BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

INFORMACE Z ÚŘADU OBČANŮM

Slovo starosty
Vážení občané,
jsem rád, že se s vámi mohu opět potkat na stránkách našeho zpravodaje a podělit se vámi o to, co je nového, o radosti
a strasti, které v Budišově starostování přináší. Kdybych byl
populista, tak píši jen o těch pozitivních zprávách, ale nic a nikdo není dokonalý, tak je potřeba nasypat si popel na hlavu
a popsat to, co se nepodařilo. Opět jsem se utvrdil v tom, že
ze mne dobrý prognostik asi nebude. Někdy před rokem jsem
psal, že veřejné zakázky na komunikace se pohybují okolo
60 – 70 % rozpočtových cen. Realita léta 2018 je, že I. etapu
náměstí jsme vysoutěžili za 115 % rozpočtu! Podány byly
dvě nabídky, vítězem se stala ﬁrma Kareta. Z původního rozpočtu 14,1 mil. jsme na 16,3 mil. korun bez daně, kdy podíl
Správy silnic činí 5,6 mil. a podíl města zbývajících 10,6 mil.
při dotaci 2 mil. korun. Toto je realita dnešní doby, kdy ﬁrmy
nemají ruce na práci, stavební materiál zdražuje, čeká se na
něj, zvyšují se platy atd. Na trhu je hodně práce, ﬁrmy odmítají
zakázky a po bídných dřívějších létech se tak mohou na investorech zahojit. Kdekoliv člověk vyjede, tak se staví. Když mi
kolegové dali vědět na dovolenou výsledek výběrového řízení,
tak to se mnou notně zacloumalo. První reakce byla, zrušme
to celé. Jednak jsou to zvýšené náklady pro město a je celkem
jisté, že by se stavba na zimu přerušila, kdoví v jakém stavu.
Vzhledem k tomu, že rizika, která plynou při zahájení stavby
v září, jsou příliš velká, rozhodla se rada města zadávací řízení zrušit. Hlavní důvod až tak není zvýšená cena, ale to, že se
ﬁrmě nepodaří rychle zahájit stavbu tak, aby byla do 30. 10.
hotová s pokládáním živičných povrchů, tak jak požadovala
Správa silnic. Má to logiku, nedávají milióny na cestu, která se pak bude pokládat v listopadu nebo v prosinci a vydrží
polovinu životnosti. Přestože jsme chtěli před komunálními
volbami se stavbou začít, logické argumenty proti zvítězily.
Stále pokračuje stavba vodovodu v režii SmVaKu, která má
mírné zdržení oproti harmonogramu. Pokud nebude vše hotové, nemůže nastoupit další ﬁrma. Navíc se má ještě opravit
ještě krátký úsek kanalizace na ul. G. Svobody, což vše ještě
zdrží. Byli jsme upozorněni na to, že veškeré výkopy je dobré
nechat konsolidovat (sednout) min. půl roku, to je potvrzeno
zkušenostmi silničářů. Tudíž výsledný rezultát: na základě
podstatné změny okolností, která nastala po zahájení zadávacího řízení a kterou zadavatel (město) jednající s řádnou péčí
nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, soutěž rušíme. Když si
představím, že bychom celou stavbu přerušili v zimě na
3 – 4 měsíce, bez hotových chodníků a kdoví bez ještě čeho,
tak mi vstává zbytek vlasů hrůzou na hlavě. Jednu zimu holt
ještě ve stávajícím stavu přečkáme a 1. 4. 2019 se může naplno
rozběhnout stavba. Doufám, že tento termín uvádím tentokrát
dobře. Jestli však budu ještě psát Slovo starosty v dubnu příštího roku, tak to opravdu nevím, to rozhodnou jiní☺. Již připravujeme podmínky nového výběrového řízení, které spustíme
na podzim, tak ať máme do vánoc vybráno nového dodavatele. Jsem zvědav, na jakou cenu se v zimě dostaneme. To, že
vysoutěžené ceny šplhají nad 100 %, se stává realitou, kterou
kolegové potvrzují, budeme asi nuceni cenu zastropovat, a kdo
by chtěl jít výš, tak nemusí ani nabídku podávat. Všechno zlé
je k něčemu dobré. Správa silnic si peníze na Budišov nechá
do dalšího roku a pan Böhm, ředitel SSMSK, mi navíc přislí-
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bil, že by zrovna při jednom udělali i průtah městem, když tu
budou veškeré stroje. Tzn. nový asfalt od autobusáku až někde
k rybníku. Ihned jsem oslovil projektanty dopravních staveb,
zdali by připravili projekt na rekonstrukci chodníků v těchto
místech, je to jen 300 m a nabízí se to udělat souběžně.
Oprava chodníků na ulici Dukelské naštěstí zatím vypadá dobře, ﬁrma ROSIS z Opavy zahájí stavební práce 1. září, kdy je
předpoklad, že by se to mělo zrealizovat do konce listopadu.
Výsledná částka je 1,28 mil. bez daně, což je 88 % rozpočtové částky. Zbývající 2 uchazeči podali nabídky nad 100 %. Jen
připomínám, že na akci jsme obdrželi dotaci ve výši 400 tisíc
korun, chodníky se budou dělat od hřbitova po křížení Dukelské
a Palackého ul. Ještě jsme si nechali nacenit 100 m úsek chodníků dál až po dětský domov, protože v rozpočtu peníze máme
na opravy komunikací a přesunujeme realizaci náměstí na 2019,
tak se nějaké peníze jistě najdou či ušetří v jiných kapitolách.
Během měsíce července jsme připravovali podklady pro opětovné podání žádosti ne regeneraci sídlišť. Státní fond rozvoje vyhlásil výzvu k podání žádostí o dotace, chceme být mezi
prvními žadateli. Vše máme připraveno: projektovou dokumentaci, platné stavební povolení, nyní hlavně uspět s žádostí.
Sídliště je pro nás jednou z hlavních priorit, žádat budeme o ﬁnance na opravu chodníků, komunikací, odstavnou plochu ve
vnitrobloku sídliště. Veřejné osvětlení, kamerový systém a dvě
nová parkoviště by šly až do 2. etapy. Dotace je max. 6 mil.,
kdy 50 % musíme přidat my.
V měsíci dubnu jsme podali žádost na MěÚ Vítkov na vyhlášení opatření obecné povahy, které by zamezilo vyplácení
doplatku na bydlení nově se přihlašujícím obyvatelům. Rada
města určila 2 lokality se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů ve městě.
Lokalita č. 1: Halaškovo nám. 32, 33, ul. 9. května 143, 501
a 53, Na Sídlišti 52, Gen. Svobody 387.
Lokalita č. 2: ul. Československé armády 320, 381 a Havlíčkova 363.
Žádost jsme podložili zprávou Městské policie, počty přestupků, peticí občanů ze sídliště. Vypadá to tak, že opatření obecné
povahy bude vydáno pouze na Halaškovo nám. 32, tedy barák pana Zdráhala. Asi tu ty problémy „nemáme“, nevím co
říct víc. Absolvovali jsme sezení na krajském ředitelství PČR
v Ostravě, z jejichž písemného vyjádření vyplynulo, že to tu
není až tak hrozné. Což nekoresponduje s každodenní realitou. My, co tu bydlíme a prakticky dennodenně se setkáváme
s problémy a nářky občanů, se na to díváme jinak. Naštěstí ta
schůzka byla k něčemu, domluvili jsme se na dalším postupu
a podáme žádost opět a lépe, protože nám nebude vyhověno
v plném rozsahu. Není to tak, že barák pana Zdráhala je jediným problémem města. Je to stále dokola. Pokud bude stát
vyplácet dávky a doplatky na bydlení v takové výši, tak se nic
nezmění, ba naopak, při nízké ceně nemovitostí v Budišově to
bude ještě horší. Ta bezmoc je hrozná a kouzelný prsten z Arabely bohužel nemám. Třeba jeden šikula z Radkova si tady
již koupil 2 byty v Budišově. Nasadí cenu za nájem, kterou
si normální smrtelník asi nemůže dovolit, tak tam šoupnu lidi
na sociálce, však mi to stát doplatí. Nebudu spekulovat, jestli
jsou to slušní nebo nepřizpůsobiví občané, protože tam nebydlím a neznám je. Přitom má v Radkově nově opravený barák,
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tak nevím, proč dělá nešťastné lidi z budišováků. Pokud si byt
koupí přes realitku, tak si ani neřeknete, že je to nějaký lump
a má nekalé úmysly. Co udělá následně, již neovlivníte. To
ale nemění nic na situaci, že to nevzdáme a budeme bojovat
v rámci svých možností, ať se situace ve městě ještě nezhoršuje. Jednou z možností je jistě rozšíření kamerového systému do
problémových lokalit, kdy máme již vytipovaná místa, která
korespondují s výše uvedenými lokalitami + Berounská. Čekáme na cenovou nabídku s návrhem řešení a jdeme do toho.
Již jsem to zmiňoval, pokud někde dochází k sociálně nežádoucím jevům, které hovorově nazvu: prostě, že někdo
dělá bordel, tak prosím volejte městskou nebo státní policii, klidně napište e-mail. Budou to pro nás další podpůrné
argumenty pro vyhlášení opatření obecné povahy, abychom zabránili rozšiřování byznysu s chudobou.
Pomaličku se blížíme k závěru prázdnin i dnešního článku
a já použiji legendární ﬁlmovou hlášku: rozšířil se nám takový nešvar v tom Budišově a to slovíčko fake news. Vzhledem
k tomu, že i já patřím ke střední generaci, která maturovala
z ruštiny, použiji raději slovíčko nepravdivá zpráva.
Když se mě poprvé ptali, proč město prodalo koupaliště, že má
z toho být chovný rybník na kšeft, tak jsem se zasmál s konstatováním, že takovou kravinu bych sám nevymyslel. Pak jsem
se měl jeho kupcem stát dokonce já, což jsem se smál ještě víc.
Říkal jsem si, že takovou blbost mohl vypustit do éteru pouze
duševně chorý člověk. Smích vlastně prodlužuje život, takže
budu žít dýl... Ve ﬁnále jsem byl „naštvaný“, protože podle

poslední verze koupaliště měl od města koupit můj předchůdce
Rosťa a ne já. Ať to uvedu na pravou míru, zastupitelstvo města koupaliště (pokud to tak nazýváme) určitě neprodalo a nemá
ani zájem prodat. Vlastníkem je město, kdo nevěří, může se
podívat do katastru nemovitostí, který je veřejný. Máme zpracovaný projekt na revitalizaci koupaliště. Jakmile bude vypsaná výzva, budeme žádat o dotaci. Jasně, člověk se pousměje,
ale na druhou stranu si smutně říkám, proč někdo pouští takové
lži z úst, jestli to má souvislost s blížícími se volbami? Nevím,
proč v Budišově máme ten dar pomlouvat se, závidět si, místo
abychom drželi při sobě, udělali pro město něco společně, zapojili se do veřejného života. Naštěstí je tu stále dost lidí, kteří
jsou schopni své město podpořit, obětovat se a jsem za to rád.
Máme za sebou 39. ročník naší stěžejní kulturní akce, kterou
jsou Letnice. Těší mě, že Pepa Poljak se dal zdravotně do pořádku a naplánoval programově akci tak, že jste si to jistě řádně
užili. Výtěžek sbírky z řezbářské soutěže tentokrát putoval do
Guntramovic k Hamerkům, což je dobře, že peníze posloužily, kde měly. Příští rok nás čeká jubilejní 40. ročník, sám
jsem zvědav na program. Děkuji týmu pořadatelů, kteří makají
bez nároku na honorář, a také všem, co se podíleli na zajištění a přípravě Letnic. Hasičům, Technickým službám, městské
policii, spolkům, které se staraly, abychom měli co jíst a pít,
prostě všem, co měli s Letnicemi co dočinění. Nemohu zapomenout také na sponzory, bez kterých by to nešlo.
Hezký zbytek parného léta přeji vám všem.
Ing. Patrik Schramm, starosta města

Střípky z radnice
 V červenci byla dokončena a předána dotační akce „Park
setkávání ve Starých Oldřůvkách“. V rámci dotace bylo
vytvořeno několik odpočinkových ploch zahrnující prostorný altán, několik laviček a také výsadbu zeleně včetně
budoucího vánočního stromu. Mimo dotaci jsme pak ještě
navíc zrealizovali výstavbu zpevněných chodníků a také
umístění pískoviště a houpaček se skluzavkou pro děti.
Vzhledem k rozsáhlým terénním úpravám zbývají ještě
drobné úpravy okolí a následné dosazení trávy. Ale už teď
lze říci, že se park povedl, za což patří velký dík všem, kteří
se na něm podíleli.

 V minulém čísle zpravodaje jsme informovali o připravovaném projektu Prevence kriminality v Budišově nad Budišovkou. Od začátku července jste si tak mohli všimnout,
že městem denně procházejí dvě asistentky prevence kriminality (APK) a dohlížejí nad dodržováním veřejného pořádku. Projekt je teprve v rozjezdu, takže zatím chodí APK
v běžném civilním oblečení a jsou označení pouze viditel-

nou vizitkou, avšak ve velmi brzké době by měli obdržet
jednotné oblečení. Nadřízeným těchto APK je nový velitel
Městské policie p. Grečmal, který je zároveň jejich mentorem a podílí se na úkolování a organizaci jejich pracovní doby. Asistenti budou mít zázemí v budově autobusové
čekárny, avšak hlavní náplní jejich činnosti je především
obchůzka po městě, hlavně v problémových lokalitách, kde
bychom všichni uvítali celkové zlepšení situace. Na APK
se stejně jako na Městskou policii může obrátit kdokoliv,
kdo potřebuje pomoci s řešením různých problémů ohledně
narušování veřejného pořádku a občanského soužití.
Součástí stejného projektu jsou i dva domovníci, kteří rovněž začali pracovat pro město a jejich úkolem je zlepšit úroveň v problémových bytových domech města a dohlížet nad
dodržováním pořádku v domech a jejich okolí.
 Před několika dny jsme dostali skvělou zprávu, že byla
schválena dotace na školní přírodní zahradu pro základní školu – „Zahrada učitelka“ v celkové výši 497 077 Kč
(85 % z celkových výdajů). Vlastní podíl města činí zbývajících 15 % ve výši 87 720 Kč. Zahrada by měla vzniknout
na pozemku pod školní jídelnou a bude sloužit výuce předmětu Pěstitelské práce a k environmentální výchově. Projekt je rozdělen 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.
 V srpnu proběhne ve spolupráci s ﬁrmou ELTOM doplnění
několika svítidel veřejného osvětlení, v Horních Guntramovicích u točny autobusů, v Podlesí na křižovatce před

3

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

vchodem na hřbitov a ve Starých Oldřůvkách také na točně u autobusové zastávky a také na špatně osvětlené cestě u nového Parku setkávání. Také by konečně mělo dojít
k opravě poruchy na ulici ČSA, kde již delší dobu nesvítí
tři světla, protože došlo pravděpodobně k poškození kabelu
pod cestou, který následně způsoboval výpadky celé větve
a musel být odpojen.

