BUDI ŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

Slovo starosty
Vážení občané, při psaní článku do minulého čísla v lednu jsem vůbec nečekal, že další budu psát v této pohnuté době, kdy koronaviru čelí pomalu celá planeta Země.
Ani ve snu jsem si nemyslel, že to nabere takový spád,
sám jsem to podceňoval, že v Česku to bude v klidu, ale
chyba lávky.
K průběhu či jednotlivým krizovým opatřením proti koronaviru se nebudu zpětně vracet, je pochopitelné, že
se situace mění ze dne na den a Vláda ČR či jednotlivá
ministerstva reagují dle potřeby. Dnes něco napíšu, a až
přijde zpravodaj z tiskárny, bude to úplně jinak. Státnických projevů, množství tiskových konferencí ke koronaviru našich předních politiků, někdy směšných nebo spíše
zoufalých, jsme v televizi viděli moc. Možná to zní nabubřele, ale co si máte myslet o tom, když sledujete x-tou
tiskovku, tentokráte z letiště u řvoucího letadla, kdy se
plácáme, že dorazila první zásilka ochranných pomůcek
z Číny, a do toho mi volá naše praktická lékařka a ptá se,
jestli nemám alespoň 3 roušky do ordinace? Hlava mi nebere, že v této nelehké době upřednostňují někteří naši
nejvyšší představitelé sebeprezentaci, mesiáštví a vlastní PR před tím být prostě normální a nechat odborníky
dělat svoji práci. V tu chvíli mi došlo, že spoléhat se na
stát a čekat na roušky je blbost. Na druhou stranu nikdo učený z nebe nespadl a pro mnohé politiky, tak jako
pro nás na městě, je to první setkání ve funkci s krizí
či krizovým řízením. Informace pravidelně dostáváme
z Krajského krizového štábu a my se je snažíme dále
dostat k vám občanům, v rámci našich možností samozřejmě. Vše aktualizujeme na webu a facebooku města.
Já jen doufám, že veškerá potřebná restriktivní opatření
budou brzy ustupovat a naše ekonomika se z této koronakrize brzy dostane a ožije, jinak se budeme z následků ještě dlouho vzpamatovávat. Asi většina občanů již
pochopila, že to není sranda či zlý sen, a budeme muset
být zodpovědní, abychom vše zvládli.
V krizích zpravidla vyplouvá na povrch to nejlepší i to
nejhorší, co je v nás. Na jednu stranu sledujeme projevy solidarity (pomoc seniorům), obětavosti (šití roušek),
disciplíny (dodržování karantény), umíme se semknout,
na stranu druhou pomalu vyhřezává udavačství či sklony
k honu na čarodějnice. Toho pozitivního naštěstí je výraz-

ně více. Děkuji Vám všem, kteří jste pomohli! Těm, co
doma dobrovolně šili roušky a nečekali, až se nám je na
městě podaří zajistit. Pomocnou ruku nabídla ihned Charita Odry, naše školská zařízení, městské ﬁrmy, spolky i samotní občané. Toho si vážíme. Velké díky patří těm v první
linii: lékařům, složkám IZS, prostě vůbec všem, kteří nám
to pomáhají skvěle zvládnout. Buďme rádi, že to tu nemáme jak v Itálii či Španělsku. Naštěstí nás neopouští typický
český humor, a když je zle, umíme se tomu zasmát.
Z lékařského hlediska se s koronavirem vypořádáme
dříve či později. Ekonomické škody budou vysoké a zásadní. Dominovým efektem to zasáhne všechna města
a obce. Pokud nebude mít stát příjmy z daní, tak pošle
obcím v rámci rozpočtového určení daní také méně.
Jsme v situaci, kdy cestovní ruch je na nule, zavírají se
automobilky, a to následně postihne průmysl zaměřený
na automotive, živnostníci a ﬁrmy to budou mít nesmírně těžké. Jaký bude výpadek v rozpočtu státu, těžko
předvídat. I my v Budišově se musíme připravit na velký
výpadek v příjmech města, začít šetřit, odložit některé
investiční akce na další rok nebo úplně. Musíme zajistit základní chod města, dokončit rozjeté stavby (MŠ,
centrum volnočasových aktivit a rozhledna). Vzhledem
ke špatnému stavu veřejného rozhlasu, budeme muset
urychlit realizaci nového digitálního rozhlasu, kterou
jsem chtěl nechat až na další rok. Ale veřejný rozhlas je
potřebný pro krizové řízení města, za které je zodpovědný sám starosta. V této době to bez fungujícího rozhlasu
nejde. Všichni ještě nejsou na internetu.
Na začátku roku jsme si pochvalovali, kolik se nám podařilo získat dotací a nyní je vše jinak, je to spíše na škodu,
kde na vše vzít? Jsme tu však od toho, abychom si s tím
nějak poradili. Musíme být zodpovědní a nezadlužovat
nezbytně město. Letošní rok nebude lehký, ale věřím, že
vše společně zvládneme. Co jsem ve funkci, tak ekonomika rostla, bylo dobře, teď však spadneme na dno a budeme se z toho muset vyhrabat.
Apeluji na vás, dodržujte zodpovědně nařízení vlády,
musíme ta krizová opatření vydržet, ať toho zákeřného
vira brzy porazíme. Přeji hezké jaro, hodně optimismu
a sil, budeme je všichni potřebovat. Bude líp.
Patrik Schramm, starosta města

Střípky z radnice
 Hned zpočátku roku se rozeběhly práce na přístavbě mateřské školy, kde zhotovitelská ﬁrma Milimex
SA nejprve nachystala příjezdovou cestu a hned jak
to počasí dovolilo, započala s přípravou základů. Bohužel během kopání narazili na starou nepoužívanou
jímku, kterou bylo potřeba zrušit a zasypat, což znamená první vícepráce a s tím spojené náklady navíc.
Aby toho nebylo málo, při kopání šachty na výtah se
jinde objevila další, ještě mnohem starší jímka, kterou
bylo nutné také zrušit a současně zpevnit základy staré
budovy, aby do budoucna nedocházelo k problémům.
Současně byla položena nová kanalizace a napojení
stávajících odpadních vývodů, aby mohly být následně
dokončeny základy a zabetonovala se základová des-
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ka. V současné době již probíhá zakládání obvodových
stěn hrubé stavby, takže už konečně „půjde něco vidět“.
 Další stavbou je Centrum volnočasových aktivit při
SVČ, což je kompletní rekonstrukce a modernizace staré budovy v areálu Střediska volného času, na kterou
jsme dostali dotaci z Moravskoslezského kraje. Hned
v lednu došlo ke zbourání střechy a demolici vnitřních
příček, bohužel pak jsme byli nuceni z důvodu nepříznivého počasí práce na čas pozastavit. V současné době
je hotova sanace severozápadního rohu, který byl z kamene a již se rozpadal. Dále aktuálně probíhá příprava
šachty pro výtah a byla dokončena betonová mazanina, na kterou by měl v nejbližších dnech přijít betonový
věnec s ocelovými příčníky a následně stropní deska.
 V únoru jsme na žádost paní ředitelky základní školy
přidali kameru na sledování nové školní zahrady,
kterou jsme otevírali na podzim minulého roku. Další
kamera, tentokrát na žádost občanů, byla přidána na
roh náměstí a monitoruje prostranství před a vedle
obchodního domu směrem na sídliště, tak abychom
předcházeli krádežím a vandalismu. Obě tyto kamery
jsou zapojeny do stávajícího kamerového systému
města, který je monitorován městskou policií.
 V nejbližších dnech, hned jak se trochu více oteplí, bude
na komunikacích ve městě provedena oprava výtluků,
protože se jich během zimy objevilo víc než dost. Samo-

zřejmě nezapomínáme ani na naše místní části, i zde
stav průběžně sledujeme a veškeré výtluky se budeme
snažit opravit. Jako každoročně bude použita trysková
technologie Jetpatcher (tzv. „turbo“), jenž se nám pro
tyto rychlé opravy cest po zimě osvědčila nejvíce.
 Stále se setkáváme s dotazy, jak je to s poskytováním
bezúročných půjček na výměnu kotle, kdy si mohou
občané požádat a jak vše probíhá. V současné době
jsme půjčku poskytli prvním šesti žadatelům, kteří již
mají schválenou kotlíkovou dotaci z krajského úřadu.
Prozatím však mohou žádat jen ti, kteří už mají s krajem
podepsanou smlouvu o poskytnutí dotace. Zbývající žadatelé jsou zařazeni v zásobníku a kraj čeká na přidělení zbývajících peněz z Ministerstva životního prostředí.
Poté si budou moci i zbývající žadatelé zažádat u města
o poskytnutí bezúročné půjčky.
 Občané si mohou také žádat o příspěvek na vybudování domácí čistírny odpadních vod v lokalitách,
kde není možné napojení na městskou kanalizaci.
Žadatelé mohou nově získat 50 % vynaložených nákladů, a to až do výše 50 000 Kč. Dále zůstává možnost požádat si o příspěvek na vybudování studny
v místech, kde není možnost napojení na vodovodní
řád, zde je výše příspěvku rovněž 50 % vynaložených nákladů, výše příspěvku je omezena částkou
15 000 Kč.
Ing. Pavel Jílek, místostarosta města

