BUDI ŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

Slovo starosty
Milí spoluobčané,
tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným… Slova klasika z Rozmarného léta plně vystihují tyto dny. Koronavir se mnohde zase probral k životu. Opět čelíme
v našem kraji omezujícím opatřením, vyhlášeným z hodiny na hodinu, přestože naší oblasti se koronavir naštěstí
vyhýbá. Ani pořádně nevíme, jak to opravdu je. Ministr
zdravotnictví během víkendu škrtnul 1 800 nakažených
či nemocných, tak jsme hned klidnější. Přijde mi to jen
jako marketingová hra, strašíme lidi, vinu si mezi sebou
přehazují ministr zdravotnictví, premiér a hygienici. Chytrá karanténa asi není tak chytrá, jak se tváří. Jsme sice
na konci (my tvrdíme na začátku) Moravskoslezského
kraje, kde nás hodili všechny do jednoho pytle, a jsme
tím pádem riziková oblast. Je pravdou, že situace není
jednoduchá a laboratoře, hygienici a zdravotníci toho
určitě již mají dost. Kdo ví, co nás však ještě čeká na podzim? Obezřetnost, zodpovědnost je asi na místě. I počasí si s námi pohrává. Po dlouhé době jsme se dočkali
deštivých dnů, což jsme v době sucha jistě ocenili. Bohužel přívalové deště nám spláchly do koupaliště nečistoty
tak, že byla nevhodná ke koupání. Když už vypadalo, že
se to lepší, rozbory se zlepšily a kvalita vody byla dobrá, tak vinou revitalizace Rychtářského potoka má voda
v koupališti opět hnědou barvu. Je to smůla, vloni jsme
investovali nemalé prostředky do rekonstrukce a letos
se moc neokoupeme. Naštěstí první polovina prázdnin
byla docela chladná. Povodí Odry bude pokračovat dále
v revitalizaci potoka v části od cesty na Podlesí níže ke
koupališti, tak nelze v brzké době očekávat zlepšení.
Co se týče stavu městských ﬁnancí, zde je setrvalý stav.
Každý měsíc chodí méně peněz z vybraných daní, oproti
loňsku jsme za půl roku již mínus 3,1 mil. Schválili nám
však bonus 1 250 Kč na občana, ale jakou formou jej dostaneme a kdy, nevíme. Ale v každém případě nám to pomůže, byť mě pranic netěší, že se kvůli tomu stát více nezodpovědně zadlužuje. Stále platí, že ve městě šetříme.
Z Ministerstva pro místní rozvoj jsme obdrželi 2 dotace,
na které jsme žádali na začátku roku 2019. Po roce a půl
byli uspokojeni i náhradní žadatelé, tedy i my. Bezmála
500 tisíc dostaneme na workoutové hřiště, kde celkové
náklady činí 700 tisíc. Na zateplení budovy Základní
školy na náměstí Republiky obdržíme 5,3 mil z celkových 7,6 mil. korun. Je to škoda, že nám to neřekli dříve,
neboť na školu jsme získali dotaci na zateplení i ze Státního fondu životního prostředí, ale ta byla o hodně nižší
a administrativně náročnější, tudíž jsme ji tam odmítli.
Nyní vše ladíme tak, ať dodáme požadované podklady
na MMR do konce října a v příštím roce můžeme stavět.
S oblibou píšu, jak si s námi státní úřady a jejich úředníci
často pohrávají. Na konci letošního února jsme zkusili podat žádost o dotaci na Ministerstvu ﬁnancí na akci
Stavební úpravy a přístavba bytového domu na Partyzánské ul. č. 278. Měli jsme připraven projekt za skoro
8 mil. korun na rekonstrukci bytů na sociální bydlení. Je
to ta vybydlená vilka vedle spodního úřadu. Zkusili jsme
to tedy podat, dotace je ve výši 90 % a bylo by to pouze
nájemní bydlení ne sociální. V polovině července přišlo
sdělení o poskytnutí dotace v plné výši. Super, zaradovali jsme se. Po přečtení, že musíme vše zrealizovat do
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7. 12. 2020, jsem použil nepublikovatelná slova. Minimálně měsíc trvá veřejná zakázka a za 3 měsíce nelze tak
náročný projekt zvládnout, to mi hlava nebere. Nicméně
zkusíme to celé posunout do poloviny dalšího roku, protože asi nejsme jediní, kteří by to jinak odmítli. Byla by
škoda přijít o takovou dotaci, kdy vlastní podíl je minimální. Snad mají na ministerstvu rozum a termíny prodlouží.
Slyšíme, jak chtějí nastartovat ekonomiku, města mají
investovat, což rádi uděláme, když na to budeme mít patřičný čas a peníze.
Co se týče našich hlavních staveb, tak pokračujeme
s menšími problémy, což není nic neobvyklého. Na každé stavbě se něco najde. Mateřskou školku má na starosti od počátku místostarosta, ten vás i informuje. Domeček na SVČ už má střechu, začne montáž střešní krytiny a podřezávání zdiva. Práce tam nejdou moc rychle,
což nám výjimečně až tak nevadí, alespoň nám na městě
nechybí hotovost. Na rozhledně Kopřivná jsou již hotové základy a ﬁrma Femont si ve svém závodě připravuje
ocelovou konstrukci. Navíc zde dořešujeme uzemnění
celé konstrukce. Na konci června se díky 400 tis. dotaci
z rozpočtu Moravskoslezského kraje položil nový asfaltový koberec na ulici Bezručova, Mírových letnic a Lidická.
V těchto místech byl zrekonstruován chodník, tudíž položení asfaltu zde dává smysl. Zase máme jeden ucelený
kus hotov. Co se týče pořízení nového digitálního rozhlasu v rámci protipovodňových opatření ve městě, tak zde
jsme se rozhodli zrušit veřejnou zakázku, protože vítězný
uchazeč předvedl funkční vzorky, které neodpovídaly zadání. Tudíž byl vyloučen a celá soutěž se bude opakovat.
Co se týče investic, tak do měsíce budeme mít dodán
nový čelní nakladač Manitou za 2,4 mil. pro Lesy Budišov nad Budišovkou, kde jsme získali dotaci 750 tisíc
ze SZIFu. Dále aktuálně spouštíme 4 veřejné zakázky na zateplení bytových domů na náměstí, zateplení
základní školy, hřiště na workout a revitalizaci zeleně.
Děláme to s předstihem, tudíž předpokládáme vysoutěžení dobré ceny. Máme také čerstvě podány 2 žádosti o dotaci v MAS Opavsko na rekonstrukce sociálního
zařízení v ZŠ na Halaškově náměstí a naučnou stezku
k Jezernímu dolu. Do konce srpna budeme mít hotovou
prováděcí dokumentaci na střed náměstí, stavební
povolení máme, ﬁrmu na podání dotační žádosti máme
také zasmluvněnou, teď čekáme na vhodnou výzvu.
Sídliště to je samostatná kapitola. Opět na podzim podáme žádost o dotaci na regeneraci sídlišť. Zkoušíme
novou dotační agenturu, tak snad to již vyjde. Zde to
je pro nás zakleté. Sídliště máme jako jednu z priorit,
6 mil. dotací by nám pro zahájení prací pomohlo. Teď nelze slibovat, kdy začneme i bez dotací, protože opravdu
nevím, jak dopadne letošní rok, kolik bude činit propad
v příjmech a jak se ekonomika rozjede a jaké budou další
roky. Celkové náklady jsou přes 20 mil. Samozřejmě se
dá začít postupně, jeden rok chodníky, pak komunikace,
světla a parkoviště. Aktuálně čekáme na vydání posledního stavebního povolení na nové parkoviště na sídlišti
pro 15 vozidel. Připraveno již budeme mít vše, podařilo
se i konečně směnit všechny pozemky s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Teď jen na to
mít ﬁnance. Z předchozího textu je patrné, že v dalším
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roce nás již čeká min. pět dotačních akcí, které budeme
muset doﬁnancovat. Další tři jsou ještě ve hře. Doufám,
že díky koronakrizi již nebudeme žádnou stavební akci
rušit či odkládat. Nynější krize nás učinila obezřetnějšími
a také víme, že za rok to může být úplně jinak. Na doﬁnancování zateplení bytových domů na náměstí a revitalizaci zeleně budeme moct použít ﬁnance z kotlíkových
půjček, tudíž nás to nebude stát skoro nic. Ale i tak, proﬁnancovat vše bude opět problém. Letos již čerpáme dva
překlenovací úvěry na mateřskou školu a rozhlednu, které po obdržení dotací ihned splatíme, ale to se protáhne
až do roku 2021. Ale není to příjemné být zadlužen, což
mi jistě potvrdíte i z vlastní zkušenosti
Nejen prací je člověk živ, je potřeba i trošku kultury k životu. Letnice jsme museli bohužel zrušit, když jsem viděl