 Dlouhodobě řešíme problém s nefunkčním rozhlasem
v Podlesí, kde pravděpodobně zvýšeným přepětím při úderu blesku došlo ke značnému poškození celého systému
a technici se jej již po několikáté pokoušejí opravit. Bohužel
termín zprovoznění zatím neznáme, tak nezbývá než doufat,
že se závadu podaří odstranit co nejdříve.
Ing. Pavel Jílek, místostarosta města

Rada 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.
11. června 2018
(přítomno všech 5 členů rady města,
další přítomní: Ing. H. Dlouhá, M. Zatloukalová, M. Stránská,
DiS. – MěÚ, jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
 doporučuje zastupitelstvu města schválení účetní závěrky
města Budišov nad Budišovkou k 31. 12. 2017 dle přiložených dokumentů;
 doporučuje zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet
města za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2017 s vyjádřením „bez zjištěných
chyb a nedostatků“;
 bere na vědomíí výsledek hospodaření obchodní společnosti
Lesy Budišov nad Budišovkou, s.r.o. za I. čtvrtletí roku 2018
a bere na vědomíí výsledek hospodaření obchodní společnosti TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o. za I. čtvrtletí
roku 2018;
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2018 č. 14 ve výdajové části rozpočtu ve výši 376 445 Kč na straně výdajů
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
-376 445 Kč
3113 – 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
+ 60 000 Kč
113 – 5651 – Neinvestiční půjčené prostředky přísp. a podob. org.
+ 316 445 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2018 č. 15 v příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši 150 000 Kč
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4116 – Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR
+ 150 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
5512 – 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j. n. + 150 000 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2018 č. 16 v příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši 2 080 381,72 Kč:
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4116 – Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR (evr.
podíl)
+ 1 861 394,17 Kč
0000 – 4116 – Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR (nár.
podíl)
+ 218 987,55 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
5399 – 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j. n.
+ 2 080 381,72 Kč
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 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2018 č. 17 v příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši 302 500 Kč
o v příjmové části rozpočtu
3613 – 2132 – Příjmy z pronájmu ost. nemovit. věcí a jejich
částí
+ 302 500 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409 - 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
+ 302 500 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 18 v části
rozpočtu na straně příjmů a výdajů ve výši 36 640 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
0000 – 1122 – Daň z příjmů právnických osob za obce
+ 36 640 Kč
6399 – 5365 – Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF
+ 36 640 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 19 v části
rozpočtu na straně výdajů ve výši 31 000 Kč
6409 – 5901 – Nespeciﬁcká rezerva
- 31 000 Kč
3399 – 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví
+ 31 000 Kč
 doporučuje zastupitelstvu města převod pozemků z majetku města v k. ú. Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 4178 orná půda o výměře cca 2000 m2 za kupní
cenu:
- část o výměře cca 1 000 m2 za 76/m2 + DPH 21 %
- část o výměře cca 1 000 m2 za 100 Kč/m2 + DPH 21 %
parcela č. 4220 TTP – část o výměře cca 200 m2
parcela č. st. 819 zast. plocha o výměře 31 m2 za kupní cenu
82/m2
parcela č. 759/4 zahrada – část o výměře 48 m2 (dle GP
nově bude 759/13) a část o výměře 73 m2 (dle GP nově bude
759/12),
parcela č. 3568/2 ost. plocha část o výměře 5 m2 (dle GP
nově bude 3568/59 ) za kupní cenu 100/m2
parcela č. 4728 zahrada o výměře 786 m2
parcela č. 130 zahrada o výměře 416 m2 za kupní cenu
100/m2
 doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku parcela č. 129/4 zahrada o výměře 115 m2 k. ú. Budišov nad
Budišovkou, za cenu dle ZP – cena v místě obvyklá 13 400 Kč;
 schvaluje zveřejnění záměru města na směnu pozemků následně v k. ú. Budišov nad Budišovkou:
do vlastnictví MĚSTA Budišov nad Budišovkou postoupit
nemovitost:
- parcela č. 3584/2 ost. ploch – ost. komunikace o výměře
59 m2
z vlastnictví MĚSTA Budišov nad Budišovkou postoupit nemovitost:
- parcela č. 4899 ost. plocha o výměře 36 m2;
 schvaluje pronájem pozemků v majetku města v k. ú. Podlesí nad Odrou:
parcela č. 2268/29 ostatní plocha – část o výměře cca 240 m2
parcela č. 2268/27 ostatní plocha – část o výměře cca 60 m2
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za nájemné ve výši 300 Kč/rok;
 neschvaluje pronájem pozemků v majetku města v k. ú. Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 3870 TTP – část o výměře cca 3 000 m2
 schvaluje zveřejnění záměru města na pronájem pozemků
v majetku města v k. ú. Guntramovice:
parcela č. 1591 ost. plocha o výměře 3 345 m2
parcela č. 2021 ost. plocha o výměře 674 m2
parcela č. 122/1 ost. plocha část o výměře cca 450 m274 m2
 neschvaluje zveřejnění záměru města na pronájem pozemku v majetku města v k. ú. Guntramovice:
parcela č. 291 ost. plocha o výměře 161 m2;
 schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků
z majetku města v k. ú. Guntramovice:
parcela č. 591 ostatní plocha o výměře 441 m2
parcela č. 542 ostatní plocha o výměře 305 m2
parcela č. 86 zbořeniště o výměře 445 m2
parcela č. 87 TTP o výměře 203 m2
 schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků
z majetku města v k. ú. Podlesí nad Odrou:
parcela č. 153/4 trvalý travní porost o výměře 72 m2
parcela č. 2188/1 ostatní plocha o výměře 125 m2
 schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků
z majetku města v k. ú. Staré Oldřůvky:
parcela č. 1486/4 zahrada - část o výměře cca 45 m2
 schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků
z majetku města v k. ú. Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 4675 ostatní plocha o výměře 478 m2
parcela č. 4704 ostatní plocha o výměře 22 m2
parcela č. 4703 ostatní plocha o výměře 478 m2
parcela č. st. 30 část o výměře cca 30 m2
 neschvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků
z majetku města v k. ú. Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 4499 ostatní plocha o výměře 821 m2
parcela č. 4507 ostatní plocha o výměře 3168 m2;
 schvaluje zveřejnění záměru města na směnu pozemků:
do vlastnictví MĚSTA Budišov nad Budišovkou postoupit
z vlastnictví Obchodně zemědělské společnosti ZEMPOL,
spol. s r.o. nemovitosti v k. ú. Staré Oldřůvky:
- parcela č. 179/1 TTP – část o výměře cca 2 900 m2
- parcela č. 178/8 ostatní plocha o výměře 187 m2
- parcela č. 2137/1 ostatní plocha - část o výměře cca
116 m2
do vlastnictví Obchodně zemědělské společnosti ZEMPOL,
spol. s r.o. postoupit z vlastnictví MĚSTA Budišov nad Budišovkou nemovitost v k. ú. Budišov nad Budišovkou:
- parcela č. 4517 TTP o výměře 23 132 m2
 schvaluje zveřejnění záměru města na směnu pozemků
v k. ú. Budišov nad Budišovkou:
do vlastnictví MĚSTA Budišov nad Budišovkou postoupit
nemovitosti:
- parcela č. 2741/3 orná půda o výměře 394 m2
- parcela č. 4416 ostatní plocha o výměře 1 191 m2
z vlastnictví MĚSTA Budišov nad Budišovkou postoupit nemovitosti:
- parcela č. 4141 ovocný sad o výměře 1 203 m2
- parcela č. 4170 ostatní plocha o výměře 3 122 m2
 bere na vědomí zprávu o odpadovém hospodářství za rok
2017;
 schvaluje vyhlášení výběrového řízení a složení výběrové
komise na stavební práce v rámci projektu „Rekonstrukce
chodníků v oblasti ul. Dukelská I. etapa“;
 schvaluje zkrácení výpovědní lhůty NP ul. Křivá 672 (Enapo) ﬁrmy ROSA market, a to do 30. 6. 2018;

 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 1, na ulici náměstí Republiky
č. p. 159 v Budišově nad Budišovkou; jedná se o byt I. kategorie, nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 8. 2018 na dobu
určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku;
 schvaluje uzavření Mateřské školy Budišov nad Budišovkou v době hlavních prázdnin 30. 8. a 31. 8. 2018;
 schvaluje odměnu ředitelce Mateřské školy Mgr. S. Novotné a jednateli Lesy Budišov nad Budišovkou s.r.o. Ing.
J. Klusovi dle přiloženého materiálu;
 schvaluje udělení Ceny J. A. Komenského pro rok 2018 pro
navržené kandidáty Mgr. Naděždu Vondroušovou a Mgr.
Jana Vondrouše;
 schvaluje smlouvu o zajištění školení a ubytování
č. 20154/2018/MP mezi statutárním městem Ostrava a městem Budišov nad Budišovkou a pověřuje starostu města
podpisem této smlouvy;
 doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o zápůjčce mezi Městem Budišov nad Budišovkou a obchodní
společností Lesy Budišov nad Budišovkou, s.r.o. dle předloženého materiálu a doporučuje zastupitelstvu města pověřit
starostu podpisem smlouvy;
 schvaluje přílohu č. 4 ke Smlouvě o spolupráci ze dne
20. 6. 2012 uzavřenou se společností Nehlsen Třinec, s.r.o.
a pověřuje starostu města podpisem dodatku;
 doporučuje zastupitelstvu města schválit 15 členů zastupitelstva Města Budišov nad Budišovkou pro další volební období;
 bere na vědomí předloženou zprávu likvidační komise
města o provedené likvidaci majetku na základě provedené
inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2017 a bere na
vědomí předložené doklady k likvidaci majetku příspěvkových organizací (ZŠ, SVČ a TS) na základě provedené inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2017;
 schvaluje výsledek hospodaření města a příspěvkových organizací za I. čtvrtletí roku 2018;
 schvaluje zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků školní
družiny, jejíž činnost vykonává Základní škola Budišov nad
Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace, z 60 na
80 žáků a schvaluje zápis uvedených změn v Rejstříku škol
a školských zařízení.
25. července 2018
(přítomni 4 členové rady města,
omluven: R. Pecník,
další přítomní: Ing. H. Dlouhá, M. Stránská, DiS. – MěÚ,
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
 schvaluje podání žádosti o dotaci na regeneraci sídlišť v rámci programu „Regenerace veřejných prostranství na sídlištích
2018 – Státního fondu rozvoje bydlení“, schvaluje Smlouvu
o poskytování poradenských služeb č. 46/2018 mezi Městem
Budišov nad Budišovkou a EuroGrant Investment s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy;
 schvaluje podání žádosti o dotaci na modernizaci MŠ
v rámci programu IROP – 2.4. – MŠ – zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení,
schvaluje Příkazní smlouvu č. 49/2018 mezi Městem Budišov nad Budišovkou a BM asistent s.r.o. a pověřuje starostu
města podpisem této smlouvy;
 schvaluje udělení souhlasu ke změně nejvyššího povoleného počtu dětí v MŠ;
 schvaluje výsledek výběrového řízení na stavební práce v rámci projektu „Rekonstrukce chodníků v oblasti ul.
Dukelské I. etapa“ a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy s vítěznou ﬁrmou ROSIS s.r.o., Vrchní 43, 747 05
Opava 5, IČ 46576576;
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 schvaluje smlouvu o poskytování služeb nebo prací mezi
Českou republikou – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje a Městem Budišov nad Budišovkou dle přiloženého materiálu a pověřuje starostu města podpisem této
smlouvy;
 schvaluje výběrové řízení a složení výběrové komise na
dodavatele díla v rámci projektu „Přírodní zahrada pro ZŠ
v Budišově – Zahrada učitelka“;
 schvaluje přidělení bytu č. 1, I. kategorie, o velikosti
1+1, ul. náměstí Republiky, č. p. 159 v Budišově nad
Budišovkou, panu P. K. s nájemní smlouvou uzavřenou
od 1. 8. 2018 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského
zákoníku;
 schvaluje úpravu rozpočtu města rozpočtovým opatřením
č. 20 pro rok 2018 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu
ve výši 2 890 000 Kč
o na straně příjmů
0000 – 1211 – Daň z přidané hodnoty
+ 1 720 000 Kč
3639 – 2131 – Příjmy z přidané hodnoty
+ 120 000 Kč
3639 – 3111 – Příjmy z prodeje pozemků + 1 000 000 Kč
3723 – 2112 – Příjmy z prod. zboží
+ 30 000 Kč
3762 – 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subj.
+ 20 000 Kč
o na straně výdajů
1013 – 5613 – Neinv. půjčené prostředky neﬁnančním
+ 2 000 000 Kč
podnik. subjektům – právnickým osobám
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
+ 890 000 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města rozpočtovým opatřením
č. 21 pro rok 2018 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu
ve výši 75 0000 Kč:
o na straně příjmů
0000 – 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů
+ 75 000 Kč
o na straně výdajů
3233 – 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO
+ 75 000 Kč

 schvaluje rozpočtové opatření č. 22 v příjmové části rozpočtu pro rok 2018 v příjmové části rozpočtu ve výši
2 945 000 Kč
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
- 2 945 000 Kč
0000 – 4116 – Ostatní neinstiční přijaté transfery ze SR
ÚZ 103533063 – evropský podíl
+ 2 635 000 Kč
ÚZ 103133063 – národní podíl
+ 310 000 Kč
 schvaluje úhradu zájezdu pro seniory Města Budišov nad
Budišovkou v roce 2018 do výše 7 000 Kč;
 schvaluje zakoupení jednokotoučové rozmítací pily s příslušenstvím v ceně do 1 000 000 Kč bez DPH, s doﬁnancováním 50% z MAS Opavsko, z.s., schvaluje použití ﬁnančních
prostředků města Budišov nad Budišovkou ve výši 50 % na
zakoupení Jednokotoučové rozmítací pily s příslušenstvím
dle bodu č. 1 tohoto usnesení, schvaluje uzavření příkazní
smlouvy na zastupování příkazce Lesy Budišov nad Budišovkou s.r.o., organizační a administrativní zajištění celého
průběhu zadávacího řízení jako zakázky malého rozsahu
dle § 31, 27 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích
právních předpisů a pokynů poskytovatele dotace SZIF ČR
s příkazníkem SELLER MORAVIA s.r.o. a schvaluje použití ﬁnančních prostředků města Budišov nad Budišovkou
na odměnu příkazníka ve výši 24 200 Kč vč. DPH, za výkon
práv a povinností dle bodu č. 3 dle tohoto usnesení;
 rušíí zadávací řízení na stavební práce v rámci projektu „Stavební úprava ploch Halaškova náměstí a náměstí Republiky v Budišově nad Budišovkou“ na základě § 127 odst.
2 c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Podstatnou změnou okolností, která nastala po zahájení zadávacího řízení a kterou zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat ani ji nezpůsobil, je rekonstrukce vodovodu
a kanalizace v místech realizace, která neumožňuje včasné
předání stavby tak, aby byla dodržena podmínka ukončení
pokládání živičných vrstev k 30. 10. 2018.