Proč jsme přistoupili ke zdražování?
Obracíte se na nás s dotazy, proč jsme zdražili poplatky
za svoz odpadů, proč od poloviny roku 2020 zvedáme
ceny nájemného, a tak bychom Vám chtěli vysvětlit, jaké
jsou hlavní důvody těchto kroků.
Začněme nejdříve s poplatky za svoz komunálního
odpadu – od 1. ledna tohoto roku zastupitelstvo schválilo navýšení poplatku z původních 600 Kč na 720 Kč, což
činí 120 Kč na osobu za rok neboli navýšení o 10 Kč za
měsíc. Ruku na srdce, jestli je takové zdražení opravdu
tak závratné, když rostou ceny úplně všeho, cenou práce
počínaje a provozními náklady konče, současně s tím se
však stále zvedají mzdy i důchody… A poslední zdražení
poplatku za odpady bylo v roce 2013. I přesto se občas
setkáváme s názorem, že máme příliš drahé odpady, že
tam či jinde jsou levnější a proč v našem městě taky nemáme poplatek třeba za 500 Kč. Předně je potřeba říci,
že na rozdíl od většiny ostatních obcí, máme zaveden
motivační systém, díky kterému je možné dosáhnout úlevu 300 Kč na osobu, takže rázem se celková cena dostává na 420 Kč, což má jen málokterá obec. Ano, určitě už
chápete, kam tím vším vlastně míříme – chceme, aby občané více a lépe třídili a zároveň se nezvyšovalo množství směsného odpadu. Poskytnutá úleva je tedy jakási
kompenzace za snahu generovat menší množství komunálního odpadu a více toho vytříděného. Dalším důležitým faktem je to, že město na odpady doplácí každoročně velkou část peněz, řekněme že je to téměř milion Kč
navíc, než co zaplatí občané. A tyto ﬁnance pak zákonitě
někde chybí, mohli bychom za ně třeba spravit další kus
chodníku, cesty, zeleně atd. Navíc podle návrhu nového
zákona o odpadech nás všechny v blízké budoucnosti
čeká podstatně razantnější zdražování, kdy občané bu-

dou platit skutečně vynaložené náklady a poplatek má
být stanoven až na 1100 Kč. Z tohoto pohledu, je to naše
letošní navýšení poplatku spíše nevýznamné. Zásadně
se také změnila situace na trhu s vytříděným odpadem.
Dříve nám za plast, papír platili, nyní už musíme platit
my, za množství, pronájem kontejnerů, dopravu. To ale
není důvod, abychom přestali třídit.
Dalším hodně diskutovaným tématem je zvýšení nájemného v městských bytech od 1. 7. 2020 na částku 35 Kč/m2
z původních 30,02 Kč/m2. Zde je potřeba se na celou věc
podívat z trochu jiného úhlu pohledu, a to, že jsme dosud drželi velmi nízkou cenu pro své občany hodně dlouho, mnohem déle než všechny města ve zbytku ČR.
A když se podíváte na mapu tržního nájemného (lze nalézt na webu Ministerstva pro místní rozvoj - https://www.
mmr.cz/cs/ministerstvo/bytova-politika/mapy-2019), zjistíte,
že i s našimi 35 Kč/m2 máme stále nejlevnější nájemné
široko daleko. Neradi bychom Vás zahltili čísly, ale jen pro
představu, na Vítkovsku je průměrná tržní cena nájemného dle ministerstva 103 Kč/m2. Hranice výše nájmu pro
sociální bydlení je státem daná na 62 Kč/m². Je třeba si
uvědomit, že 35 Kč za metr je opravdu stále velmi nízká
cena a zdražení představuje pro nájemníky 150-300 Kč
měsíčně navíc podle rozlohy užívaného bytu. Pojďme
si ale říci ještě další skutečnosti - poslední zvyšování
nájemného proběhlo v roce 2017, a to o 5 %, tenkrát to
bylo přibližně o 2 Kč/m2. Ale od roku 2017 stoupla průměrná mzda o více než 6 tis. Kč, minimální mzda o více než
3 500 Kč a průměrný důchod o 3 200 Kč. A tím samozřejmě rostou i náklady na údržbu celého bytového fondu stejně jako se zvyšují ceny materiálů. Je potřeba zmínit i to,
že v mnoha bytových domech již byly provedeny výměny
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oken, zateplení a občané tak začali šetřit na nákladech za
energie a přitom výše nájemného zůstala beze změny. Navíc, Ti kdo bydlí v bytech s centrálním vytápěním, mají díky
převzetí tepelného hospodářství pod městskou společnost
výrazně nižší cenu tepla, než tomu bylo dříve. Z tohoto
pohledu je opravdu potřeba se zamyslet a uvědomit si, že
cena bydlení v našich bytech je i přes toto navýšení stále
velmi nízká a pokud chceme mít bytové domy na úrovni
odpovídající dnešní době, tak bez zvyšování nájmů to
nepůjde. Pokud máme občanům nabídnout odpovídající
bydlení, tak nelze za 30 ani 35 Kč. To je s bídou na údržbu,
nutné opravy. Komerční nájem je v Budišově také vyšší než

v městských bytech. My musíme z pohledu zákona hospodařit tak, abychom majetek města = občanů neznehodnocovali. Nelze čekat s nataženou rukou, město postarej
se, chci to nejlépe zadarmo všechno. Třeba SmVaK s námi
všemi nediskutuje a každý rok zdraží vodu o cca 8 %
a co naděláme, nic. Ti kdo bydlí v rodinných domech, se
také starají, aby jim dům nespadl, zvelebují si ho a nikdo
jim na to nedá. Věřím, že tyto nepopulární kroky pochopíte. V dnešní situaci s koronavirem a následnou krizí je pro
město každá koruna dobrá. Klidně se nás můžete ptát proč,
rádi vysvětlíme.
Ing. Patrik Schramm, starosta města
Ing. Pavel Jílek, místostarosta města

Máme nové webové stránky a facebook
Vážení občané, jak jste si již stačili všimnout, webové
stránky města dostaly nový kabát. Zároveň s novými
stránkami jsme rozjeli i facebookový proﬁl města, který je
momentálně vytížen stávající situací ohledně koronaviru.
Abyste mohli mít aktuální informace co nejdříve, máte
možnost se na nových webových stránkách přihlásit
k odběru novinek. Je to velice jednoduché. Stačí zadat
svou e-mailovou adresu a potvrdit souhlas se zpracováním osobních údajů. Poté Vám budou na tuto adresu

chodit veškeré informace zveřejněné na úřední desce,
v rozhlase a ve veřejných akcích.
Tímto bych ráda vyzvala veškeré spolky a organizace
o zasílání informací (např. o změnách, akcích a fotograﬁích) na e-mailovou adresu m.stranska.mu@budisovnb.
cz, aby naše stránky byly opravdu aktuální.
Marie Stránská, DiS.,
referent finančního a správního odboru

Rada města
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na
území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17 (cizí stání občané, kteří jsou v obci hlášeni
k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici na sekretariátu vedení města,
Halaškovo náměstí 2, Budišov n/Budišovkou.
dne 13. ledna 2020
(přítomno všech 5 členů rady města,
další přítomni: MěÚ - Ing. Hana Dlouhá, vedoucí
finančního a správního odboru, Miroslava Zatloukalová,
referent finančního a správního odboru
jednání řídil starosta města Ing. Patrik Schramm)
 schvaluje uzavření Mateřské školy Budišov nad Budišovkou dne 13. 3. 2020 z důvodu účasti pedagogů
na vzdělávacím semináři projektu Společnou cestou
k úspěchu;
 schvaluje příspěvkovým organizacím Základní škola
Budišov nad Budišovkou, okres Opava, p. o. a Mateřská škola Budišov nad Budišovkou, p. o. zapojení
se do realizace projektu OP VVV Společným úsilím
k vyšší kvalitě vzdělávání, v pozicích ﬁnančních partnerů, kdy příjemcem a realizátorem projektu je Město
Budišov nad Budišovkou; povinnosti a práva jednotlivých subjektů vymezuje partnerská smlouva;
 schvaluje poskytnutí návratné ﬁnanční výpomoci
panu L. J. na předﬁnancování výměny kotle na pevná
paliva dle předložené Smlouvy a pověřuje starostu
města podpisem této smlouvy;
 doporučuje zastupitelstvu města projednat nákup pozemku ﬁrmy CASPER PROPERTY s.r.o. zapsaného
na LV 919 k.ú. Budišov nad Budišovkou;
 schvaluje výsledek veřejné zakázky „Silesianka“
- stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregio-
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nu Silesia - Rozhledna Kopřivná a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítěznou ﬁrmou
FEMONT OPAVA, s.r.o.;
schvaluje cenovou nabídku Opavského a hlučínského deníku v rámci balíčku Města, obce 2020;
doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí
investiční dotace s vyúčtováním společnosti TeSport
Budišov nad Budišovkou, s.r.o. ve výši 492 386,88 Kč
- na závěrečné doﬁnancování projektu „Vytvoření
malé lokální distribuční sítě pro distribuci tepla a elektřiny s prvky SMART GRID – inteligentním řídicím systémem a řízením spotřeby pro tři objekty v majetku
Města Budišov nad Budišovkou“;
schvaluje darovací smlouvu mezi Tělovýchovnou jednotou Spartak Budišov nad Budišovkou, z. s. a Městem Budišov nad Budišovkou, jejímž předmětem je
ﬁnanční dar ve výši 10 000 Kč, dle přiloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy;
schvaluje přiloženou darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem a Městem Budišov nad Budišovkou, jejímž předmětem jsou věcné dary (kompozitní
tlaková láhev a samonosná nádrž na vodu o objemu
3 000 litrů) v celkové hodnotě 29 657,10 Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 1 pro rok 2020
v tř. 8 – Financování a výdajové části rozpočtu o částku
3 722 629,18 Kč
o tř. 8 – Financování
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0000 – 8115 – Změna stavu krátkodobých ﬁn. prostř.
na účtech
+ 3 722 629,18 Kč
o ve výdajo3vé části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
+ 3 722 629,18 Kč
 doporučuje zastupitelstvu města zvýšení nájemného
v bytech ve vlastnictví města Budišov nad Budišovkou, a to od 1. 7. 2020;
 bere na vědomí informaci o vyplácení odměny
Mgr. Natálii Jaššové, ředitelce školy, formou DPP
v rámci projektu „Společným úsilím k vyšší kvalitě
vzdělávání“, kde bude zastávat pozici Koordinátora
aktivit ZŠ v rozsahu max. 25 hodin měsíčně dle potřeb
projektu a možností organizace;
 schvaluje vyřazení nepotřebného majetku Technických služeb města Budišov nad Budišovkou, p. o.
– vozidla Citroen Xsara, RZ: 5T4 9017 formou jeho
likvidace a ukládá řediteli příspěvkové organizace
předložit likvidační protokoly k vyřazenému majetku
ﬁnančnímu a správnímu odboru města v termínu do
28. 2. 2020;
29. ledna 2020
(přítomno všech 5 členů rady města,
další přítomni: MěÚ - Ing. Hana Dlouhá, vedoucí
finančního a správního odboru, Miroslava Zatloukalová,
referent finančního a správního odboru
jednání řídil starosta města Ing. Patrik Schramm)
 schvaluje zápis kroniky města za rok 2018;
 schvaluje odprodej osobních automobilů Nisan Patrol, rok výroby 1990 v ceně 140 000 Kč vč. DPH
a Suzuki Jimny, rok výroby 2003 v ceně 80 000 Kč
vč. DPH;
 schvaluje výroční zprávu o poskytnutí informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2019;
 schvaluje cenu nájmu hrobových míst a služeb spojených s nájmem pro rok 2020 ve výši 20 Kč/m2/rok pro
hřbitovy v Budišově nad Budišovkou a místních částech Guntramovice, Staré Oldřůvky a Podlesí;
 schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodávky
v rámci projektu „Učebna polytechnického vzdělávání
na ZŠ Budišov nad Budišovkou“;
 doporučuje zastupitelstvu města neschválit nabídku
na prodej nemovitostí do majetku města:
o Katastrálním území Budišov nad Budišovkou:
parcela č. st. 695 o výměře 432 m2, součástí je stavba:
Budišov nad Budišovkou, č. p. 555, bydlení
parcela č. st. 737 o výměře 32 m2 – zbořeniště
parcela č. 61/4 o výměře 32 m2 – ostatní plocha
 doporučuje zastupitelstvu města projednat nabídku
na prodej obchodního podílu společnosti BYTY pro
SENIORY, s.r.o., týkající se provozování bytového domu pro seniory v Budišově nad Budišovkou s č. p. 379;
 schvaluje darovací smlouvu mezi Základní školou
Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková
organizace a Městem Budišov nad Budišovkou, jejímž
předmětem je ﬁnanční dar dle přiloženého materiálu;
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 2 pro rok 2020
na straně výdajů v celkové výši 28 500 Kč, na základě
schválené darovací smlouvy RM dne 13. 1. 2020 neziskové organizaci TJ Spartak ve výši 10 000 Kč a da-


