ten propršený víkend v jejich termínu, tak mi to ani nevadilo, a ještě jsme ušetřili. Virus zapříčinil zrušení myslivecké akce v lomu či traktoriády, což je mrzuté. Je asi
těžké v této době něco plánovat. 5. září máme v plánu
uspořádat Hornický den v Krajině břidlice. Vloni se konal
v Odrách, letos bychom měli štafetu převzít my. Budeme
zvažovat, jestli se do toho pouštět. Když jsem vzpomenul
Krajinu břidlice, tak zmíním zpřístupnění dalšího břidlicového dolu v Odrách, mohu vřele doporučit, je to skvělý
zážitek. Na webových stránkách se dočtete více a můžete si rezervovat prohlídku. https://www.ﬂascharuvdul.cz/
Hezký zbytek prázdnin Vám přeji, pokud jste ještě neměli
dovolenou, tak si ji užijte a v neposlední řadě pevné zdraví a ať se nám korona stále vyhýbá.
Ing. Patrik Schramm, starosta města

Modernizace Mateřské školy Budišov nad Budišovkou

Registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010074.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Pravidelně Vás informujeme o průběhu nové přístavby
naší mateřské školy, jejíž celkový předpokládaný rozpočet činí 22 383 631,40 Kč. Na tuto akci jsme v loňském roce získali dotaci ve výši 19 026 086,69 Kč (85 %)
z Integrovaného regionálního operačního programu
Evropské unie a dále dotaci ze státního rozpočtu ČR ve
výši 1 119 181,57 Kč (5 %). Náš podíl na ﬁnancování činí
2 238 363,14 Kč (10 %).
Globálním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v rámci
města Budišov nad Budišovkou. Konkrétním cílem celého projektu je navýšení kapacity naší mateřské školy,
kdy realizací projektu dojde k navýšení celkové kapacity
školky celkem o 20 dětí, přičemž aktuální kapacita MŠ
Budišov nad Budišovkou dle platného výpisu z rejstříku
škol je 128 dětí. Mateřská škola disponuje dvěma budovami, z nichž jedna se nachází v Budišově (kapacita
zařízení 100) a je předmětem tohoto projektu. Druhá budova se nachází ve Svatoňovicích, kde je kapacita zařízení 28 dětí. Po realizaci projektu bude celková kapacita
148 dětí. Navrhovaný projekt přístavby MŠ řeší nedostačující kapacitu předškolního zařízení, kdy je cílem
navýšení kapacity o jednu třídu, čímž nastane možnost

umístit všechny zájemce. Nutno podotknout, že stávající
kapacity MŠ v Budišově i Svatoňovicích jsou v současné
době zcela naplněny.
Na podzim loňského roku byl ve výběrovém řízení vybrán
zhotovitel, kterým se stala společnost Milimex SA, a samotná stavba byla započata ještě ke konci roku předáním
a přípravou staveniště, hlavní práce se však rozběhly až
letos v lednu. V době psaní článku je téměř dokončena
hrubá stavba, kde chybí už jen usazení střešních vazníků
a následně položení střešní krytiny. Ve výrobě jsou zadány i veškerá okna a výplně. V plném proudu jsou práce
i vevnitř, kde se pracuje na několika frontách. Budují se
kompletně nová sociální zařízení v obou patrech, zde se
již dokončují vodoinstalatérské práce, aby se následně
mohly začít pokládat podlahy a obklady a instalovat nová
umyvadla a toalety. Součástí modernizace jsou i nové
šatny, pro větší děti se rozšířila stávající šatna, kde se
pracuje na nových podlahách a omítkách, vstupní prostor byl kompletně přestavěn, aby děti získaly více prostoru pro převlékání. Pro menší děti bude vybudována
zcela nová šatna v prostorách nové přístavby, důležitým
prvkem bude i výtah, který zajistí bezbariérový přístup.
Rekonstruuje se i původní třída Broučků v prvním patře,
kde už je vybudován nový kabinet a příprava na budoucí
keramickou dílnu. Samozřejmě společně se všemi těmito
úpravami probíhá i úprava vytápění, nová elektroinstalace a rozvody datových sítí. A když už jsme u toho modernizování, společnost TeSport se pustila i do přestavby
kotelny, kde co nevidět kde proběhne výměna plynových
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kotlů a také instalace nového zásobníku na teplou vodu.
Vzhledem k tomu, že většinu popsaných prací není dost
dobře možné provádět za přítomnosti dětí, byli jsme po
dobu letních prázdnin nuceni po domluvě ředitelky MŠ,
paní Simony Novotné, s ředitelkou ZŠ, paní Jaššovou,
přestěhovat děti ze školky do budovy základní školy. Za
ochotu a vstřícnost při poskytnutí prostor patří tímto paní
ředitelce Jaššové velký dík. Samozřejmě všichni pevně
věříme, že nenastane žádný zádrhel a děti si budou moci
na začátku nového školního roku užít alespoň část nově
opravené školky, konkrétně šaten a sociálních zařízení.
Velké poděkování patří i celému pedagogickému sboru
a všem pracovníkům školky za trpělivost a všechnu tu
práci navíc, kterou jsme jim rekonstrukcí přidělali. Věřím,
že se na dokončení a slavnostní otevření těší možná

více než děti, pro které je pozorování strojů a činností na
stavbě spíše zpestřením.
Termín pro ﬁnální dokončení stavby je podle harmonogramu naplánován na konec tohoto roku, avšak už teď
víme, že konečný termín dokončení stavebních prací
bude s největší pravděpodobností posunut až na začátek roku 2021. A to především kvůli koronavirové krizi,
kdy byly od března do června práce částečně utlumeny
kvůli nařízeným opatřením. Pak bude ještě následovat vybavení novým nábytkem a zařízením, jež je také
zahrnuto v poskytnuté dotaci. I přestože je před námi
ještě velký kus práce, věříme, že až bude vše hotovo,
bude se nová školka líbit nejen dětem, ale i rodičům
a také paním učitelkám.
Ing. Pavel Jílek, místostarosta města