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.
23. května 2018
(Přítomno 12 členů zastupitelstva města,
omluven: Ing. R. Kyncl, J. Rak, Ing. F. Vrchovecký,
další přítomní: MěÚ - Ing. H. Dlouhá, M. Zatloukalová,
Bc. G. Roháčová, DiS.,
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
 schválení programu, hlasování o každém bodu programu
zvlášť, veřejně, zdvižením ruky;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 schvaluje výsledek výběrového řízení – nabídku Komerční banky, a.s. Praha, na poskytnutí investičního úvěrového
rámce na ﬁnancování investičních akcí Města Budišov nad
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Budišovkou v období 2018 - 2022 ve výši 30 000 000 Kč,
schvaluje Smlouvu o úvěru na sjednaný účel, pověřuje starostu města podpisem Smlouvy a pověřuje vedoucí odboru
FaS průběžným předkládáním zpráv o čerpání investičního
úvěrového rámce;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Města Budišov nad
Budišovkou na období 2019 – 2023;
schvaluje účelovou dotaci na úhradu výdajů na činnost neziskové organizaci TJ Spartak Budišov nad Budišovkou, z.s.
na rok 2018 ve výši 120 000 Kč, schvaluje přiloženou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace a pověřuje starostu
města podpisem této veřejnoprávní smlouvy;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
schvaluje návratnou ﬁnanční výpomoc na předﬁnancování
projektu „Společně na horách“ ve výši předpokládané dotace 316 445 Kč, schvaluje přiloženou smlouvu o poskytnutí
návratné ﬁnanční výpomoci a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
schvaluje neinvestiční účelovou dotaci s vyúčtováním na
úhradu ﬁnanční spoluúčasti na projektu „Společně na horách“, reg. číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001116 pro
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Základní školu Budišov nad Budišovkou, p.o. v roce 2018
ve výši 60 000 Kč;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
schvaluje zprávu o činnosti ﬁnančního výboru za rok 2017;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
schvaluje plán činnosti ﬁnančního výboru na rok 2018;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
schvaluje zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2017;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2018;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
schvaluje usnesení rady města č. 927/18 ze dne 9. 4. 2018 ve
věci ukončení Smlouvy o spolupráci mezi obcemi Městem
Vítkov a Městem Budišov nad Budišovkou (vč. dodatků) ve
věci manažera Strategického plánu sociálního začleňování
na Vítkovsku uzavřenou dne 28. 4. 2016 k datu 1. 5. 2018
dohodou a pověřuje starostu města k podpisu dokumentu
směřujícímu k ukončení této smlouvy;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
rušíí usnesení zastupitelstva města ze dne 24. 6. 2015 v bodě
6 a) ve znění:
schvaluje odkoupení nemovitostí do majetku města v k.ú. Budišov nad Budišovkou:
pozemek p. č. st. 563 zast. plocha a nádvoří o výměře 3 683 m2,
jehož součástí je stavba s č. p. 484 – prům. objekt
pozemek p. č. st. 1080 zast. plocha a nádvoří o výměře 3 m2,
jehož součástí je stavba bez čp/če – jiná stavba
pozemek p. č. 2369/2 zahrada výměře 221 m2
za kupní cenu ve výši 930 000 Kč (+ daň z nabytí nemov. věci
+ provize RK)
V případě více zájemců pověřuje stanovením nejvyšší možné
kupní ceny radu města.
a rušíí usnesení zastupitelstva města ze dne 15. 3. 2017
v bodě 4 a) ve znění:
schvaluje převod pozemků z majetku města v k. ú. Budišov
nad Budišovkou:
parcela č. 4178 orná půda o výměře cca 2 000 m2 panu
M. M. za kupní cenu:
část o výměře cca 1 000 m2 za 76 Kč/m2 + DPH 21 %
část o výměře cca 1 000 m2 za 100 Kč/m2 + DPH 21 %
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. spočívající v právu Oprávněného
zřídit, provozovat, opravovat a udržovat Součásti distribuční soustavy nadzemní vedení nízkého napětí a betonového
sloupu 2x; věcné břemeno se bude zřizovat za jednorázovou
náhradu ve výši 1 000 Kč + DPH, věcným břemenem budou
zatíženy pozemky ppč. 4464, 4467 a 4344 v k. ú. Budišov
nad Budišovkou; pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; 1 nebyl přítomen hlasování
– R. Němec; usnesení bylo přijato)
schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnost č. IV-12-8013286/1, Podlesí, č. p. 110/9, Vysoudil,
vNN/kNN; věcným břemenem bude zatížen pozemek ppč.:
2212/4 a 2511, k.ú. Podlesí nad Odrou, věcné břemeno se
bude zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 1 000 Kč +
DPH; pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
schvaluje záměr vykoupit do majetku města nemovitosti
v k.ú. Budišov nad Budišovkou:
pozemek p.č. st. 563 zast. plocha a nádvoří o výměře 3 683 m2
jehož součástí je stavba s č. p. 484 – prům. objekt
pozemek p.č. st. 1080 zast. plocha a nádvoří o výměře 3 m2

jehož součástí je stavba bez čp/če – jiná stavba
pozemek p. č. 2369/2 zahrada výměře 221 m2
a schvaluje záměr o vykoupení nemovitosti za kupní cenu
ve výši 700 000 Kč bez zástavního práva;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje výši dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Budišov nad Budišovkou
pro rok 2018 dle přiloženého materiálu;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí dotace na akci
„Rekonstrukce chodníků v oblasti ul. Dukelská I. etapa“ ve
výši 400 000 Kč mezi Moravskoslezským krajem a Městem
Budišov nad Budišovkou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 souhlasíí s realizací záměru „Stavební úpravy stávajícího bytového domu a jeho přestavba na bytový dům se 4 sociálními
byty v Budišově nad Budišovkou – ul. Partyzánská 278“;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
dne 27. června
(Přítomno 14 členů zastupitelstva města,
omluven: Mgr. Petr Franěk, další přítomní: MěÚ - Ing. H.
Dlouhá, M. Zatloukalová, M. Stránská, DiS., J. Skalková, Lesy
– Ing. J. Klus, jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
 schválení programu, hlasování o každém bodu programu
zvlášť, veřejně, zdvižením ruky;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 Ing. R. Kyncl se omlouvá za pozdní příchod;
 schvaluje účetní závěrku města Budišov nad Budišovkou
k 31. 12. 2017 dle přiložených dokumentů;
(13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje Závěrečný účet města Budišov nad Budišovkou
za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017 s vyjádřením „bez zjištěných
chyb a nedostatků“;
(13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje Smlouvu o zápůjčce ﬁnančních prostředků ve
výši 2 000 000,00 Kč mezi Městem Budišov nad Budišovku
a obchodní společností Lesy Budišov nad Budišovkou, s.r.o.
dle přiloženého materiálu.
(13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 R. Pecník se omlouvá za pozdní příchod;
 schvaluje přijetí neinvestiční dotace ve výši 7 299 585 Kč
na realizaci projektu „Prevence kriminality v Budišově nad
Budišovkou, registr. č.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0008921“
poskytnutou na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace
č. OPZ/2.1/052/008921 – podpora z Operačního programu Zaměstnanost na období od 1. 7. 2018 až 30. 6. 2021
a schvaluje ﬁnanční spoluúčast na projektu ve výši 5 % poskytnuté dotace, tj. 364 979,25 Kč;
(14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 50 000 Kč, jejímž předmětem je
doﬁnancování nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města Budišov nad Budišovkou v roce 2018 a pověřuje starostu města podpisem této
smlouvy;
(14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje převod pozemků z majetku města:
o k. ú. Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 4220 TTP – část o výměře cca 200 m2 manželům
P. a L. J. za kupní cenu 70 Kč/m2;
parcela č. st. 819 zast. plocha o výměře 31 m2 manželům
A. a J. H. za kupní cenu 82 Kč/m2;
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parcela č. 759/4 zahrada – část o výměře 48 m2 (dle GP
nově bude 759/13) a část o výměře 73 m2 (dle GP nově bude
759/12), parcela č. 3568/2 ost. plocha část o výměře 5 m2
(dle GP nově bude 3568/59 ) manželům V. a L. G. za kupní
cenu ve výši 100 Kč/m2;
parcela č. 4728 zahrada o výměře 786 m2, parcela č. 130 zahrada o výměře 416 m2 paní B. V. a paní L. G. za kupní cenu
ve výši 100 Kč/m2;
parcela č. 4675 ostatní plocha o výměře 478 m2 paní L. G. za
kupní cenu ve výši 100 Kč/m2;
parcela č. 4704 ostatní plocha o výměře 22 m2, parcela
č. 4703 ostatní plocha o výměře 478 m2 paní B. J. za kupní
cenu ve výši 100 Kč/m2;
parcela č. st. 30 část o výměře cca 30 m2 panu P. T. za kupní
cenu ve výši 100 Kč/m2
o k. ú. Guntramovice:
parcela č. 306 ost. plocha - část o výměře cca 250 m2 manželům I. a E. S. za kupní cenu 6 Kč/m2
parcela č. 770 ost. plocha - část o výměře cca 100 m2
parcela č. 771/1 ost. plocha - část o výměře cca 550 m2
obě parcely do podílového spoluvlastnictví - manželům
K. a B. Š. ve výši 1/2, paní M. B. podíl ve výši 1/6, paní
D. J. podíl ve výši 1/6 a paní B. K. podíl ve výši 1/6 za kupní
cenu 67 Kč/m2
o k. ú. Podlesí nad Odrou:
parcela č. 153/4 trvalý travní porost o výměře 72 m2
parcela č. 2188/1 ostatní plocha o výměře 125 m2 panu M. H.
za kupní cenu ve výši 67 Kč/m2
o k. ú. Staré Oldřůvky:
parcela č. 1486/4 zahrada - část o výměře cca 45 m2 paní
V. J. za kupní cenu ve výši 67 Kč/m2
(13 pro, 0 proti, 1 se zdržel – Ing. P. Jílek; usnesení bylo
přijato)
 neschvaluje
u převod pozemků z majetku města v k. ú. Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 4499 ostatní plocha o výměře 821 m2
parcela č. 4507 ostatní plocha o výměře 3 168 m2
parcela č. 4697 ost. plocha o výměře 607 m2
parcela č. 226 zahrada o výměře 450 m2
parcela č. 3563/1 ost. plocha o výměře 4 074 m2
parcela č. 3847 lesní pozemek o výměře 7 809 m2
(14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje směnu pozemků v k. ú. Budišov nad Budišovkou:
do vlastnictví MĚSTA Budišov nad Budišovkou postoupit
z vlastnictví pana Ing. R. K. nemovitost:
parcela č. 2741/3 orná půda o výměře 394 m2
parcela č. 4416 ostatní plocha o výměře 1191 m2
hodnota pozemků dle znaleckého posudku 60 000 Kč
z vlastnictví MĚSTA Budišov nad Budišovkou do vlastnictví pana Ing. R. K. postoupit nemovitost:
parcela č. 4141 ovocný sad o výměře 1 203 m2
parcela č. 4170 ostatní plocha o výměře 3 122 m2
hodnota pozemků dle znaleckého posudku: 59 000 Kč;
(13 pro, 0 proti, 1 se zdržel – Ing. R. Kyncl; usnesení bylo
přijato)
 schvaluje směnu pozemků v k. ú. Budišov nad Budišovkou:
do vlastnictví MĚSTA Budišov nad Budišovkou postoupit
z vlastnictví pana M. M. nemovitost:
parcela č. 3584/2 ost. ploch – ost. komunikace o výměře
59 m2
z vlastnictví MĚSTA Budišov nad Budišovkou do vlastnictví pana M. M. postoupit nemovitost:
parcela č. 4899 ost. plocha o výměře 36 m2;
(14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
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 schvaluje výkup pozemku parcela č. 129/4 zahrada o výměře 115 m2 k. ú. Budišov nad Budišovkou od paní L. G. za
cenu dle ZP – cena v místě obvyklá 13 400 Kč;
(14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8011564/2, Budišov nad Budišovkou, zahrádky,
p. O., kNN. pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s.; věcným
břemenem bude zatížen pozemek ppč. 619/2 zahrada, k.ú.
Budišov n/B.; věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou
náhradu ve výši 3 000 Kč + DPH (3 630 Kč) a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy;
(14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 bere na vědomíí sdělení ﬁrmy A-interiéry s.r.o. k usnesení
ZM týkajícího se odkoupení nemovitostí v k.ú. Budišov nad
Budišovkou:
pozemek p. č. st. 563 zast. plocha a nádvoří o výměře 3 683 m2,
jehož součástí je stavba s č. p. 484 – prům. objekt
pozemek p. č. st. 1080 zast. plocha a nádvoří o výměře 3 m2,
jehož součástí je stavba bez čp/če – jiná stavba
pozemek p. č. 2369/2 zahrada výměře 221 m2
(14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 R. Němeček se omlouvá za dřívější odchod;
 bere na vědomí vyúčtování dotace Charity Odry za rok
2017 a statistické hlášení o poskytování pečovatelské služby
v roce 2017;
(13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 bere na vědomí zprávu o odpadovém hospodářství za rok
2017;
(13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje počet členů zastupitelstva města Budišova nad
Budišovkou pro další volební období, a to 15 zastupitelů.
(13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)

Udílení plakety
J. A. Komenského
Letos Rada města opět udělovala ocenění za pedagogickou činnost. Tentokráte byli za svou záslužnou a dlouholetou práci s dětmi oceněni plaketou Jana Amose Komenského dva pedagogové,
a to manželé Naděžda a Jan Vondroušovi. Stručné přiblížení jejich profesní dráhy naleznete v příspěvku školy věnovaném školní akademii, na níž jsou tato ocenění slavnostně předávána.
Děkujeme manželům Vondroušovým za všechna léta, která věnovali (a vlastně stále věnují) náročné a mnohdy nedoceněné
práci na pedagogickém poli, ať už v dětském domově či ve
školství, a přejeme hodně úspěchů v práci s dětmi i v dalších
letech.
Rada města
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ZPRÁVY MĚSTSKÉ POLICIE