rovací smlouvy ZŠ Budišov nad Budišovkou schválené v RM dne 29. 1. 2020 ve výši 18 500 Kč;
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva – 28 500 Kč
3113 – 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspě.
+ 18 500 Kč
org.
6409 – 5229 – Ostatní neinv. Transfery nezisk. a podob.org.
+ 10 000 Kč
doporučuje zastupitelstvu města schválit usnesení
ve znění:
zastupitelstvo města schvaluje:
1. jako jediný společník společnosti Lesy Budišov nad
Budišovkou s.r.o. kapitalizaci závazků v průběhu
roku 2020, a to ve výši 1 764 986,26 Kč dle smlouvy o zápůjčce ﬁnančních prostředků na rok 2019,
jejímž předmětem byla úhrada nákladů na provoz,
2. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 2 235 013,74 Kč
na doﬁnancování nákladů na pěstební činnost roku
2019,
3. zápočet pohledávky města z titulu zbylé části zápůjčky ve výši 2 235 013,74 se závazkem o poskytnutí neinvestiční dotace dle bodu 2) tohoto odstavce v téže výši;
schvaluje přidělení bytu č. 12, I. kategorie, o velikosti
1+kk, na ul. Pivovarská č. p. 317 v Budišově nad Budišovkou, paní J. Š. s nájemní smlouvou uzavřenou od
1. 3. 2020 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského
zákoníku;
schvaluje navýšení prodejní ceny Budišovského
zpravodaje od čísla 1/2020 na 10 Kč, dle odůvodnění;
schvaluje poskytnutí návratné ﬁnanční výpomoci
panu J. V. na předﬁnancování výměny kotle na pevná
paliva dle předložené Smlouvy a pověřuje starostu
města podpisem této smlouvy o poskytnutí návratné
ﬁnanční výpomoci;
schvaluje smlouvu o dílo na vytvoření digitálního
povodňového plánu mezi městem Budišov nad Budišovkou a ENVIPATRTNER, s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem smlouvy na vytvoření digitálního
povodňového plánu;
doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí překlenovacího úvěru za účelem předﬁnancování dotace
na akci Modernizace MŠ Budišov nad Budišovkou;
doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu
č. 05171961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí v rámci programu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech;
doporučuje zastupitelstvu města schválit pracovně
právní vztah mezi Městem Budišov nad Budišovkou
a místostarostou p. Ing. Pavlem Jílkem dle §84 odst. 2
písm. p) zákona o obcích na pozici koordinátor, v rámci projektu s názvem „Společným úsilím k vyšší kvalitě
vzdělávání“ po dobu realizace tohoto projektu (3 roky);
schvaluje kategorizaci městských bytů ve Městě Budišov nad Budišovkou s účinností od 1. 7. 2020;
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 3 pro rok 2020 na
straně výdajů v celkové výši 134 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva - 134 000 Kč
0000 – 8124 – Uhrazené splátky dlouhod. přijatých
půjč. prostř.
+ 95 000 Kč
6171 – 5141 – Úroky vlastní
+ 15 000 Kč
6171 – 5163 – Služby peněžních ústavů + 24 000 Kč
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Zastupitelstvo města
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na
území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17 (cizí stání občané, kteří jsou v obci hlášeni
k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici na sekretariátu vedení města, Halaškovo náměstí 2, Budišov nad Budišovkou.
10. zastupitelstvo města konané dne 5. února 2020
 schvaluje pracovně právní vztah mezi Městem Budi(přítomno: 13 členů zastupitelstva města,
šov nad Budišovkou a místostarostou p. Ing. Pavlem
Bc. Josef Poljak se dostavil v 16:49;
Jílkem dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona o obcích na
omluveni: Ing. Pavel Brodský, Vladan Dušek;
pozici koordinátor, v rámci projektu s názvem „Společjednání řídil: Ing. Patrik Schramm, starosta města)
ným úsilím k vyšší kvalitě vzdělávání“ po dobu realizace tohoto projektu (3 roky);
 jmenuje předsedu komise pro přípravu návrhu usne(pro: 11, proti: 0, zdržel se: Ing. Pavel Jílek)
sení Aloise Bečicu a členy komise pro přípravu návrhu  schvaluje smlouvu na střednědobý investiční úvěr za
usnesení Romana Pecníka a Petra Modelského;
účelem předﬁnancování dotace na akci „Modernizace
(pro: 9, proti: 0, zdrželi se: Alois Bečica, Petr ModelMŠ Budišov nad Budišovkou“ mezi Městem Budišov
ský, Roman Pecník)
nad Budišovkou a Komerční bankou, a.s. do výše
 jmenuje ověřovatele zápisu Mgr. Natálii Jaššovou
20 145 000 Kč a pověřuje starostu města podpisem
a Ing. Františka Vrchoveckého;
schválené úvěrové smlouvy;
(pro: 12, proti: 0, zdrželo se: 0)
(pro: 12, proti: 0, zdrželo se: 0)
 schvaluje jako jediný společník společnosti Lesy Budi-  neschvaluje nabídku na prodej nemovitostí do majetšov nad Budišovkou s.r.o. kapitalizaci závazků v průběku města:
hu roku 2020, a to ve výši 1 764 986,26 Kč dle smlouvy
o Katastrálním území Budišov nad Budišovkou:
o zápůjčce ﬁnančních prostředků na rok 2019, jejímž
parcela č. st. 695 o výměře 432 m2, součástí je stavba
předmětem byla úhrada nákladů na provoz; schvalu- Budišov nad Budišovkou, č. p. 555, bydlení
je poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 2 235 013,74
parcela č. st. 737 o výměře 32 m2 – zbořeniště
Kč na doﬁnancování nákladů na pěstební činnost roku
parcela č. 61/4 o výměře 32 m2 – ostatní plocha
2019 a schvaluje zápočet pohledávky města z titulu
parcela č. st. 630 o výměře 97 m2 – zbořeniště
zbylé části zápůjčky ve výši 2 235 013,74 Kč se závaz(pro: 12, proti: 0, zdrželo se: 0)
kem o poskytnutí neinvestiční dotace;
 Bc. Josef Poljak se omlouvá za pozdní příchod
(pro: 12, proti: 0, zdrželo se: 0)
 neschvaluje nabídku na prodej obchodního podílu
 zřizuje v souladu s § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000
společnosti BYTY pro SENIORY, s.r.o., týkající se proSb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
vozování bytového domu pro seniory v Budišově nad
znění pozdějších předpisů Sociální fond, jako účelový
Budišovkou s č. p. 379;
peněžní fond zaměstnavatele;
(pro: 11, proti: 0, zdrželi se: Ing. Rostislav Kyncl, Mgr.
(pro: 12, proti: 0, zdrželo se: 0)
Ivana Tomandlová)
 schvaluje Směrnici č. 1/2020, o hospodaření se so-  schvaluje zvýšení nájemného v bytech ve vlastnictví
ciálním fondem, s účinností od účetního období roku
města Budišov nad Budišovkou na částku 35 Kč/m2,
2020 dle přílohy a pověřuje starostu města podpisem
a to od 1. července 2020;
směrnice;
(pro: 13, proti: 0, zdrželo se: 0)
(pro: 12, proti: 0, zdrželo se: 0)
 schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Státního fondu ži schvaluje poskytnutí investiční dotace společnosvotního prostředí ČR a uzavření Smlouvy č. 05171961
ti TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o. ve výši
o poskytnutí dotace na akci „Podpora výměny kotlů ve
492 386,88 Kč, s vyúčtováním, na závěrečné doﬁnanměstě Budišov nad Budišovkou, okr. Opava“ ve výši
cování projektu „Vytvoření malé lokální distribuční sítě
7 860 000 Kč a pověřuje starostu města podpisem
pro distribuci tepla a elektřiny s prvky SMART GRID
této smlouvy;
– inteligentním řídicím systémem a řízením spotřeby
(pro: 13, proti: 0, zdrželo se: 0)
pro tři objekty v majetku Města Budišov nad  schvaluje kategorizaci městských bytů ve Městě BuBudišovkou;
dišov nad Budišovkou s účinností od 1. 7. 2020.
(pro: 12, proti: 0, zdrželo se: 0)
(pro: 13, proti: 0, zdrželo se: 0)

Krajina břidlice v Praze na veletrhu Holiday World & Region World
13. – 16. února se na výstavišti PVA Letňany v Praze
uskutečnil největší veletrh cestovního ruchu v republice.
Neměli jsme v plánu se na tomto veletrhu samostatně
prezentovat jako Krajina břidlice, hlavně z ﬁnančních
důvodů. Náš stánek se v Brně na Regiontouru líbil tak, že
nás oslovil Moravskoslezský kraj a nabídl unikátní prostor
ve svém velkém stánku v Praze. Chtěli předvést staré
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řemeslo, v našem případě štípání břidlice, ať si to mohou
návštěvníci vyzkoušet. Nechali jsme se tedy „ukecat“
a vyrazili vlakem. Naštěstí kozu na štípání srdíček a břidlici nám odvezl MSK autem, avšak srdíčkové chleby
a škvarkovku jsme tahali v kufru. Měli jsme vždy co půl
hodiny prostor na prezentaci Krajiny břidlice, vše uváděla
moderátorka České televize, neustále zpovídala hlavně
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našeho štípače i nás, takže skvělá reklama pro naši oblast a zadarmo. Další
půlhodinu měli k dispozici mladí vědci
ze Světa techniky Dolní oblasti Vítkovice
se svou show. Bylo to povedené i z pohledu toho, že jsme mohli s náměstkem
kraje Janem Krkoškou probrat naše další záměry v Krajině břidlice. Zaujali jsme
návštěvníky veletrhu, odbornou veřejnost. Málo platné, koronavir však dění
v republice zcela otočil, ale věříme, že
na prázdniny se krizová opatření zmírní
a budeme schopni přivítat tuzemské
turisty v naší krásné Krajině břidlice.
Patrik Schramm, Alena Zemanová
Krajina břidlice, z.s.