Rada města
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na
území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17 (cizí stání občané, kteří jsou v obci hlášeni
k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici na sekretariátu vedení města,
Halaškovo náměstí 2, Budišov n/Budišovkou.
dne 25. května 2020
(přítomno všech 5 členů rady města,
další přítomní: MěÚ - Ing. Hana Dlouhá, vedoucí
finančního a správního odboru, Miroslava Zatloukalová,
referent finančního a správního
r
odboru, Lesy - Ing. Josef
Klus, jednatel, MP - Jaroslav Grečmal, vedoucí strážník;
jednání řídil starosta města Ing. Patrik Schramm)
 schvaluje zakoupení čtyřkolového vysokozdvižného
zařízení v ceně do 150 000 Kč vč. DPH;
 bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské policie za
rok 2019;
 bere na vědomí situaci ve Starých Oldřůvkách mezi
p. B. a p. Š.;
 schvaluje projektový záměr volnočasového parku za
sportovní halou v Budišově nad Budišovkou – Park
BnB;
 schvaluje cenové nabídky na projekční práce v rámci
projektu „Stavební úprava náměstí Republiky v Budišově nad Budišovkou“;
 schvaluje podání žádostí o podporu v rámci Programového rámce Programu rozvoje venkova (PRV)
2020 SCLLD MAS Opavsko na roky 2014-2020 na
akce: Naučná stezka k Jezernímu dolu, Rekonstrukce sociálního zařízení v Základní škole Budišov nad
Budišovkou;
 bere na vědomí žádost o dodatek č. 2 ke Smlouvě
o nájmu honitby mezi Městem Budišov nad Budišovkou
a Mysliveckým sdružením Sv. Hubert Budišov nad
Budišovkou, jehož předmětem je snížení nájmu na
rok 2020; z důvodu ekonomické situace se rozhodnutí
přesouvá na 4.Q roku 2020;
 bere na vědomí žádost o dotaci Římskokatolické
farnosti Budišov nad Budišovkou ve výši 100 000 Kč;
z důvodu ekonomické situace se rozhodnutí o udělení
a výši dotace odkládá na 4.Q roku 2020;
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 13 pro rok 2020
ve výši 1 446 208,51 Kč
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o na straně příjmů - neinvestiční část ve výši
1 446 208,51 Kč
4116 – Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR (EP) ÚZ
+ 1 229 277,23 Kč
4116 – Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR (NP) ÚZ
+ 216 931,28 Kč
o na straně výdajů - neinvestiční část ve výši
1 446 208,51 Kč
3111 – 5336 – Neinv. transfery zřízeným PO (EP) ÚZ
+ 1 229 277,23 Kč
3111 – 5336 – Neinv. transfery zřízeným PO (NP) ÚZ
+ 216 931,28 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 14 pro rok 2020
ve výši 215 012,50 Kč
o na straně příjmů - neinvestiční část ve výši
215 012,50 Kč
4116 – Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR (EP) ÚZ
+ 182 760,62 Kč
4116 – Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR (NP) ÚZ
+ 32 251,88 Kč
o na straně výdajů - neinvestiční část ve výši
215 012,50 Kč
3233 – 5336 – Neinv. transfery zřízeným PO (EP) ÚZ
+ 182 760,62 Kč
3233 – 5336 – Neinv. transfery zřízeným PO (NP) ÚZ
+ 32 251,88 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 15 pro rok 2020
ve výši 150 000 Kč (ÚZ 14004)
o na straně příjmu
0000 – 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery od
krajů
+ 150 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
5512 – 5021 – Ostatní osobní výdaje
+ 150 000 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 16 pro rok 2020
na straně výdajů v celkové výši 100 000 Kč
5512 - 5139 – Nákup materiálu j.n. (502/502000002)
– 40 000 Kč
5512 – 5134 - OOPP 502/502000002)
– 3 340 Kč
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5512 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva (502/502)
– 56 660 Kč
5213 – 5139 – Nákup materiálu j.n.
+ 85 000 Kč
5213 – 5134 – OOPP
+ 15 000 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 17 pro rok 2020
ve výši 9 500 000 Kč
o tř. 8 – Financování
0000 - 8123 – Dlouhodobé přijaté úvěrové prostředky
+ 9 500 000 Kč
o na straně výdajů Účet 451 0650 (účet překlenovacího úvěru):
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby + 9 500 000 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 18 pro rok 2020
ve výši 6 000 Kč
o v příjmové části rozpočtu
5512 – 3113 – Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku
+ 6 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 Nespeciﬁkovaná rezerva
+ 6 000 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 19 pro rok 2020
ve výši 630 580 Kč
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 1122 – DPPO za obce
+ 630 580 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6399 – 5365 – Platby daní a poplatků krajům, obcím
a st. fondům
+ 630 580 Kč
schvaluje Závěrečnou inventarizační zprávu o provedení řádné inventarizace majetku a závazků Města
Budišov nad Budišovkou za rok 2019;
schvaluje vyřazení majetku dle přiložených návrhů
Ústředních inventarizační komise Města Budišov nad
Budišovkou;
ukládá vedoucí ﬁnančního a správního odboru předložit radě města zprávu o provedené likvidaci majetku
likvidační komisí, vč. likvidačních protokolů dle předchozího bodu, v termínu do 30. 6. 2020;
jmenuje likvidační komisi ve složení:
Předseda: Ing. Pavel Jílek
Členové: Jaroslav Grečmal, Marie Stránská, DiS.,
Monika Tóthová, Ivana Jurošová;
schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8018834/4, Budišov nad Budišovkou,
p. č. 401, smyčka NN pro oprávněného ČEZ Distribuce,
a.s. spočívající v zajištění práv oprávněného umístit,
provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční
soustavy, provádět obnovu, výměnu a modernizaci;
věcným břemenem bude zatížen pozemek ppč. 3566/2,
k.ú. Budišov nad Budišovkou; věcné břemeno se bude
zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 1 000 Kč +
DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-8018484/2, Budišov nad Budišovkou, p. č.
1807/4, smyčka NN pro oprávněného ČEZ Distribuce,
a.s. spočívající v zajištění práv oprávněného umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy, provádět obnovu, výměnu a modernizaci; věcným
břemenem bude zatížen pozemek ppč. 4104 a 4081,
k.ú. Budišov nad Budišovkou; věcné břemeno se bude
zřizovat, za jednorázovou náhradu ve výši 2 000 Kč
+ DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;

 souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene pro oprávněného
Město Budišov nad Budišovkou spočívající v právu zřídit a provozovat stavbu oprávněného s v právu oprávněného vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami a provozováním stavby oprávněného. Budoucí povinný: MSK, zastoupený
Správou silnic MSK, p.o. Budoucí oprávněný: Město
Budišov nad Budišovkou Investor stavby: MS Svatý
Hubert Budišov nad Budišovkou. Věcným břemenem
ve prospěch oprávněného budou zatížen pozemek
parcela č. 3507/1, k.ú. Budišov nad Budišovkou a pověřuje podpisem smlouvy starostu města;
 schvaluje zveřejnění záměru města na pronájem
pozemků v majetku Města Budišov nad Budišovkou,
katastrální území Budišov nad Budišovkou: Parcela
č.1779/1 TTP část o výměře cca 600 m2;
• neschvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků v majetku města, k. ú. Staré Oldřůvky, parcela
č. 2160/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 161 m2;
 schvaluje poskytnutí návratné ﬁnanční výpomoci
p. M. P. na předﬁnancování výměny kotle na pevná
paliva dle předložené Smlouvy a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy;
 schvaluje snížení nájemného u nebytových prostor
v době od dubna do května 2020 o 50 % dle přiloženého materiálu;
 neschvaluje přidělení bytu č. 3, I. kategorie, o velikosti 2+1, na ul. náměstí Republiky č.p. 159 v Budišově nad Budišovkou;
 neschvaluje přidělení bytu č. 1, I. kategorie, o velikosti 1+1, na ul. náměstí Republiky č.p. 159 v Budišově nad Budišovkou;
 schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemku z majetku města, k. ú. Podlesí nad Odrou, parcela č. 2853 TTP o výměře 1 793 m2;
dne 8. června 2020
(přítomno všech 5 členů rady města,
další přítomní: MěÚ - Ing. Hana Dlouhá, vedoucí
finančního a správního odboru, Ing. Jana Modelská,
referent odboru BHSŽPVÚP;
jednání řídil starosta města Ing. Patrik Schramm)
 bere na vědomí zprávu o odpadovém hospodářství
za rok 2019;
 doporučuje zastupitelstvu schválení účetní závěrky
Města Budišov nad Budišovkou k 31. 12. 2019 dle přiložených dokumentů;
 doporučuje zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet města za rok 2019 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření města za rok 2019 s vyjádřením „bez zjištěných chyb a nedostatků“;
 bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města schválit vyúčtování neinvestiční dotace na provoz sportovní haly dle smlouvy o poskytnutí dotace
na kompenzaci nákladů veřejné služby za období
1-12/2019;
 schvaluje výsledek hospodaření Města Budišov nad
Budišovkou a zřízených příspěvkových organizací
(MŠ, ZŠ, SVČ, TS, ND) k 31. 3. 2020;
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 bere na vědomí výsledek hospodaření obchodní společnosti Lesy Budišov nad Budišovkou, s.r.o.
k 31. 3. 2020;
 bere na vědomí výsledek hospodaření obchodní
společnosti TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o.
k 31. 3. 2020;
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 20 pro rok 2020
ve výši 1 863 986,66 Kč
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4116 – Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR
+ 324 323,37 Kč
0000 – 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze
SR
+ 1 539 663,29 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
2169 – 5137 – DDHM
+ 268 405,83 Kč
2169 – 5139 – DrHM
+ 55 917,54 Kč
Celkem 324 323,37 Kč
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby +1 260 102,47 Kč
2169 – 6122 – Samostatné movité věci
+ 279 560,82 Kč
Celkem 1 539 663,29 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 21 pro rok 2020
na straně výdajů ve výši 34 500 Kč
6409 - 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva + 34 500 Kč
4359 – 5152 – Teplo + 34.500 Kč
 doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemků z majetku města následně:
o k. ú. Guntramovice:
parcela č. 277 ostatní plocha o výměře 193 m2 manželům B. za kupní cenu 67 Kč/m2
o k. ú. Staré Oldřůvky:
parcela č. 2317 ostatní plocha o výměře 235 m2, parcela č. 2336 TTP o výměře 2 693 m2, parcela č. 2338 TTP
o výměře 564 m2 manželům H. za kupní cenu 18 Kč/m2
o k. ú. Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 3944 ost. plocha, část o výměře cca 200 m2
p. H. za kupní cenu 120 Kč/m2
parcela č. 4671 ost. plocha o výměře 32 m2 a parcela
č. 3568/2 ost. plocha, část o výměře cca 600 m2 p. S.
za kupní cenu 120 Kč/m2
parcela č. 3568/2 ost. plocha část o výměře cca
300 m2 p. S. za kupní cenu 120 Kč/m2
parcela č. 2/2 ost. plocha o výměře cca 311 m2 za kupní cenu 120 Kč/m2 část p. B. a část p. P. dle jejich
dohody
parcela č. 3507/4 ost. plocha část o výměře cca 65 m2
p. R., za kupní cenu 120 Kč/m2
o k. ú. Podlesí nad Odrou:
parcela č. 7 ost. plocha o výměře 154 m2 p. V. za kupní
cenu 67 Kč/m2

