Některé události řešené Městskou policií v Budišově n/B.
5. 5. 2018 – 21.45 hod.
Na služebnu MP bylo telefonicky oznámeno že v parčíku
u nám. Republiky tři osoby
kopají do ležícího muže. Na
místě hlídka MP zjistila, že
se jedná o muže bez domova,
který uvedl, že byl napaden
a má velké bolesti hlavy. Na
místo byla přivolána sanitka
RZS a PČR.
Případ byl strážníky zadokumentován a předán PČR
k dalšímu šetření.
9. 5. 2018 – 20.30 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byla na autobusovém nádraží zjištěna osoba, která zde leží na lavičce, je v silně
podnapilém stavu, nekontroluje své jednání a je nebezpečná
sama sobě. Při orientačním měření alkoholu v dechu nadýchala
2.96 promile.
Na základě těchto skutečností, bylo rozhodnuto o převozu na
PAZS v Opavě.
13. 5. 2018 – 15.10 hod.
Kontrolou veřejného pořádku ve městě byl na místním hřbitově zjištěn na hrobním místě ležící muž v silně podnapilém
stavu, kdy nekontroluje své jednání a je nebezpečný sám sobě
a nezvládá chůzi. Při orientačním měření alkoholu v dechu nadýchal 3.66 promile.
Na základě těchto skutečností, bylo rozhodnuto o převozu na
PAZS v Opavě.
17. 5. 2018 – 17.15 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byla opět na
autobusovém nádraží zjištěna osoba, která zde leží na lavičce,
je v silně podnapilém stavu, nezvládá motoriku, nekontroluje
své jednání a je nebezpečná sama sobě. Při orientačním měření
alkoholu v dechu nadýchala 2.99 promile.
Na základě těchto skutečností, bylo rozhodnuto o převozu na
PAZS v Opavě.
21. 5. 2018 – 12.29 hod.
Hlídka MP přijala tel. oznámení, že již několik dnů neviděl
svého známého, kterého pravidelně vídává a on mu pomáhá
s jeho nemocnou manželkou. Po příjezdu hlídky MP na místo
se tato snažila zvoněním a boucháním na dveře zkontaktovat
tuto osobu, ale to se jí nepodařilo. Následně bylo zjištěno, že
náhradní klíče od bytu má i osoba, která podala oznámení,
a proto byla hlídkou kontaktována, a poté co se dostavila na

místo, byt otevřela. Po vstoupení do bytu, bylo zjištěno, že se
zde hledaná osoba nachází, ale již nejeví známky života.
O tomto zjištění byla neprodleně přes tísňovou linku vyrozuměna Policie ČR, která se dostavila na místo a celou věc si
převzala.
26. 5. 2018 – 18.20 hod.
Bylo na stanici MP, oznámeno, že v jednom bytě pro osoby
chráněného bydlení se nachází muž, který zde nemá co dělat.
Následnou kontrolou místa bylo zjištěno, že se jedná o staršího
muže, který zde nemá trvalé bydliště ani jiný právní nárok se
zde nacházet, a proto ho hlídka vyzvala, aby tento byt opustil,
což dobrovolně učinil a odešel.
29. 5. 2018 – 18.00 hod.
Městská policie přijala oznámení, že u domu na ulici Berounská se nachází podnapilá osoba, která je zraněná na hlavě
a krvácí. Hlídka na místě zjistila, že se zde jedná o osobu bez
domova, která má krvavé poranění na hlavě a koleni, a proto
byla na místo přivolána sanitka RZS Vítkov, která tohoto muže
ošetřila a následně odvezla do nemocnice v Opavě.
12. 6. 2018 – 19.14 hod.
Přijala hlídka Městská policie oznámení, že od benzínové pumpy směrem k ﬁalovému domu leží nezletilé dítě zřejmě v podnapilém stavu. Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že se zde nachází tři osoby, z nichž dvě nesou zjevně bezvládné tělo chlapce.
Zjistily též, že tento chlapec je v silně podnapilém stavu a že již
byla na místo přivolána sanitka RZS. Po tomto zjištění byla na
místo přivolána i hlídka PČR, která si věc na místě převzala.
22. 6. 2018 – 12.44 hod.
Přijala hlídka Městská policie oznámení od IZS Hasičů hlášení, že v Podlesí hoří přízemní budova.
Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že zde hoří budova, která
zde dříve sloužila jako sklad sena, ale již několik let je prázdná a opuštěná. Budova zde byla již celá zachvácená plameny
a zcela zničena. Hlídka na místě zajišťovala místo před vstupem nepovolaných osob a po uhašení požáru z místa odjela.
30. 6. 2018 – 16.15 hod.
Byla hlídka Městská policie požádána OO PČR Vítkov o výjezd do obce Staré Oldřůvky, kde má docházet ke sporům mezi
sousedy. Hlídka na místě zjistila, že se zde jedná o spor mezi
dvěma sousedy o pozemek a zídku na něm postavenou. Tuto
zídku jeden ze sousedů zboural, a tím zde vznikla škoda, jejíž
výši nebyl poškozený schopen vyčíslit. Jelikož se obě strany
nebyly schopny na místě dohodnout, bylo jim doporučeno, aby
věc dále řešili správní nebo soudní cestou. S tímto výše jmenovaní souhlasili a spor dočasně ukončili.
Grečmal Jaroslav, vedoucí strážník MP

TESPORT

Novinky ze společnosti
TeSport Budišov nad Budišovkou, s. r. o.
V měsíci červnu proběhla v kotelně B5 na Sídlišti 710 výměna
rozvodů teplé vody. Jednalo se o výměnu morálně i technicky
zastaralého kovového potrubí za nové plastové. Byly vyměněny trubky teplé vody přímo v kotelně a také ve staré uhelné

kotelně až po napojení na větve vedoucí ze staré kotelny dále
do bytových domů na sídlišti. Práce byly provedeny během
dvou dní, po dobu montážních prací bylo nutno omezit dodávku teplé vody. Odstávka dodávky teplé vody trvala vždy od
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rána do odpoledne s tím, že pracovníci ﬁrmy na náš požadavek provedli provizorní propojení potrubí, aby alespoň večer
a v noci z 13. na 14. června byla teplá voda pro obyvatele sídliště k dispozici. Na tomto místě bych chtěl poděkovat obyvatelům sídliště za trpělivost při omezení poskytovaných služeb.
V půli června se k nám konečně podařilo dostat ﬁrmu, která
provádí údržbu umělých sportovních povrchů a bylo provede-

no kompletní vyčištění, odmechování a údržba umělého trávníku vedle fotbalového hřiště. Těsně po provedených pracích
plocha vypadala, jako kdyby na ni napadl čerstvý sníh, ale ve
skutečnosti se jednalo o křemičitý písek, který napomáhá udržovat „travní chlup“ vzpřímený a zpomaluje se tak proces sešlapávání povrchu.
Ing. Slavomír Jaššo, jednatel společnosti

ŠKOLSTVÍ

Školní akademie 2018
Letošní školní akademie byla velmi vydařená. Soudím tak jednak z opravdu téměř přeplněného sálu, jednak také z příležitosti ocenění dvou významných pedagogických osobností našeho města, jejichž zásluhy níže uvedeným způsobem vystihla
také skvělá učitelka, paní Hana Hladišová:
Bývá dobrým zvykem ocenit na naší školní akademii pedagogické pracovníky, kteří svou prací a většinou i způsobem života
významně přispěli k rozvoji školství v našem městě. Letos je
náš výběr svým způsobem originální – jedná se totiž o manželskou dvojici – paní Naděždu Vondroušovou, dosavadní ředitelku Dětského domova v Budišově, a pana Jana Vondrouše, ještě
v loňském školním roce ředitele Základní školy v Budišově nad
Budišovkou.
Již jako manželé se přistěhovali do našeho města v roce 1978
a od 1. září začali oba pracovat v místní základní škole. Paní
Naďa Vondroušová nejprve jako vychovatelka ve školní družině, postupem času také jako učitelka. Od 1. září 1988 pak
nastoupila jako vychovatelka v Dětském domově v Budišově
a od roku 2002 po vyhraném výběrovém řízení zde již pracovala jako ředitelka. Dá se říct, že tato práce se jí stala v dobrém
slova smyslu osudnou, je totiž srdcem „domovák“. Domovem
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stále žije, domovským dětem dává víkendy, pátky, svátky, Vánoce… Za dobu jejího působení prošlo budišovským domovem 143 dětí a většina z nich se k manželům Vondroušovým
dodnes hlásí. Tato práce je i úředně stále náročnější, budišovský domov dětí má ale i její zásluhou v Moravskoslezském
kraji velmi dobré renomé. Zasloužila se o rozsáhlé rekonstrukce obou budov, vybudování hřiště, bazénu i cvičného bytu.
V březnu 2013 byla mezi 25 pedagogickými pracovníky, kteří
byli oceněni v rámci celého Moravskoslezského kraje.
Pan Jan Vondrouš má životní pouť podobnou, jen s tím rozdílem, že zůstal věrný základnímu školství. 1. září 1978 nastoupil
do budišovské základní školy jako učitel matematiky a tělesné
výchovy. Vždy patřil mezi respektované, spravedlivé a uznávané pedagogy. Myslím, že v tomto sále nenajdeme příliš jedinců,
kteří by i po letech nevzpomínali na jeho hodiny tělocviku nebo
matematiky. Od roku 1990 se pak stal ředitelem naší školy a vydržel v této náročné a odpovědné funkci až do svého odchodu
do důchodu v loňském školním roce. I on se velkou měrou zasloužil o rekonstrukci budovy školy, o vybavenost tříd, o dobré
jméno školy. A tak jako bývalí žáci s úctou a respektem vzpomínají na svého učitele, vzpomínají dnes i jeho bývalí kolegové
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a spolupracovníci na svého „šéfa“. Spravedlivého, opět hodného
respektu a úcty, majícího vždy na prvním místě zájem dětí, sportovce, dobrého pedagoga a člověka.
Školní akademie trvala téměř dvě plné hodiny, je zaznamenána na DVD, které je možné koupit u paní Schilderové, která je
zpracovala, za symbolický poplatek 20,- Kč. Je nutné ale hlavně
říci, že jde především o práci, píli a houževnatost Vašich dětí,

které tvrdě pracovaly pod vedením svých vyučujících a dále režisérek akademie, Mgr. Jiřinky Holleschové a Martiny Pončíkové. Role moderátorů se beze vší pochyby skvěle zhostili žáci
IX. třídy – Venda Suffnerová a showman Danek Holub.
Tímto všem, žákům, pedagogům i oceněným skládám hold
a přeji mnoho dalších šťastných chvil, jako byla tato „akademická“, ve škole i v životě.
Mgr. Natálie Jaššová, ředitelka školy

O čem je (možná hlavně) inkluze?
Aneb povzdechy věčného optimisty…
Tento „školní“ článek podporující myšlenku inkluze nemá být
holdem ani vyzdvihováním myšlenky tzv. společného (neboli inkluzivního) vzdělávání, nemá se snažit přesvědčit o tom,
proč je třeba vzdělávat všechny lidi/děti ve škole stejně. Naopak je veskrze a jenom názorem ředitelky místní základní
školy a vůbec se s ním nemusí nikdo ztotožnit. Nicméně je nutné poukázat i na jiné oblasti společného vzdělávání, než na ta
nejproblematičtější a nejvíce negativně zmiňovaná (Aspergerem počínaje, iniciátorem štrasburského kotrmelce konče…).
České školství drželo ještě v 90. letech minulého století řadu
priorit a úspěchů v oblasti vzdělávání. Někdo může velebit
komunisty za systematičnost, osobně bych se spíše přiklonila
k verzi, že separace a výsledky v tzv. hlavním proudu vzdělávání (tzn. bez speciálních škol) byly opravdu skvělé – tohle
ovšem pouze v rovině teoretických znalostí žáků, nicméně
změna systému vzdělávání, změna politického režimu, nenadálá svoboda ve všem a zejména překotné změny společnosti
jaksi nastavily zcela jiný směr. To, co bylo dříve velmi hlídané,
kontrolované, někdy až uzavřené, se dostávalo na povrch, čím
dále více laiků i odborníků z různých oblastí začalo promlouvat, zpochybňovat výsledky, mluvit o „kompetencích“ apod.
Někdy méně, jindy více úspěšně. Různým způsobem pak na
toto reagovali ministři školství, kterých je ovšem taková řada,
že každý z nás bez problémů jmenuje jistě alespoň 4 z nich…
Těžko říci, kdo přiměl paní Valachovou k myšlence inkluzivního vzdělávání. Kteří promlouvači ovlivnili její rozhodnutí a návrh novel Školského zákona či Vyhlášky o speciálním
vzdělávání. Těžko říci, zda to bylo dobré či nikoliv. To ukáže
čas. Já však chci tady promluvit o věci, kterou jistě inkluzivní
vzdělávání umožnilo.
Již dříve se na místní základní škole vzdělávala Hanka Hamerková, dívka s těžkým tělesným postižením, která jen díky pochopení vedení školy a pedagogů mohla úspěšně školu absolvovat. Škola jí skýtala mnohé radosti a uspokojení v náročném
každodenním životě. Mj. školu ale mohla absolvovat také díky
pochopení ostatních spolužáků, díky pedagogickému asistentovi. A to snad myšlenka inkluzivního vzdělávání nebyla ani
v plenkách.

Dnes nemáme situaci o moc snazší. I dnes chceme vzdělávat
děti s těžkým handicapem, jejichž rodiče o to mají zájem – jedním z nich, který naši školu navštěvuje, je Kuba Bačkovský.
Jen díky víře rodičů v boj s nemocí, díky dobrým pedagogů
a asistentům pedagoga je jeho prozatímní školní kariéra skutečně úspěšná. Je nutné dodat, že Kuba je bojovník, do školy se
těší, a kdo by nebyl rád za žáka, který má rád svou třídu, paní
asistentku, učitelku… Musím zde poznamenat, že dříve by
vzdělávání Kuby v běžné třídě ZŠ nebylo tak snadné – spadal
by dle vyšetření automaticky do péče speciální školy (Vítkov,
Opava), s pravidelným dojížděním, přesuny apod. Díky možnosti plnit povinnou školní docházku v místě, DÍKY INKLUZI, je už toto ale možné bez legislativních procesů. Ano, stále
je za tím hromada papírů, které musí vyplňovat třídní učitelka,
vedení školy, výchovný poradce, ale INKLUZE napomohla
tomu, aby se děti, jako je Kuba, jejichž rodiče mají zájem o to,
aby se vzdělával ve SVÉ BĚŽNÉ TŘÍDĚ, SE SVÝMI KAMARÁDY, skutečně v takové škole vzdělával. Díky inkluzi
máme peníze na asistenta pedagoga, na některé pomůcky, díky
inkluzi se ale také učíme novým metodám, přístupu, spolupráci… A to všichni. Učitelé, vedení školy. Řešíme najednou další
věci, které se prostě řešit musí – bezbariérový přístup do školy,
bezbariérové WC, schodolez…
Za bezbariérovost budovy na Halaškově náměstí (realizována
u vchodu od kulturního domu formou vstupních vrat, bezbariérového nájezdu přes školní dvůr, bezbariérovým WC dle platných
norem) bych na tomto místě chtěla velmi, ale opravdu velmi poděkovat místním Technickým službám, které díky svým pracovníkům zajistily hladký a téměř bezproblémový průběh stavebních úprav, a to i v rámci běžícího školního roku. Na jejich pracovníky je opravdu spoleh a jsem za tuto spolupráci moc ráda.
Dále velmi děkuji všem pedagogům, kteří myšlenku inkluze
zcela nezavrhli. Je to těžké, náročné na čas, na přípravy, je to
vyčerpávající. Ale náročnost práce nás všechny posouvá dál
a nutí přemýšlet. Nutí přemýšlet i děti a spolužáky o tom, jak
Kubovi pomoci.
A i o tomto (hlavně) je inkluze.
Natálie Jaššová, ředitelka školy

Střípky radosti
Prožitek – to je to slovo. Slovo, které ve svém slovníku použijeme
jen zřídkakdy. Život nám ale těchto prožitků každý den dopřává
plnou náruč. Každý z nás prožívá daný okamžik, danou chvíli
jinak. Radostně, smutně, někoho daná situace či chvíle nechává
ledově klidným a jiný „má husí kůži“ nebo „ho mrazí po zádech“.
Asi nejvíce prožíváme chvíle strávené se svými dětmi. Ty chvíle,
kdy mnohým stéká slza po tváři, slza plná smutku a jindy ta samá
slza, která má příchuť radosti někdy až dojetí.

