BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

INFORMACE Z ÚŘADU OBČANŮM

Slovo starosty
Vážení občané, předcházející měsíce bývají z mého pohledu
plné očekávání a otázek. Kolik bude děr a výtluků po zimě?
Vyjdou nám dotace? Kolik nám přibylo nepřizpůsobivých?
Zůstanou ﬁnance na investice? A mnoho dalších. Něco se dá
předjímat, protože matematika funguje, ale některé otázky
nám zodpoví či ukáže až realita.
Poslední březnovou středu nás poctil svou návštěvou ministr
spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán. Pod jeho agendu spadají také lidská práva a jeho výjezd souvisel s prací Agentury
pro sociální začleňování v naší oblasti. Návštěva začala
v Moravském Berouně, poté jsme ho trochu déle zdrželi u nás,
dále navštívil Čermnou a ve Vítkově následovala debata s vedením těchto obcí. Dovedu si představit komentáře občanů, na
co tu vůbec jezdil? Vždyť sociálně vyloučení tedy většinou rómové nic nedělají, rodí děti, stát jim cpe jen dávky a tak podobně. Když jsme před dvěma lety začali s Agenturou spolupracovat, nevěděli jsme, do čeho pořádně jdeme. Podařilo se přesvědčit Vítkov a Čermnou, ať to společně zkusíme. Nelze jen
nadávat, používat věty, které jsem zmínil výše. Narodili jsme
se tady, bydlíme tu, na městě nám záleží, a když nic jiného, tak
zkusíme s tím stavem něco udělat. Činy jsou důležitější než
slova. Nyní se vrátím k návštěvě pana ministra. Z původního
přivítání a posezení na radnici sešlo a pan ministr se chtěl hned
projít po městě a vidět problémová místa. Pěšky jsme šli na
Berounskou zhlédnout městské bytovky. Cestou jsme diskutovali o problémech, které město trápí. Nekontrolovaný nárůst
nepřizpůsobivých, nemožnost proti tomu něco dělat, byznys
s chudobou, výše částek doplatků na bydlení, přesun nepřizpůsobivých z ubytoven do rodinných domů, bytů, poptávka ﬁrem po zaměstnancích, přestože tu máme 10% nezaměstnanost
a dovážíme Poláky do Linasetu a jiní sedí na dávkách doma,
zadlužení, exekuce, půjčky, chybějící dotační tituly v našem
případě na rozšíření MŠ a opravu domečku v SVČ na komunitní centrum, bezpečnost ve městě, migrace obyvatel, lichva.
Pan ministr byl překvapen a poprvé se setkal s tím, že zde ve
městě ustupuje trend ubytování na ubytovnách, byznysmeni
s chudobou raději koupí rodinné domy či menší bytový dům,
kde přihlásí co nejvíc lidí a úřad práce mu to štědře dotuje.
Po cestě z Berounské jsme ještě navštívili SVČ a domeček,
kde funguje předškolní klub pro sociálně vyloučené děti. Do
rána nám ho vykradli, jak příznačné! To by nevymyslel ani
klasik. Pan ministr tedy viděl vše bez nějakého přikrášlování.
Teď budeme jen věřit, že se těmito problémy, které netrápí jen
Budišov, začne opravdu někdo zaobírat a pan ministr zůstane
ve vládě, aby to nebyl jen promarněný čas.
S nadcházejícím jarem bych psal raději něco pozitivnějšího,
povzbudivějšího, ale musím se věnovat déle tomuto tématu.
V poslední době se zvýšily stížnosti občanů na zhoršující se
stav ve městě. Slyším, starosto, dělejte s tím něco! Stěhují se
zde další nepřizpůsobiví, s tím souvisí porušování veřejného
pořádku, znečišťování okolí domů, krádeže, negativní vlivy na
děti. Snažím se hledat vhodná slova, bohužel nemůžu vše popsat slovy, jak mi pusa narostla, a zároveň nechci, ani nemohu
podněcovat k antisemitismu. Nechceme se s tímto stavem smířit
a prvním krokem bylo podání žádosti o vydání opatření obecné
povahy, které zamezí vyplácení doplatku na bydlení nově trvale přihlášeným. Na radě města jsme identiﬁkovali 2 oblasti se
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zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. Odůvodnění
žádosti: ve městě Budišov nad Budišovkou se v posledních letech rozmohl byznys s chudobou, podnikatelé si kupují rodinné
a bytové domy, kde stěhují nepřizpůsobivé občany, nekontrolovaně a město nemá prakticky žádnou obranu. Často se zde také
mění nájemníci, tito lidé nemají následně k městu žádnou vazbu
a jsou s tím spojené i problémy ve městě. Nárůst kriminality, narušování veřejného pořádku, zvýšený dohled městské policie ve
výše uvedených lokalitách, alkohol, problémy ve škole. Občany
města nekontrolovaný příliv nepřizpůsobivých znepokojuje
a necítí se ve městě již bezpečně. Starousedlíci toto nevnímají
dobře a tyto nově přistěhující se nepřijmou.
Impulsem pro radu města byla také žádost o řešení zhoršené
situace na sídlištích a v okolí, kterou podepsalo 147 občanů
města (obyvatel sídliště). Poukazováno je zde na porušování
veřejného pořádku, znečišťování prostranství, žebrání, přepadávání a drobné krádeže a nepříznivé vlivy na děti.
Žádost je tedy podána, uvidíme, jak rozhodne MěÚ ve Vítkově.
Když jsme se začali tímto tématem s místostarostou více zabývat, uvědomili jsme si, že hrozbou nejsou ani tak ubytovny
jako spíše skupování rodinných či bytových domů. Na ubytovnu může přijít hygiena, může ji zkontrolovat městská policie
vzhledem k poplatkům z ubytovací kapacity, ubytovna je zkolaudovaná na určitý počet osob a na více nedostanete dávky,
platí zde alespoň základní hygienické požadavky. Ve vlastním
bytě či domě si však můžete dělat, co chcete, nemůže na vás
hygiena (to jsme konzultovali), ubytujete si zde, koho a kolik
chcete… Stát zde vyplácí dle mého nehorázné doplatky a příspěvky na bydlení. Pokud vám úřad práce vyplatí na nejmenované nemovitosti celkem cca 40 000,- na příspěvku a doplatku na bydlení na 20 osob, tak to je s prominutím hnus. Nikdo
neřeší, v jakých nedůstojných podmínkách kolikrát lidé žijí.
Lidé zde platí nájem, který se mnohdy za rodinu blíží k deseti
tisícům, přitom nájem v městských bytech je necelých 31,-/
m². Podle cenové mapy výše nájmů, bychom ve městě měli
mít 48,-/m². Nerozumím tomu, proč úřad práce doplácí takové
částky, když máme tak nízký nájem ve městě. Možná jste zaregistrovali reportáž v televizi, že státu se dramaticky zvyšují
doplatky a příspěvky na bydlení v řádu miliard ročně a přesto
se zvyšuje počet sociálně vyloučených lokalit. Proč? Protože si
na tom založili někteří svůj byznys s chudobou. Lidé žijí čím
dál více v nuzných podmínkách, ale některým se náramně daří.
Bohužel jsme oblast, kde jsou ceny nemovitostí nízké, takže
se nabízí koupit levně baráček a začít inkasovat. Dorazilo mě,
když mi zavolal jeden vítkovský podnikatel, jestli neprodáváme nějaké baráky, nejlépe Berounskou. Jak tedy máme bojovat
s věcmi, které jen pramálo ovlivníme? Nejde říct na matrice:
„Tobě nedáme trvalý pobyt, protože se nám nelíbíš.“
Určitě nechceme, aby byl Budišov v budoucnu jednou velkou
sociálně vyloučenou lokalitou. Neovlivníme štědrou sociální
politiku státu, to že v některých rodinách děti vidí druhou třetí
generaci na dávkách. Můžeme zaměřit činnost městské policie více na problémové lokality, od července začnou pracovat
asistenti prevence kriminality, kteří se v jiných městech osvědčili. Domovníci se budou starat přímo o problémové lokality
(v majetku města), přidáme zde kamery. V základní a mateřské
škole pracujeme s dětmi, které to potřebují, rozjíždějí se soci-
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ální projekty zahrnující dluhovou poradnu, zvyšování ﬁnanční gramotnosti, práce s rodinami, kariérní poradenství. Něco
zmůžeme, je to však běh na dlouhou trať. Třeba se někdy dočkám, že pravidelné chození do práce se stane samozřejmostí,
vzdělání dětí prioritou a ne jako je tomu teď: z devítky přímo
na pracák nebo mateřskou. Pokud máte nějaký recept - podotýkám legální - jak na to, tak ho rádi uslyšíme.
Depresivní a chmurné věty nyní vystřídají přece jen pozitivnější zprávy. Uspěli jsme s žádostí o dotaci na MSK na
opravu chodníků na Dukelské ulici. Výše dotace činí sice jen
400 tisíc při naší spoluúčasti 600 – 800 tisíc (podle vysoutěžené ceny), ale i to je lepší než nic. Opravíme celkem
460 metrů chodníků od hřbitova po křížení s ul. Palackého. Když
jsme již u Dukelské ulice, prodali jsme Moravskoslezskému
kraji pozemky okolo „deskobaráku“ včetně této budovy. Kraj
to odkoupil za částku 550 tisíc, což je částka, za kterou jsme
areál vydražili. Plánují zde rozšíření Domova Letokruhy např.
o zahradu, parkování. Jedné zátěže jsme se „zbavili“, čeká nás
však na zastupitelstvu důležitá rozhodnutí, jestli odkoupit areál
bývalých dřevařských závodů, který je nezabezpečený, chátrá
a je v nabídce u realitní kanceláře za 1 mil. korun. Jednám
s majitelem o snížení kupní ceny, protože s koupí tohoto areálu
na sebe přenášíme problém, co s tím dál. Vidím to jedině zbourat, vymýšlet nějakou rekonstrukci by bylo ﬁnančně nákladné.
Úspěšní jsme byli také s žádostí o dotaci na MMR na přestavbu Národního domu na 9 pečovatelských bytů. Dotace je
9 x 600 tis. čili 5,4 mil. korun. Je to trošku danajský dar, nevím, jestli se mám radovat, nebo být smutný. Sám projektant
mi řekl, že by byl raději, kdyby se to nerealizovalo, že to
bude velmi složitá akce, protože budova je ve velmi špatném
stavu, má porušenou statiku, je potřeba vybrat dobře zhotovitele. Celkový rozpočet na kompletní přestavbu je 22 mil.
Na 5 vstupních bytů, které jsou v podkroví, však dotace nebyla vypsána a nyní stojíme před otázkou, zda to ﬁnančně
utáhneme, seženeme na podkrovní byty ještě nějaké peníze?
Samozřejmě by městu v budoucnu plynuly do rozpočtu příjmy
z regulovaného nájmu. Jsme si vědomi, že je nutné pomáhat
našim seniorům a zdravotně hendikepovaným. Myslíme tím
zároveň i na budoucnost, protože podobných bytů bude potřeba stále více. Není totiž žádným tajemstvím, že naše společnost stárne. Realizace je naplánovaná až na roky 2019+, tudíž
je předčasné spekulovat, jak to bude. Zastupitelé rozhodnou.
Co je jisté, že je již vypsána veřejná zakázka na výběr zhotovitele na realizaci I. etapy úprav ploch Halaškova a náměstí
Republiky. Připomínám, že vizualizaci lze zhlédnout na webu