parcela č. 2268/29 ost. plocha, část o výměře cca
60 m2 p. P. za kupní cenu 67 Kč/m2;
doporučuje zastupitelstvu města neschválit převod
pozemků z majetku města:
o k. ú. Guntramovice:
parcela č. 539/1 ostatní plocha, část Parcela č. 90
vodní plocha o výměře 1 901 m2
o k. ú. Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 3566/21 ost. plocha část o výměře cca
80 m2;
schvaluje Nájemní smlouvu na užívání pozemků p.č.
530/2 ost. plocha – jiná plocha o výměře 14 483 m2
v k.ú. staré Oldřůvky pro nájemce - spolek „Starooldřůvané“ z.s. za roční nájemné ve výši 1 Kč;
doporučuje Zastupitelstvu města schválit výkupu pozemků do majetku města:
o k. ú. Budišov nad Budišovkou:
parcela č. st. 245 ost. plocha, část o výměře cca
30 m2, prodávající: p. R., kupní cena ve výši 120 Kč/m2
o k. ú. Staré Oldřůvky:
parcela č. 179/5 TTP o výměře 239 m2, parcela
č. 179/4 ost. plocha o výměře 53 m2, prodávající: p. J.,
kupní cena ve výši 67 Kč/m2;
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-128019278/V/2 pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s.;
věcným břemenem bude zatížen pozemek ppč. 4355
ostatní plocha, k.ú. Budišov nad Budišovkou; věcné
břemeno se bude zřizovat za jednorázovou náhradu
ve výši 1 000 Kč + DPH;
schvaluje poskytnutí návratné ﬁnanční výpomoci
p. S. na předﬁnancování výměny kotle na pevná paliva dle předložené Smlouvy a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy;
schvaluje přidělení bytu č. 3, I. kategorie, o velikosti
2+1, na ul. Náměstí Republiky č. p. 159 v Budišově
nad Budišovkou, p. N. O. s nájemní smlouvou uzavřenou od 1. 7. 2020 na dobu určitou 3 měsíce, dle
Občanského zákoníku;
schvaluje přidělení bytu č. 1, I. kategorie, o velikosti
1+1, na ul. Náměstí Republiky č. p. 159 v Budišově
nad Budišovkou, p. P. M. s nájemní smlouvou uzavřenou od 1. 7. 2020 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku;
schvaluje Darovací smlouvu mezi Městem Budišov
nad Budišovkou a Moravskoslezským krajem, jejímž
předmětem je Přenosné měřící zařízení Dräger X-am
5000 vč. příslušenství v celkové hodnotě 54 360,46 Kč
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

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.
12. zastupitelstvo města konané dne 24. června 2020
(přítomno: 13 členů zastupitelstva města;
omluveni: Roman Pecník, Bc. Josef Poljak;
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další přítomní: MěÚ – Ing. Hana Dlouhá, vedoucí finančního a správního odboru, Miroslava Zatloukalová, referent finančního a správního odboru, Ing. Jana Modelská,
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referent odboru BHSŽPVÚP, Jaroslav Grečmal, vedoucí
strážník MP;
jednání řídil: Ing. Patrik Schramm, starosta města)
 jmenuje předsedu komise pro přípravu návrhu usnesení Mgr. Ivanu Tomandlovou a členy MUDr. Věru
Mikulíkovou a Ing. Pavla Brodského;
(pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0)
 jmenuje ověřovatele zápisu MUDr. Zdeňka Flatanovského a Ing. Františka Vrchoveckého;
(pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0)
 Mgr. Natálie Jaššová a Alois Bečica se omlouvají za
pozdní příchod
 Petr Modelský se omlouvá za pozdní příchod
 schvaluje účetní závěrku Města Budišov nad
Budišovkou k 31. 12. 2019 dle přiložených dokumentů
(rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha);
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0)
 schvaluje Závěrečný účet města za rok 2019 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města
za rok 2019 s vyjádřením auditora: „bez zjištěných
chyb a nedostatků“;
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0)
 schvaluje vyúčtování neinvestiční dotace na provoz sportovní haly dle smlouvy o poskytnutí dotace
na kompenzaci nákladů veřejné služby za období
1 - 12/2019;
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0)
 schvaluje Smlouvu o výpůjčce movitých věcí (Projekt
Rekonstrukce učeben v ZŠ Budišov nad Budišovkou)
sjednanou mezi Základní školou Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvkovou organizací a Městem
Budišov nad Budišovkou dle přiloženého materiálu
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0)
 schvaluje výkup pozemků do majetku města:
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
parcela č. st. 245 ost. plocha, část o výměře cca
30 m2; prodávající p. D. R.; kupní cena 120 Kč/m2
o Katastrální území Staré Oldřůvky:
parcela č. 179/5 TTP o výměře 239 m2 a parcela
č. 179/4 ost. plocha o výměře 53 m2; prodávající:
p. J. J.; kupní cena 67 Kč/m2
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0)
 schvaluje převod pozemků z majetku města následně:
o Katastrální území Guntramovice:
parcela č. 277 ostatní plocha o výměře 193 m2 manželům B. za kupní cenu 67 Kč/m2
o Katastrální území Staré Oldřůvky:
parcela č. 2317 ostatní plocha o výměře 235 m2, parcela č. 2336 TTP o výměře 2 693 m2 a parcela č. 2338
TTP o výměře 564 m2 manželům H. za kupní cenu
18 Kč/m2
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 3944 ost. plocha, část o výměře cca 200 m2
p. V. H. za kupní cenu 120 Kč/m2
parcela č. 4671 ost. plocha o výměře 32 m2 a parcela č. 3568/2 ost. plocha, část o výměře cca 650 m2,
p. M. S. za kupní cenu 120 Kč/m2
parcela č. 3568/2 ost. plocha, část o výměře cca
300 m2 p. P. S. za kupní cenu 120 Kč/m2

