Úspěch na Veletrhu cestovního ruchu v Ostravě
Ve dnech 28. a 29. února se Krajina břidlice prezentovala na Veletrhu cestovního ruchu v Ostravě. Společný
stánek měst Oder, Vítkova a Budišova nad Budišovkou
tentokrát sklízel nejen uznání a zájem návštěvníků veletrhu. Náš stánek dostal z rukou náměstka hejtmana kraje
Jana Krkošky a jednatele areálu Černá louka Jana Šumbery ocenění za nejlepší veletržní expozici.

Čím jsme si to zasloužili? Je to kombinace profesionality
a nadšeného přístupu. Graﬁcký vzhled expozice i našich
propagačních materiálů vytváří Lumír Moučka, autenticitu
břidlicového řemesla přináší Toník Novák, krásný chleba
ve tvaru srdce nám pečou v pekárně v Bílčicích, skvělou
hornickou svačinku (škvarková pomazánka) připravuje
starosta Budišova nad Budišovkou, výborné sýry dodávají
z biofarmy Klokočov, oderští hudebníci ze základní
umělecké školy připravili hudební vystoupení na
oderskou břidlohru a v neposlední řadě upovídané
průvodkyně… To vše společně vyzdvihlo náš stánek
mezi ty nejlepší.
Velmi si zmíněného ocenění vážíme a vnímáme ho
jako povzbuzení do další
práce. Alena Zemanová,
Josef Poljak
Krajina břidlice, z. s.

Zákaznická centra a obchodní místa SmVaK Ostrava
do odvolání uzavřena
Odběratelé mohou využít posílených služeb zákaznické linky, komunikovat s vodárenskou společností je
možné prostřednictvím speciálních aplikací na www.

smvak.cz nebo emailu.
Ostrava, 16. 3. 2020 – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava se rozhodly z preventivních důvodů

7

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

od 17. března omezit osobní kontakt svých zaměstnanců s veřejností. Z tohoto důvodu budou do
odvolání uzavřena obchodní místa
a zákaznická centra společnosti.
Pro fyzický kontakt je uzavřeno
také oddělení vyjadřování. Neprobíhá ani prodej vodárenského
materiálu z centrálního skladu ve Frýdku-Místku. Vodárenská společnost má připraveny varianty, jak je možné
vyřizovat své požadavky bez nutnosti navštěvovat její
pracoviště.
Jak mohou lidé komunikovat se společností SmVaK
Ostrava a vyřizovat své požadavky:
- Bezplatná zákaznická linka 800 292 400 je v provozu v pracovní dny od 7:30 do 20:00. Linka byla technicky a personálně posílena, aby byly bez problémů
plněny požadavky zákazníků. Bezplatná poruchová linka 800 292 300 zůstává v provozu non stop.
- Je zřízena speciální emailová schránka zakaznickesluzby@smvak.cz, kam se mohou lidé obracet se
svými požadavky. V provozu bude od 17. března. Dále
zůstává v provozu také emailová schránka smvak@
smvak.cz.

- Oddělení vyjadřováníí bylo
uzavřeno pro osobní kontakt s veřejností. Lidé mohou nahlásit požadavek prostřednictvím internetových
stránek vyjadrovani.smvak.cz, nebo
přes bezplatnou zákaznickou linku
800 292 400. Požadavky budou přesměrovány ze zákaznické linky k technikům oddělení vyjadřování, kteří budou do tří dnů kontaktovat zákazníka, s nímž příslušnou záležitost vyřeší.
- Pokladna v sídle společnosti v Ostravě – Mariánských
Horách bude pro veřejnost uzavřena. Lidé mají možnost
realizovat platby bezhotovostním platebním stykem.
- Prodej vodárenského materiálu v centrálním skladu
ve Frýdku-Místku byl do odvolání pozastaven.
- Služby vodárenské společnosti lze dále objednávat
přes aplikaci nabidkasluzeb.smvak.cz.
- Důležité formuláře a dokumenty jsou pro zákazníky připraveny ke stažení na internetových stránkách
www.smvak.cz, sekce Zákazníci, podsložka Dokumenty ke stažení.
Mgr. Marek Síbrt, manažer vnějších vztahů/mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Odečty vodoměrů SmVaK Ostrava ve změněném režimu
Z preventivních důvodů je s ohledem na minimalizaci
potenciálních rizik pozastaveno fyzické odečítání vodoměrů v domácnostech pracovníky společnosti Vodotech
(dceřiná společnost SmVaku) a jsou preferovány jiné formy hlášení spotřeby pitné vody:
- odběratel bude kontaktován telefonicky s žádostí, aby zaměstnanci společnosti Vodotech nahlásil
stav vodoměru. Údaj bude následně zadán do systému Vodotech.
- odběratel nahlásí stav vodoměru:

o telefonicky na bezplatné zákaznické lince
800 292 400 nebo
o elektronicky na adresách nabidkasluzeb.smvak.cz, www.vodotech.cz nebo
o prostřednictvím našeho korespondenčního lístku vhozeného do schránek odběratelů.
Zjišťování stavu vodoměrů se ve většině případů provádí
čtyřikrát ročně podle schváleného harmonogramu, o němž
jsou odběratelé v dané lokalitě předem informováni.

Některé události řešené Městskou policií v Budišově n/B.
v měsíci leden a únor 2020
7. 1. 2020 - 13.57 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení, že na ul. Na Sídlišti leží před vchodem do domu nějaká žena. Po příjezdu
hlídky na místo bylo zjištěno, že žena
je v podnapilém stavu, je neschopna
komunikace a chůze a vzhledem k jejímu bezvládnému stavu a chladnému
počasí byla bezprostředně ohrožena na zdraví a životě.
Žena byla viditelně, pod vlivem alkoholu, nekontrolovala
své chování, a tím bezprostředně ohrožovala sebe na
zdraví a životě. Na základě zjištěných skutečností bylo
rozhodnuto o umístění osoby na PZS v Opavě. Případ
byl strážníky zadokumentován.
9. 1. 2020 - 13.15 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byly hlídkou MP
na ul. Mlýnská nalezeny dvě peněžní bankovky. Hlídka
tyto bankovky zaevidovala a následně je odevzdala na
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příslušný odbor Městského úřadu v Budišově nad Budišovkou. Věc byla strážníky zadokumentována.
11. 1. 2020 - 17.15 hod.
Přijala hlídka MP na služebně oznámení od osoby, která
uvedla, že jí před chvíli u domu na ul. Berounská někdo
odcizil jízdní kolo, které zde neměla zabezpečené. Hlídka s poškozeným provedla kontrolu uvedeného místa
a jeho okolí, kdy se nepodařilo pachatele krádeže nalézt,
ale podařilo se nalézt odcizené kolo, které bylo pohozené
u potoka na ul. Československé armády. Majitel kola si
kolo převzal a byl upozorněn na to, aby si pro příště kolo
lépe zabezpečil. Případ byl strážníky zadokumentován.
17. 1. 2020 – 14.30 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě uviděla hlídka
MP na Halaškově náměstí volně pobíhajícího psa bez
vodítka, kterého zde venčila jeho majitelka. Tímto svým
jednáním, kdy neměla psa na vodítku a nechala ho běhat
na volno, se zde dopustila přestupku proti OZV města,
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kdy za tento přestupek jí byla udělena bloková pokuta.
17. 1. 2020 - 19.30 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení od PČR o součinnosti při pátrání po pohřešované starší ženě. Hlídka
proto společně s hlídkou PČR provedla pátrání v určené
lokalitě s negativním výsledkem, ale po dalším pátrání
bylo toto odvoláno s tím, že se ji podařilo nalézt v pořádku a nezraněnou. Případ byl strážníky zadokumentován.
22. 1. 2020 - 13.43 hod.
Přijala hlídka MP oznámení od lesní stráže, že v lese na
ul. 9. května směrem k přehradě zastavila osobní vozidlo,
které má za sebou přívěsný vozík plně naložený dřevem.
Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že se ve vozidle nachází tři osoby, kdy řidič vozidla neměl povolení
k vjezdu do této lokality, ani povolení na kacení a převoz
naloženého dřeva. Jelikož zde vzniklo podezření, že by
se mohlo jednat o spáchání trestného činu, byla celá věc
hlídkou zadokumentována, pořízena fotodokumentace
a následně předána PČR k dalšímu šetření.
22. 1. 2020 – 14.30 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě, uviděla hlídka
MP na ul. Horská volně pobíhajícího psa bez vodítka,
kterého zde venčila jeho majitelka. Tímto svým jednáním, kdy neměla psa na vodítku a nechala ho běhat na
volno, se zde dopustila přestupku proti OZV města, kdy
za tento přestupek jí byla udělena bloková pokuta.
23. 1. 2020 - 19.15 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení, že v Podlesí někdo neoprávněně pokácel strom, který pak přepravil přes
pozemek oznamovatele a umístil k cestě u jeho pozemku. Po příjezdu hlídky na místo a dalším šetřením bylo
zjištěno, že strom patří městu Budišov nad Budišovkou
a byl pokácen na povolení tohoto města pro jeho špatný
stav a nebezpečí, že by mohl někoho ohrozit. Vzhledem
k tomu, že zde nedošlo k žádnému protiprávnímu jednání, ani poškození pozemku oznamovatele, byl případ
strážníky zadokumentován a hlídka MP o tomto zjištění
informovala oznamovatele
31. 1. 2020 - 18.36 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení od PČR Vítkov
se žádostí o prověření oznámení, že v ubytovně na ul.
Halaškovo náměstí se někdo dobývá do jednoho z bytů.
Po příjezdu hlídky na místo, bylo od nájemníků zjištěno,
že se zde měl do jednoho z bytů dobývat nějaký starší
muž, kterého ale neznají a který před příjezdem hlídky na
místo z domu již odešel. Hlídka provedla kontrolu okolí
domu, ale nikdo se zde již nenacházel a všude byl klid.
O zjištěných skutečnostech byla informována PČR Vítkov a případ byl strážníky zadokumentován.
4. 2. 2020 - 14.48 hod.
Přijala hlídka MP telefonickou žádost od PČR Vítkov se
žádostí o asistenci při ošetření podnapilé osoby pracovníky RZS Opava, která se již nachází na místě. Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že se zde jedná o zraněnou podnapilou ženu, kdy hlídka poskytla součinnost při
doprovodu uvedené osoby do sanitního vozu, kde byla
ošetřena a následně převezena do nemocnice v Opavě.
Případ byl strážníky zadokumentován.
7. 2. 2020 – 14.16 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení, že na ul. Gen.
Svobody došlo k dopravní nehodě, při které byl zraněn
nějaký muž. Hlídka vyjela na uvedené místo, kdy zde