města v záložce projekty. Je to společné výběrové řízení Správy
silnic MSK a města Budišova, jen doufám, že to vyhraje solidní
ﬁrma, protože představa rozkopaného středu města delší dobu
a do toho ještě oprava vodovodu na Berounské mne nenechává klidným. Jistá je tu 2 mil. dotace z MAS Opavsko a čekali
jsme také na rozhodnutí březnového zastupitelstva kraje. Vím,
že samochvála smrdí, ale přesto. Podařilo se mi díky členství
ve výboru pro dopravu MSK zalobovat a Budišov byl zařazen
mezi akce v rámci souvislých oprav, kdy v celém kraji bylo
podpořeno pouze 8 akcí v hodnotě 37,7 mil., přičemž plánovaný podíl Správy silnic na opravě 400 m hlavní komunikace
v Budišově činí 6,2 mil. Samozřejmě zajímám se i o ostatní
komunikace v okolí, protože sami vidíte, jaký je jejich stav po
zimě. Pozval jsem do Budišova náměstka MSK pro dopravu
Jakuba Unucku, kde vše probereme, podívá se na stav krajských komunikaci na vlastní oči. Nemůžeme chtít hned vše,
Morasvkoslezský kraj je na tom jako město, sice hospodaří
s relativně velkým balíkem peněz, ale na investice mnoho nezůstává. Díky naší poloze a odlehlosti nemůžeme čekat, že zde
budeme mít nejlepší cesty v okrese či kraji. Všeobecně naše
část okresu a Bruntálsko jsou na tom nejhůře z celého kraje,
co se týče komunikací. Pro vedení MSK je větší prioritou prodloužená Rudná, dokončení komunikace I/11 než zapadnutý
Budišov na hranici vojenského prostoru, ale i zde žijí lidé, jak
jim říkám, a máme zde mít odpovídající cesty.
Ne vždy se vše podaří, žádost o dotaci na rozhlednu Kopřivná
s polským partnerem nebyla úspěšná. Tak jsem udělal radost
alespoň našim myslivcům, kteří již tak přicházejí o část městské honitby. Žádost na podporu Letnic je zařazena pouze mezi
náhradními projekty.
V dubnu budeme vyhodnocovat poptávkové řízení na investiční úvěrový rámec ve výši 30 mil. korun. Splácet bychom
ho měli až od roku 2023, do té doby nám skončí stávající úvěry. Čerpat ho budeme průběžně podle realizovaných projektů.
Plánované akce jsou ﬁnančně náročné, s vyšším podílem města, kdy již nejsme schopni uﬁnancovat vše z běžného provozu.
Nepočítám s tím, že bychom úvěr zběsile vyčerpali ve volebním roce 2018, ale je to i na další roky.
Přeji Vám krásné jarní měsíce, pokud si uděláte čas, zvu Vás
na Otevírání turistické sezóny oblasti Opavského Slezska v prvorepublikovém duchu, které se uskuteční v sobotu 28. 4. 2018
v Městských sadech v Opavě. My tam budeme také, společně
s KRPŠ, Fosilkami, SVČ a našimi štípači břidlice a budeme
propagovat krásy našeho Budišovska a Krajiny břidlice.
Ing. Patrik Schramm, starosta města

Střípky z radnice
 V druhé polovině března jsme společně s projektanty začali obcházet jednotlivé žadatele domácích čistíren odpadních vod (DČOV) ve Starých Oldřůvkách, Guntramovicích
a Podlesí. Hlavním cílem těchto obchůzek bylo vyznačení
stávajícího umístění septiků a jímek, zjištění trasy vedení
odpadních vod a také posouzení jednotlivých lokalit z hlediska možnosti napojení odtokových vod z DČOV na blízké
vodoteče či případné umístění vsaku. Tyto údaje nám budou
sloužit pro zpracování studie a také pro předběžný rozpočet
nákladů na celkovou realizaci. Studie i rozpočet pak budou
hlavním podkladem pro podání žádosti o dotaci, kterou bychom rádi podali v průběhu léta tohoto roku. Pokud dotaci
získáme, mohou se ihned rozběhnout práce na projektové
dokumentaci a následně vyřizování všech potřebných povo-

lení. Pokud vše půjde dobře, tak předpokládáme, že realizace by mohla začít ve druhé polovině příštího roku, spíše však
až v průběhu roku 2020.
 Na konci loňského roku jsem ve střípcích psal o tom, že chystáme rozšíření kapacity mateřské školky spojené s modernizací sociálních zařízení, zázemí pro pedagogy, dále bude
vybudován výtah pro bezbariérový přístup, zrekonstruovány
šatny, vznikne keramická dílna pro děti a proběhne několik
dalších úprav. S pokračujícími pracemi na projektové dokumentaci jsme také obdrželi první vizualizaci, jak by přístavba mohla vypadat. Samozřejmě se nejedná o ﬁnální verzi,
nicméně určitou představu o budoucím vzhledu nám dává.
Pohled je ze stávající zahrady, jihovýchodním směrem na
zadní stranu školky.
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 Pokud alespoň trochu sledujete usnesení zastupitelstva, možná jste si všimli, že
v Budišově máme dvě „nové“ ulice – ul. Zahradní a ul. K Hubertovi. Samozřejmě
o zcela nové ulice se tak úplně nejedná, z důvodu výstavby nových rodinných domů
v severní okrajové části města vznikla potřeba pojmenování již existujících bezejmenných ulic tak, aby jejich noví majitelé měli úplnou adresu. Současně s tím
vyvstal i oprávněný požadavek na rozšíření veřejného osvětleníí do těchto míst,
celkem se jedná o výstavbu asi osmi nových sloupů s napojením na stávající síť VO
z ul. Bezručova nebo U Hliniště. V současné době se k tomuto záměru zpracovává
projektová dokumentace, abychom mohli pokud možno v průběhu léta výstavbu
VO realizovat. Už od loňského rozšiřování VO evidujeme několik dalších žádostí
na umístění dalších svítidel, takže se pokusíme v průběhu léta většinu požadavků
uspokojit. V případě, že by měl někdo zájem o instalaci nového svítidla z důvodu
nedostatečného osvětlení či úpravu stávajícího osvětlení, obraťte se prosím s žádostí na místostarostu města.
Situace jednotlivých lokalit

Lokalita
L
k lit A (ul.
( l Dukelská
D k l ká okolí
k lí Domova
D
Letokruhy
L t k h a parčíku):
čík )

 V brzké době, hned jak nám to počasí dovolí, začne realizace „Parku
setkávání ve Starých Oldřůvkách“,
na který jsme získali dotaci v rámci
programu SZIF. Předmětem tohoto
projektu je vytvoření několika odpočinkových ploch v parčíku, které budou zahrnovat stavbu altánu, výsadbu
zeleně včetně „vánočního stromu“,
umístění několika laviček, zhotovení
mlatových chodníků a také veškeré
terénní úpravy a stavební práce.
 Stále čekáme na zveřejnění výsledků
přidělení dotací v rámci Ministerstva
pro místní rozvoj, kde máme podány
celkem dvě žádosti - na rekonstrukci komunikace Na Sídlišti (výměna
asfaltových povrchů, celková předpokládaná výše uznatelných nákladů
3 446 445Kč, z toho žádáme o dotaci
ve výši 1 000 000 Kč) a také na workout a ﬁtness hřiště poblíž sportovní haly (předpokládané náklady
542 939Kč, z toho žádáme o dotaci
ve výši 380 057 Kč). Výsledky by
měly být zveřejněny v průběhu měsíce března, takže pokud uspějeme,
určitě Vás o tom budeme informovat
v dalším čísle zpravodaje.
 Také jsme společně s paní ředitelkou
ZŠ Natálií Jaššovou podali na Státní
fond životního prostředí žádost o dotaci na školní přírodní zahradu pro
ZŠ. Zahrada by měla vzniknout na
pozemku pod školní jídelnou, který
město zakoupilo v roce 2013 a v současné době je v žalostném stavu.
Nově vytvořená zahrada bude sloužit jak pro výuku předmětu Pracovní
činnosti - pěstitelské práce, tak nově
bude využívána také k environmentální výchově formou průřezových

Lokalita B (ul.
(ul Dukelská):