parcela č. 2/2 ost. plocha o výměře cca 311 m2 část
p. Z. B. a část p. J. P. dle jejich domluvy a předloženého návrhu za kupní cenu 160 Kč/m2
parcela č. 3507/4 ost. plocha, část o výměře cca 65 m2
p. D. R., za kupní cenu 120 Kč/m2
o Katastrální území Podlesí nad Odrou:
parcela č. 7 ost. plocha o výměře 154 m2 p. O. V. za
kupní cenu 67 Kč/m2
parcela č. 2268/29 ost. plocha, část o výměře cca
60 m2 p. M. P. za kupní cenu 67 Kč/m2
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: Ing. Patrik Schramm, Alois
Bečica)
neschvaluje převod pozemků z majetku města:
o Katastrální území Guntramovice:
parcela č. 539/1 ostatní plocha – část
parcela č. 90 vodní plocha o výměře 1 901 m2
parcela č. 1393 ostatní plocha o výměře 6 548 m2
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 3566/21 ost. plocha část o výměře cca
80 m2
o Katastrální území Staré Oldřůvky:
parcela č. 2160/1 ostatní plocha – ostatní komunikace
o výměře 161 m2
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0)
parcela č. 2853 TTP o výměře 1 793 m2 manželům P.
za kupní cenu 100 Kč/m2
(pro: 4, proti: P. Brodský, Z. Flatanovský, P. Jílek,
V. Mikulíková, P. Modelský, P. Schramm), zdržel se:
A. Bečica, D. Sekerková, I. Tomandlová) – návrh nebyl
přijat
parcela č. 2853 TTP o výměře 1 793 m2 manželům P.
za kupní cenu 120 Kč/m2
(pro: 8, proti: V. Dušek, N. Jaššová, R. Kyncl, D. Sekerková, zdržel se: P. Modelský)
schvaluje zprávu o odpadovém hospodářství za rok
2019;
(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0, Petr Modelský nebyl
přítomen hlasování)
Mgr. Ivana Tomandlová se omlouvá za dřívější odchod
bere na vědomí Závěrečný účet Venkovského mikroregionu Moravice a účetní závěrku VMM za rok 2019,
včetně všech příloh;
(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0)
bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie za
rok 2019;
(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0)
bere na vědomí žádost faráře o zřízení hrobových
míst u kostela a pověřuje radu města k dalšímu jednání;
(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0)
schvaluje dar od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v I. etapě pro školní rok 2020/2021 ve výši
123 432 Kč pro období do 31. 12. 2020;
(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0)
schvaluje dar společnosti WOMEN FOR WOMEN,
o.p.s. v II. etapě pro školní rok 2020/2021 ve výši
198 254 Kč pro období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021;
(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0)
bere na vědomí informace o uložení textu do časové
schránky.
(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0)
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Flascharův důl ožívá po 100 letech
První polovina července letošního roku byla pro Oderáky
ve znamení vrácení života do Flascharova dolu. Přibližně
100 let uplynulo od doby, kdy v břidlicových dolech na
veselském kopci utichly zvuky dolování, lámání a štípání
břidlice. V červenci vstoupil důl do své další „životní etapy“, kterou je turistická činnost. Krásné podzemní prostory dochované po hornické činnosti v kombinaci s vystavenými exponáty a zajímavým výkladem průvodců lákají
do Oder mnoho turistů.
Ve dnech 9. – 12. července probíhaly slavnostní dny, kdy
se mohli první návštěvníci podívat do dolu. Každý den byl
připraven kulturní program a pozváni významní hosté,
kteří se zasloužili o celý projekt. Horní komoru Parlamentu České republiky zastupovala paní senátorka RNDr.
Jitka Seitlová, Moravskoslezský kraj náměstci hejtmana Ing. Jaroslav Kania, Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo a Jan
Krkoška. Na slavnostní otevření se dostavili také zástupci
Ministerstva průmyslu a obchodu, kteří významnou měrou přispěli k ﬁnančnímu zajištění celého projektu. Bývá
zvykem, že u významných událostí našeho města je také
vždy přítomen zástupce partnerského města Kuznii Raciborske a nejinak tomu bylo také v tomto případě. Po
delší odmlce způsobené koronavirovou krizí nás navštívil
starosta Kuznie Raciborske, Pawel Macha.
Pokud bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na projektu zpřístupnění Flascharova dolu pro veřejnost, tak bychom se dostali až na tříciferná čísla. Nelze
jmenovat. Výslovné poděkování patří zejména vedení
města Oder, zastupitelstvu města, které svou podporou
umožnilo tento projekt realizovat, vedení a pracovníkům
Moravskoslezského kraje, členům Historicko–vlastivěd-
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ného spolku v Odrách, kolegům ze spolku Krajina břidlice, závodnímu dolu, Lesům České republiky, báňskému
úřadu za metodickou pomoc, České geologické službě,
fotografům, mnoha odborníkům kteří svými příspěvky
napomohli k objasnění tajů oderského podzemí a samozřejmě donátorům, kteří přispěli ﬁnančními prostředky.
Slavnostní chvíle umocnil také duchovní prožitek. Oderský farář, Mgr. Petr Kuník, požehnal Flascharovu dolu
a také sošce sv. Barbory, která byla umístěna za vchod do
dolu, aby procházející návštěvníky v podzemí ochránila.
Jaké by to byly oslavy otevření břidlicového podzemí
bez naší Oderské břidlohry. Velké díky patří učitelům
Základní umělecké školy v Odrách, kteří ve dnech slavnostního otevření
na břidlohru hráli
a navodili tak pohodovou břidlicovou atmosféru.
Ve dnech slavnostního otevření jsme
s nasazením několika průvodců Flascharovým dolem
provedli přibližně
700 návštěvníků.
Prohlídky byly sice
trochu zkrácené,
ale věříme, že si
všichni
odnesli
příjemný zážitek.
Dnes je možné si
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prohlídku rezervovat na webových stránkách dolu www.
ﬂascharuvdul.cz. Velmi nás těší zájem turistů. Prohlídky vypsané každý týden od středy do neděle jsou stále
naplněny do maximální možné kapacity. A také nás těší
první dojmy návštěvníků, jsou vesměs velmi pozitivní.
Návštěvníci si mohou u zázemí dolu také chvilku odpočinout a dát si něco dobrého. Drobné propagační předměty jsou samozřejmostí.

Co napsat závěrem, snad jen, že je našim velkým přáním, aby důl dělal radost nejen přijíždějícím turistům, ale
všem, kteří žijí v Krajině břidlice. Aby zvýšený pohyb turistů v našem kraji měl pozitivní vliv na rozvoj soukromého
sektoru – na restaurace, kavárny, ubytovací kapacity
a také na návštěvnost ostatních turistických atraktivit.
Zdař Bůh!
Mgr. Alena Zemanová
Odbor kultury a školství MěÚ Odry