Jarní vystoupení dětí z mateřské školy je chvíle plná těchto prožitků. Právě těch prožitků kdy má člověk úsměv na tváři a přitom
slzu v oku. Chvíle, kdy jste neskutečně šťastni a máte onu husí
kůži a jste ten nejpyšnější rodič na zemi. I pro děti jsou tyto chvíle
plné prožitků … radosti, strachu, nadšení, očekávání, … a to jen
kvůli vám. Vám patří právě toto jejich vystoupení, jejich úsměv
i slzičky. To vše dělají jen a jen pro vás z lásky. ♥
Bc. Zdeňka Sventková, učitelka MŠ
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Na návštěvě u indiánů
Od 18. 6. do 29. 6. 2018 v naší mateřské školičce probíhal Indiánský projekt. Cílem tohoto projektu bylo v dětech povzbudit
radost se vzdělávat, poznávat život jiných národností, přiblížit
kulturu na jiném místě, než je u nás doma. Také jsme rozvíjeli
naše ekologické zaměření – děti třídily v indiánské vesničce
odpad, rozpoznávaly různé druhy bylinek, malovaly obrázky
trávou a kytičkami.
Děti si projekt užily, byly nadšené z výroby indiánských čelenek, náramků, korálů, tomahavků, dýmek, kostýmů. V každé
třídě bylo postaveno teepee a děti kolem něj měly každý den
kmenové rady. Bubnovaly na africké bubny, poslouchala se

indiánská hudba. Zkrátka celá školička se proměnila v indiánskou vesnici. Dokonce i paní učitelky byly indiánské náčelnice.
Vyvrcholením našich projektových dnů bylo shrnutí všeho, co
se děti naučily na zahradě naší školky. Děti měly plnit úkoly např. zvládnutí indiánského pokřiku – procvičení mluvidel
dětí, úklid vesničky – umět třídit materiál a odpady, rozpoznání
léčivých bylin, hod tomahavkem, střelba z luku, šaman je pokreslil válečnými barvami kmene ….
Toto dopoledne bylo příjemným zakončením celé návštěvy za
indiány. Děti si odnesly spoustu zážitků a vědomostí.
Zdeňka Šmahelová, učitelka MŠ

Školní výlety v MŠ
Přiblížil se konec školního roku a nastal dětmi tolik oblíbený čas, čas výletů. Nejmladší děti ze třídy „Myšiček“
lákal vláček, a tak se vydaly na výlet do Svatoňovic.
Střední děti „Vrabečci“ a „Včeličky“ ze Svatoňovic se
jely podívat do Pradědovy galerie v Jiříkově. Těšily se
na jízdu autobusem, dobroty z batůžků, užily si dřevěné
kolotoče a rozhlednu.
Nejstarší děti „Broučky“ a „Čertíky“ čekala farma plná
zvířátek v Horní Loděnici. Líbila se jim jízda na koni,
milý osel a srandovní lamy. Mohly si pohladit kozy,
ovce, prasátka, křečky, morčátka i chlupáče králíčky.
Na závěr utratily penízky za dobroty v bufetu a hurá
domů.
Všem dětem přálo počasí, a tak si mohly zazpívat cestou
domů: Sláva, nazdar výletu, nezmokly jsme, už jsme tu!
Pavla Hasalová, učitelka MŠ

Plavání se školkou
V loňském roce se poprvé děti
z mateřské školy v Budišově nad
Budišovkou mohly přihlásit na
kurz plavání. V tomto školním
roce se nám povedlo uskutečnit
podzimní a jarní kurz plavání
celkem pro 16 dětí. Prvním zážitkem, který na děti čekal, byla
jízda hasičským autem do Turistcentra ve Dvorcích. Na bazénu se
děti postupně seznamovaly s no-
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vými pomůckami na plavání, učily se plavecké styly, ale i dováděly a hrály si. Po absolvování kurzu získají děti kladný
vztah k vodě, nebojí se vody ani potápění a zvládnou i kratší
vzdálenost uplavat již bez pomůcek. Hlavním smyslem plavání je u malých dětí prevence utonutí a to se nám povedlo
splnit. Na závěr dostanou děti sladkou odměnu a diplomy.
Velké díky za pomoc při organizaci patří paní asistentce Hance Košarišťanové a Lucii Jakelové. A v neposlední řadě moc
děkujeme panu Uvírovi ze spolku dobrovolných hasičů Budišov nad Budišovkou za odvoz dětí na bazén.
Kateřina Vlková, učitelka MŠ

Žlutý sluníčkový den
První týden měsíce června proběhl v mateřské škole projektový den pod názvem: „Žlutý sluníčkový den“. Po celý týden
jsme si povídali o jaru, společně malovali a vytvářeli sluníčka,
zpívali písničky, tancovali a recitovali básničky. Děti v určený
den přišly ve žlutém tričku a celá školka zazářila sluníčkovou
barvou. Za úkol s rodiči si děti donesly sluníčka, která vyzdobila chodbu naší školky.

Nejvíce se děti těšily na školní zahradu, kde s paní učitelkou
plnily různé disciplíny na označených stanovištích. Např. malování křídou na chodníku, řešení hádanek, skládání puzzle,
klouzání po skluzavce, běh kolem překážek, zpívaly a tančily,
zdobily stromy a na závěr si zaskákaly v pytli pro sladkou odměnu. Děti si užily krásný jarní den plný her a zábavy.
Marie Kadrnožková, učitelka MŠ

Den dětí v mateřské škole
Mezinárodní den dětí je jedním z nejkrásnějších svátků v roce.
Slaví se společně s příchodem tepla a sluníčka, aby měly radost
děti celého světa. Každý rok se proto těší právě na tento svátek.
V pátek 1. června 2018 se dočkaly i děti z MŠ v Budišově nad
Bud. Na obloze sluníčko a na zahradě MŠ začalo školní zápolení. Děti společně s paní učitelkami absolvovaly na označených
stanovištích disciplíny jako skákání v pytlích, prolézání kruhy,
závody v jízdě s vozíčky, skákání na skákacích míčích, hod na
cíl, lovení vršků z PET lahví a další. Všichni závodili s elánem

a odhodláním zvítězit. Po vystřídání všech označených stanovišť nastalo vyhodnocení. Za obrovskou odvahu a úsilí patřila
sladká odměna všem dětem – cukrová vata a balíček sladkostí.
Všichni byli spokojeni s pěkně sportovně stráveným a zábavným dnem. Na závěr hudba, tanečky, kreslení na chodník, hry,
relaxace, pořádné osvěžení od paní kuchařky a pak jen úklid
s pomocí paní uklízeček. A tak se všichni můžeme těšit na příští svátek dětí celého světa. Ale hlavně těch našich!
Jana Jüstelová, učitelka MŠ
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Brzy budu školákem
Pátek 29. června 2018 byl pro předškoláky z naší mateřské
školy „velkým dnem“. Tímto dnem děti ukončily jednu etapu
svého života – etapu nezávazného zlatého věku dětství, bezstarostného hraní, poznávání okolního světa a experimentování.
V září nového školního roku usednou děti do školních lavic,
aby získaly vzdělání potřebné pro svůj budoucí život.
Budoucí prvňáčky jsme chtěli představit vedení základní školy, učitelům, ale také široké veřejnosti. Proto jsme se poslední
školní den společně s žáky základní školy sešli před městskou
radnicí, kde naši předškoláci byli všem představeni a slavnost-

ně pasováni na „školáky“. Své pomyslné žezlo v podobě šerpy
jim předali absolventi základní školy. Tímto jim velmi děkujeme.
Chtěli bychom popřát našim budoucím prvňáčkům hodně
štěstí ve školních lavicích, ať jejich dlouhá cesta za poznáním
a vzděláním je poseta jen samými radostnými událostmi, a jak
jsme již dětem před úřadem popřáli, věříme, že z nich vyrostou
moudří, hodní a slušní lidé, na které budou v budoucnu pyšní
nejen jejich rodiče, ale také učitelé.
Simona Novotná, ředitelka MŠ

5 medailí z cyklistické soutěže v Čeladné
Každoročně se s dětmi účastníme cyklistické soutěže a duatlonu v Dětském domově v Čeladné. I letos jsme díky pečlivému tréninku před soutěží a dobré motivaci dětí přivezli několik medailí. V cyklistické soutěži v mladší kategorii do 12 let
jsme obsadili celé stupně vítězů – na 1. a 2. místě byli sourozenci Vojta a Štěpán
a 3. skončila Nela. Ve
starší kategorii 12 - 15
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let získala skvělé 3. místo Sára, předběhli ji jen dva starší chlapci. V každé z kategorií soutěžilo více než 25 dětí
z 9 dětských domovů, takže úspěch našich závodníků je o to
cennější.
Duatlon byl určen pro děti nad 15 let a skládal se z 2x 3 km na
kole a 2x 1 km běžecké části. Získali jsme stejně jako v minulém
roce 1. místo díky Alexovi, duatlon navíc na 3. nehodnoceném
místě dokončil Čestmír, který si soutěž vyzkoušel mimo oﬁciální pořadí, protože mu ještě není 15 let.
Všem, kteří reprezentovali náš dětský domov i sami sebe, blahopřejeme k úspěchu.
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Mezinárodní sportovní hry dětí z dětských domovů
Velkého sportovního úspěchu dosáhl chlapec z našeho dětského domova v atletických disciplínách na Mezinárodních
sportovních hrách dětí z dětských domovů, který se letos konal v Ostravě v dějišti Zlaté tretry – na Městském stadiónu
ve Vítkovicích. I díky prostředí stadiónu si děti soutěž velmi
užily, úroveň soutěži dodalo také využití technického zázemí,
časomíry a kvaliﬁkovaných rozhodčí.
Alex se na soutěž kvaliﬁkoval díky výsledkům ve vrhu koulí
a běhu na 100 metrů v regionálním kole v Ostravě a v celorepublikovém kole sportovních her v Tachově. Ve vrhu 4 kg
koulí byl s pokusem 12,20 m nejlepší. Vrh koulí navíc vyhrál
jak v regionu, tak na republice v Tachově a poté i na mezinárodních hrách, techniku vrhu si navíc natrénoval sám. V běhu
na 100 metrů skončil v Tachově ve ﬁnálovém rozběhu až 4.,
ale díky tomu běžel v Ostravě chlapeckou štafetu. Alexova
štafeta zaběhla 4x100 m v čase 49:80 a prohrála až ve ﬁniši
o 44 setin vteřiny s kluky ze Slovenska.
V součtu všech disciplín zvítězila reprezentace Česka (188 bo-

dů) před Slovenskem (140) a Maďarskem (81). Další dvě výpravy, rumunská a polská, se nezúčastnily.
Alexovi za jeho sportovní výkon gratulujeme a přejeme mu do
budoucna další dobré sportovní i studijní výsledky.

Talent La Sophia a gymnastická soutěž
Na výběrovém konkurzu do projektu Talent La Sophia Yvetty
Blanarovičové uspěli v červnu v Olomouci 4 chlapci z dětského domova. Čestmír, Kristián, David a David díky tomu 16. 7.
mohli odjet na fotbalové soustředění v Benešově u Prahy a budou
v příštím roce podpořeni Nadací La Sophia také ﬁnančně. Na soustředění i během trvání projektu nadace hodnotí nejen sportovní
talent dětí, ale stejnou měrou také jejich chování, školní prospěch

nebo dodržování správného životního stylu a režimu dne. Chlapci
jsou také během soustředění vedeni profesionálními trenéry..
Úspěchem skončila také gymnastická soutěž Na špičkách nože
sportovního oddílu gymnastiky Špičková Opava. Z pěti dětí,
které se soustředění zúčastnily, vyhrála naše Patricie 1. místo
a ani ostatní se v soutěži neztratili.
Bc. Dan Štencel, vedoucí vychovatel DD

Dětský domov – Sraz DOMOVÁKŮ 2018
Již tradičně jsme se opět sešli po třech letech
v našem „domově“. Přijely děti–klienti od
těch nejstarších ročníků až po ty, co z domova odešli do samostatného života teprve před několika měsíci. Přišly i tety, které
u nás pracovaly a s ročníky to bylo i u nich
úplně stejné. Počasí nám přálo, všichni měli velmi dobrou náladu, někteří přijeli z daleka, někteří jsou místní a není jich
málo. Bylo připraveno bohaté občerstvení – pečeme, smažíme
a snažíme se, aby se všichni opět cítili jako doma.
Pak došlo na prohlídku domovů, hlavně toho na ulici Dukelská. Tam vždy zavítají ti starší a velmi rádi vzpomínají na to,
jak to bylo dřív, kdo kde spal, co prožil. Hledají místnosti, které už jsou úplně jinde, vše je přestavěné, i tento domov totiž
prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Při povídání mě nejvíc dojala

Věrka, která řekla, že díky domovu prožila moc pěkné dětství.
To, co zažila u matky, je pro ni dodnes velkou noční můrou.
Vánoční pobyt doma – zavřeni v komoře, hlad, zima, na dárky
ani nemysleli. A tak to má většina našich bývalých i dnešních
dětí. Opravdu jim není co závidět, mají toho hodně za sebou
a to jim z hlavy už nikdo nedostane. Proto se jim všichni v domově snažíme dát co nejvíce dobrého do života. Vynahradit
jim to utrpení, ztrátu a zklamání rodiny, blízkých. Ještěže umí
zlobit, mají hroznou pubertu a je to s nimi občas k nevydržení.
To pak není čas na lítost, ale na tu správnou výchovu.
Po večeři jsme se přesunuli někteří do kempu, kde jsme se snažili dovykládat si všechny vzpomínky a to, jak se všem daří
dnes. Stejně nikdy toho času není tolik, aby se řeklo všechno.
Snad příště, zase po třech letech. Už se všichni moc těšíme.
Mgr. Naděžda Vondroušová, ředitelka DD
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Letní tábor v Karolince
Poprvé od roku 1990 nám nebylo umožněno uspořádat tradiční
letní tábor pro děti u vodní nádrže Barnov ve VVP Libavá.
Náhradním řešením byla krásná příroda v srdci Beskyd (respektive Hostýnsko-vsetínské hornatiny) pod vrcholem Soláň
mezi Rožnovem a Velkými Karlovicemi, na horním konci malebného údolí Bzové, s ubytováním v horské chatě Karolinka.
Do Beskyd jsme si s sebou převezli své tradiční táborové rituály, hymnu, hry a soutěže, přesto bylo dětem po Barnově
smutno – vždyť tam znaly, s nadsázkou řečeno, každý kámen.
V novém údolí jsme si ale velmi rychle zvykli – nádherné pěší
túry na hřeben Soláně, nad sjezdovku, prostě do kopců na
všechny strany, sbírání praváků a budování lesních příbytků
pro skřítky. Díky Tomáši Slavatovi (jeho životní příběh určitě
stojí za přečtení: tomasslavata.cz) jsme
i letos uspořádali
duatlonový závod
pro děti (kolo, běh).
Na kolech, která pro
děti přivezl s sebou, jsme podnikli
několik cyklovýletů a okoupali jsme
se ve vodní nádrži
Balaton v Karolince. Díky Tome.
Jedenáct dnů jsme
vyplnili také sportovními soutěžemi
na hřišti, koupáním
v bazénu, děti se
zdokonalily ve volejbale a došlo i na

televizní fandění při zápasech fotbalového MS.
Zkrátka se nám v Beskydech zalíbilo a určitě jsme v „našem“
údolí Bzové nebyli naposledy.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

