvakrát týdně
a téměř každý druhý víkend soustředění. Byly to těžké začátky, spousta dřiny a odříkání, i slzy, ale zakousla se a vydržela.
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Obhájila si své místo mezi děvčaty, které jsou v Krokodýlu
i několik let a úspěšně se stala součástí jejich týmu.
Děvčata jsou tak šikovná, že stihla natrénovat dvě soutěžní
sestavy a ještě pár dalších na různá vystoupení. Jejich odměnou jsou obrovské úspěchy v soutěžní sezóně 2019, kde jsou
úřadující Mistryně Evropy v soutěži Deﬁlé baton kadet a Vicemistryně Evropy v Pódio baton kadet. Při jejich vystoupení
až srdíčko poskakuje. Zuzanka se rozhodla pokračovat další
sezónu v Krokodýlu, kde už
trenérky a děvčata „pracují“ na
nové sestavě pro příští rok 2020
a nám nezbývá, než ji podporovat, povzbuzovat a držet palce,
ne jen Zuzance, ale celému jejímu týmu. Hodně štěstí!!!
A kdyby nějaká holčička měla
zájem o mažoretkový sport
a chtěla být úspěšnou, TOM
Krokodýl Ostrava stále přijímá
nové členky a každý má tu příležitost si to zkusit.
Děkujeme Ti, Zuzanko, že jsi
naši „malou“ rodinku vytrhla od
všedních starostí a úplně nás po-

nořila do dechberoucí krásy tohoto sportu a fandění, v podobě
řvaní, ječení, bubnování a troubení .
Děkujeme také našemu Světýlku, které Zuzance ﬁnančně
umožnilo, aby mohla soutěžit na ME v Zagrebu, děkujeme
všem, kteří Zuzance drželi a stále drží palce a děkujeme naší
babičce, která podporuje Zuzančiny cesty do Ostravy a na soutěže ♥♥♥.
Jedeme dál... 
Rodiče♥

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Svatý Florián si k sobě povolal dalšího z hasičů
S lítostí všem oznamujeme, že nás v pátek 6. září 2019 navždy
opustil velikán budišovských hasičů, pan Hugo Kolb.
Pan Hugo Kolb se narodil
23. února 1939 a celý svůj život prožil u nás v Budišově
nad Budišovkou. Lásku k hasičům v něm pěstoval již jeho
dědeček, který byl také členem
budišovkého sboru. Hugo byl
více jak 70 let aktivním členem
sboru a za svou dlouholetou
službu u hasičů byl několikrát
oceněn: Hasič I., II. a III. třídy,
Za příkladnou práci (1981), Za
zásluhy (1989), Za mimořádné
zásluhy (1998) a 1. prosince
2005 byl oceněn jedním z nej-

vyšších titulů - Zasloužilý hasič. Mimoto byl několikrát oceněn
Jánského plaketou za darování krve, získal ocenění za školitele
a cvičitele CO (civilní obrany), za pomoc při povodních na Moravě v roce 1997 a mnoho, mnoho dalšího…
V únoru tohoto roku jsme stihli společně oslavit Hugovy
80. narozeniny, při kterých mu starosta města, pan Ing. Patrik Schramm, předal ocenění za svou dlouholetou službu pro
rozvoj hasičství u nás v Budišově. Za náš sbor jsme mu předali
skleněnou hasičskou přilbu s věnováním. Již v této době byl
Hugo nemocen a o pár měsíců bohužel svůj boj s nemocí
prohrál. Nikdy se však nevzdával a věnoval všechen svůj čas
rodině a hasičům.
Jménem rodiny Kolbových a Sboru dobrovolných hasičů
v Budišově nad Budišovkou bychom chtěli poděkovat všem,
kteří se zúčastnili, nebo věnovali tichou vzpomínku při posledním rozloučení s Hugo Kolbem.
Čest jeho památce!
Vaši hasiči
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NÁZORY

Mariánské hody, Den horníků
a 663 let trvání obce Stráňavy
Z krajiny břidlice do kraje dolomitů
za příjemného počasí a slunečního svitu
jsme spokojeně po 160 kilometrech dojeli,
abychom hodně viděli, slyšeli a se poměli…
Sledem různých představení
byli jsme mile překvapení.
V programu pro každého bylo dosti,
tentokrát vynikal i barevností.
Krojované skupiny z Polska zvedly náladu,
také harmonikáři nezůstali pozadu.

Líbily se známé melodie,
lidová píseň, folklor ještě žije.
Skupiny Na Ex a ŠOK vynikly hudební všehochutí,
zpěv hudba, tanec - mnohé k tanci nutil.
Diskžokej Maroš Šenklár udivil,
když bublinkovou a kouřovou šou všechny rozproudil
Tančili lidé v trojicích i pěticích
i Budišovští se připojili v nich.
Za pozdního večera s nádhernými dojmy jeli jsme
nazpátek
a dlouho budeme vzpomínat na skvělý ten „svátek“.

Ceník inzerce
Cena
Zveřejnění kulturních, společenských a sportovních akcí v rozsahu: název akce, termín, místo, čas, pořadatel, kontakt na pořadatele (nevztahuje se na akce konané v rámci předvolebních kampaní)
Inzerce – reklamní plocha:
řádková inzerce
1/4 strany A4
1/2 strany A4
celá strana A4

Zdarma

Zdarma
500 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč

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