Některé události řešené Městskou policií v Budišově n/B.
v měsících květen a červen 2020
2. 5. 2020 - 12.06 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení s žádostí o pomoc při dohledání zapomenuté peněženky i s doklady, kterou její majitel zapomněl v linkovém
autobuse, směřujícím do Budišova
nad Budišovkou, kde má přestávku,
před zpáteční cestou. Žadatel o pomoc hlídce popsal,
kde v tomto autobuse seděl, kde mu asi peněženka vypadla, a uvedl i číslo autobusu, ve kterém cestoval. Na
ztrátu přišel až poté, co vystoupil na autobusové zastávce v Kružberku, kde zjistil, že ji nemá. Hlídka proto vyjela na autobusové nádraží v Budišově nad Budišovkou,
kde stál uvedený autobus, a kontaktovala řidiče, kterému
sdělila, co se přihodilo a požádala ho o prohlídku místa, kde oznamovatel v autobuse seděl. Řidič společně
s hlídkou uvedené místo prohledali a na boku sedadla
byla nalezena uvedená peněženka i s doklady tak, jak
oznamovatel uvedl. Poté byl majitel peněženky hlídkou
kontaktován, kdy bylo následně zajištěno předání nalezené peněženky. Případ byl strážníky zadokumentován.
4. 5. 2020 - 21.10 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou řešen dopravní přestupek nerespektování zákazu vjezdu
všech vozidel v obou směrech do areálu discgolf parku. Řidič osobního vozidla zde nerespektoval uvedené
dopravní značení zákazu vjezdu všech vozidel v obou
směrech, kdy mu za uvedený dopravní přestupek byla
udělena bloková pokuta.
9. 5. 2020 - 14.50 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou řešen dopravní přestupek nerespektování zákazu vjezdu
všech motorových vozidel na ul. Dukelská. Řidič osobního vozidla zde nerespektoval uvedené dopravní značení zákazu vjezdu všech motorových vozidel, kdy mu
za uvedený dopravní přestupek byla udělena bloková
pokuta.
12. 5. 2020 – 18.28 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení, že na ul. Na
Sídlišti v Budišově nad Budišovkou nějaká skupina dětí
vybírá kontejner na elektroodpad. Po příjezdu hlídky na
uvedené místo bylo zjištěno, že se zde nachází osm
nezletilých dětí, které se zde snaží dostat do kontejneru na elektroodpad. Hlídka všechny děti ztotožnila
a následně předala rodičům. Těm bylo sděleno, čeho
se zde jejich děti dopouštěly, a aby dohlédli na to, aby
se to již neopakovalo. Vzhledem k nízkému věku těchto dětí a vyřešení celé věci s rodiči hlídka tuto věc pro
tentokrát vyřešila domluvou. Případ byl strážníky zadokumentován.

15. 5. 2020 - 14.37 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl řešen dopravní přestupek nerespektování zákazu vjezdu všech
vozidel, na ul. Dukelská. Řidič osobního motorového vozidla zde nerespektoval uvedené dopravní značení zákazu vjezdu všech vozidel a vjel do protisměru jednosměrné pozemní komunikace, kdy mu za uvedený dopravní
přestupek byla udělena bloková pokuta.
21. 5. 2020 - 17.50 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou řešen dopravní přestupek nerespektování zákazu vjezdu
všech vozidel v obou směrech do areálu discgolf parku. Řidič osobního vozidla zde nerespektoval uvedené
dopravní značení zákazu vjezdu všech vozidel v obou
směrech, kdy mu za uvedený dopravní přestupek byla
udělena bloková pokuta.
23. 5. 2020 – 10.25 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě, uviděla hlídka MP na ul. Náměstí Republiky 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 podle zákona o týrání zvířat, kdy za tento přestupek jí byla udělena
bloková pokuta.
5. 6. 2020 - 14.30 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení, že na ul. Československé armády pobíhá volně nějaký větší pes. Hlídka
MP na uvedeném místě volně pobíhajícího psa bez vodítka odchytla, kdy ji následně kontaktoval jeho majitel,
kterému bylo sděleno, že se zde svým jednáním dopustil
přestupku podle zákona o týrání zvířat a to tím, že neměl
psa na vodítku a nechal ho běhat na volno. Za tento přestupek mu byla udělena bloková pokuta.
5. 6. 2020 - 15.20 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou řešen dopravní přestupek nedovolené parkování na chodníku na ul. Dukelská. Řidič osobního vozidla zde neoprávněně parkoval vozidlem na chodníku, kde to není
dopravní značkou povoleno, kdy za uvedený přestupek
mu byla udělena bloková pokuta.
9. 6. 2020 - 20.00 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení, že v jednom
domě na ul. Na Sídlišti je nějaká podnapilá žena, která
tam nebydlí a odmítá opustit tento dům. Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že se zde nachází podnapilá
žena z Budišova nad Budišovkou, která si spletla místo
svého bydliště. Žena byla nezraněná, schopna komunikace a chůze, a proto byla z místa vykázána. Toto žena
uposlechla a odešla neznámo kam. Případ byl strážníky
zadokumentován.
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10. 6. 2020 – 15.45 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení od OO PČR Vítkov v rámci součinnosti IZS se žádostí o asistenci při
otevření bytu na ul. Na Sídlišti v Budišově nad Budišovkou. Hlídka na místě zjistila, že v bytě je za dveřmi starší
zraněná žena, která není schopna byt otevřít, a proto se
na místo dostavili hasiči, zdravotníci RZS Opava a následně i PČR. Hasiči byt otevřeli a záchranná služba
provedla ošetření zraněné ženy s následným převozem
do nemocnice v Opavě. Po převozu zraněné ženy do nemocnice v Opavě hlídka MP provedla úkony k zajištění
poškozených vstupních dveří do bytu přivolaným zámečníkem, který provedl opravu dveří s výměnou zámku tak,
aby mohlo dojít k uzamčení bytu a jeho zajištění proti
cizímu vniknutí. Klíče od bytu si následně převzala osoba, která se o zraněnou majitelku bytu stará. Případ byl
strážníky zadokumentován.
10. 6. 2020 - 17.10 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě uviděla hlídka
MP na ul. Berounská volně pobíhajícího psa bez vodítka,
kterého zde venčil jeho majitel. Tímto svým jednáním,
kdy neměl psa na vodítku a nechal ho běhat na volno,
se zde dopustil přestupku podle zákona o týrání zvířat,
kdy za tento přestupek mu byla udělena bloková pokuta.
10. 6. 2020 – 17:16 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení, že v jednom
domě na ul. Na Sídlišti je nějaká podnapilá žena, která tam nebydlí, a dobývá se do bytu oznamovatelky. Po
příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že žena je v silně
podnapilém stavu, má výrazně zhoršenou schopnost komunikace a není schopna samostatné chůze. Vzhledem
k jejímu stavu, kdy žena byla viditelně pod vlivem alkoholu, nekontrolovala své chování, a tím bezprostředně
ohrožovala sebe na zdraví a životě, bylo hlídkou rozhodnuto o umístění této osoby na PAZS v Opavě, kde byla
následně převezena. Případ byl strážníky zadokumentován.
11. 6. 2020 - 14.08 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení, že u autobusového nádraží na ul. Berounská pobíhá na volno nějaký
větší černý pes a lidé tu z něho mají strach. Hlídka po příjezdu na uvedené místo psa odchytila a ten byl následně
umístěn do městského útulku. Případ byl strážníky zadokumentován.
15. 6. 2020 – 19.30 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou ze

služebního vozidla spatřen v protijedoucím vozidle za
volantem muž, o kterém je hlídce známo, že nevlastní
řidičský průkaz a má vyslovený zákaz řízení. Hlídka se
proto vydala pronásledovat toto vozidlo, kdy jeho řidič
následně zastavil na ul. Berounská u vily Mariany, kde
byl hlídkou vyzván k předložení dokladů k řízení vozidla. Jelikož řidič sdělil, že žádné doklady nevlastní, a při
jednání byl z jeho dechu cítit alkohol, byla na místo přivolána hlídka OO PČR Vítkov pro podezření ze spáchání trestného činu, která si následně celou věc převzala
k dalšímu šetření. Případ byl strážníky zadokumentován.
23. 6. 2020 - 11.48 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení, že za památníkem v parčíku na ul. Halaškovo náměstí leží nějaký podnapilý muž. Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že
muž je v silně podnapilém stavu, má výrazně zhoršenou
schopnost komunikace a není schopen samostatné chůze. Vzhledem k jeho stavu, kdy byl muž viditelně, pod
vlivem alkoholu, nekontroloval své chování a tím bezprostředně ohrožoval sebe na zdraví a životě, bylo hlídkou
rozhodnuto o umístění této osoby na PAZS v Opavě, kde
byl následně převezen. Případ byl strážníky zadokumentován.
24. 6. 2020 - 07.50 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení, že někdo v noci
z 23. na 24. 6. 2020 poškodil květinovou výzdobu u domu
na ul. Horská. Kontrolou kamerových záznamů z uvedené noci se hlídce MP podařilo najít osobu, která tuto květinovou výzdobu poškodila. Podle těchto kamerových záznamů se jí následně podařilo ztotožnit a dohledat, kdy
jí bylo sděleno, že se zde svým chováním dopustila přestupku proti majetku tím, že úmyslně způsobila škodu na
cizím majetku., kdy za uvedený přestupek jí byla udělena
bloková pokuta. Případ byl strážníky zadokumentován.
30. 6. 2020 - 14.30 hod.
Přijala hlídka MP oznámení, kde oznamovatelka žádá
o pomoc při odchytu agresivního psa, kterého má na své
zahradě na ul. Horská. Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že se jedná zřejmě o křížence jezevčíka s bíglem,
kterého zde před několika dny našla, a tak ho umístila na
svoji zahrádku. Ten ale začal být agresivní, a tak dostala strach, aby ji nepokousal. Pes byl následně odchycen
a umístěn do městského útulku v Budišově nad Budišovkou. Případ byl strážníky zadokumentován.
Grečmal Jaroslav, vrchní komisař
vedoucí strážník MP Budišov n/B.