A jsou zase za námi!
Sešel se rok s rokem a 39. Budišovské letnice uběhly jako voda.
Lidé posedávali na lavičkách, polehávali na trávě a užívali si
dobrého jídla, pití, pohodové muziky a krásného počasí. Na letošním ročníku jsme přivítali méně známé interprety, jako byly
skupiny DOCUKU, GOODWILL a VYHOUKANÁ SOWA,
zavzpomínali díky ABBA WORLD REVIVAL na
hity oblíbené švédské skupiny, příjemnou a pohodovou muzikou nás naladili VOXEL a VANUA2,
no a pak už jsme to ve večerním čase mohli pořádně rozbalit s XINDLEM X či ARAKAINEM. Již
tradičním programem je sobotní soutěž rychlořezbářů „O zlatou lípu“, celý den jsme mohli průběžně
sledovat, jak se kus kmene mění v orla, koně, hada
atp. Díky této soutěži se nám podařilo vybrat úctyhodnou částku pro manžele Hamerkovy a jejich
nemocné dcery. Věříme, že jim pomohou, a Vám
všem, kteří jste v soutěži hlasovali, velmi děkujeme! Velké poděkování také patří všem našim partnerům – Moravskoslezký kraj, Město Budišov nad
Budišovkou, Čistý festival, Gambrinus, Autokemp
Budišov nad Budišovkou, LINASET, INSPORT-
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LINE, KOFOLA, AMARO AUTODÍLY, Labor Tech, Obchodní družstvo TEMPO, TS FOODS, McCain, ČERNÍN, STIHL
Hradec nad Moravicí – bez kterých by to bohužel nešlo! A děkujeme také Vám všem, kteří jste přišli a snad si z bohatého
programu vybrali  Tak zase za rok!!!
Bc. Josef Poljak
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Letní tábory Střediska volného času
Budišov nad Budišovkou
Zlaté Hory 2018
Prověřit znalosti z rybářství a naučit se něčemu novému přijelo
19 dětí na Selský rybník ve Zlatých Horách v sobotu 30. 6. 2018.
Zázemí poskytla chata místního rybářského svazu. Počasí tak
akorát přálo rybaření. Že je ryb v rybníce dostatek, se ukázalo už v prvních dnech. Ryby byly většinou malé tzv. pod míru.
A tak se muselo čekat, až bude mít kapr míru. Ale většina stejně
skončila zpět v rybníce, protože i „mírový“ kapr byl malý. Pozorování fauny a ﬂóry, hledání živočichů a jejich určování v bio
rybníku a jeho okolí, to vše s odborným výkladem a popisem
biologa bylo zajímavé pro všechny.

Další
D
lší zajímavosti
jí
ti o zdejším
d jší kkraji
ji bbyly
l té
tématem
t
výletu
ýl t ddo MuM
zea Zlatých Hor s prohlídkou města a obědem. Pěkné upravené
a udržované vstupní prostory Speleoterapie nás mile překvapily, nabízí plno inspirace k zábavě. Naši rybáři hned ukázali
ostatním návštěvníkům, co vše se dá zde dělat. Viděli jsme, že
i v jeskyních je o zábavu a program postaráno. Překvapilo nás
sportovní hřiště, houpačka, rotopedy, prostor se stoly a židlemi,
herna a další vybavení jeskynních prostor. V soboru 7. 7. 2018 se
všichni se svými úlovky, zážitky a fotkami rozjeli domů.
*
Letní tábor KRÁSNÁ
Jako myši do hnízda se sjížděly v neděli 8. 7. 2018 děti na letní
tábor do Krásné u Frýdku Místku. Stany byly obsazeny hned,
a tak ostatní táborníci museli do budovy. První seznamování
s prostředím a táborový život se rozjel naplno.

Kondici všech prověřil
středeční výšlap na Lysou
horu, kam každý oddíl donesl svou oddílovou vlajku. Výhled se nekonal,
protože pršelo s přestávkami celý den. Menší děti
si místo Lysé vyšláply do
Janovic až o dva dny později. Dříve to počasí nedovolilo. Dalším výletem
byla návštěva Marlenky
v Lískovci, na kterou se
všichni těšili.
O životě v Beskydech
nám přišli povědět zástupci myslivců a Lesů ČR.
Přinesli vypreparovaná
zvířata a plno zajímavostí a odborných informací
o zdejších lesích. Jejich
povídání prokládané soutěžními otázkami za odměny zaujalo i dospělé.
Táborové hřiště s umělým povrchem bylo stále obsazeno. Na
stole vedle probíhaly dílničky, kde se tvořilo z plechovek, kamenů a dělala se trička. Opékání, vaření gulášovky na ohni, noční
hry a orientační závody to je jen výběr z aktivit na táboře. Velmi
oblíbenou činností se stala práce s aplikací mapy v mobilu. Děti
se učily využít tuto aplikaci prakticky, a tak hledaly dle souřadnic úkoly, odměny a poklady.
Tábory fungují mj. díky mnoha sponzorům. Děkujeme všem,
kteří nám pomáhají svými dary. Jsou to: FOTEX BRNO,
HAMÉ, BIDVEST, MORAVSKOSLEZSKÉ CUKROVARY, a. s. – ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OPAVA, AGRANA,
ABEL, VALÁŠEK – RODINNÝ PIVOVAR VE VSETÍNĚ,
INSPORTLINE.
Marie Tošovská

ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ A SPORT

Chráněné bydlení mezi námi
Vážení spoluobčané,
již osm let (fungování Chráněného bydlení) jsme součástí
místní komunity. Za tuto dobu jsme se rozrostli o jednu službu
– Podpora samostatného bydlení, přešli pod organizaci Domov
Letokruhy, navázali vztahy s Klubem důchodců a Svazem tělesně postižených a snažíme se zapojovat do společenského
života v Budišově, ale i mimo něj.
Vždy jsme rádi navštěvovali akce Domova Letokruhy, využívali každé nabídky začlenit uživatele Chráněného a Podporovaného bydlení do běžného života, proto je nám teď ctí, že
jsme součástí tohoto kolektivu a můžeme i my přispět svými
nápady a svou prací k propagaci našich služeb, třeba na Vánoč-

ním jarmarku nebo letošním prvním ročníku sportovní olympiády, konaných na zahradě Chráněného bydlení.
Uživatelé našich služeb se zúčastňují nejen akcí, které nabízí
Domov Letokruhy, ale také akcí, které se konají v Budišově pro
všechny občany – Ples babiček a dědečků, Putování pohádkovou říší, Stavění a kácení májky, Budišovské Letnice. Využíváme také místní možnosti sportovního vyžití. Aktivně hrajeme
minigolf v Autokempu a podporujeme Spartak Budišov n. B.
Uživatelé obou služeb vítají každou změnu rutinního života,
proto nečekáme na akce, které se konají v našem městě, ale
plánujeme výlety mimo něj. Letos jsme již navštívili Filmové
muzeum v Praze, Technické muzeum v Ostravě, Korálkový
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ples v Opavě, Valašské muzeum v Rožnově pod Radhoštěm
a jsme pravidelnými návštěvníky Cinestar Opava.
Jsme rádi, že účast na všech akcích ze strany uživatelů je hoj-

ná, a děkujeme, že nás i naše uživatele berete mezi sebe.
Za tým pracovníků Podpory samostatného bydlení a Chráněného bydlení
Natálie Krásová

První ročník olympiády
v Chráněném bydlení v Budišově nad Budišovkou

Pracovníci Chráněného bydlení a Podpory samostatného bydlení v Budišově nad Budišovkou uspořádali dne 21. 6. 2018
„I. ročník olympijských her“ pro uživatele a uživatelky chráněných a samostatně podporovaných bydlení v okrese Opava.
Na olympiádu byli také pozváni členové Svazu tělesně postižených a Klubu důchodců v Budišově nad Budišovkou.
Na přilehlé zahradě chráněného bydlení se sešlo kolem šedesáti soutěžících. Základnu našli sportovci v plátěných stanech,
kde pro ně bylo připraveno občerstvení. Soutěžilo se v sedmi
disciplínách (v hodu basketbalovým balonem na koš, šipkách,
ping-pongu, „pamatováku“, ve shazování plechovek, ﬂorbalu
a kuželkách).
Ze všech koutů zahrady
se ozývalo hlasité fandění, a to jak ostatních
soutěžících, tak jejich doprovodu. Vzájemně se hecovali, podporovali a fandili si. K tomu jim hrála
hudba, kterou mixoval
DJ Hugo (pracovník CHB).
Ten na závěr vyhlásil, kdo
se umístil na prvních třech
místech v kategorii mužů
i žen. Avšak ani ostatní
soutěžící nepřišli zkrátka.

Domů si všichni na památku odnesli medaile a drobné ceny.
To by však nebylo možné bez sponzorů této akce, kterými byli:
Ondrášovka, Tempo, Keestrack, Linaset Budišov, Josef Pohonič, Zuzana Hubáčková, Ivana Horáková, Rostislav Miech,
Policie ČR. Za poskytnuté dary jim tímto děkujeme.
A co napsat závěrem? Snad jen to, že jsme se rádi podíleli na
vzniku nových přátelství a byli bychom rádi, kdyby se z této
akce stala každoroční tradice.
Za tým pracovníků Chráněného bydlení
a Podpory samostatného bydlení v Budišově nad Budišovkou
Mgr. Šárka Holowczaková

Morava ve svátek otevírá své poklady
Pátého července, moravský a státní svátek – příchod slovanských věrozvěstů, patronů Moravy a spolupatronů Evropy,
Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, si připomínáme i u nás
v Budišově nad Budišovkou. Před devíti lety, na základě výzvy starostů, se vytvořila iniciativa na vyvěšování moravské
vlajky na radnicích. Naše město se k této iniciativě připojilo
před sedmi lety. V letošním ročníku se již
zaregistrovalo 1421 radnic, a to nejen na
Moravě, ale i ve Slezsku, v Čechách, na
Slovensku a v Polsku. Moravskou vlajku
vyvěšují také některé organizace nebo občané, případně s ní cestují po světě.
Při této příležitosti se také v rámci oslav
konají různé společenské, kulturní a sportovní akce, zpřístupňují se památky apod.
Naše organizace AVZO Budišov n. Bud. si
vytváří tradici pořádáním sportovně střelecké soutěže MORAVSKÝ DUEL. Letos
5. července 2018 jsme tuto soutěž pořádali
již pošesté. Jedná se o turnajový systém.
Dvojice na stanovištích vedle sebe mají za
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úkol shodit kovové shazovací terče před sebou. Terče jsou rozmístěny před duelanty ve vzdálenosti 10 až 12 m zrcadlovým
způsobem. Střelec stojící vlevo shazuje levé sklopky, vpravo
stojící - sklopky vpravo. Zbraně leží na stole se zasunutým
zásobníkem a nenataženy. Vše se děje dle pokynů řídícího
střelby. Po kontrole připravenosti následuje signál start. Dvo-

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

jice sestřeluje kovové padací terče stanoveným pořadím bez
omezení počtu výstřelů, poslední je soubojové dvojče. To je
dvojterč mírně pootočených sklopek tak, že při sklopení se
mírně překrývají. To znamená, že kdo se první trefí, tak jeho
sklopka je vespod.
Turnajový způsob započítává 1 bod za vítězství. Tentokrát nebylo vítězství tak jednoduché, po základní skupině získali tři
účastníci po pěti bodech, jeden čtyři a pak tři po třech bodech.
Podle propozic tak následovaly další rozstřely. K pěti bodům
přidal vítěz Ing. Jan Charvát z BOIS Opava další dva. Druhý
v pořadí Ing. Martin Duroň z Vítkova soutěžící za AVZO Budišov n. Bud. přidal jeden bod, třetí pak skončil Pavel Opletal st.,

čtvrtý Pavel Opletal. Na pátém místě po rozstřelu se umístil
Stanislav Stuchlík, na šestém Ing. Josef Růžička z Radkova,
oba za Budišov n. B. a sedmý Pavel Špaténka z Krčmaně,
osmý Daniel Opletal.
Velké poděkování patří všem pořadatelům za jednoznačné dodržování všech bezpečnostních pravidel, důslednou kontrolu
zbraní po každém duelu a tím bezproblémový průběh sportovního utkání. Poděkování patří také sponzorům: Linaset Budišov n. Bud., BOIS Opava, KB Vítkov, pan Snášel Vítkov,
Hyundai Rýmařov. Každý účastník si tak na památku odnesl
svou cenu. K této soutěži také tradičně vzniká památeční foto
ve Foto Vítkov od pana Petra Bartoška.
Pavel Opletal st.

Z aktivit AVZO
Dobrý den vážení zájemci o střelecký sport. V měsíci květnu
jsou již naše klubové soutěže rozjeté naplno a všichni střelci
usilují o co nejlepší výsledky, zájemci si mohou průběžně stav
různých soutěží kontrolovat na našem webu – www.avzo-budisov.cz.
Ve dnech 6. – 7. 7. 2018 proběhlo již v minulém čísle zpravodaje zmíněné „Mistrovství České republiky ve sportovní střelbě z předovek. Soutěže se zúčastnili dva naši střelci. Miroslav
Halabrín obsadil 3. místo družstev ve střelbě perkusní pistole.
Petr Bartošek pak 4. místo nástřelem 95 bodů perkusní puška
civilní na 50 m, 5. místo nástřelem 90 bodů perkusní puška vojenská na 50 m a třetí místo nástřelem 90 bodů perkusní puška
civilní na 100 metrů
Za AVZO Budišov nad Budišovkou Petr Bartošek

AMK: Motokros a léto na Liščí kotlině
Léto je v plné parádě a polovina sezóny je za námi. Termíny
závodů jsou k prasknutí. Někdy se musí stihnout i dva závody
za víkend. 3. 6. 2018 SMS Moravy v Karlíně u Čejče. V krásném prostředí uprostřed vinohradu namotaná trať. Erik si odvezl body za 6. Místo v MX 2 Junior.
9. 6. 2018 MMČR Juniorů hostil Třebíz. Páteční odjezd už
dopoledne po D1, abychom stihli dálniční mumraj. Sobotní
kvaliﬁkace už dost napověděla. 12. místo v silné mezinárodní
konkurenci. Odpolední ﬁnále, plný rošt a hluboké drážky na
rychlé trati. Tvrdé souboje na špici závodního pole a pro Erika
po lehkém pádu 16. místo. Druhá ﬁnálová jízda byla zrušena
pro silnou průtrž.
16. - 17. 6. 2018 se jel další závod slovenského mistráku ve
Sverepci. Byl to třídenní maraton, protože součástí bylo Mis-

trovství Evropy v MX 65 a MX 85. Kvaliﬁkace se jely v sobotu. Erik postoupil do nedělních ﬁnálových jízd, kde zajel
13. a 8. místo v MX 2 Junior. Za konečné 9. místo si připsal
21 bodů do celkového hodnocení seriálu. Povedený závod sledovalo přes 4000 diváků.
24. 6. 2018 SMS Moravy ve Šternberku. Nově postavená trať
se jela opačně. Na start se postavil i Víťa Pražák. Jede už veterány A. Předvedl obě pěkné ﬁnálové jízdy a obsadil celkové
4. místo. Erik v první jízdě také čtvrtý a do druhé nenastoupil
pro poruchu motorky. Škoda, body budou chybět.
5. 7. 2018 MMČR Juniorů Netolice. Opět silná mezinárodní
konkurence českého juniorského mistráku. 18. místo a šest
bodů do seriálu.
8. 7. 2018 MMČR v Petrovicích u Karviné. Velká republika,
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Erik si ji chtěl vyzkoušet a byl to opravdu velký závod. Na
startu to nejlepší včetně zahraničních jezdců. Velká jména jako
Michek, Krč, Jaulin, Edelbacher, Szvoboda, Kovář, Žerava
a další. Byla to velká škola. Kvaliﬁkace se povedla, a tak se
postavil na start odpoledního ﬁnále. Za 30. a 32. místo si nepřipsal sice žádný bod, ale obrovská zkušenost mezi mistry. Na
závod se také těšil Víťa Pražák. V silné konkurenci veteránů
zajel 10. a 16. místo, celkově 13. bodovaná příčka. I na tento
závod se přišlo podívat
několik tisíc diváků.
13. - 15. 7. 2018 se usku-

tečnilo plánované soustředění, vedené trojnásobným mistrem
světa, Martinem Žeravou. Tentokrát na domácí trati v Liščí
kotlině. 14 jezdců s doprovodem od pátku do neděle pilně
trénovalo pod dohledem mistra. Pro doprovod byla zajištěna
návštěva a prohlídka Kružberské přehrady. Byli pozváni také
sponzoři a všichni ti, co nám pomáhají. Díky našim hasičům se
moc neprášilo. V sobotu nám pomohla krátká průtrž, a tak byly
po celou dobu na trati ideální podmínky. Domů kluci odjížděli
po nedělním obědě.
Veteráni se zúčastnili srazu ve Velké Polomi a na 27. - 29. 7.
2018 je naplánovaný výjezd do Beskyd a okolí. Milan Švidra