Lokalita
L
k lit C (ul.
( l D
Dukelská
k l ká – okolí
k lí hřbitova
hřbit
a hhas. zbrojnice)
b j i )
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témat v jednotlivých předmětech. Revitalizace je rozdělena
do několika etap, které spočívají v terénních úpravách, sanaci havarijních dřevin a nové výsadbě rostlin, keřů a stromů,
zakládání záhonu a kompostu, instalaci výukových prvků,
laviček a ohniště. Mimo dotační program bude do budoucna
provedena demolice starého objektu na sousedním pozemku
a postupné rozšíření zahrady o tyto parcely. Také je potřeba
ve spolupráci s Technickými službami vybudovat nové oplocení, aby probíhající výuka byla bezpečná a pedagogové nemuseli lovit děti z Budišovky. O tom, jestli jsme v získání
dotace byli úspěšní, se také dozvíme během brzké doby.
 V lednu jsme obdrželi informaci o vybrání projektu „Revitalizace zeleně na vybraných veřejných prostranstvích“ k ﬁ-

nancování z dotačního programu OPŽP, následně proběhla
soutěž o veřejnou zakázku na služby v rámci tohoto projektu,
kterého se zúčastnilo celkem 12 ﬁrem. Nejnižší cenovou nabídku 748 529 Kč předložila ﬁrma VYKRUT zahradní služby a.s. z Ostravy, přičemž původní předpokládaná hodnota
veřejné zakázky činila 1 319 711,63Kč. Předmětem projektu
je realizace zeleně ve vybraných lokalitách veřejného prostranství města Budišov nad Budišovkou – a to především
na ul. Dukelská, v parčíku u Domova Letokruhy a v okolí
sportovní haly. V rámci projektu dojde ke kácení dřevin ve
špatném stavu, ošetření stávajících dřevin a také k nové výsadbě dřevin. Součástí je i následná tříletá péče o tuto zeleň.
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 2. ledna 2018
(přítomnov šech 5 členů rady města,
další přítomní: Ing. Hana Dlouhá – MěÚ,
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
 schvaluje rozpis schváleného rozpočtu zastupitelstvem
města dne 13. 12. 2017 dle přiloženého materiálu;
 doporučuje zastupitelstvu města úpravu závazných ukazatelů u příspěvkové organizace Národní dům Budišov
nad Budišovkou, příspěvková organizace na rok 2017
- příspěvek na provoz, opravy a údržbu v celkové výši
300 000 Kč;
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 62 v části
rozpočtu na straně příjmů a výdajů
o v příjmové části rozpočtu
0000 - 1111 – DPFO placené plátci
+558 000 Kč
0000 – 1112 – DPFO placená poplatníkem
+44 000 Kč
0000 – 1113 – DPFO vybíraná srážkou
+58 000 Kč
0000 – 1121 – DPPO
+41 000 Kč
0000 – 1211 – Daň z přidané hodnoty
+226 000 Kč
0000 – 1361 – Správní poplatky
+60 000 Kč
0000 – 1511 – Daň z nemovitých věcí
+236 000 Kč
0000 – 4113 – Neinv. přijaté transfery ze SR -26 000 Kč
0000 – 4116 – Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR
-1 142 000 Kč
0000 – 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze SR
-147 000 Kč
3613 – 2132 – Příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí
+81 000 Kč
3632 – 2132 – Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí
+6 000 Kč
3723 – 2112 – Příjmy z prodeje zboží
+41 000 Kč
5512 – 2321 – Přijaté neinv. dary
-36 000 Kč
o Ve výdajové části rozpočtu
3725 – 5137 – DDHM
-372 500 Kč
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná
+372 500 Kč

 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 63 ve výdajové části rozpočtu a tř. 8 ﬁnancování ve výši 3 000 000 Kč
o v tř. 8 ﬁnancování
0000 – 8905 – Nepřevedené částky vyrovnávající schodek
-3 000 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby
-1 338 493,36 Kč
2169 – 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby
-42 172 Kč
2169 – 5169 – Nákup služeb j.n.
-37 000 Kč
2169 – 5362 – Platby daní a poplatků SR
-21 000 Kč
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva -1 561 334,64 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 64 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši 200 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
3699 – 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízených PO – Nár.
dům
–200 000 Kč
o V příjmové části rozpočtu
0000 – 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
-200 000 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 65 v příjmové části rozpočtu
0000 – 1334 – Odvod za odnětí zem.půd.fondu +1 000 Kč
0000 – 1343 – Poplatek za užívání veř. Prostranství
+4 000 Kč
0000 – 1341 – Poplatek ze psů
+6 000 Kč
2310 – 2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku +2 000 Kč
6409 – 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů + 9 450 Kč
3639 – 2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku
-4 300 Kč
0000 – 4116 – Ostatní neinv. transfery přijaté ze SR
-18 150 Kč
dne 29. ledna 2018
(přítomno všech 5 členů rady města, další přítomní: MěÚ
- Ing. Hana Dlouhá, Bc. G. Roháčová, SVČ – Bc. J. Poljak,
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2018 č. 1 v tř. 8 –
Financování a výdajové části rozpočtu o částku 897 513,42 Kč
o tř. 8 – Financování
0000 – 8115 – Změna stavu krátkodobých ﬁn. prostř. na
účtech
+897 513,42 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva +897 513,42 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2018 č. 2 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši 161 795 Kč
s označení „ÚZ 98 008“
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o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4111 – Neinvestiční přijaté transfery v všeob.pokl.
správy
+161 795 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6118 – 5019 – Ostatní neinv. výdaje j.n.
+2 500 Kč
6118 – 5021 – Ostatní osobní výdaje
+76 420 Kč
6118 – 5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstn.
+875 Kč
6118 – 5139 – Nákup materiálu j.n.
+ 30.000,00 Kč
6118 – 5162 – Služby telekomunikací a radiokomun.
+2 000 Kč
6118 – 5169 – Nákup služeb j.n.
+50 000 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2018 č. 3 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši 250 000 Kč
o v příjmové části rozpočtu
3613 – 2132 – Příjmy z pronájmu ost. nemovit,. a jejich částí
+250 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva.
+250 000 Kč
schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou
na pronájem nebytového prostoru na ul. Partyzánská č. p. 229,
747 87 Budišov nad Budišovkou; nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 3. 2018 na dobu neurčitou;
schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 4, na ulici Křivá č. p. 672 v Budišově
nad Budišovkou, jedná se o byt I. kategorie, nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 3. 2018 na dobu určitou 3 měsíce,
dle Občanského zákoníku;
schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou
na pronájem nebytového prostoru na ul. Partyzánská
č. p. 229 – kancelář, 747 87 Budišov nad Budišovkou, schvaluje, že v případě jediného žadatele a uplynutí doby zveřejnění, bude výše uvedený nebytový prostor přidělen Středisku
volného času Vítkov, příspěvkové organizaci Vítkov, nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 3. 2018 na dobu neurčitou;
schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad
Budišovkou na pronájem bytu č. 6, na ulici Pivovarská
č. p. 317 v Budišově nad Budišovkou, jedná se o byt I. kategorie, nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 3. 2018 na
dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku;
schvaluje vyhlášení výběrového řízení a složení výběrové komise – dle materiálu na služby v rámci projektu ‚,Revitalizace
zeleně na vybraných veřejných prostranstvích“;
schvaluje zápis kroniky města za rok 2016;
schvaluje identiﬁkaci míst se zvýšeným výskytem sociálně
nežádoucích jevů dle přiloženého materiálu pro žádost o vydání opatření obecné povahy dle par. 33d zák. č. 111/2006
Sb., o pomoci v hmotné nouzi;
pověřuje FaS odbor přípravou obecně závazné vyhlášky
o zákazu podomního prodeje na nejbližší jednání zastupitelstva města;
bere na vědomí informaci o žalobě náhrady škody s příslušenstvím - žalovaný Město Budišov nad Budišovkou a pověřuje vedení města dalším jednáním v této věci.
bere na vědomí informace o schválených dotačních projektech v rámci Operačního programu Zaměstnanost;
schvaluje v souladu s vnitřním předpisem č. 10, Směrnice
k používání fondu zaměstnavatele (sociální fond) rozpočet
sociálního fondu na celý kalendářní rok 2018 dle předloženého materiálu
schvaluje: Cenu nájemného hrobových míst na hřbitovech
Budišov nad Budišovkou, Guntramovice, Staré Oldřůvky

a Podlesí pro rok 2018 ve výši 7 Kč/m2 dle věstníku MF
č. 01/2018 a schvaluje cenu za služby spojené s nájmem na
hřbitovech Budišov nad Budišovkou, Guntramovice, Staré
Oldřůvky a Podlesí pro rok 2018 ve výši 13 Kč/m2;
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2018 č. 4 ve výdajové části rozpočtu ve výši 96 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva.
-96 000 Kč
4349 – 5321 - Neinv. transfery obcím
+96 000 Kč
dne 19. února 2018
(přítomno všech 5 členů rady města, další přítomní: MěÚ
- Ing. Hana Dlouhá, M. Zatloukalová, Bc. G. Roháčová, jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
 schvaluje zveřejnění záměru města na převod nemovitostí
z majetku města v k.ú. Budišov nad Budišovkou:
pozemek p. č. st. 926 zast. plocha a nádvoří o výměře
287 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če – jiná stavba
pozemek p. č. 2368/1 ostatní plocha – manipulační plocha
o výměře 3 243 m2
pozemek p. č. 2368/11 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 595 m2
 doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s.
č. IV-12-8009845/1, Budišov nad Budišovkou, Berounská,
přípojka kNN pro dům č. p. 667, obsahem smlouvy je právo
oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat Součást
distribuční soustavy na pozemku; rozsah VB je vymezen
geom. plánem, který je nedílnou součástí smlouvy; věcným břemenem bude zatížen pozemek parcela č. 2313/1
a 2313/2, k.ú. Budišov nad Budišovkou; věcné břemeno se
bude zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 1 000 Kč
+ DPH, tj. 1 200 Kč; doporučuje zastupitelstvu města pověřit podpisem smlouvy starostu města;
 doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene pro oprávněného ČEZ Distribuce,
a.s. č. IV-12-8011117/1, Budišov nad Budišovkou, č. p. 726
TJ SPARTAK, rozšíření kNN. Obsahem smlouvy je
právo oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat Součást distribuční soustavy na pozemku. Rozsah VB je vymezen geom. plánem, který je nedílnou
součástí smlouvy; věcným břemenem bude zatížen
pozemek parcela č. 221/1, 3568/21 a 448/1, k. ú. Budišov nad Budišovkou; věcné břemeno se bude zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 2 000 Kč
+ DPH, tj. 2 420 Kč; doporučuje zastupitelstvu města
pověřit podpisem smlouvy starostu města;
 schvaluje na základě § 27, odst. 5 písm. b) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí ﬁnančního daru Základní škole Budišov nad Budišovkou, okres
Opava, příspěvkové organizaci v roce 2018 ve výši
19 500 Kč (na školní rok 2017/2018 na období od
7. 2. 2018 do 29. 6. 2018) od společnosti WOMEN FOR
WOMEN, o.p.s., se sídlem Praha 4 na ﬁnancování obědových služeb dětí, žáků základní školy; ﬁnanční dar
bude použit pouze k výkonu činnosti, pro kterou byla
příspěvková organizace zřízena;
 schvaluje Zprávu o poskytování informací dle zák.
106/1999 Sb., za rok 2017;
 schvaluje zveřejnění záměru města na pronájem pozemku
v majetku města v k ú. Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 3870 TTP o výměře 3 455 m2
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 doporučuje zastupitelstvu města schválit nový název ulice
– parcela č. 3960/1 v obci a k. ú. Budišov nad Budišovkou
ve znění: Lesní, Sadová, K Hubertovi, Hradní;
 schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků
z majetku v k. ú. Budišov nad Budišovkou:
parcela č. st. 997 zast. plocha o výměře cca 49 m2
 schvaluje Dodatek č. 1 nájemní smlouvy- NP Restaurace
St. Oldřůvky dle předloženého materiálu a pověřuje ředitele Technických služeb Budišov n/B. podpisem;
 schvaluje dodatek č. 3 Nájemní smlouvy objektu občanské
vybavenosti ul. Nábřeží 688, Budišov nad Budišovkou dle
přiloženého materiál a pověřuje ředitele příspěvkové organizace podpisem nájemní smlouvy;
 doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr na získání
Investičního úvěrového rámce a doporučuje zastupitelstvu
města pověřit starostu města provést poptávkové řízení na
Investiční úvěrový rámec a na základě výsledku předložit
zastupitelstvu návrh smlouvy;
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 5 v příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši 184 306,80 Kč;
o v příjmové části rozpočtu
4116 – Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR +184 306,80 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
3111 – 5336 – Neinv. transfery zřízeným PO +184 306,80 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 6 v příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši 80 000 Kč
o v příjmové části rozpočtu
6310 – 2142 – Příjmy z podílu na zisku a dividend
+80 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
+80 000 Kč
 schvaluje uzavření Mateřské školy Budišov nad Budišovkou
v době hlavních prázdnin od 16. 7. 2018 do 10. 8. 2018;
 doporučuje zastupitelstvu města pověřit kontrolní a ﬁnanční výbor kontrolou odvodu poplatku z ubytovací kapacity
dle OZV č. 4/2010;