TESPORT

Novinky ze společnosti TeSport Budišov n. Bud., s.r.o.
Tepelné hospodářství
Během léta pokračují naplánované práce spočívající
v rekonstrukci kotelny v mateřské škole, která probíhá
ruku v ruce se stavbou přístavby MŠ. Pokud vše půjde
podle plánu, tak na září by mělo být vše připraveno na
topení novými kotli. Další naplánované práce chceme
realizovat v průběhu měsíce srpna, případně začátkem
září, než se zase naplno rozjede topná sezona.
Sport
Během letního období naši sportovní halu postupně na-
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vštíví čtyři turnusy letních sportovních soustředění. Dvakrát
ﬂorbalový oddíl FBC Hranice, jednou mažoretky Banimo
Opava a házenkářský oddíl Sokol Sokolnice. Mimo tyto kurzy je hala přístupna i široké veřejnosti, navíc v létě je ideální možnost ke sportování využívat umělého trávníku, který
v měsíci červnu prošel pravidelnou regenerací. Pomalu začínáme sestavovat kalendář akcí na nadcházející halovou
sezonu: již teď se nám kalendář začíná pěkně zaplňovat,
tak doufejme, že vše proběhne a nebudeme muset kvůli
koronaviru řešit různá omezení nebo dokonce turnaje rušit.
Ing. Slavomír Jaššo, jednatel společnosti
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ŠKOLSTVÍ

Konec školního roku v naší základní škole
Stále ještě vládnoucí pandemie v podobě koronavirové nákazy nutí k pohledu na konec školního roku právě
z hlediska změn, které tato doba přinesla.
Školní docházka (dobrovolná) byla obnovena po dvouapůlměsíční pauze, kdy se žáci učili doma, dne 25. května
pro první stupeň. Do pravidelné docházky nastoupilo cca
75 % žáků, někde byly třídy kompletní, jinde se vyučující
museli věnovat dětem nejen v denní výuce, ale i distančně,
protože to prostě podmínky či zdravotní omezení jinak
neumožnily. Až na výjimky to nakonec všichni zvládli velmi
dobře, jak učitelé, tak děti a samozřejmě hlavně rodiče,
kdy psychický nápor v situacích, kdy sami museli pracovat
a ještě pomáhat dětem s výukou, byl opravdu značný.
Od 11. května do 9. června pak probíhala i prezenční
příprava na přijímací zkoušky našich žáků z 9. ročníku.
Třikrát týdně se scházeli na dopolední přípravu v češtině,
matice a angličtině. Doufejme, že i tato „výuka“ jim v jejich
snech za vysněnou profesí pomohla.
A protože MŠMT je nevyzpytatelné, otevřely se dveře školy i pro žáky II. stupně. Ale jen pro ty, kteří chtěli… A tak se
žáci 2x týdně od 8. června do konce školního roku scházeli a doháněli nedostatky v matice, češtině a angličtině.
Byť to byla situace mimořádná, žáci si ji – myslím – užili.

1. až 4. třídy si dokonce zorganizovaly své malé třídní výlety do nejbližšího okolí, děti si zasportovaly na olympiádě
v tělocvičně (protože nám strašně pršelo) a určitě jim jejich
sdružování i psychicky prospělo.
Protože i zápis do prvních tříd byl „jiný“, byli jsme jakožto pedagogové rádi, že děti, které byly zapsány, přišly do
odpolední Jarní miniškoličky, kterou organizovali vyučující
prvního stupně. Rodiče i děti si mohli vyzkoušet atmosféru
školy i výuky aspoň trošku naživo.
Je zřejmé – a situace dnešních dní to naznačuje – že
školství dozná při trvající pandemii změn. Bude to pravděpodobně v plánované legislativní skutečnosti, kdy se
distanční výuka zakotví jako povinná při karanténních
omezeních – tzn. že vzdělávání na dálku bude uznáno
jako rovnocenné a povinné v případě opatření, která jsme
poznali letos na jaře. Doufejme ale, že děti se budou moci
i nadále scházet, prožívat školu se svými kamarády, vrstevníky a učiteli, protože nejen znalosti, ale i společné bytí
ve škole prostě má své opodstatnění.
Na žáky se velmi těšíme, setkáme se spolu při zahájení
školního roku v úterý 1. září v 8 hodin u budovy radnice.
Se žáky prvních tříd pak v kulturním domě o půl deváté.
Natálie Jaššová, ředitelka školy

Poděkování
Vážení rodiče,
dovolte nám touto cestou poděkovat za uplynulý školní
rok, který byl mimořádně náročný i pro Vás.
Velmi si ceníme toho, že jste své děti při přípravě bě-

hem koronavirové pauzy podporovali mj. tím, že jste se
s nimi učili, odpovídali na naše zprávy, fotili vypracované
úlohy, pomáhali dětem řešit zadané úkoly, vytrvali až do
konce…
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Vážíme si Vaší podpory, Vašich milých slov, kdy jste nám
vyjadřovali dík za naši práci.
Pevně doufáme, že v příštím školním roce se snad tak
dlouhá odstávka pravidelné školní „docházky“ konat nebude. Po tomto školním roce již ale máme důvěru v to, že
to díky Vám zvládneme.

Přejeme Vám a hlavně Vašim dětem dobrý start do nového školního roku a těšíme se na setkání s Vámi na
akcích školy, KRPŠ, Střediska volného času, Města Budišov nad Budišovkou, či jen tak…
Vedení a pedagogové
Základní školy Budišov nad Budišovkou, okres Opava, p. o.

Absolventi, sbohem!
Přes všechny nečekané nástrahy letošního školního
roku 2019/2020, kdy se zvláštní situace začala vyvíjet od
11. března, vše nakonec dobře dopadlo. A sice v tom
smyslu, že naši žáci devátého ročníku úspěšně svůj devítiletý boj se základní školou dobojovali. Čtrnáct žáků
deváté třídy odchází na své vybrané školy a budou pokračovat ve studiu. To nás velmi těší.
Na jejich cestě dalším studiem i životem jim přejeme
mnoho dobrého, ať se učí hlavně pro sebe a život, který
nakonec bude jejich největším učitelem.
Děkujeme tímto Středisku volného času BnB, rodičům
a KRPŠ při ZŠ Budišov za možnost uspořádat a zorganizovat nově rozloučení s deváťáky v prostorách klubu
Šatlava v kulturním domě, které bylo velmi milé všem peripetiím letošního jara navzdory.
Pedagogové ZŠ Budišov nad Budišovkou

Co se skrývá pod vodní hladinou
Koncem měsíce května proběhl v mateřské škole projektový týden pod názvem: „Co se skrývá pod vodní hladinou“. Cílem bylo uvědomění si důležitosti vody, seznámení s vodními živočichy, jak se chovat bezpečně u vody
a chránit živou a neživou přírodu.
Celý týden probíhal v tomto
duchu. Povídali
jsme si o vodě,
malovali vodní
zvířátka, zpívalo se a tančilo,
každá třída vytvořila společnou práci - koláž „Život u rybníka“. Na školní
zahradě děti plnily různé úkoly,
např. co se děje
v rybníce, chytání malé a velké ryby, procvičování počtu,

sklouznout se do rybníčku, kreslení zvířátka, které žije
ve vodě, a zpívání písniček o vodě.
Společnou práci jsme si vystavili v prostorách chodby. Za
plnění úkolů si děti odnesly nafukovací balónek a sladkou odměnu. Marie Kadrnožková, Bc. Martina Ježová