Klub vojenské historie – Staré Oldřůvky
Klub vojenské historie vznikl ve Starých Oldřůvkách 17. 3. 2011.
Je to nepolitický spolek, sdružující zájemce o vojenskou historii.
Klub se zabývá historií československé armády v letech 1939
- 1989. Svou činnost zaměřuje na sběratelství uniforem, dobového vybavení, rekonstrukci historických událostí, vzpomínkových akcí, přednášek, bojových ukázek a pořádání výstav. Klub
má vlastní prostory, ve kterých buduje vojenské muzeum. Jeho
hlavním záměrem je rozšiřování muzea, nákup vojenské techniky a společné bádání v této oblasti. Klub má 15 členů.
Další významnou aktivitou klubu je seznamování široké veřejnosti s poměry, které panovaly v československé armádě v daném období, proto pořádá akce a tábory s vojenskou tématikou.
Jako jednu z mnoha akcí lze představit „Vítání prázdnin“.
Tato akce se konala 30. června 2018 a probíhala ve Starých
Oldřůvkách v prostorách Skalky (břidlicové haldy nad místní
hospůdkou). Byla určena především dětem. Členové klubu připravili atrakce jako střelba ze vzduchovky, opičí dráha, střelba
z paintballové pistole a kvíz na téma druhé světové války. Za
každou disciplínu byly děti odměněny sladkostmi. Uprostřed
Skalky stál vojenský stan, ve kterém se účastníci akce mohli
seznámit se zbraněmi druhé světové války a zdravotnickým
vybavením československé armády. Proběhla i ukázka hasičského auta, o niž se postaral Sbor dobrovolných hasičů z Budišova nad Budišovkou. K večeru nechybělo losování bohaté
tomboly, zajištěné pořadateli od sponzorů nebo z vlastních

zdrojů. Hlavní výhrou byla vtipně vybrána májka, která stojí
od prvního května v centru Starých Oldřůvek. Večer probíhala taneční zábava pro dospělé a „starší“ děti. Občerstvení na
akci zajišťovali pořadatelé a pro každé dítě bylo připraveno
občerstvení zdarma. Účastníků bylo víc než dost a děti i rodiče
odcházeli z akce spokojeni, což je tou největší odměnou pro
pořadatele a další dobrovolníky, kteří s přípravou i průběhem
akce pomáhali.
Podobný program připravili členové klubu i na Obecním dnu
ve Starých Těchanovicích, který se konal 8. června 2018. I zde
měli na starost střelbu ze vzduchovky, z paintballové pistole
a ukázky zbraní a zdravotnického vybavení ve stanu. Pro zájemce uvařili guláš ve vojenské polní kuchyni.
V srpnu chystá klub dětský tábor s vojenskou tématikou, který
bude postaven v krásné přírodě v údolí Budišovky. Nezbývá
než popřát sluníčkové počasí a spokojené dětské úsměvy.
David Ďuriš

Hasiči Budišov nad Budišovkou
Výjezdová jednotka JPO II/1
se skládá z 15 členů, kteří drží
24hodinovou týdenní pohotovost
v jednotlivých směnách. Jednotka
zpravidla vyjíždí do 5 minut od
ohlášení případu z IBC Ostrava
v minimálním počtu 4 lidí.
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Přehled zásahů v roce 2018:
 4. 1. 2018, 12:04 - technická pomoc – snesení pacienta ve Vítkově;
 6. 1. 2018 - planý poplach v Klokočově;
 22. 2. 2018, 14:31 - požár komínu v rodinném domě ve Svatoňovicích;
 25. 2. 2018, 11:20 - nebezpečné nalomení stromu ve Starých Oldřůvkách v blízkosti rodinných domů;
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 20. 3. 2018, 17:52 - v LDN Vítkov ohlášen požár čidlem
EPS. Na místě jednotka provedla průzkum celého objektu
a zjistila, že se jednalo o planý poplach. EPS čidlo zaznamenalo cigaretový kouř na místě, které není vyhrazeno pro
kouření.
 25. 3. 2018, 13:20 - požár lesa v Radkově. Požár byl uhašen
po 3 hodinách.
 2. 4. 2018, 16:14 - spadlý strom přes silnici směrem na
Guntramovice;
 5. 5. 2018, 16:51 - ohlášený požár lesa v blízkosti obce
Křišťanovice (okres Bruntál). Jelikož se požár lesa ve vysokém větru rychle šířil, bylo na místo vysláno celkem 6 hasičských jednotek. Požár se podařilo lokalizovat do hodiny
a dohašovaní trvalo další tři hodiny.
 6. 5. 2018, 11:00 - požár trávy v Podhradí způsobený pádem
stromu na elektrické vedení;
 26. 5. 2018, 8:12 + 5. 6. 2018, 9:46 - pomoc při zvedání
starého koně, který spadl při opouštění stáje ve Starých Oldřůvkách;
 2. 6. 2018, 11:32 - požár stromu v blízkosti Kružberské přehrady způsobený úderem blesku během silné bouře;
 9. 6. 2018, 16:20 - spadlý strom v úseku mezi Velkou a Malou hrází;
 22. 6. 2018, 12:44 - rozsáhlý požár staré stodoly v blízkosti
lesa v obci Podlesí. Byly povolány jednotky z Budišova,
Dvorců a Vítkova. Velitel zásahu rozhodl o ochlazování
okolního požářiště a postupného rozebírání budovy.
 6. 7. 2018, 6:32 - záchrana býka v obci Svatoňovice, který spadl do jímky v blízkosti rodinného domu. Býka se po
2 hodinách za pomoci těžké techniky podařilo bezpečně vytáhnout.
 15. 7. 2018, 4:52 - pád osoby do koryta řeky Budišovky
z kamenného mostu. U osoby bylo podezření na poranění

páteře, nakonec se však mladík z koryta řeky do příjezdu
jednotky dostal vlastními silami. U mladíka byla policií ČR
pomoci orientační dechové zkoušky zjištěna přítomnost
alkoholu a poté byl transportován ZZS do Opavské nemocnice k dalšímu vyšetření.
Na závěr bych chtěl pochválit naši členku Barboru Hrabinovou,
která v sobotu 7. 7. 2018 reprezentovala náš sbor ve velmi fyzicky náročné soutěži HARTAMAN. V rámci soutěže se musela dostat přes 2 metry vysokou překážku, dále 30krát udeřit
bouracím kladivem mezi dvěma deskami, roztáhnout hadice na
vzdálenost 20 metrů, přenést 80kilovou ﬁgurínu a na závěr vyběhnout hráz Harty. A to vše v plné hasičské výstroji s dýchacím
přístrojem na zádech. Tento závod absolvovala teprve poprvé
a hned se umístila na krásném 3. místě. Tímto bychom chtěli
Barboře poblahopřát a popřát úspěchy v dalších soutěžích.
Ondřej Morkes, starosta SDH
Vojtěch Mitický, Místostarosta SDH

„Starooldřůvané“ včera, dnes a zítra
V březnu byl měsíc internetu, proto jsme dosud nepřipojeným
obyvatelům Starých Oldřůvek nabídli v únoru, březnu a dubnu instalaci internetu zdarma. Potěšilo nás, že tato akce měla
úspěch, a my tak mohli do naší sítě připojit další uživatele,
kteří ušetřili víc jak tisíc korun.
V témže období jsme všem našim uživatelům zdarma navýšili
rychlost připojení k internetu. Taktéž u všech námi provozovaných bezplatných hotspotů jsme udělali totéž. Bohužel jeden
hotspot permanentně trhal rekordy v přenosu dat. Hotspoty
provozujeme z přebytků naší sítě pro obyvatele či návštěvníky
naší obce k občasnému připojení. Neslouží a ani nemají sloužit

jako hlavní – bezplatné připojení domácností. Ač neradi, po
skončení akce jsme byli nuceni rychlost z uvedeného důvodu
snížit na původní úroveň. Internetovou konektivitu (garantovanou) do Oldřůvek přivádíme vzduchem za ne zrovna levné
peníze. Optická síť, ve které lze realizovat vyšší a levnější přenosy dat totiž končí v Budišově a protáhnout ji až do Oldřůvek
se nevyplatí ani velkým poskytovatelům natož nám.
Bílý kámen se tradičně konal 1. května. Jako partner se této
akce účastníme již několik let a ani letošní rok nebyl výjimkou.
Pro cyklisty i pěší účastníky jsme v Oldřůvkách v prostoru před
kostelem připravili posezení s občerstvením a drobnými soutě-
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žemi. Kdo chtěl, mohl si prohlédnout vnitřek kostela. Počasí se
vydařilo, takže i účast byla velmi vysoká. Návštěvníci od nás
odjížděli spokojeni, což nás vždy potěší. Snědlo se a vypilo
víc, než jsme měli připraveno. Naštěstí je Budišov nedaleko,
takže doplnění chybějících surovin bylo otázkou několika desítek minut.
Soutěžní den a Benátská noc letos připadla na 14. července.
Půl hodiny před začátkem akce začal vydatný déšť, na který
všichni dlouhé týdny či spíše měsíce čekali. I my. Jenže takový
45minutový slejvák s kroupami zásadně proměnil prostředí,
kde jsme akci pořádali. Mimo jiné se nám opět potvrdilo, že
střecha hangáru Na Skalce je děravá jak cedník, proto se do její
opravy budeme muset pustit co nejdříve.
Soutěžní prvky jsme přemístili na nová stanoviště a začalo se
se soutěžením v příjemně ovlaženém prostředí. Velká účast
malých i velkých účastníků nás s ohledem na předchozí počasí překvapila. Soutěže byly připraveny v duchu pohádkového
lesa. Děti si poměřily své síly a dovednosti na překážkové dráze, při hodu šiškami, lovu rybek či malování prasátek. Každý
z malých účastníků si odnesl nejméně jednu cenu, neboť i pro
ty méně úspěšné bylo připraveno dostatek cen útěchy. Příjemným zpestřením akce bylo malování na dětské obličeje, kterého se i letos zhostila Gabriela Balcárková.
Po dětských soutěžích nám příslušníci Armády ČR předvedli
vojenskou techniku a výzbroj. Zájemci si mohli prohlédnout
dvě velké Tatry, vozidlo Land Rover a několik zbraní i s výkladem. Děti si přítomnost vojáků s vojenskými auty a opravdovými zbraněmi užily, stejně jako mnozí dospělí. Jsme moc
rádi, že velení Armády ČR bylo tak velkorysé a že s ukázkou
vojenské techniky a výzbroje u nás souhlasilo.
Soutěže, kterými bylo sosání vody z kelímků, skládání kelímků a tolik oblíbené jazykolamy, byly určeny pro dospělé. Titul
Sosák či Sosačka roku 2018 mohou používat jen ti nejlepší
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z nejlepších. Stejně tak titulem Blekota roku 2018 se může
pyšnit pouze jeden čtenář jazykolamů z Oldřůvek a vůbec nevadí, že ho obdržel za nejhorší přednes i s cenou útěchy.
Benátská noc byla o barevné noci, volné taneční zábavě a již
tradičním ohňostroji. Na příští rok máme vymyšleno několik
vylepšení. Mimo jiné to bude násobně více světelných efektů.
Akci hodnotíme jako jednu z nejlepších.
V srpnu dáme na hřbitov lavičku, která by měla sloužit k odpočinku návštěvníkům oldřůvského hřbitova. Přijde nám nedůstojné, aby zejména starší nebo nemocní návštěvníci hřbitova
odpočívali na betonové desce vodní pumpy. Upozorňujeme, že
lavička není určena k nočním kouřovým dýchánkům či jiným
akcím naší mládeže.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají s přípravou a realizací
našich akcí, stejně jako s úklidem po nich. Není jich mnoho.
Ve většině případů to jsou jedni a ti stejní, ale bez jejich stovek
hodin odvedené práce a vymýšlení by se žádná z uvedených
akcí nekonala v takovém rozsahu a kvalitě, jak se konají. I oni
mají doma své práce víc než dost, ale jsou ochotni svůj čas
obětovat práci pro druhé. Potěšilo by nás, kdyby nám místo
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různého vymlouvání některých spoluobyvatel na to, že nemají
čas, někdo z nich nabídl pomoc či pomohl. Každá, byť malá
pomoc nám pomůže.
Na závěr je zde pár informací k našemu hlavnímu projektu, kterým je znovuzprovoznění kostelních hodin ve Starých
Oldřůvkách. Hodinový stroj je kompletně zrepasován a došlo
k jeho „rozběhnutí“ mimo kostelní věž. Pakliže nenastanou
žádné zásadní komplikace, stroj se do kostelní věže vrátí v pátek 14. září. Od pátku až do neděle bude vše připravováno na

spuštění hodin v testovacím režimu, který poběží až do soboty 6. října (přesný čas ještě zveřejníme), kdy bychom chtěli
kostelní hodiny slavnostně spustit včetně doprovodných akcí
v kostele a před ním. Věříme, že se vše podaří a že komplikací
bude co nejméně. Všechny Vás na tuto akci srdečně zveme.
Uvidíte, že za letitým úsilím mnoha desítek lidí a nemalých
ﬁnancí je symbol, který nás spojil a který za to úsilí stál.
„Starooldřůvané“
Měníme naši obec...