 bere na vědomí informaci o záměru areálu Jezerní důl
a pověřuje starostu města jednání se statutárními orgány
spolku Jezerní důl, z. s. o přistoupení města Budišov nad
Budišovkou k tomuto spolku;
 bere na vědomí informaci o založení spolku Krajina břidlice, z. s. a pověřuje starostu města jednáním s městem
Vítkov a Odry o založení spolku a přípravou podkladů pro
jednání zastupitelstva města;
 doporučuje zastupitelstvu města trvat na návrhu stavebních
úprav náměstí Republiky schválených na jednání ZM 26.
4. 2017;
 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad
Budišovkou na pronájem bytu č. 6, na ulici Pivovarská
č. p. 317 v Budišově nad Budišovkou, jedná se o byt I. kategorie, nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 4. 2018 na
dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku;
 schvaluje přidělení bytu č. 4, I. kategorie, o velikosti 2+1,
ul. Křivá, č. p. 672 v Budišově nad Budišovkou, s nájemní
smlouvou uzavřenou od 1. 3. 2018 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku;
 schvaluje smluvní nájemné za nebytový prostor na ul.
Partyzánská č. p. 229 – kancelář, Budišov nad Budišovkou
ve výši 2 000 Kč měsíčně;
 schvaluje přidělení nebytového prostoru na ulici
Partyzánská 229 v Budišově nad Budišovkou, nájemní
smlouva bude uzavřena od 1. 3. 2018 na dobu neurčitou;
 bere na vědomí změnu nájemní smlouvy na nebytový
prostor na náměstí Republiky č. p. 158 v Budišově nad
Budišovkou z fyzické osoby na společnost TS FOODS
Company s.r.o.;
 schvaluje výsledek výběrového řízení na služby v rámci
projektu „Revitalizace zeleně na vybraných veřejných prostranstvích“, pověřuje starostu podpisem smlouvy s vítěznou ﬁrmou VYKRUT zahradní služby a.s., IČ: 03921921,
Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Zastupitelstvo města
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16
(občané České republiky s trvalým bydlištěm na území obce
a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17
(cizí stání občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici
na sekretariátu vedení města, Halaškovo náměstí 2, Budišov
nad Budišovkou.
dne 7. března 2018
(Přítomno 11 členů zastupitelstva města,n omluveni: Pavel
Brodský, MUDr. Věra Mikulíková, Radim Němeček, Jiří Rak,
další přítomní: MěÚ - Ing. H. Dlouhá, M. Zatloukalová, jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
 schválení programu, hlasování o každém bodu programu
zvlášť, veřejně, zdvižením ruky;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje neúčelový neinvestiční příspěvek na posílení
ﬁnančních prostředků v roce 2018 ve výši 32 303,50 Kč
Technickým službám Města Budišov nad Budišovkou dle

přiloženého materiálu, bez vyúčtování;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje úpravu závazných ukazatelů u příspěvkové organizace Národní dům Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace na rok 2017 - příspěvek na provoz, opravy
a údržbu v celkové výši 300 000 Kč;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje výši dotace na úhradu výdajů na realizaci projektu SASRD - Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve
výši 144 777,38 Kč (tj. 5% spoluúčast) na období od
1. 1. 2018 do 31. 12. 2020 ve třech platbách dle přiložené veřejnoprávní smlouvy, schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na realizaci projektu a pověřuje starostu města podpisem této
smlouvy;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje záměr na získání Investičního úvěrového rámce
na období 2018 – 2022 a pověřuje starostu města provést
poptávkové řízení na Investiční úvěrový rámec a na základě
výsledku předložit zastupitelstvu návrh smlouvy;
(10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; 1 nebyl přítomen hlasování –
R. Němec; usnesení bylo přijato)
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 schvaluje nový název ulice – parcela č. 3960/1 v obci a k. ú.
Budišov nad Budišovkou ve znění „K Hubertovi“;
(10 pro, 0 proti, 1 se zdržela – Mgr. N. Jaššová; usnesenín
bylo přijato)
 schvaluje odprodej nemovitostí z majetku města v k. ú.
Budišov nad Budišovkou:
pozemek p. č. st. 926 zast. plocha a nádvoří o výměře
287 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če – jiná stavba
pozemek p. č. 2368/1 ostatní plocha – manipulační plocha
o výměře 3 243 m2
pozemek p. č. 2368/11 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 595 m2
kupující Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 2771/117,
Ostrava; kupní cena: 550 000 Kč (dle znaleckého posudku
o ceně obvyklé), pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 pověřuje starostu města zahájením jednání ohledně odkoupení areálu bývalých dřevařských závodů do majetku města;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje odprodej nemovitostí z majetku města v k. ú.
Budišov nad Budišovkou:
parcela č. st. 997 zast. plocha o výměře cca 49 m2 - kupující
- manželé M., kupní cena: 4 018 Kč (82 Kč/m2), pověřuje
starostu města podpisem smlouvy;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 rušíí své usnesení ze dne 27. 9. 2017 č. 16 a) a b) ve znění:
Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnost
č. IP-12-8012899/VB/1, pro oprávněného ČEZ Distribuce,
a.s. spočívající v zajištění práv oprávněného související se
stavbou zařízení distribuční soustavy - podzemní vedení NN,
přípojková skříň; věcným břemenem bude zatížen pozemek
ppč. : 274//9, 4046, 4036, k. ú. Budišov nad Budišovkou;
věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši
1.000,-- Kč + DPH. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnost
č. IV-12-8012899/VB/1, pro oprávněného ČEZ Distribuce,
a.s. spočívající v zajištění práv Oprávněného umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na
dotčených nemovitostech; věcným břemenem bude zatížen
pozemek ppč.: 4046, 4084, k. ú. Budišov nad Budišovkou;
věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši
1 000 Kč + DPH; pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
(10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nebyla přítomna hlasování –
Mgr. N. Jaššová; usnesení bylo přijato)
 schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. č. IV-12-8009845/1, Budišov











nad Budišovkou, Berounská, přípojka kNN pro dům
č. p. 667; obsahem smlouvy je právo oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat Součást distribuční soustavy
na pozemku. Rozsah VB je vymezen geom. plánem, který
je nedílnou součástí smlouvy; věcným břemenem bude zatížen pozemek parcela č. 2313/1 a 2313/2, 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;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV12-8014503-2, Budišov nad Bud., 388/12, Drozd, NNk pro
oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. spočívající v zajištění
práv oprávněného umístit, provozovat, opravovat a udržovat
Zařízení distribuční soustavy (zemní kabelové vedení nn) na
dotčené nemovitosti; věcným břemenem bude zatížen pozemek ppč. 282/6, 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;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. č. IV-12-8011117/1, Budišov
nad Budišovkou, č. p. 726 TJ SPARTAK, rozšíření kNN;
obsahem smlouvy je právo oprávněné zřídit, provozovat,
opravovat a udržovat Součást distribuční soustavy na pozemku; rozsah VB je vymezen geom. plánem, který je nedílnou součástí smlouvy; věcným břemenem bude zatížen
pozemek parcela č. 221/1, 3568/21 a 448/1, k. ú. Budišov
nad Budišovkou; věcné břemeno se bude zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 2 000 Kč + DPH, a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
pověřuje ﬁnanční a kontrolní výbor provedením kontroly
odvodu poplatku z ubytovací kapacity u všech poplatníků
dle OZV č. 4/2010;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
bere na vědomí nesouhlasné vyjádření NPÚ k návrhu stavebních úprav náměstí Republiky a trvá na podobě návrhu
stavebních úprav náměstí Republiky schválených na jednání ZM 26. 4. 2017;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
schvaluje podání žádosti ČR-Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových o bezúplatný převod nemovitosti pozemku parcela č. 2772 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 1 562 m2, k. ú. Podlesí nad Odrou, do majetku města.
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)

Projekt sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tunnel Vítkov
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále SASRD)
rozšiřují svou činnost a otevírají pobočky v Budišově nad
Budišovkou a Čermné ve Slezsku, kde budou pomocí bezplatné
terénní služby pomáhat rodinám či jedincům s dětmi do 18-ti
let, kteří se nacházejí v sociálně nepříznivé situaci a hledají pomoc. Toto rozšíření bylo umožněno díky projektu „PROJEKT
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY
S DĚTMI A NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI
A MLÁDEŽ TUNNEL VÍTKOV, REGISTRAČNÍ ČÍSLO
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007772“ z Operačního programu
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Zaměstnanost, který je spoluﬁnancován Evropskou unií. Projekt
dále pomohl zvýšit personální kapacitu o jednoho pracovníka
i v SASRD ve Vítkově a také ve službě Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Tunnel Vítkov. Tzv. „nízkopráh“ je sociální
službou pro děti a mládež od 6 do 26 let, kde mohou aktivně
trávit svůj volný čas a zároveň se zde mohou obrátit na pracov-