zjistila, že se zde již nachází sanitka RZS Vítkov, která zajišťovala ošetření zraněného muže a dorazil zde
i vrtulník LZS Ostrava. Nacházela se zde i hlídka OO
PČR Vítkov, která zde prováděla šetření, a podle sdělení svědků zde mělo dojít k dopravní nehodě, od které
řidič vozidla z místa ujel. Na žádost PČR byla provedena kontrola záznamu z městského kamerového systému z kamery umístěné na této ulici, kdy bylo následně
zjištěno, že k žádné dopravní nehodě zde nedošlo, ale
muž si své zranění způsobil sám pádem na vozovku
vzhledem ke své podnapilosti. Tyto informace byly
ihned předány hlídce OO PČR Vítkov a hlídce DI PČR
Opava, která se na místo rovněž dostavila a celou věc
si převzala k dalšímu řešení. Případ byl strážníky zadokumentován.
8. 2. 2020 – 7.25 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení, že v městském
parku, jak je hřiště na Discgolf, je v místě, kde bývala
dříve restaurace, vyhozena velká proﬁ svářečka včetně
kabeláže. Vzhledem k zjištěným skutečnostem a podezření, že by tato svářečka mohla pocházet z nedávné
krádeže, byla na místo ihned přivolána hlídka OO PČR
Vítkov, která se zde dostavila a zjistila, že tato svářečka
skutečně pochází z této krádeže, kdy si celou věc převzala k dalšímu šetření pro podezření ze spáchání trestného činu. Případ byl strážníky zadokumentován.
11. 2. 2020 - 8.45 hod.
Na služebnu MP se dostavil muž, který zde oznámil, že
na ul. Mlýnská strouha leží u domu nějaký pes. Hlídka
městské policie se dostavila na uvedené místo, kde se
pokusila uvedeného psa odchytit, ale ten se dal na útěk
směrem po ul. Nábřeží k zahradě mateřské školky. Zde
se ho podařilo zahnat do této zahrady a v jedné z části
ho uzavřít. Jednalo se o psa rasy Afghánský chrt, kdy se
následně podařilo zjistit majitelku tohoto psa, která sdělila, že pes jí utekl až z Podlesí, kdy vlivem silného větru
došlo k uvolnění brány objektu, ve kterém byl umístěn
a tím k jeho útěku. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem
byla věc řešena domluvou a případ byl strážníky zadokumentován.
11. 2. 2020 – 16.50 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení, že v lese patřící
Metropolitní kapitule v Olomouci dochází ke kácení stromů a krádeži dřeva. Městská policie společně se správcem tohoto lesa vyjela na místo nahlášené krádeže, kdy
zde uviděla dva muže, kteří zde nakládali do zadní části
osobního vozidla nařezané dřevo. Jelikož se zde nacházelo větší množství pořezaných stromů a již nařezaného dřeva, kdy zde vzniklo důvodné podezření, že by se
mohlo jednat o trestný čin, byla na místo přivolána hlídka
OO PČR Vítkov, která si zde celou věc převzala k dalšímu řešení. Případ byl strážníky zadokumentován.
14. 2. 2020 - 7.35 hod.
Na služebnu se dostavila žena, která oznámila, že na
zahradě její sousedky už asi týden leží mrtvý kůň. Hlídka
MP věc na místě prověřila, a zjistila, že kůň byl před šesti
dny utracen veterinářem a jeho majitel ho kvůli špatným
povětrnostním podmínkám a neschůdnosti terénu zatím
nemohl předat k likvidaci na kaﬁlérii. Na základě zjištěných skutečností byla tato věc oznámena na Krajskou
veterinární správu pro MSK, která si celou věc převzala.
Případ byl strážníky zadokumentován.
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15. 2. 2020 - 15.50 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou
řešen dopravní přestupek - nedovolené parkování na
chodníku na ul. Na Sídlišti. Řidič osobního vozidla zde
neoprávněně parkoval vozidlem na chodníku, kde to
není dopravní značkou povoleno, kdy za uvedený přestupek mu byla udělena bloková pokuta.
18. 2. 2020 – 16.30 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou řešen
dopravní přestupek nerespektování zákazu odbočení vlevo
a parkování v křižovatce na náměstí Republiky. Řidič osobního vozidla zde nerespektoval uvedené dopravní značení
zákazu odbočení vlevo a parkoval v hranici křižovatky, kdy
mu za uvedené přestupky byla udělena bloková pokuta.
25. 2. 2020 - 15.30 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou řešen dopravní přestupek - nedovolené parkování v zákazu zastavení a v protisměru. Řidička osobního vozidla
zde neoprávněně parkovala vozidlem v zákazu zastave-

ní a v protisměru, kdy za uvedený přestupek jí byla udělena bloková pokuta.
27. 2. 2020 - 20.20 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě uviděla hlídka na ul. Bezručova na vozovce volně se pohybujícího
koně. Hlídka tohoto koně zahnala mimo vozovku na prostranství za sportovní halou, kdy se jí následně podařilo
zjistit jeho majitelku. Ta se na místo dostavila, koně si
odchytla a uzavřela do nedaleko ležícího ohrazeného
výběhu a zajistila proti úniku. Věc byla na místě řešena
domluvou a případ byl strážníky zadokumentován.
29. 2. 2020 – 14.30 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě uviděla hlídka
MP na ul. Horská volně pobíhajícího psa bez vodítka,
kterého zde venčila jeho majitelka. Tímto svým jednáním, kdy neměla psa na vodítku a nechala ho běhat na
volno, se zde dopustila přestupku proti OZV města, kdy
za tento přestupek jí byla udělena bloková pokuta.
Grečmal Jaroslav, vedoucí strážník MP

TeSport

Novinky ze společnosti TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o.
Tepelné hospodářství
V únoru byla v kotelně B5 na sídlišti provedena modernizace expanzní doplňovací soustavy. Staré zařízení bylo
čím dál více poruchové, a tak bylo nahrazeno novým
systémem Siemens Logo, který je kompatibilní s regulačním systémem kotelny Siemens instalovaným v létě.
Do procesu plánování modernizace infrastruktury tepelného hospodářství pro tento rok významně zasahuje situace ohledně koronaviru a nejistota z příchodu ﬁnanční
krize. I za nouzového stavu je samozřejmě zajištěn chod
všech kotelen v provozování TeSportu, v případě poruch
na zařízení se budeme stejně jako za normálních okolností snažit o co nejrychlejší nápravu.
Sport
S příchodem epidemiologické krize se sportovní život
zastavil v celém státě. Ještě před uzavřením haly se

stihl 15. února odehrát turnaj starých gard ve futsale
a rovněž dva turnaje v badmintonu. 22. února se konala mužská čtyřhra za účasti 14 párů a 7. března se
konal opravdu parádní turnaj smíšených družstev, jehož
se účastnilo 21 párů. Turnaj byl pojat jako oslava MDŽ,
každá dáma byla obdarována kytičkou a čokoládou,
a i když se nad turnajem již vznášel strašák v podobě
koronaviru, přítomní účastníci i diváci si nenechali sportovní zážitek pokazit.
Od 13. března je sportovní hala v souladu s usnesením
Vlády ČR do odvolání uzavřena. Doufejme, že celá krize
brzy odezní, život se vrátí do normálních kolejí a budeme
ve sportovním areálu opět moci přivítat sportovce všech
věkových kategorií. Novinky sledujte na webu www.halabudisov.cz nebo na facebookovém proﬁlu haly.
Ing. Slavomír Jaššo
jednatel společnosti

ŠKOLSTVÍ

„SCHOLA CORONA“
Zvláštní druhy pocitů se v tomto podivném čase a za tak vyhrocené situace mísí v mnohých z nás zejména s ohledem
na žáky školou povinné. Ti, v domácí izolaci, možná zprvu
s vidinou dlouhých volných dní bez stresu způsobeném
školou, se nyní asi někdy i s rodiči trápí nad tím, co nám
neblahý koronavirus a následné domácí úkoly připravily.
Rychlé a i pro mne velmi nečekané uzavření školy připravilo šok. Zejména tedy rodičům a nám pedagogům, protože vyrovnat se a nějak „napasovat“ na nově vzniklou
situaci, která navíc již nyní asi několikanásobně svým trváním překročí ony kdysi velebené a vzpomínané uhelné
prázdniny – toť úkol nelehký i pro odolné jedince. A tím
mnozí rodiče i učitelé jsou.
Opomenu mrzký ekonomický efekt, který tato krize vyvolá. Musím, protože mi nepřísluší takovou věc soudit.
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Mohu jen nyní v běhu událostí bezprostředně okomentovat to, co dobrého a špatného prázdné školní budovy
přinesou.
Začnu tedy tím horším. Bohužel mnozí z rodičů museli zůstat s dětmi doma. Sníží se jim ekonomický příjem,
který jen minimálně dorovná ošetřovné. Mnozí z nich jistě tiše (nebo hlasitě) „trpí“ se svými dětmi nad vyjmenovanými slovy, vzorečky z fyziky, slohovými úkoly… Žáci
jsou omezeni v pohybu, kontaktu s vrstevníky, ve svých
koníčcích. Nuceně tráví čas často u počítače (což možná
pro mnohé z nich taková hrůza není), za plotem či se
svými nejbližšími příbuznými. Nemohou cestovat, poznávat, jen tak maximálně – jak se říká – prstem po mapě
(nebo webových stránkách – jak kdo chce).
Jestli úpí nepřítomností žáků i učitelé, je zajímavá otáz-
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ka. Nicméně i učitelé jsou rodiči, kteří se najednou musí
se svými dětmi učit, postarat se, trpět nad neznalostí
svých vlastních.. A najednou i oni zjišťují, že je pro ně
složité se znovu ve své roli najít – vždyť jsou, jak nám
média denně tvrdí, stále v práci. Sparing partner je sice
pryč, ale musí se najít médium, cesta k němu, aby žáček
nezakrněl, nezapomněl, aby rodiče mj. i viděli, jak je nesnadné učit a vyučovat, motivovat, vést. A to jsou doma
jen 2 nebo 3 děti. Možná i díky tomu se snad docení
role školy (ale ne, tomu sama nevěřím už v okamžiku,
kdy to píšu). Ale na druhou stranu mnozí učitelé – a také
rodiče – nacházejí nové role – v práci dobrovolníků, šiček, pomocníků svým starším rodinným příslušníkům či
známým nebo sousedům.
A tím se dostávám k tomu, co dobrého ty prázdné školy
přinesly: velká vlna solidarity se Bohu díky převalila přes
tuto krásnou zemi. A otevřela oči i uši těm, kteří dávno
zapomněli, že kdysi potřebovali pomoci, že kdysi sami
pomáhali. A tak se šije, vymýšlí strategie a technologie,
aby se všechno zvládlo. Strategie se samozřejmě řeší
i ve školství – i my jsme díky najednou velmi úzké (jen
přes ten telefonní signál) spolupráci s rodiči dořešili, jak
děti dále učit – a tak máme Bakaláře nebo emaily, kam