Dětský den v Autokempu
Začátkem června uspořádalo místní sdružení ODS v Budišově nad Budišovkou 12. ročník dětského dne v místním Autokempu. Spolupořadatelem bylo Středisko volného času. Počasí
bylo nádherné a projevilo se to na návštěvnosti, kterou odhaduji na 400 dospělých a dětí. Hlavní atrakcí byla překvapivěpěnová párty, nejen pro děti, ale i pro mnohé dospělé. Děti si
zaskákaly na dvou hradech a svoji šikovnost a rovnováhu si
mohly vyzkoušet na nafukovacích koulích. Obličejové malířky
měly u svého stánku neustále frontu. Cukrová vata i ostatní
atrakce byly pro všechny děti zdarma. Poděkování patří panu
Stuchlíkovi, který nám každoročně vozí děti v kočáru taženém
párem koní. Díky sponzorům a nemalému příspěvku našeho
místního sdružení byla tombola opravdu bohatá a její losování
ukončilo bohatý odpolední program. Závěrem bych rád poděkoval pořadatelům dětského dne: místnímu sdružení ODS,
pracovníkům SVČ a také sponzorům dětského dne jmenovitě:

panu Romanu Ščurkovi, panu Janu Dobešovi a paní Tereze Sulíkové, ﬁrmě inSPORTline, panu Tomáši Hrčkovi a paní Marii
Schrammové.
Ing. Patrik Schramm, předseda MS ODS

Máme mistra
Letní období je bohaté na různé kynologické akce a prioritní byly republikové závody chodských psů O Kozinův pohár
v Poličce. Bond se ve své kategorii umístil na prvním místě a trochu mě mrzelo, že se tentokrát nedostavila početnější
konkurence, ale s bodovým ziskem, kterého jsme
dosáhli, bychom na té bedně stáli i tak. Takže pes
vychovaný na našem plácku se stal chodským mistrem republiky ve sportovní kynologii, Kozina byl
tentokrát opravdu „sladký“…
Proběhlo také 2. kolo meziklubových závodů Budišov-Otice-Vítkov a po minulém druhém jsme se tentokrát
mohli radovat z místa prvního s dosti velkým bodovým odskokem na druhé Otice. Tento závod máme
hodně rádi, sejdou se bezva lidi, nadšeni pro jednu
věc. A i když má klání závodní atmosféru, přece jen
je to setkání, na kterém se všichni znají, a tréma jde
částečně stranou. Hlavně mladí či nezkušení psovodi si

mohou vyzkoušet, jak to chodí na větších závodech nebo zkoušce. Pro mládežníky k nezaplacení, i pan rozhodčí nás chválil, že
jsme ochotni si něco takového zorganizovat. Třetí kolo proběhne
v září v Oticích a přednost reprezentovat dostanou právě ti mladí.
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Kromě závodů jsme si zorganizovali kousací odpoledne s cizím
ﬁgurantem, aby psi nebyli na závodech vyjevení, když v zástěně
uvidí někoho jiného. Hned na začátku prázdnin jsme už podruhé přijali pozvání do Moravského Berouna, abychom předvedli
nejen práci se psy, ale také diváky seznámili s různými plemeny

a zvláště s tím, co psi potřebují a jak se k nim chovat. A hned další týden jsme sbalili misky, výcvikový materiál a tradá do tábora
ve Zlatých Horách. Po sedmi dnech stop, poslušností a obran
už všichni pletli nohama i tlapkama, ale byl to velmi „výživný“
pobyt a tisíc nových zkušeností.
Mgr. Lenka Galová

Rozloučení s absolventy naší školy
Školní rok utekl jako voda a jako každý rok, tak i letos se poslední den
školního roku setkali před radnicí
žáci, pedagogové, i rodiče. Poprvé si
přítomní mohli vyslechnout zhodnocení uplynulého školního roku od naší
nové paní ředitelky. Poté následovalo
předání odměn a nechybělo ani slavnostní pasování nových prvňáčků vycházejícími žáky. Poté, co se učitelé
se svými žáky rozešli do tříd předávat
vysvědčení, přesunulo se dvanáct absolventů naší školy do obřadní síně,
aby si slavnostně převzali svá poslední vysvědčení. A samozřejmě u této
slavnostní chvíle nemohli chybět ani
zástupci Klubu rodičů a přátel školy,
kteří vycházejícím žákům předali na
památku malý dárek a tradiční sladkou tečku.
Milí deváťáci, přejeme Vám krásné prázdniny a šťastné vykročení do
dalšího studia, protože přesto, že teď
už do školy „nemusíte“, všichni jste
k sobě byli zodpovědní a „jedete dál“
na školách, které jste si vybrali. Čekají Vás noví spolužáci, noví učitelé,
prostě vše bude nové a my Vám přejeme hodně úspěchů ve studiu, skvělé
spolužáky a chápající a vstřícné pedagogy. Mějte se krásně!
Za KRPŠ Ivana Tomandlová

Naši zahrádkáři srdečně zvou
Výbor ZO ČZS Budišov nad Budišovkou zve všechny své členy a širokou veřejnost na tyto naše podzimní akce:
 6. Posezonní posezení s 4. ročníkem výstavy svých výpěst-  Dále zveme všech své příznivce na podzimní zájezd na Floků ovoce, zeleniny a květin, které se uskuteční 22. 9. v prorii Kroměříž, který se uskuteční v sobotu 13. 10.
storách drůbežárny
Těšíme se na Vaši hojnou účast.
Zdenek Indrák
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Vítání občánků
V letošním roce proběhla
již dvě slavnostní vítání nových občánků našeho města,
a to v sobotní dopoledne dne
28. 4. 2018 a dne 23. 6. 2018
v obřadní síni Městského
úřadu Budišov nad Budišovkou. V dubnovém termínu
bylo formou slavnostního
setkání nových dětí, rodičů
a rodinných příslušníků uvítáno do života celkem šest
dětí, z toho čtyři holčičky
a dva chlapečci; v červnovém pak čtyři holčičky. Na
obou slavnostech vystoupily
děti z místní mateřské školy, které pod vedením svých
učitelek všem zúčastněným
zarecitovaly básničky a zazpívaly písničky a svým milým projevem tak zpestřily
dopolední program.
Rodiče uvítaných dětí se
podepsali ke jménu svých
dětí do Pamětní knihy Města
Budišova nad Budišovkou.
V upomínku na tato uvítání byly poté zástupkyněmi
města rodičům předány pro
jejich děti dárečky a maminky pak jako poděkování obdržely kytičku.
Obě sobotní setkání proběhla
v příjemné a milé atmosféře
a jak doufáme, byla radostnou připomínkou významné
události v životě přítomných
rodičů a jejich rodin – narození nového človíčka.
Ing. Miluše Večerková,
matrikářka
Matriční úřad Městského úřadu Budišov nad Budišovkou se obrací tímto na rodiče, kteří mají zájem o slavnostní uvítání
svých dětí, aby se přihlásili na matrice zdejšího úřadu u Ing. Miluše Večerkové, kde si vyplní přihlášku k vítání občánků.
Přihlášku rodiče naleznou také na webových stránkách města www.budisov.eu.

OZNÁMENÍ REDAKČNÍ RADY
Vážení občané, jak jistě víte, letos se konají komunální volby,
a to v termínu 5. – 6. října. V těchto volbách si občané volí své
zástupce do menších a malých celků územní samosprávy, tedy
do zastupitelstev obcí, měst či městských obvodů v případě
měst velkých. V České republice se komunální volby konají
pravidelně vždy jednou za čtyři roky. Mohou se konat i nepravidelně, ale to pouze v případě, že počet členů obecního či
městského zastupitelstva klesne pod předepsaný počet.
Oznamujeme proto všem zástupcům politických stran, vo-

lebním hnutím či sdružením občanů, kteří se budou ve volbách ucházet o hlasy voličů, že inzerci týkající se volebních
programů jednotlivých subjektů mohou zasílat do schránky
Redakčnírady (rr-bnb@seznam.cz) nejpozději do termínu uzávěrky, tedy do 20. 9. 2018. Na pozdější termín dodání nebude brán zřetel. Volební inzerce bude zpoplatněna dle ceníku
BZ a z důvodu rovného přístupu je rozsah příspěvku omezen
na max. 1 list ve formátu A4. Děkujeme za pochopení.
Mgr. Ivana Tomandlová, šéfredaktorka
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Vyhlášení oblasti se zvýšeným výskytem
sociálně nezádoucích jevů
Vážení čtenáři Budišovského zpravodaje,
jistě jste si všimli poznámky ing. Patrika Schramma v úvodním slovu starosty, která se týká obchodu s chudobou v podobě
skupování nemovitostí některými rádoby podnikateli, kteří při
stanovení nereálného nájmu za bydlení do nemovitosti umístí
občany, kteří díky své nelehké situaci pobírají mj. i doplatky
na bydlení v rámci dávek hmotné nouze. Tyto jim umožňují
vysoké nájemné uhradit, i za cenu toho, že v objektu žije více
osob, než je vhodné. Jediným řešením, jak této situaci zabránit
(zejména z toho důvodu, že tito nájemníci bohužel patří mezi
problémové obyvatelstvo), je tzv. vydání opatření obecné povahy, díky kterému dojde k vyhlášení oblasti se zvýšeným
výskytem sociálně nežádoucích jevů ve městě. Je-li poté
uvedená nemovitost tímto opatřením dotčena – tzn. je-li tato
nemovitost jasně deklarována a určena, nemohou nájemníci
z uvedené nemovitosti pobírat onen doplatek na bydlení. Je
pak otázkou, jak se situací naloží majitel nemovitosti.
Obyvatelé Budišova, zejména starousedlíci a původní obyvatelé, by možná z ﬂeku mohli jmenovat více takovýchto míst,
kde projevy bydlení nepřizpůsobivého obyvatelstva a jejich
způsob života často koliduje s přípustnými a mnohdy i únosnými normami většinového obyvatelstva. Nicméně v posledních
možná dvou až čtyřech letech došlo k výraznějším projevům
nežádoucího chování obyvatel v některých lokalitách, které
dříve byly možná i klidnými a spokojenými oblastmi, než se
změnili majitelé nemovitostí. I to vedlo vedení města a některé
zastupitele a občany k tomu, aby se aktivně semkli a dali jasně
najevo svůj nesouhlas s uvedeným stavem.
V zimních měsících pak byli např. obyvatelé obou oblastí sídlišť vyzýváni k podpisu žádosti o řešení sociálně nežádoucích
jevů, které se projevují zejména v oblasti domů č. p. 32 a 33
a nově také na ul. 9. května. Zde určití obyvatelé pravidelně
narušují noční klid, znečišťují bezprostřední okolí svého bydliště odpadky, osoby (a často i mladiství) bývají viděny pod
vlivem alkoholu, děti se dopouštějí drobných přestupků včetně
ohrožování na zdraví a majetku obyvatel města, existuje podezření na přechovávání drog atp.
To byly důvody k podpisové akci, která vedení Města Budišov
přiměla k činu v podání písemné žádosti na odbor sociálních
věcí MěÚ Vítkov v měsíci dubnu tohoto roku. Spolu se zprávami z naší městské policie a přestupkové komise došlo k přezkoumání pracovníky odboru, a počátkem srpna tohoto roku
bylo doručeno opatření obecné povahy s „Vyhlášením oblasti
se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů ve městě
Budišov nad Budišovkou“. Toto je možné si přečíst v plném
znění na stránkách Města Budišov (www.budisov.eu – např.
http://www.budisov.eu/mestsky-urad/uredni-deska// – veřejné
vyhlášky a nařízení). My bychom chtěli tímto způsobem občanům města jaksi trochu lidsky podat podstatu tohoto opatření
a jeho proces, který je ve vyhlášení popsán.
Město Budišov nad Budišovkou v první fázi usilovalo o vymezení dvou takovýchto sociálních lokalit – tou první byly
právě č. p. 32 a 33, ul. 9. května a její objekty, druhou lokalitou
byly některé domy na ulici ČSA a Havlíčkova (pod bývalou
Sokolovnou). Nicméně odbor sociálních věcí posoudil uvedené podklady a dospěl k závěru, že za oblast se zvýšeným
výskytem sociálně negativních jevů lze požadovat na základě
vznesených údajů pouze dům s č. p. 32 na Halaškově náměstí
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(tzv. ubytovnu pana Z. – tak ji mimochodem označují sami její
nájemníci).
My bychom rádi uvedli, které argumenty Město Budišov použilo při dokládání oprávněnosti své žádosti:
- na Halaškově nám. 32 došlo v roce 2017 k 16 přestupkům, č. p. 33 – 3 přestupky, ČSA 320 – 1 přestupek,
Gen. Svobody 387 – 2 přestupky;
- dále městská policie řešila v roce 2017 na č. p. 32:
1x pěstování marihuany, 7x přestupek proti občanskému soužití, 1x ublížení na zdraví, 1x vniknutí na cizí
pozemek, 2x krádež, 1x výtržnictví, 1x loupežné přepadení, 1x přestupek proti veřejnému pořádku, 1x poškozování cizí věci;
- v č. p. 33 se řešilo 1x narušení občanského soužití,
1x majetkový delikt;
- na adrese Na Sídlišti 52 pak městská policie řešila
1x krádež, 1x loupežné přepadení nezletilé osoby,
1x přestupek proti veřejnému pořádku;
- Policie ČR nepotvrdila některé z argumentů uvedené
radou města, potvrdila přestupkový charakter spáchaných deliktů;
- OSPOD (odbor sociálně právní ochrany dětí) Vítkov
nicméně potvrdil, že v lokalitách žije 12 ohrožených
dětí dle ustanovení § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, přičemž 7 dětí žije na již
často zmiňovaném čísle popisném 32, další 4 děti žijí
v objektu na ul. 9. května, č. p. 53 a jedno dítě žije na
ul. ČSA.
Z výše uvedených skutečností se odbor sociálních věcí rozhodl
k vydání opatření veřejné povahy pouze v domě č. p. 32 na Halaškově náměstí, protože (citace): „…bylo řádné prokázáno, že
se v domě čp. 32 Halaškovo náměstí, Budišov nad Budišovkou
vyskytují ve zvýšené míře sociálně nežádoucí jevy spočívající
především ve zvýšené kriminalitě a páchání přestupků, což má
nepochybně nepříznivý vliv na děti, a proto bylo vydáno toto
opatření.“
Co k výše uvedenému dodat? Snad je výše uvedený verdikt
vítězstvím, byť jen Pyrrhovým. Občané města nemohou očekávat, že se snad obyvatelé uvedeného domu ze dne na den
vypaří, či že se snad zásadně změní jejich chování. Uvedený
akt je ale jasným gestem majiteli tohoto objektu, stejně jako
i majitelům dalších domů, kde se podobní obyvatelé vyskytují.
Ti lidé často nemohou za to, co se z nich stalo a v jaké bídě
se nacházejí, ale opravdovým hyenismem lze označit nakládání s jejich chudobou, kterou provozují bohatí majitelé těchto
objektů. Ti hospodaří s jejich chudobou, a naprosto vyčůraně
vše účtují státu (resp. daním pracujících). Což jim bohužel naši
zákonodárci umožňují.
Opatření veřejné povahy vyhlášené v Budišově může ovšem
pomoci v boji proti těmto vychytralým „podnikatelům“ pouze
v případě, že Vy, občané, nebudete lhostejní k tomu, co se kolem Vás děje. Neobávejte se zavolat policii – ať už městskou
či státní – při jakémkoliv nezodpovědném chování konaném
na Vás či v okolí Vašeho domu, protože jen to jsou argumenty,
které budou hovořit i u dalších pokusů, kdy se město bude snažit omezit jak činnost těchto podnikatelů, tak s tím související
narůstající počet jejich nepřizpůsobivých nájemníků.
Redakce BZ (Jaššová/Tomandlová)
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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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