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

níky se svými potížemi např. v osobním životě, ve škole, práci, apod. Pracovníci nízkoprahu připravují program, ve kterém
najdete soutěže, tematické besedy, ﬁlmové a herní odpoledne.
V prostředí klubu najdete sportovní vybavení, posilovnu, fotbálek, hudební zkušebnu, xbox, počítač s internetem a další.
Projekt navazuje na priority Strategického plánu sociálního
začleňování 2017 – 2019 – Vítkov, Budišov n. Budišovkou,
Čermná ve Slezsku, v jehož
plánu je rozšíření sociálních
služeb zaměřené na rodiny a mládež, které jsou zde
nedostatečné a poptávka po
službách převyšuje kapacitu
i nabídku. Projekt se zaměřuje na řešení nepříznivých
sociálních situací uživatelů

v těchto lokalitách, kterými jsou nejčastěji vysoká nezaměstnanost v rodinách, nedostatek kompetencí získat si práci,
špatná ﬁnanční situace, zadlužení, malá ﬁnanční gramotnost,
neschopnost hospodaření s ﬁnancemi, překážky v komunikaci
s institucemi, potíže při vyjednávání si oprávněných záležitostí
v zájmu rodiny a zdraví, řešení výchovných problémů, apod.
V případě zájmu nás můžete kontaktovat zde:

SASRD Tunnel Budišov nad Budišovkou
Partyzánská 229. Budova městského úřadu v 1. patře.
Mobil: 703 145 706, 703 145 707
E-mail: nzdm.kubickova@gmail.com
Otevírací doba: Po: 8:00 - 18:00, Út: 7:30 - 16:00
St: 7:00 - 18:00, Čt: 7:30 - 15:00
Pá: 7:00 - 14:30
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ZPRÁVY MĚSTSKÉ POLICIE

Některé události řešené Městskou policii v Budišově n/B.
leden 2018
 4. 1. 2018 - 19.30 hod. starší muž tel. oznámil
neshody se svým nevlastním synem v bytě domu
na ulici 9. května v Budišově n/B. Oznamovatel
hlídce MP po příjezdu na
místo sdělil, že si nepřeje,
aby jeho dospělý nevlastní
syn, který k němu přijel
pouze na návštěvu, nadále setrvával u něho doma
z důvodu jeho nevyrovnaného a agresivního chování. Hlídka MP po uklidnění situace na místě synovi oznamovatele doporučila, aby byt opustil. Muž tak za přítomnosti
hlídky následně učinil s tvrzením, že odjíždí ke kamarádovi.
 4. 1. 2018 - 20.54 hod. - přijetí tel. oznámení ženy z Guntramovic, která po příjezdu ke svému domu zjistila, že jí po
dvorku chodí neznámý muž. Když ji spatřil, odešel směrem
k hlavní silnici. Jelikož oznamovatelka muže neznala a navíc na ni působil velmi zvláštně, měla obavy, že by se mohl
vrátit. Rovněž nevylučuje, že jí mohl něco odcizit. Hlídka
MP za přítomnosti majitelky provedla kontrolu dvora s nemovitostí. Nebylo zjištěno odcizení či poškození věcí ani
domu. Následně bylo v okolí pátráno po uvedené osobě,
která však nebyla nalezena.
 8. 1. 2018 - 13.45 hod. - oznámení, týkající se pokousání
cizí kočkou. K případu došlo na ul. Partyzánská v Budišo-









vě n/B., kdy kočka kousla do ruky ženu, která ji odháněla
z okna domu. MP zjistila majitele kočky, který byl o případu pokousání informován. Bylo mu doporučeno provést
u kočky vyšetření u zvěrolékaře a zprávu následně předat
pokousané ženě, která ji předá svému ošetřujícímu lékaři.
Jelikož se obě strany navzájem domluvily, nebylo potřeba
věc dále řešit.
12. 1. 2018 - 15.30 hod. - přijetí oznámení, které se týkalo
poranění podnapilé osoby pádem ze schodů v domě na náměstí Republiky v Budišově n/B. Hlídka MP po příjezdu
zajistila místo, poskytla první pomoc a přivolala na místo
RZS Vítkov, která osobu převezla k ošetření na chirurgii
v Opavě.
22. 1. 2018 - 22.30 hod. - přijetí oznámení ohledně rušení
nočního klidu. Hluk měl vycházet z bytu domu na náměstí
Republiky v Budišově n/B. V době kontroly místa hlídkou
MP byl již klid. Jelikož se ale jednalo o opakovanou stížnost
a již v minulosti MP v tomto bytě řešila obdobné protiprávní
jednání, byla věc zadokumentována a předána příslušnému
správnímu orgánu k projednání.
26. 1. 2018 - 10.25 hod. - přijetí oznámení, které se týkalo
fyzického napadení muže na Městském úřadě v Budišově.
Hlídka MP zjistila okolnosti ohledně napadení, věc zadokumentovala a následně předala příslušnému správnímu orgánu k projednání.
Zpráva z útulku:
Hledá se majitel fenky, která byla odchycena dne 14. 3. 2018
na ul. ČSA v Budišově n/B. Informace na tel: 607 830 300
Stecker Miroslav, vedoucí strážník MP

TeSport

Novinky ze společnosti
TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o.
V měsíci březnu jsme provedli několik plánovaných oprav na
zařízeních tepelného hospodářství: v kotelně B1 na ul. Křivá
bylo vyměněno předimenzované cirkulační čerpadlo za nové,
čímž dojde k úspoře elektrické energie při provozu čerpadla,
v kotelně B2 na ul. Mírových Letnic byl vyměněn nefunkční
trojcestný ventil, v kotelně na základní škole byly vyčištěny ﬁltry v potrubí a v domě na sídlišti č. p. 697 byl vyměněn měřič
tepla. Rovněž bylo nutno operativně řešit několik poruch kotlů,
ať už jejich špatné zapalování nebo poškození pojistných ventilů. Trochu nás potrápila fujavice o víkendu 17. - 18. 3., kdy
došlo k 10hodinovému výpadku elektrického proudu, což způsobilo odstávku všech kotelen a následně bylo nutno ve dvou
případech provést opravu resp. výměnu řídících jednotek kotlů.
Díky spolupráci se servisními ﬁrmami se povedlo všechny problémy vyřešit v relativně krátkém čase, takže dopad na dodávku
tepla koncovým uživatelům byl minimální. Zařízení v kotelnách
podléhá opotřebení a čas od času se prostě něco pokazí: proto
naši dispečeři v rámci své směny kotelny kontrolují 3x denně,
aby mohli včas odhalit případné poruchy.
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Ve sportovní hale pomalu končí hlavní sezona, nicméně to
neznamená, že by provoz haly byl jakkoliv omezen. V únoru
proběhly dva turnaje v badmintonu a musím poděkovat organizátorům - pánům Andělovi a Střížovi, že se jim na turnaje podařilo přilákat 18 mužských párů a 30 smíšených párů, takže
turnaje byly vydařenou společenskou událostí. V březnu pak
TJ Spartak uspořádal sérii čtyř turnajů pro mládež a i zde bylo
na co se dívat: u nejmladších kategorií mohli diváci ocenit snahu
a rodiče se podívat na své ratolesti, u starších kategorií byly již
k vidění i kvalitní zápasy.
S lepšícím se počasím opět začne provoz umělé trávy u hřiště, před uvedením do provozu ještě chceme objednat vyčištění
a úpravu plochy, aby byl povrch na sezonu připraven v co nejlepším stavu.
Připomínám, že v případě jakýchkoli dotazů jsem k zastižení
v kanceláři v 1. patře na spodním úřadě (Partyzánská 229), úřední hodiny pondělí 9:00 – 11:00, středa 14:00 – 16:00, případně
i jindy po předchozí domluvě.
Ing. Slavomír Jaššo, jednatel společnosti
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ŠKOLSTVÍ

Co nového v základní škole a přilehlých luzích a hájích?
I v minulých měsících se toho ve škole již tradičně dosti událo:
O lyžařském kurzu českých a polských dětí píšeme na jiném
místě tohoto čísla BZ.
Upravili jsme interiér školní jídelny: staré stoly a židle jsme vyměnili za barevnější varianty – stoly v barvě dekoru jasan, plastové židle jsou pak ve svěží žluté a limetkové barvě. Došlo ovšem
i k úpravě rozmístění nábytku, čímž se přeci jen interiér jídelny
změnil. Bylo to sice spojeno s jistou nelibostí a nutností zvykat si
na nové prostředí na různých frontách, ve výsledku jsou – doufáme – pozitivní body připsány spíše na straně strávníků. Škola
také usiluje o zvyšování kvality jídla a domníváme se, že cena
63,- za oběd pro cizí strávníky a 61,- pro seniory je co do srovnání s ostatními dodavateli hotových jídel přeci jen oslovující.
V měsíci únoru se pak díky spolupráci s mateřskou školou konala beseda pro rodiče budoucích prvňáčků, kde jsme rodiče
zejména informovali o pojmech „školní zralost“ a snažili se vysvětlit náležitosti a význam odkladu povinné školní docházky.
Upozorňujeme ještě jednou všechny rodiče, že zápis je povinný
pro všechny děti, které od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 včetně dovrší
věku 6 let a dále musí k zápisu přijít i ti rodiče, jejichž dětem byl

pro rokk 2017/2018 udělen
děl odklad,
dkl d nebo
b jejichž
j ji hž dítě
dí ě ddostalo
l např.
ř
odklad dodatečný. Nikoliv novinkou je skutečnost, že dítě se zápisu nemusí účastnit – povinná je pouze přítomnost zákonného
zástupce. My ale budeme rádi, pokud dětí, které hodlají od září
tohoto roku navštěvovat první třídu místní základní školy, uvidíme co nejvíce. Srdečně se těšíme na setkání v pátek 20. dubna.
V únoru se dále konal na nižším stupni fantastický maškarní
rej. 23. února ve čtvrtek přišli snad úplně všichni žáci včetně
vyučujících, asistentek a jiných zaměstnanců jako někdo úplně

jiný. Z fotograﬁí je zřejmé, že jste se ten den mohli setkat ve
škole s kýmkoliv – od Frankensteina po chodící muchomůrku.
No prostě paráda.
Žáci místní školy byli velmi šikovní na poli uměleckém a tímto
gratulujeme Simči Zlámalové ze třídy 4. B a Julči Veselkové ze
3. třídy k obsazení prvních míst v daných kategoriích ve výtvarné
soutěži, kterou již tradičně pořadala ZŠ Vítkov, nám. Jana Zajíce.
I jinak je na kulturním poli rušno: škola se účastnila zájezdů do
Slezského divadla v Opavě – nižší stupeň navštívil velmi hezké představení Karaﬁátových „Broučků“, vyšší stupeň ocenil
dobré zpracování Erbenovy „Kytice“. Velmi nás těší evidentní
a vřelý zájem o zájezdy na kulturní představení, která jsou bohužel – díky vzdálenosti školy – o autobusovou dopravu podstatně
dražší. Naštěstí ale máme KRPŠ, které na různé kulturní aktivity
našich žáků podstatnou měrou ﬁnančně přispívá.
Žáci IX. třídy pak projevili zájem o účast na zájezdu do polské Osvětimi. Protože škola jej letos na jaře pořádat nebude,
podařilo se nám navázat družbu se základní školou ve Velkých
Hošticích, kde pan učitel Kulišan zaloboval a získal 6 míst v autobuse i pro naše žáky v devítce. Ti pak mohli v pátek 23. března
vidět na vlastní oči nechvalně proslulé popraviště více než milionu nevinných obětí zločinného nacismu. Jak již kdosi kdysi
napsal – zážitek nemusí být pozitivní ale silný. O tomto místě to
pak platí dvojnásob…
A na samý závěr uvádíme drobnou inzerci: pro příští školní rok
hledáme učitele především tělesné výchovy, dále matematiky
a případně informatiky. Máte-li povinné vzdělání a hlavně chuť,
obracejte se na vedení školy.
Pedagogové a vedení ZŠ Budišov nad Budišovkou
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Společně na horách – Wspolnie w górách
Aneb jak české a polské děti ovládly svahy Jeseníku…