dáváme úkoly a výuku, a rodiče kupodivu přes počáteční
obtíže řeší s dětmi úkoly, fotí jejich práce, vkládají je na
virtuální nástěnky, když ty ve třídě zapadávají prachem…
A my učitelé se snažíme pomoci o to více, voláme, zjišťujeme, jak to kdo má, jestli se připojí či nepřipojí, jestli
to není nutné vytisknout a předat, jestli toho není moc
nebo málo, a hlavně ujišťujeme, že jen chceme, aby se
dítě posouvalo, že se nemusí bát trestu, jen ať trochu
pracuje, protože i my víme, jak je to těžké pro žáky, pro
rodiče, pro nás všechny.
A právě tahle komunikace je to nejlepší, co naše škola
z téhle vážné situace vytěží – tolik telefonátů a rozhovorů učitelé často nezažili ani o třídních schůzkách. A my se
těchto komunikačních kanálů nevzdáme ani po opadnutí
krize – protože to obohatí nás, rodiče i žáky. Jejich počítačová či technologická gramotnost prudce stoupá už
jen proto, že vlastně tím, že fotí a sedí u počítače, konečně dělají něco užitečného, něco, co má smysl i pro ně.
A to je fajn. Je to paradox, ale PRÁZDNÝMI ŠKOLAMI
DOŠLO K mnohem efektivnějšímu SPOJENÍ – a to je to
slovo, které by si – v jeho všech významech – možná měl
z této krize odnést každý z nás.
Natálie Jaššová, ředitelka školy

Naši žáci navrhovali podobu maskota Silesianky...
V rámci projektu česko-polské spolupráce, jejímž cílem
je výstavba rozhleden na česko-polském pomezí, byla
i výtvarná soutěž, do které se mohly zapojit děti z Pol-

ska a České republiky v Euroregionu Silesia. Cílem bylo
ztvárnit maskota těchto stezek a rozhleden. A představte si: naši žáci Ondra Mička a Rózi Bargelová byli
úspěšní a dostali se mezi devět nejlepších autorů děl
(celkem se soutěže účastnilo 230 dětí!).
20. února 2020 v multifunkční hale GONG Dolní oblasti
Vítkovic pak proběhlo slavnostní vyhlášení. Všechna díla
byla veřejnosti ukázána v upraveném zvětšeném formátu. Naše děti nakonec se svými
kresbami neprorazily, ale slavnostní okamžiky
si náležitě užily
- čekaly na ně nejen krásné ceny
a výborný oběd,
ale také prohlídka vysokých pecí
a vyjížďka na
slavnou Bolt Tower.
Moc jim gratulujeme k úspěchu
a máme obrovskou radost!
Mgr. Miluška
Ščurková a Mgr.
Jana Schilderová

Polytechnická výuka
V rámci projektu polytechnické výuky s MAS Opavsko si
děti z 2. a 4. třídy vyzkoušely v únoru práci se dřevem. Nejenže jednotlivé dřevěné díly začistily smirkovým papírem,
sestavily do požadovaného výrobku a slepily je, ti starší do-

konce vlastnoručně přibíjely hřebíky. No, a hotové výrobky
opravdu stály za to: kytičky, sluníčka, hrábě i domeček pro
křečka. Přijďte se na ně k nám do školy podívat. Děti práce
se dřevem hodně bavila a už se těší na další tvoření.
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Na druhém stupni se žáci šestých tříd pustili do výroby
ptačích budek a bedýnek na různé pomůcky či nářadí.
Žáci byli velmi šikovní a zruční. Jejich výrobky ještě doladili v dalších hodinách patřičným nátěrem a v rámci výuky
se příbytky pro
ptáčky rozvěsí do
okolí školy – doufáme, že to bude
nejen hezky vypadat, ale že zde
najdou svůj domov různé ptačí
rodinky. Děkujeme tímto nejen
MAS Opavsko,
ale také týmu šikulů z Geodeska.cz, kteří naše
žáky s trpělivostí
pracantům vlastní
polytechnickým dopolednem
provázeli.
Mgr. Emilie
Ščurková a Mgr.
Natálie Jaššová

Lyžařský výcvik Malá Morávka - Karlov
Rok se s rokem sešel a s žáky 2. stupně jsme opět vyrazili do našich horeček – Jeseníků, abychom si dokázali,
že lyžování je povznášející dovednost.
Na kopci panovala až na pár výstřelků bezva nálada.
Organizace výcviku musela být dobře promyšlená, protože parta 22 žáků byla složena z úplných začátečníků až
po ty zkušené mazáky, kteří s námi byli už potřetí. Bez
problémů zvládali červenou sjezdovku Myšák a mohli si
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dovolit i příkřejší Kazmarku (bývalý Ostroj). S kolegou
Mazůrkem, Gronychem a Hladišovou jsme si lyžaře na
kopci střídali tak, aby co nejdříve zvládli lyžařské umění.
Bylo úsměvné, když se do družstva k žákům přiřadil i pan
učitel Radek. S velkým potěšením jsem sledovala jízdy
těch, které už učíme déle, a dělali to, co měli – výsledek
se dostavil. Stejně tak jsem vždycky nadšená i ze začátečníků, kteří na lyžích stáli poprvé a padali a padali (a já
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zvedala a zvedala!), ale statečně pokračovali dál. Stačil
jeden den na to, aby se naučili sjet kopec, pak už jen
pilovali techniku = obloučky. Naprosto nás odzbrojil Honza svým čtvrtečním dotazem, kdy už budeme ten kopec
sjíždět rovně – družstvo sebevrahů nevedeme. A proto
se nám opět poštěstilo, že se všichni vrátili celí a ne po
kouskách, což je radost nade vše…
Bohužel si ale letos musím postěžovat na soužití v chalupě, které bylo na rozdíl od posledních dvou lyžáků trochu

problematické. Pár jedinců dokázalo úplně rozbourat poklidnou atmosféru. Křik, naschvály, nesnášenlivost, potyčky slovní i fyzické. Tohle mě na letošním výcviku dost mrzí.
Je na místě také poděkovat rodičům, kteří byli ochotni
svá dítka dopravit, neboť autobusová doprava se stala
pro Budišov problematická. Bohužel nevíme, zdali budeme moct využít chatu Sedmikrásku i příští rok, starostlivá
péče manželů Latkových nám bude moc chybět. Sportu
zdar a lyžování zvláště!
Mgr. Lenka Galová

Info pro rodiče
Vážení rodiče budoucích prvňáčků, dovolte mi oslovit Vás
v této pro nás všechny náročné době ve věci pro Vaše
dítě tak důležité – a sice ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ
DOCHÁZCE.
Velmi chápu, jak jste se Vy i Vaše dítě na tento okamžik
těšili, a jistě je Vám líto, že Vašemu dítěti není umožněno
realizovat dle plánu tuto akci v dubnu 2020, kdy se mají zápisy konat. I nás tato skutečnost velmi mrzí, protože osobní
setkání s dítětem u zápisu bývá vždy velmi jedinečné.
Z tohoto důvodu jako škola nabízíme následující dvě formy zápisu Vašeho dítěte:
1. Prostřednictvím listinné podoby dokumentů
V tomto dopise najdete jako přílohu žádosti o zápis dítěte
do I. třídy a zápisní list. Tyto je nutné vyplnit, podepsat
a odevzdat osobně do schránky školy (v zádveří budovy
na Halaškově nám. 178 – budova u kostela) po celou dobu
měsíce dubna vždy v pondělí a pátek od 8-12 hodin.
Můžete si domluvit i jiný Vám vyhovující termín předání – prosím o telefonickou domluvu na 604 691 731.
V případě, že si nebudete s některými částmi formuláře
vědět rady, nevadí, velmi důležité je ale podepsanou přihlášku přinést a uvést na sebe telefonický kontakt (!), chybějící údaje doladíme poté.
Pokud můžete doručit i obyčejné kopie svého občanského
průkazu a rodného listu Vašeho dítěte, bylo by to ideální.
V opačném případě si tyto údaje ověříme později.

budete přesměrováni k portálu, který Vám umožní uvést
všechny potřebné údaje o Vašem dítěti. Tento portál je zabezpečen, nemusíte se obávat ztráty či zneužití údajů, jistě
jej bude využívat více škol právě v této době. Po vyplnění
potřebných údajů a odeslání do systému se tyto převedou
přímo k nám do aplikace „Bakaláři“, přičemž jedinou nevýhodou je fakt, že zde chybí Váš podpis – k podepsání a k předložení potřebných dokumentů (občanský průkaz, rodný list
dítěte) budete individuálně vyzýváni školou dle svých možností.Odkaz bude aktivní od 1.4.2020 do 30.4.2020.
3. Žádost o ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Pokud jste se rozhodli, že Vaše dítě ještě není pro školní
docházku plně zralé a budete pro něj žádat odklad povinné školní docházky, je nutné vyplnit jinou přílohu – a sice
ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.
Tento musí být dále doplněn KLADNÝM POSOUZENÍ PORADNY (PPP, SPC) a KLADNÝM VYJÁDŘENÍM LÉKAŘE DÍTĚTE (PEDIATR). Rozumíme situaci, kdy jsou nyní
poradny zavřené a navíc i dětští lékaři mají velmi omezenou provozní dobu – pokud tedy potřebné doklady nemáte, prosíme o jejich doručení v co nejkratším možném
termínu - tento termín může být ze zákona posunut až do
31.8.2020 – dítě bude tedy formálně přijato a v okamžiku
doručení potřebných dokumentů bude odklad udělen.
V této věci apeluji ještě na jednu skutečnost: žádáte-li
o odklad, zajistěte si pro své dítě na školní rok 2020/2021
včas místo v patřičné MŠ, protože Vaše dítě musí i nadále absolvovat povinnou předškolní docházku.
Pro Vaše děti bude v okamžiku znovuotevření škol nachystána Jarní předškolička, aby si tak mohly vyzkoušet
atmosféru školy, abyste se Vy, rodiče, mohli přijít zeptat,
podívat a informovat na to, co Vás jistě již nyní zajímá.
Dále se můžete kdykoliv informovat na vše, co Vás zajímá
tímto způsobem:

604 691 731
natalie.jassova@skolabudisov.cz

Pondělí nebo pátek, 8 – 12 hod.
https://www.facebook.com/skolabudisov/

2. Prostřednictvím elektronické aplikace na webu školy – ZÁPISY ONLINE
Na webových stránkách školy www.skolabudisov.czz naleznete banner – ZÁPISY ONLINE - kdyy po
p kliknutí na banner

www.skolabudisov.cz
S přáním všeho dobrého a pevného zdraví
Natálie Jaššová, ředitelka školy
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Paní Zima kraluje
Tak jsme se ho konečně dočkali! Už měsíc před
Vánocemi byl netrpělivě očekáván snad všemi dětmi.
Na konci ledna se tu ukázal z ničeho nic. O kom je
řeč? No přece o sněhu! Protože letos byl sníh pro nás
opravdovou vzácností, ihned jsme ho využili a připravili
pro děti projektový týden Paní Zima kraluje. Uspořádali
jsme závody na bobech, stavěli sněhuláky, malovali
barvami do sněhu, házeli sněhovou koulí do dálky i na

sebe. Ve školce jsme připravili ke zhlédnutí výstavu
sněhuláků, které děti vyráběly doma s rodiči. Podnikali
jsme procházky do parku, obdivovali sněhovou nadílku
a krmili zvířátka. Ve třídě jsme malovali sněhuláky, tvořili
krmítka pro ptáčky a učili se o tom, jak vzniká sníh a led.
I když zima se sněhem letos trvala velmi krátce, užili
jsme si spoustu zábavy a radosti.
Mgr. Kateřina Vlková, učitelka MŠ

Cestovatelské kreslení
Díky projektu MAP jsme mohli v naší školičce přivítat jednoho z nejznámějších současných výtvarníků a ilustrátorů dětských knih a časopisů pana Adolfa Dudka.
Připravil si pro nás vystoupení s názvem Cestovatelské kreslení. V průběhu jedné hodiny jsme uskutečnili
cestu po všech světadílech. Letadlo společnosti Dudek-air pilotoval pilot Adolf Dudek a letuška paní učitelka. V roli pasažérů byly rozesmáté děti. Zaletěli jsme
si do Grónska a seznámili se s Eskymáky. Poté jsme
přistáli v Americe u místních Indiánů. Na skok zalétla
společnost Dudek-air také do Číny, kde jsme si zopakovali počítání a naučili se několik nových slovíček.

Přivítala nás i tajemná Afrika a děti nadšeně poznávaly zvířátka, která znají z naší zoologické zahrady.
Bez nehody jsme se společně vrátili zpět do České republiky a mohli jsme konstatovat - všude dobře, doma
nejlépe.
Celé vystoupení bylo zábavné a plné poučení. Děti získaly díky této cestě poznatky ze zeměpisu, ekologie
a také ze zdravé výživy (při pobytu v Americe). Zapojily
se nejen děti, ale také paní učitelky.
Panu malíři, MAS Vítkovsko a paní Evě Cvekové velice
děkujeme a už se moc těšíme na naše další setkání.
Markéta Kešeláková, učitelka MŠ

Maškarní bál ve školce
Dne 10. 3. se v naší školce konal maškarní bál. Jako každý rok se nám herna proměnila v kouzelnou říši pohádek.
Karneval jsme zahájili promenádou masek. Z holčiček se
staly princezny, víly, čarodějnice, berušky, kočičky a další
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krásné postavičky. Kluci se proměnili v rytíře, spidermany, indiány, piráty a různé hrdiny. Dokonce nás navštívil
jeden tyranosaurus a obří ryba! Také paní učitelky nezůstaly s kostýmy pozadu, a tak maškarní rej mohl začít.

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

Pro děti byl připraven
zábavný program plný
her a soutěží, společně jsme si zatančili v rytmu dětských
písniček a nakonec na
všechny čekala sladká
odměna.
Všem rodičům udělujeme velkou pochvalu
za přípravu krásných
kostýmů a těšíme se
opět za rok, čím nás
s dětmi překvapí na
dalším maškarním bále.
Za MŠ Lucie Jakelová

Lyžování se školkou
I když se letos zdálo téměř nemožné užívat si radostí
na sněhu, přesto se nám to s dětmi z mateřské školy
podařilo. V letošním roce jsme za sněhem museli ale trochu dál než v jiných letech, a to až do Andělské Hory
střediska Annaberg. Zde jsme vyrazili s deseti dětmi,
aby se naučily lyžovat. Postupně se děti díky svému
nasazení, ale i radosti z toho, když se jim začalo dařit,
naučily základy lyžování. Jeden den nám pršelo, proto
místo lyžování jsme s dětmi odpočívali ve wellnesscentru Bruntál. V lyžařském areálu vládla téměř domácí atmosféra, pro děti bylo nachystáno zázemí, kde se mohly
převlékat a svačit. Děti si vyzkoušely jízdu na pojízdném
páse a poslední dny už jezdily na vleku a kopec sjížděly
slalomem.

Velké díky patří dobrovolným hasičům panu Tomáši
Indrákovi a panu Vojtěchu Mitickému, kteří nás denně vozili až do Andělské Hory. Bez jejich obětavé pomoci by
nemohlo jezdit tolik dětí. Již počtvrté nám jako instruktor
pomáhal pan Ondřej Vystrčil, kterému tímto velmi děkujeme za ochotu a nadšení pro práci s dětmi. Děti jej mají
velmi rády za kamarádský, klidný a veselý přístup k učení.
Na závěr chci ještě poděkovat paní asistentce Lucii Jakelové, která s trpělivostí pomáhala dětem nejen při přípravě
na lyžování, ale například i při zvedání dětí při jejich prvních jízdách na vleku. Na závěr kurzu byly děti odměněny
medailemi, diplomem a dárečky. Děti se z kurzu lyžování
vrací nadšené, plné dojmů a pyšné, že to všechno zvládly.
Mgr. Kateřina Vlková, učitelka MŠ

Předávání Ceny Jana Zajíce
V pátek 21. února se v reprezentačním sále Městského úřadu ve Vítkově udělovaly Ceny Jana Zajíce. Ve
II. kategorii byla letos předána Alexandru Pisanimu, žáku
oktávy našeho gymnázia, který během studia úspěšně
absolvoval řadu soutěží, získal několik ocenění a zapojil
se do mnoha projektů, např. Mezinárodní ceny vévody
z Edinburghu (bronzová úroveň), do projektu Microsoft
Studentské trenérské centrum. Pracoval na pozici „Junior Copywriter“ v reklamní společnosti RightWords Solution, s. r. o., kde psal články na web o technologiích

inSmart.cz. Angažuje se v programu Gesher, kde spolupracuje s Česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou
(ČISOK), zabývá se např. hledáním možnosti výměnných
pobytů a praxí v Izraeli, sdružováním česko-izraelských
startupů či organizováním přednášek. Donedávna spolupracoval s organizací Elim Opava, o. p. s., kde vykonával
dobrovolnickou činnost.
Mezi jeho největší úspěchy patří 1. místo v mezinárodní soutěži CEMACH v kategorii multimediální disciplíny
s prací Moderní Izrael, 1. místo v celostátním kole sou-
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těže Spotřeba pro život, kde s týmem vytvořil vzorové
číslo spotřebitelského časopisu pro mládež na téma
Mobilní operátoři, 2. místo v celostátním kole soutěže
Středoškolská odborná činnost v oboru Ekonomika a řízení (v roce 2018 s prací Problematika státních bailoutů
a v roce 2019 s prací Efektivita prospěchových stipendií),
13. - 14. místo v celostátním kole Ekonomické olympiády atd. Získal stipendium na Mises University od Mises
Institute v Alabamě v USA (2018), studijní pobyt na univerzitě v Cambridge v rámci projektu Experience Cambridge (2019), ocenění Nejúspěšnější žák středních škol
v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2017/2018 za
humanitní obory nebo 9. místo v celostátní soutěži Nejlepší student společnosti MICRORISC s. r. o. (2018).
Blahopřejeme!
Mgr. Miroslav Bučánek

Projekt Edison 23. – 26. 2. 2020
Také v letošním školním roce jsme využili příležitost pozvat k nám přes studentskou organizaci AISEC stážisty –
studenty vysokých škol – ze zahraničí, aby našim žákům
představili své země. Tentokrát Vítkov navštívili Mehmet
z Turecka a Shafa a Riana z Indonésie.
Žáci 8. a 9. tříd a všichni gymnazisté měli tedy výuku
angličtiny oživenou prezentacemi stážistů, kteří poutavě
vyprávěli o životě ve svých zemích, samozřejmě vše bylo
bohatě ilustrováno obrazovým materiálem a videoukázkami. Měli jsme možnost zopakovat si údaje, které jsme
znali z hodin zeměpisu, dějepisu či společenských věd,
ale především šlo o osobní kontakt s našimi téměř vrstevníky z těchto zemí. Dověděli jsme se, jak studují, čím
se baví a co je zajímá. Byli jsme překvapeni podobností
některých negativních jevů v politickém životě (například
úplatkářství a korupce), na druhou stranu jsme si uvědomili, že věci, jež považujeme u nás za samozřejmé,
mohou studentky z Indonésie oceňovat jako úžasnou
výhodu – třeba fakt, že můžeme bez problémů pít vodu
z kohoutku. Nejcennější jistě pro všechny byla reálná ko-

munikace v angličtině a poznatek, že mladí lidé v ostatních zemích mají podobné radosti a starosti.
Děkujeme rovněž rodinám, jež stážisty ubytovaly a obětavě se o ně staraly, stejně jako studentům, kteří se našim hostům věnovali i ve svém volném čase, aby jim ukázali Vítkov a okolí.
PhDr. Jana Ambrožová

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

„Nemáme kroužky, šijeme roušky!“
Situace, která začátkem března postihla Českou republiku, se samozřejmě odrazila v práci mnohým z nás.
Středisko volného času prakticky ze dne na den rušilo
veškeré kroužky pro děti, akce pro dospělé… Je nám to
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samozřejmě velmi líto, protože je to naše hlavní náplň
práce, ale věříme, že se brzy situace zvládne a my budeme opět dělat radost akcemi pro děti i dospělé.
Nyní ale neleníme. Bohužel, kam se podíváme, všude
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se potýkají s nedostatkem roušek, proto jsme se rozhodli
šít, máme kolem sebe spoustu báječných ženských 
(díky), které ve svém volném čase začaly šít a stále šijí.
Roušky průběžně rozdáváme tam, kde je potřebují – prodavačky, lékaři, pošťačky, hasiči, atp. Na 3D tiskárně
PRUSA, kterou jsme v minulém roce pořídili do robotického kroužku díky dotaci Moravskoslezského kraje, se
nám podařilo vytisknout pomůcku na šití šňůrek k rouškám, kterou jsme rozdali mnohým švadlenkám kolem.