Dne 25. února 2018 vyjela od naší základní školy v Budišově
větší část výpravy česko-polského projektu Společně na horách, registrační číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001116,
ﬁnancovaného z Euroregionu Silesia v rámci fondu mikroprojektů v oblasti česko-polské příhraniční spolupráce (85% podíl
dotace), a sice směr Loučná nad Desnou, kde byli žáci z nižšího
stupně naší školy spolu se svými polskými partnery a budoucími lyžníky ubytováni ve velmi hezkém Penzionu Oáza. Polští
borci dorazili téhož dne spolu se svými pedagogy (Marcin
Sosna, Ewa Kurpis a Anna Olga Palowska) z města Mszana
a místní základní školy. Po dobu následujících 6 dní se stali
přáteli, sportovci a někdy, díky nízkým teplotám, i skutečnými
vytrvalci (v noci padala teplota až na -20 stupňů). Dětem zima
ale vůbec nevadila a denně s chutí a elánem zdolávaly místní sjezdovku,
aby tak naplnily přání
otce myšlenky projektu
– naučit se lyžovat v relativně mladém věku.
Vedoucím celé výpravy byla paní Jiřina Holleschová, fanda (či možná fanatik?) do zimních
sportů, která měla jako
vždy vše skvěle připraveno – od denního programu, přes výcvik, odpolední program, přednášky
a večerní
č í soutěže.
ěž V průběhu
ůběh celé
lé pobytu se vyhlašovaly různé
soutěže, třeba i o nejuklizenější pokoj, a děti tak byly stále motivovány a odměňovány nejen sladkými odměnami. Obrovský
podíl nesou i 3 srdnatí chlapi, kteří už naučili lyžovat mraky
dětí – pan Jan Vondrouš, Libor Kozák i Ondra Balaj, kteří se
jednoznačně postarali o to, že každé dítě sjelo za pár dní kopec
bez strachu a s bravurou sobě vlastní. Roli zdravotnice nemohl
plnit lépe nikdo jiný, než paní MUDr. Ivana Kolev, jež nejenže
naučila děti dávat první pomoc, ale také se postarala o kdekterou bolístku, která se naštěstí vyskytla jen v minimální míře.
Týden to byl vskutku náročný: dopolední a odpolední trénink
na lyžích, večerní přednášky s lyžařskou tematikou („Bílý
kodex“, první pomoc, činnost horské služby, údržba a servis
lyží), večerní hry a soutěže, v závěru týdne pak lyžařské soutěže a zápolení. Aby se všichni trochu ohřáli a hlavně zrela-

xovali, vyrazili ve středu odpoledne do termálního aquaparku
ve Velkých Losinách. Tam si všichni užili několik hodin teplé vody a příjemného dovádění. I když se ze začátku objevila
mezi dětmi jistá jazyková bariéra, děti ji stihly velmi brzy překonat a našly si k sobě cestu a také se přitom přiučily i pár cizích slov z obou jazyků. Velké díky v tomto směru patří panu
Marcinu Sosnovi, který se díky vlastní zkušenosti s českým
jazykem dokázal poprat s úskalím naší mateřštiny a bezvadně
tlumočil svým ovečkám vše potřebné.
Rodiče, kteří doma netrpělivě čekali na jakékoliv zprávy
o svých dětech, se díky FB stránkám naší školy mohli denně
kochat fotkami a příspěvky, které tam pravidelně vkládala paní
Jana Schilderová, a mohla tak ujistit nejen rodiče, že děti jsou
maximálně spokojené a pobyt si užívají.
Akce to byla vskutku vydařená a děti si odvezly nejen spoustu
krásných zážitků, ale hlavně radost z umění lyžovat. Až sněhy
roztají a jaro skutečně přijde, bude třeba zamyslet se nad další
podobnou aktivitou a spoluprací, která přeci jen do „šedi školních dní“ přináší to pravé zpestření. Zda nám k tomu pomohou
opět fondy Euroregionu Silesia, to se teprve uvidí…
Natálie Jaššová, koordinátor projektu

Lyžování se školkou
V loňském roce jsme zavedli nově pro děti z Mateřské školy
v Budišově nad Budišovkou lyžování se školkou na Davidově
mlýně. Letošní kurz probíhal v únoru a účastnilo se jej deset
dětí ze tříd Čertíků a Broučků. Některé děti již měly zkušenosti
s lyžováním, ostatní stály na lyžích poprvé. Ale po skončení
kurzu zvládli kopec sjíždět v obloučcích všichni.
Děti se nejdříve učily, jak se správně obout a zapnout lyže,
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potom jízdu na jedné lyži, jízdu z malého kopce se zastavením
v pluhu, až nakonec zvládly i jízdu na vleku a jízdu z kopce
ve slalomu. I když nás trošku potrápila zima a mráz, děti byly
plné nadšení a zápalu do lyžování. Nikdo to nevzdal a všichni
bojovali až do konce. Na závěr dostaly děti sladkou odměnu
a účastnický diplom. Na Davidově mlýně pro nás měli nachystané zázemí dle potřeby a také vždy upravený kopec.
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Velké poděkování patří panu Ondrovi Vystrčilovi, který zajišťoval výuku lyžování jako instruktor. Děti si jej velmi oblíbily pro jeho smysl pro humor a hravý přístup k výuce. Bez
pomoci dobrovolných hasičů města Budišov nad Budišovkou, kteří zajišťovali dopravu, bychom kurz nemohli pořádat,

proto i jim patří náš velký dík. Už jen cesta hasičským autem
byla pro děti zážitkem. Také děkujeme za pomoc při organizaci
paní učitelce Bc. Martině Šrámkové a panu Janu Pončíkovi za
horký čaj, díky kterému jsme lépe zvládali každodenní zimu.
Mgr. Kateřina Vlková, učitelka MŠ

Projektový den „Bílý sněhulákový den“
Každý rok se děti i dospělí těší na zimu a s ní na spousty sněhu. I letos jsme na snížek čekali docela dlouho, abychom si ho
pořádně užili.
Ve středu 14. 2. 2018 se tedy konečně uskutečnil v MŠ zimní
projektový den s názvem „Bílý sněhulákový den.“
Již během celého týdne si děti se svými učitelkami povídaly
o ročních obdobích, o zimě, o jejich charakteristických znacích, o zimních sportech a zábavách, kreslily obrázky se zimní
tématikou, vystřihovaly z papíru sněhové vločky, zpívaly písničky, řešily hádanky a společně vyráběly třídního sněhuláka.
Doma si s rodiči, dle jejich vlastní fantazie a nápaditosti, vyrobily nebo namalovaly svého sněhuláčka a donesly si ho do
své třídy v MŠ.
Tato akce vyvrcholila ve středu na přírodní zahradě mateřské

školy, kde si děti vyzkoušely sypat krmení ptáčkům do krmítek,
plnily úkoly na vzdělávacích tabulích - L (les) a P (ptáci), R (roční období), závodily v jízdě na bobech, hledaly ukryté předměty ve sněhu, házely na cíl sněhovými koulemi, zdobily stromky
sněhovými vločkami. Jen ty opravdové sněhuláky postavit nešlo, sníh byl sypký. Ale to nevadí, zima ještě nekončí a sněhuláka si děti společně s paní učitelkami určitě ještě postaví.
V mateřské škole jsme si připravili výstavku krásných, zajímavých, někdy i legračních, dětmi s rodiči vyrobených sněhuláčků.
Hlavním cílem této akce bylo, aby děti získaly pěkný vztah
ke každému ročnímu období a aby si to uměly v každém tom
ročním období pořádně užívat a to třeba i v zimě, když sněží,
fouká a „mrzne, až praští.“
Jana Jüstelová, učitelka MŠ

Kdo si hraje, nezlobí
Člověče, nezlob se, pexeso, domino, mikádo… To jsou hry, které
si pamatují rodiče, když ještě byli děti. Svět jde ale stále kupředu
a s ním i společenské hry. Dnes většina dětí umí ovládat počítač,
tablet nebo alespoň mobilní telefon. Zahrát si takto hru je sice super, ale hrajete ji sami, nebo s „kamarádem internetem“. Zahrát si
ale hru s mámou, tátou nebo třeba s babičkou a dědou - to je něco
úplně jiného. Ten zážitek je mnohem větší a cennější.

U takové hry si společně povídáme, prožíváme společně emoce ať už z výhry, či prohry. V neposlední řadě společnou hrou
učíme nevědomě dítě spoustě jiných věcí. Dodržování pravidel, důvěře, pokoře, radosti, empatii, ctižádosti, hře fair play,
sounáležitosti…
Také právě proto, jsme se v naší mateřské škole rozhodli
uspořádat „Odpoledne deskových her“. Deskové hry nám
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zapůjčila Místní akční skupina Opavsko. Tímto jim také děkujeme a určitě tuto možnost rádi opět využijeme. Zapůjčené
hry si mohly vyzkoušet nejen děti, ale také jejich rodiče. Některé hry rozvíjely paměť, jiné postřeh nebo jemnou motoriku a také prostorovou orientaci nejen dětí . Myslíme si,

Rej masek
Ve čtvrtek 15. 3. 2018 v mateřské škole proběhl „Maškarní
bál“. Děti se převtělily v pohádkové bytosti. Princezny, prince,
super hrdiny, čaroděje, kouzelníky, zvířátka. Zahráli jsme si
různé soutěže s balonky, prolézali jsme překážky, skákali a dováděli. Hudba hrála do tance a všechny děti se radovaly. Na
závěr byla sladká odměna, na kterou se děti těšily.
Marie Kadrnožková, učitelka MŠ
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že tato možnost vyzkoušet si různé hry může být užitečná
i pro rodiče. Možná jako dárek k narozeninám, za vysvědčení, nebo jako inspirace pro Ježíška. Přejeme hezké společné
chvíle nad novou společenskou hrou. 
Bc. Zdeňka Sventková, učitelka MŠ
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Výtvarná soutěž v MŠ
Zima již pomalinku končí, a tak jsme se rozhodli v naší mateřské škole ještě na chvilku zavzpomínat na krásné zasněžené dny plné koulovaček, bobování a lyžování. I na zamrzlé rybníky a nadšené bruslaře… Letos si děti zimu a zimní sporty opravdu užily! A tak to má být. A jejich nadšení
z krásné zimy se odrazilo i v pěkných zimních obrázcích.
Proto jsme se rozhodli vyhlásit výtvarnou soutěž „Zima oči-

ma dětí“. Z každé třídy jsme vybrali 3 zimní obrázky a jejich autory ocenili drobným dárkem a pěkným diplomem.
Bylo to ale velmi těžké, protože všechny práce dětí jsou
zajímavé a originální. Přejeme proto nejenom našim výhercům, ale i všem ostatním dětem hodně úspěchů a radosti při
dalším, tentokrát již jarním tvoření.
Pavla Hasalová, učitelka MŠ

Prázdninové lyžování na Třeštíku
Jarní prázdniny jsme s dětmi strávili v krásném okolí vleku
Celnica v Beskydech, jen kousek od Bumbálky, a na nedaleké
chatě Třeštík. Možná jsme na přírodní sjezdovce, které místní
říkají Valašský ledovec, stihli poslední lyžařský týden.
Celých pět dnů jsme intenzívně lyžovali, zlepšovali se v technice a pravidlech bezpečného lyžování, jak jen to šlo. Naučili
jsme alespoň základy lyžování i naše špuntíky ze školky a ty
děti, které ještě nikdy na lyžích nestály, takže nakonec si sjezdovku užila celá naše 16členná dětská skupina. Děti, které na
hory nejely, trávily jarní prázdniny u svých rodin.
Během týdne jsme stihli také výšlap z Bumbálky po slovenské
hranici, noční výšlap sjezdovkou k rozhledně na Čartáku a několik dětí se zapojilo do závodů dětí ve slalomu, které předposlední den zorganizovali místní. Julie skončila mezi 20 dětmi,
často staršími, na hezkém 3. místě.
Odměnou za pobyt nám byla nejen pěkná beskydská příroda

a celkem ucházející počasí, ale i pochvala lidí od vleku, že
máme šikovné děti a že se jim maximálně věnujeme.
Tety a strejda DD Budišov nad Budišovkou
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Úspěchy nejen hudební
Naše šikovná Julie se 6. února zúčastnila Školního kola soutěže Základních uměleckých škol ČR ve hře na dechové nástroje, v kategorii hra na zobcovou ﬂétnu, a svou věkovou
kategorii vyhrála. Další první místo získala hned 1. března
v okresním kole stejné soutěže a postoupila dále. Kromě
toho si zahrála 20. 3. na Mezinárodním žákovském koncertě
k 65. výročí založení Základní umělecké školy ve Vítkově.
Blahopřejeme!
Tři dívky z dětského domova se také zúčastnily zimního
gymnastického soustředění pro děti z gymnastických sportovek klubu SGD Špičková, které se konalo 1. - 3. března ve
specializovaných tělocvičnách klubu v OC Žabka v Opavě –
Kylešovicích. I jim přejeme úspěch, hlavně v nadcházejících
soutěžích.
Tety a strejdové DD Budišov nad Budišovkou

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

První „ROCKOVÝ PLES“
Na letošní plesovou sezónu jsme si připravili něco nového: pro milovníky „bigbítu“ jsme
uspořádali rockový ples a kapela ROCKOVÍ
LIŠÁCI zahrála snad všechny známé hity především z české rockové scény – Jiří Schelinger,
Katapult, Turbo, Arakain atd. Téměř stovka rockerek a rockerů vyměnila plesové róby a obleky
za typicky rockové oděvy zejména v černé barvě
a propařila noc při rychlých rockovkách i pomalých baladách. Jako na každém správném plese
i zde jsme samozřejmě losovali tombolu, výhercům gratulujeme, věříme, že si ceny pořádně užijí a poděkování patří i sponzorům, kteří cenami
přispěli – AUTOKEMP p. Marie Schrammová,
LABORTECH p. Vladan Dušek a RÁDIO ČAS
ROCK . Díky všem a za rock zase!!!
Za SVČ Kamila Kohoutková

Velké maškarní dovádění s animáky
Každoroční maškarní dovádění pro děti letos narušily nemoci, což se projevilo bohužel nejen na účasti, která byla
maličko menší, ale také jsme přišli o již tradiční a velmi
oblíbené vystoupení malých mažoretek z mateřské školky. Přítomné děti se však nenechaly zahanbit, na parketu
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v báječných maskách tancovaly a soutěžily až do úplného
závěru. I letos bylo připraveno občerstvení a bohatá tombola a my věříme, že jste se Sněhurkou, Nemem a Miškou
Minnie strávili příjemné sobotní odpoledne.
Za SVČ Kamila Kohoutková
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ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ A SPORT

Pomozte rodinám s vážně nemocnými dětmi
Tři rodiny z Budišova nad
Budišovkou a dalších 48 rodin
z Opavska již dostalo ﬁnanční
podporu nadace Dobrý anděl,
která pomáhá rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky každoměsíčním příspěvkům dárců – Dobrých andělů
– mohou všechny těžkosti zvládat lépe alespoň po ﬁnanční stránce.
Pomozte najít další rodiny, které tuto podporu potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by potřebovaly finanční podporu, je mnohem více. Rodiče často neví, že u nás mohou o příspěvek požádat. Naší snahou je, aby se tato informace co
nejvíce rozšířila,“
“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý
anděl. „Některým rodinám poradí lékaři či sociální pracovníci přímo v nemocnici, jiným pomoc doporučí pacientské organizace.
K mnohým z nich se ale i přesto tato informace nedostane,“ dodává.
Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi, které zasáhlo vážné onemocnění. Typicky se
jedná o:

 onkologické onemocnění,
 selhání ledvin či jater,
 vážné metabolické poruchy,
 nemoc motýlích křídel,
 a další těžká kombinovaná postižení.
Za 6 let fungování nadace podpořili dárci více než 5 000 rodin
z celé České republiky. Kromě dětských pacientů podporují také
rodiny s dětmi, v nichž onemocněl rakovinou jeden z rodičů.
Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc nadace doporučit. Kontakt je velmi
jednoduchý – stačí zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již
zajistí vše potřebné. Důležité je nebát se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi pomohou.
Staňte se i vy Dobrými anděly - stačí krátká registrace na webových stránkách nadace a můžete začít přispívat. Vaše ﬁnanční
pomoc bude rodinám odeslána do posledního haléře. Díky svému Andělskému účtu si navíc můžete přečíst konkrétní příběhy
rodin, kterým pomáháte.

AMK: Jarní sluníčko a motorky v Liščí kotlině
Jaro máme tady a to je impulz pro nedočkavé motoristy. Zimní
příprava skončila a tak kluci už trénují venku na přírodních tratích. Ještě jsme stihli zahrát dva hokejové zápasy motokrosařů
na opavském ledě a to už byl opravdu konec. Také Liščí kotlina
se připravuje na první závod seriálu AZ Pneu v enduru, který se
pojede 31. 3. 2018. Čeká nás připravit trať a celé zázemí v depu.
Na prvních závodech bývá dost velká účast, a tak musí být vše
zvládnuto v čas.
Kalendáře na sezónu jsou hotové a také rozpis závodů, kterých
se kluci zúčastní. V. Pražák st. pojede SMS Moravy a vybrané
závody MMČR. Junior Aleš SMS Moravy a několik menších
závodů. Erik Švidra po absolvování soustředění v Maďarsku
se zúčastní SMS Moravy, MMČR, MMSR a několika závodů
v Rakousku. Pojede KTM
250 4T. Na mistrovských závodech je velká mezinárodní
konkurence jezdců, a tak každý získaný bod bude úspěchem. 7. 4. 2018 pod vedením mistra světa 2017 Martina Žeravy připravujeme jednodenní týmové soustředění
pro jezdce z Moravy. Pojede
se na trati ve Velkých Heralticích. Také enduráři mají
naplánované závody a seriály v ČR.

Květnová sobota bude patřit opět veteránům. Cíl třináctého
ročníku jízdy historických vozidel bude v Budišově n/B. Uvidíme zase kousek historie a nějaká nová renovovaná vozidla.
Budišovští veteráni se zúčastní několika soutěží a určitě budou
pokračovat ve spanilých jízdách na předních místech. Plánují se
také dvě víkendové vyjížďky do Jeseníků a Beskyd. Těšíme se
na naše mladé začínající motokrosaře, které jsme viděli na podzim na Liščí kotlině. Určitě nám předvedou, že jsou zase o něco
lepší a budou zdárně reprezentovat AMK a Budišov n. Bud.
Všem našim jezdcům přejeme přední umístění při závodech
a soutěžích, aby jim vydržely stroje a hlavně vždy dojeli ve
zdraví. Pořadatelům bezproblémové závody a divákům hezkou
podívanou.
Milan Švidra

Zprávička STP Budišov nad Budišovkou
Jak všichni víte, letošní rok je rok voleb a také spolky mají své nové
volby výborů. Náš spolek má v současné době 106 členů a troufám
si říct, že jsme jedním z největší spolků co do členů v Budišově.
Volby u nás proběhly 7. března 2018 a do předsednického postu
byla opět zvolena Ilona Matýsková.