Naše technické služby se pohybují v hodně prašném
prostředí a potřebovaly by něco jiného než jen roušky.
Tak proč opět nevyužít 3D tiskárnu? A máme parádní respirátory s ﬁltrem!
Technika a lidé ve spolupráci, která je prospěšná všude
kolem, co víc si přát?! Asi aby to vše skončilo, my byli
zdraví a většina věcí se vrátila do starých kolejí. Přejeme
Vám hodně sil a pevné zdraví!
Kamila Kohoutková, SVČ

ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ A SPORT

Čtenář jistě promine
První jarní den, kdy textík vzniká, je zrovna dosti komplikovaná doba, kdy se na cvičáku nic neděje. Přesto
máme v dubnu na plánu zkoušky, zda budou, je otázkou.
Trošku optimističtější jsem k polovině června, kdy se má
na našem cvičáku uskutečnit výcvikový den pro chodské
psy s návazností na republikový 1. ročník CHODSKÉHO
STOPAŘSKÉHO ZÁVODU. Všichni, kteří by se chtěli podílet na sponzorství našeho počinu, jsou srdečně vítáni.
A protože zrovna teď nemám co komentovat, čtenář
jistě promine, když se dozví něco o tom, kde se vzal,
tu se vzal – pes. Pes je nejoblíbenějším domácím zvířetem v Česku a v počtu chovaných psů zaujímáme
přední příčky v rámci Evropy. Počet registrovaných psů
se pohybuje kolem 2,5 milionu, což z Česka činí psí
velmoc v rámci Evropy. Dlouhodobé přízni mezi psími
plemeny se těší německý ovčák či jezevčík; oblíbenost
dalších plemen psů potom často podléhá «módním»
vlnám, v posledních letech se k nejpopulárnějším řadí
zlatí retrívři. Vzhledem ke stále rostoucímu počtu lidí
bydlících ve městech roste také oblíbenost malých
plemen, jako jsou například yorkshirský teriér, maltézský
psík, nebo čivava. Samotný původ psa domácího je stále
poměrně nejasný. Podle archeologických nálezů se jeho
vznik odhaduje v době mezi třinácti a sedmnácti tisíci
lety; genetické odhady sahají ještě mnohem dále do
minulosti, ale je také pravda, že zde mohlo, z různých
důvodů, dojít k chybám. Nejpravděpodobnějším místem,
kde k tomu došlo, je Blízký či Střední východ; vyloučena
není ani možnost, že pes «nevznikl» pouze jednou,

ale několikrát - odděleně v různých regionech Evropy
a Asie. V čem se většina odborníků shoduje, je fakt, že
přímým předchůdcem psa domácího byly různé druhy
vlků. Uvažuje se ale také o «příspěvku» dalších druhů
psovitých šelem, jako je šakal či kojot.
Chov psů je v České republice upravován zákonem
o ochraně zvířat proti týrání. Od 1. ledna 2020 mají majitelé psů na základě novely veterinárního zákona nově
povinnost označovat psy na území ČR mikročipem. Od
poloviny ledna 2020 se pak zvyšuje pokuta za čipem
neoznačeného psa. Chce se mi věřit, že v době, kdy článek čtete, už zase budu psát o výcviku, teď jdu pokračovat v šití roušek.
Mgr. Lenka Galová

AMK - Start nové motokrosové sezóny se posouvá
Kalendáře pro novou sezónu 2020 jsou hotové. Liščí
kotlina se začíná pomalu upravovat. Přípravu umožnilo

příjemné počasí, a tak se už od února pilně trénovalo venku. Motokrosoví jezdci Víťa Pražák a Erik Švidra
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využívali tratě v Zábřehu u Opavy a v Heralticích. Erik
pak s týmem na Slovensku a Maďarsku. Hlavně maďarské tratě jsou pravidelně upravovány a je jich podstatně
více než u nás. Výhodou jsou termální lázně, ve kterých
se dá po tréninku relaxovat. Pro celý tým jsou všechny tréninky organizačně zajištěny a vedeny zkušeným
jezdcem Filipem Neugebaurem. Vše je směřováno
k prvnímu MMČR, které se jede 12. 4. 2020 v Pacově.
Současně byly ukončeny tréninky v tělocvičně a také

se zahrál poslední hokej. Celá příprava probíhala podle
harmonogramu až do doby, kdy se objevil ten nepříjemný koronavirus. Tím se vše zastavilo a všichni čekáme,
jak to dopadne. Akce se postupně ruší a musíme jen
čekat. Snad se podaří některé přesunout na jiné termíny. Nezbývá než si přát, ať to vše dobře dopadne a ve
zdraví se sejdeme na dalších sportovních, ale i ostatních akcích.
Za AMK Milan Švidra

Masopust v Guntramovicích
Masopustní průvod masek v čele s medvědem, který doprovázela hudba, tanec a zpěv, jste mohli potkat
22. února 2020 v Guntramovicích. U každého navštíveného domu si medvěd zatančil s paní domácí. Náročná obchůzka byla zakončena ve škole pochováním baskřídlovky. Za zvuku smutečního pochodu vešel do sálu průvod,

který se skládal z hudby, „faráře“, ministrantů a mužů, kteří
nesli na márách baskřídlovku, a vzlykajících plaček. Farář
pronesl smuteční řeč a baskřídlovku jsme uložili na 40 dní
k odpočinku. A teď už skutečně i v Guntramovicích nastalo
období půstu, které bude trvat až do Velikonoc.
Růžena Košarišťanová za SDH Guntramovice

Včelaři informují
Dne 8. 3. 2020 proběhla výroční členská schůze Svazu
včelařů Budišov nad Budišovkou. Setkali jsme se, abychom
bilancovali uplynulý včelařský rok. V současnosti máme
27 členů. Svou činnost ukončili ze zdravotních důvodů dlouholetí včelaři, přítel Miroslav Matula a přítel Antonín Kozlík. Za
jejich dlouhou a přínosnou práci pro včelky i včelaře a také
přírodu jim patří jménem všech kolegů veliké poděkování.
V současné době ve svazu chováme 427 včelstev, což je
o 121 méně, než bylo zazimováno. Úbytek byl většinou
zapříčiněn velmi nestálým počasím. Včely totiž nevěděly,
zda je ještě podzim/zima, nebo už jaro, a proto se chovaly naprosto nepřirozeně.
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V minulém roce naši včelaři vychovali 119 nových matek.
Včely chováme na 9400 hektarech.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim členům za

práci a popřát hodně chovatelských úspěchů a hlavně
hodně zdraví Vám i Vašim včeličkám.
Jiří Král, předseda svazu

Šachový koutek
Konec sezony v nedohlednu
I šachisty zasáhla situace okolo koronaviru, a tak všechny šachové soutěže zůstávají prozatím nedohrány. Na
rozdíl od jiných sportů nám zbývají odehrát poslední dvě
kola, a tak chováme naději, že se termíny najdou, a vše
proběhne v rámci regulí.
Dohrávky pro náš oddíl Pogo Budišov znamenají zápasy naděje, protože A družstvo se v Krajské soutěži „C“
aktuálně nachází na posledním místě tabulky. Zápasy
v roce 2020 se nám bohužel vůbec nepovedly, ze čtyř
utkání jsme uhráli pouze jeden bod za remízu a postup-

ně jsme se propadali tabulkou níž a níž, až na samé
dno. Naději na obrat ale stále ještě máme, neboť situace
v boji o záchranu je stále otevřená, protože sestupem
je ohroženo stále ještě pět družstev. Tak doufejme, že
dostaneme alespoň šanci se o udržení krajské soutěže
porvat.
B družstvo se veze na podobné vlně jako Áčko, čili nedaří se. Z pěti zápasů roku 2020 byla pouze jedna výhra
a čtyři prohry. Naštěstí jsme měli nahráno z roku 2019,
takže Béčko se stále drží v horní polovině tabulky.
Za ŠK Pogo Budišov Slavomír Jaššo

Zápasy Pogo Budišov „A“ v roce 2020

Zápasy Pogo Budišov „B“ v roce 2020

12. 01. 2020

TJ Lokomotiva Krnov „B“ Pogo „A“

4½ : 3½

26. 01. 2020 Pogo „A“ - Slezan Opava „C“
ŠK Orel Opava «B» - Pogo
09. 02. 2020
„A“
23. 02. 2020

2½ : 5½
4:4

Pogo „A“ - ŠK TJ Dolní Benešov „B“

1½ : 6½

05. 01. 2020

Body Skóre Partie

4½ : 3½

19. 01. 2020 Pogo „B“ - ŠO TJ V. Polom „A“ 2½ : 5½
02. 02. 2020 SK Kravaře „B“ - Pogo „B“

2:6

Pogo „B“ - TJ Sokol Štěpán16. 02. 2020
kovice

3½ : 4½

ŠK TJ Dolní Benešov «C» Pogo „B“

6½ : 1½

01. 03. 2020

Krajská soutěž „C“ MKŠS 2019/2020 – po 9. kole
Poř. Družstvo

ŠK U Freda Darkovičky Pogo „B“

Okresní přebor Opava 2019/2020 – po 9. kole
Poř. Družstvo

Body Skóre Partie

1

Slezan Opava „B“

24

55

49

1

ŠK TJ Dolní Benešov „C“

24

50

38

2

ŠK TJ D. Benešov „B“

24

53,5

47

2

ŠK U Freda Darkovičky

22

45

32

3

TJ Lokomot. Krnov „A“

15

35

22

3

ŠO TJ Velká Polom „A“

16

33,5

23

4

ŠO Jiskra Rýmařov

14

36,5

27

5

Slezan Opava „C“

13

37

26

4

ŠK Pogo Budišov n.
B. „B“

15

42

32

6

SK Bruntál

12

33,5

23

5

ŠK Píšť

13

33,5

22

7

ŠK Orel Opava „A“

11

32,5

21

6

Orel Opava „C“

12

33,5

22

8

TJ Ludgeřovice

9

27,5

14

7

TJ Sokol Štěpánkovice

11

31

17

9

ŠK Orel Opava „B“

8

32

17

8

ŠK U Lípy Malé Hoštice

6

29

16

10

TJ Lokomot. Krnov „B“

8

30,5

17

9

TJ Sokol Kobeřice

6

20

15

11

SK Kravaře

8

28,5

16

10

ŠO TJ Vítkov „A“

3

18,5

10

12

ŠK Pogo Budiš. n. B. „A“

7

30,5

20

11

SK Kravaře „B“

2

24

9

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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