Za sebe bych chtěla všem touto cestou poděkovat za projevenou důvěru a doufám, že společně vydržíme pracovat celých dalších 5 let.
Chtěla bych zároveň poděkovat končícímu výboru za odvedenou
práci, která není vždy úplně jednoduchá, a novému výboru přeji
hodně úspěchů v následujícím období.
Za STP Matýsková Ilona
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Bál babiček a dědečků

MO KDU-ČSL zve všechny jarní aktivisty
na již 26. ročník akce

Dne 24. března se konal ples babiček a dědečků, kde vystoupily mažoretky z naší mateřské školky. Mažoretky se moc líbily
a moc jim děkujeme za krásné vystoupení.
Touto cestou bych chtěla moc poděkovat všem sponzorům,
kteří nám přispěli do naší bohaté tomboly. Dále děkuji všem,
kdo se na přípravě plesu podíleli, a již nyní se těšíme se všemi
na shledanou opět za rok.
Za STP Ilona Matýsková

„Výšlap údolími Budišovky
a Odry k Panně Marii ve skále“
Letos vyrazíme 5. května.
Trasa měří 17 km, je možné zdolat ji pěšky či „kolmo“
a v půli cesty bude připraven již tradiční táborák
k opékání párků z vlastních zásob.
Prezence účastníků: 8 – 8:30 na náměstí Republiky
Návrat zpět je možný vlakem z Heřmánek
v 13:42 nebo 15:42.
Na hojnou účast se těší pořadatelé.

Čtvrtý ročník plesu Spolku Za naše Podlesí
Uprostřed února, přesněji v sobotu 17. 2. 2018 proběhl v Podlesí
již čtvrtý ples pro členy a přátele Spolku Za naše Podlesí.
Jako každý rok jsme dlouho dopředu volili téma, které bude
ples protkávat tentokrát. Námětů se sešla celá řádka, nakonec
zvítězilo poetické téma: „V zámku a v podzámčí“. Že jsme
se tímto tématem opět treﬁli do vkusu i chuti všech účastníků
plesu, do jejich ochoty zajistit si odpovídající kostým, svědčí skutečnost, že drtivá většina přišla v převlecích, které se
krásně k danému tématu hodily. V Podlesí se nám tak objevily jak šlechtičny v doprovodu svých vznešených šlechtických
manželů, tak se přišli pobavit i zástupci středověkých řemesel
a cechů, potulní zpěváci, venkovští chasníci, děvečky, kuchtíci
i kuchtičky, chrabří důstojníci.
Všechny tyto postavičky se zapojily do plesání ihned po nezbytném zahájení bálu společným zpěvem podlesácké hymny.
Účastníci mohli samozřejmě v průběhu plesu opět využít bohatého občerstvení, zatančit si na krásné skladby, které nám
pouštěl náš již dvorní a osvědčený diskžokej. Průběh plesu
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zpestřily dvě společenské soutěže, které všechny nejen pobavily, zároveň nás také poučily, a vítězové pochopitelně odcházeli
s věcnými cenami. Došlo také k rozdání všech darů a dárků,
které jsme obdrželi výměnou za „lístky štěstí“, pokud se ovšem
ty naše shodovaly s lístky vytaženými z dobového klobouku.
Mezitím plynula zábava, a to až do brzkých ranních hodin v úžasné přátelské atmosféře plné výbuchů smíchu, veselých rozhovo-
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rů a komplimentů, které účastníci navzájem směřovali ke svým
kouzelným kostýmům. Součástí těchto našich setkání se již stalo
společné foto, při jehož pořizování jsme se rovněž pěkně zasmáli.
Na obvyklém místě děkujeme všem dárcům, všem hostům – bez

nichž by to nešlo a nemělo smysl, všem zapálencům, kteří se
zapojili do organizace a přípravy této naší největší a nejkrásnější
akce. Již teď se těšíme na další rok a jsme v očekávání, jaké téma
bude vybráno pro pátý ročník.
Mirek a Lidka Ondrovi

Úspěšná sezóna
Titulek článku není vůbec přehnaný, loňský rok přinesl mnohým z nás spoustu splněných přání. Asi největší radost máme
z dalších splněných zkoušek, a to už i těch vyšších. Potvrdilo
se, že trpělivá poctivá práce se někde zúročit musí. Vyhráli
jsme meziklubové závody Budišov – Otice – Vítkov a mnozí

z nás se těšili z předních míst na okolních závodech. Rok 2018
začínáme v březnu závodem v Hněvošicích a pak už jdou akce
šupem. Pokud se bude dařit stejně jako loni, tak už se skoro těšíme… Také na poli výstavním jsme se neztratili a radovali se
z ocenění výborný i úplně nejlepší. Kromě zkoušek jsme dvakrát uspořádali obranářský den a občas zajeli i na
okolní cvičáky vyzkoušet si cizí prostředí. Děti
v táboře v Moravském Berouně nám tleskaly při
předvedení práce našich psů. A ti, kterým to loni
nevyšlo, budou o to víc pokračovat v práci, aby si
v dalším roce mohli s úlevou zavýsknout „mám
to“. Pořád se snažíme zvelebovat náš plácek, aby
byl náležitě vybavený a bezpečný, brigádnické
hodiny mohou někteří počítat v desítkách. Velmi
si ceníme vstřícnosti městského úřadu a technických služeb, nikdy nám neodmítnou pomoc.
Těšíme se, že i v letošním roce bude naše spolupráce jen dobrá a moc děkujeme.
Mgr. Lenka Galová

Akce Klubu vojenské historie Staré Oldřůvky na rok 2018




30. dubna
2. června
16. června

Pálení čarodějnic + stavění máje
Kácení máje
Dětský den




8. prosince
31. prosince

Mikuláš
Silvestr

Spolkový sněm, společná akce k výročí republiky
Z našeho podnětu a s vydatnou pomocí starosty Patrika Schramma jsme uspořádali 1. Spolkový sněm, který se konal v sobotu
31. 3. 2018 v Šatlavě. Na sněm byli pozváni jak zástupci spolků působících v Budišově n. B. a místních částech, tak zástupci
Města Budišov n. B. a jeho organizací. Až na drobné výjimky
přišli všichni pozvaní, což nás velmi potěšilo.
Hlavním důvodem konání Spolkového sněmu bylo vytvoření
spolkového kalendáře a navázání spolupráce mezi našimi spolky.
Také jsme chtěli probrat možné uspořádání společné akce všech
spolků a Města Budišov n. B. k příležitosti výročí 100 let naší
republiky.
Zástupci spolků se dohodli na vytvoření kalendáře spolkových akcí,
který by měl splnit následující požadavky: přehledně a včas informovat zájemce o konání našich akcí několika informačními kanály

(kalendář na webových stránkách Města Budišov n. B., kalendář
akcí v Budišovském zpravodaji, kalendář na veřejných vývěskách)
a eliminovat překryv konaných akcí, pakliže to bude možné.
Také jsme se dohodli na pořádání společné akce, kterou si prvně
vyzkoušíme dne 27. 10. 2018. V době, kdy naše republika oslaví
sté výročí od svého vzniku. Na této akci tedy ověříme, zda je naše
spolupráce možná. Zároveň zde budeme prezentovat naše spolky.
Pokud vše vyjde, mohli bychom uspořádat jedinečnou a nezapomenutelnou akci, kde si každý přijde na své. Všechny spolky již
teď spřádají své plány na tuto akci. Další společné setkání zástupců spolků a Města Budišov n. B. je plánováno na červen. Poslední
detaily budeme ladit v září. Již teď je zřejmé, že to bude časově
i organizačně náročné. Nezapomeňte si poznačit do kalendáře
27. říjen. Věříme, že v Budišově půjde o událost výjimečné kvality.
Spolkový sněm všichni přítomní hodnotili pozitivně. Na sněmu jsme také probrali to, co naše spolky trápí. Zástupci spolku
i Města Budišov n. B. si navzájem nabídli pomoc a konkretizovali oblasti, ve kterých si mohou pomáhat. Spolupráce byla tedy
navázána.
Hlavním výstupem uvedeného setkání je vytvoření kalendáře
spolkových akcí, dále chceme uspořádat společnou akci a chceme
se na začátku roku 2019 sejít na dalším Spolkovém sněmu. Lépe
to dopadnout nemohlo.
Děkujeme starostovi za ochotu a pomoc při pořádání této akce.
Zároveň děkujeme všem přítomným, že si našli čas a přišli mezi
nás. Vážíme si toho. Bez Vás by to nešlo.
„Starooldřůvané“
Měníme naši obec...
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Šachový koutek
Soutěže šachových družstev v sezoně 2017/2018 se chýlí ke konci.
Naše A družstvo Pogo Budišov
si deﬁnitivně zajistilo záchranu
v krajské soutěži, i když se nám ke
konci sezony moc nedařilo. Ze tří
zápasů v 8., 9. a 10. kole jsme získali pouze jediný bod do tabulky
za remízu ve Velké Polomi, prohry s Kravařemi a Ludgeřovicemi
byly těsné po velkém boji, ale
přece jen měli soupeři lepší momentální formu. Ten jediný bodík se nakonec ukázal být jako
klíčový a zajistil nám nejhůře
8. místo v tabulce a klid do posledního kola. Ještě že jsme měli
nahráno z podzimní části soutěže!
Ukázalo se, že hrát šachy v krajské konkurenci je opravdu těžké,
neboť zde již není slabých hráčů
a soupeři každé zaváhání tvrdě
trestají. Proto je opravdu skvělým
úspěchem, že náš skromný klub si
„kraj“ od příští sezony zahraje již
čtvrtým rokem v řadě! V posledním kole zavítáme na půdu vítěze
celé soutěže do Opavy nabrat nějaké další zkušenosti.
Naše Béčko v závěru sezony
zaválelo a uhrálo historicky nejlepší umístění v okresní soutěži
a to 5. místo. Gratulace je určitě
na místě.
Za ŠK Pogo Budišov
Slavomír Jaššo

NÁZORY OBČANŮ

Pohledy seniora
Dne 18. února 2018 se konal den otevřených dveří nového
ubytovacího zařízení pro seniory našeho města, kterého jsem
se také zúčastnil.
Byl jsem velmi mile překvapen a potěšen dobře propracovaným
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bydlením pro tuto skupinu občanů, obzvlášť když vzpomeneme
historii této budovy, která byla postavena za období první republiky pro ﬁnanční správu. Po odsunu německých občanů byla
krátce využívána četnictvem a dále SNB, pak nastoupila řada
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dalších institucí, jako školní družina, hudební škola, základní
škola aj. V posledních letech ovšem využívána nebyla.
Manželé Jaroslav a Lenka Pírkovi se rozhodli, že pro ni najdou
smysluplné využití, které poslouží ubytování seniorů. Toto

dílo se velmi vydařilo a všichni návštěvníci dne otevřených
dveří kladně hodnotili provedení celého zařízení.
Za to patří manželům Pírkovým velký dík a do další jejich činnosti jim přeji mnoho zdaru.
František Krystek

Ceník inzerce
Cena
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
osvobozeny
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