Projektový týden Do pohádky za zvířátky
Děti si užily krásný týden celý protkaný pohádkami se
zvířátky. S pohádkami se seznamovaly různými způsoby. Některé dramatizovaly za použití kostýmu, s některými se hrálo maňáskové divadélko, zpívalo se, tančilo
se, paní učitelky dětem předčítaly pohádky a také děti
pracovaly s tématikou pohádek na nových interaktivních
tabulích.
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Děti toto téma velmi bavilo. Završením byl projektový
den na zahradě MŠ, kde děti plnily tyto úkoly: hledaly
v jeskyni netopýra, stavěly z klád a klacíků boudičku pro
pejska Alíka, hledaly dalekohledem orla Pepu a pozorovaly ptáčky. Sklouzly se dolů po skluzavce a hledaly
v kamíncích schovaná 3 prasátka, pozorovaly obrázky
zvířat a pojmenovávaly je. Mladší děti vytleskávaly slabi-
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ky názvu zvířátek a starší děti určovaly počáteční a koncové písmeno,
prošly si městečko a počítaly, kolik v něm bydlí
zvířátek, malovaly prstem do písku zvířátko
dle vlastní fantazie. Za
splnění úkolů je čekala
vynikající sladká odměna.
Děti si plnění úkolů užily, bavilo je to a měly radost z toho, že vše skvěle zvládly.
Bc. Zdeňka Šmahelová,
Bc. Martina Skotnicová,
MŠ Svatoňovice

Svátek dětí v mateřské škole
Děti mají svátek! To je veliká událost, na kterou se
určitě těší celý rok. Na překvapení a úkoly, které jsme
si pro ně v mateřské škole připravili. Bohužel, letos kvůli
přístavbě MŠ nemůžeme na celou školní zahradu a také
počasí nám nepřeje, prší a prší…A tak na děti čeká
putování po mateřské škole ze třídy do třídy, kde si pro
ně paní učitelky nachystaly hry a různé úkoly. Ve třídě
nejmenších dětí budou stavět zajímavé hrady a stavby

dle vlastní fantazie. Ve třídě Vrabečků si procvičí barvičky
a u Čertíků budou třídit plastové vršky a procvičí si tak
šikovné prstíky. U nejstarších dětí Broučků na ně čeká
oblíbená „židličková“ hra s jarní písničkou a chytání
papírových motýlků s kolíčky na prádlo. Na závěr si
společně zatančíme a pochutnáme na cukrové vatě.
Bylo to jako vždy prima a dětem se jejich svátek moc
vydařil.
Pavla Hasalová – MŠ Budišov n./B.

Výlet mateřské školy na Dopravní hřiště v Odrách
V posledním týdnu v červnu jsme s dětmi navštívili
dopravní hřiště v Odrách. Nejdříve jela třída Včeliček ze
Svatoňovic a o pár dní později třídy Broučků a Čertíků

z Budišova nad Budišovkou. Již cestu vláčkem si děti
užívaly. Některé děti jely vlakem poprvé v životě. Hned
po nastoupení do vláčku vytáhly děti svačinky. Po cestě
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jsme si povídali, zpívali a cesta nám utekla velmi rychle.
Na místě si děti půjčily kola, koloběžky, odrážedla,
nasadily přilbu a mohly vyrazit. Děti jezdily podle pravidel
silničního provozu, zopakovaly si značky, křižovatky

i pravidla bezpečnosti. Po hodině se dostalo i na paní
učitelky, které děti vozily v elektro autíčkách. Na konec
školního roku si děti užily krásný výlet.
Mgr. Kateřina Vlková – MŠ Budišov n./B.

Kouzla bylinek
Procházka lesem, parkem nebo rozkvetlou loukou
může být nejen příjemně strávenou chvílí, ale při takové
procházce si můžeme třeba nasbírat nejrůznější léčivé
byliny na různé neduhy.
Ne každý ale ví, kterou bylinu nebo bylinkový čaj si
máme uvařit na rýmu, na bolavé klouby, na bolest hlavy
nebo třeba při zažívacích obtíží. V rámci projektu „Co si
zasadíme, to si sníme““ realizovaného v MŠ Svatoňovice
přijela do Mateřské školy ve Svatoňovicích, ale také

do Mateřské školy v Budišově bylinkářka, paní Žaneta,
poradit dětem i pedagogům, jak a co s bylinkami.
Děti mohly ochutnat tinktury výtažků z bylin nebo
bylinkový čaj na posílení imunity, mohly si přičichnout
k různým sušeným bylinkám a dozvěděly se něco o tom,
jak pečovat o své zdraví.
Děkujeme MAS Opavsko a paní Kateřině Skalíkové za
toto voňavé setkání. 
Bc. Zdeňka Sventková – MŠ Budišov n./B.

Výletování ve školce
Letošní „výletování“ v mateřské škole zahájila třída
Vrabečků. Nadšené děti
čekal výlet autobusem do
Heřmánek na poutní místo
Panny Marie ve skále. Cesta od autobusu byla sice
delší, ale děti ze třídy Vrabečků jsou všichni sportovci, a tak jsme úspěšně dorazili do cíle. Na Maria skále jsme ochutnali kouzelnou
vodu, abychom byli všichni
zdraví, a pak se snažili založit táborový oheň.
Děti z lesa nosily klacíky
a během několika minut
jsme šťastní a pyšní opékali
své (někteří první) špekáčky. Při zpáteční cestě vlakem již děti únavou klížily
své oči. Až na počáteční
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deštivé počasí se nám výlet velice vydařil a máme všichni na dlouhou dobu na co vzpomínat.
Třída Čertíků a Broučků se vydala na velký turistický výšlap na malou hráz přehrady Kružberk. Počasí bylo pro
tento výlet jako stvořené. Zdolaných deset kilometrů cítily
děti méně než některé paní učitelky.
Třída Myšiček si naplánovala školní výlet vlakem do Svato-

ňovic. Nadšené děti cestou na vlakové nádraží zastihl silný
déšť. Promočené děti se vrátily zpět do mateřské školy, kde
si snědly své dobroty, které měly připraveny na cestu.
Třída Včeliček dopadla s výletem obdobně. Naplánovaný
výlet do Starých Těchanovic zhatil déšť a na druhý pokus
tedy děti jely do Oder na dopravní hřiště.
Markéta Kešeláková – MŠ Budišov n./B.

Pasování na školáky
Pro letošní předškoláky z naší mateřské školy byl konec
roku vzhledem ke všem předchozím událostem jiný.
I přesto jsme jim nechtěli nechat ujít jejich „velký den“.
V pátek 26. června jsme se společně sešli v mateřské škole
a slavnostně děti pasovali na „školáky“. Tímto dnem děti
ukončily předškolní vzdělávání a v září nového školního
roku usednou do školních lavic, aby získaly vzdělání
potřebné pro svůj budoucí život. Šerpu s nápisem „školák

2020““ jim předaly paní učitelky, které s nimi trávily všechny
radostné chvíle v předškolním oddělení.
Chtěli bychom popřát našim budoucím prvňáčkům hodně
štěstí ve školních lavicích, radost z učení a hodné paní
učitelky. Rodičům hodně trpělivosti, protože: „Rodič je
ten, kdo tě miluje ne proto, že jsi hezký nebo chytrý, nebo
že máš dobré vysvědčení, ale proto, že jsi to ty.“
Simona Novotná – ředitelka MŠ

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

Příměstský tábor „FOTBAL TO JE HRA“
Díky projektu CZ.03.2.65/0.
0/0.0/16_047/0014118 – Příměstské tábory s Domečkem
z Operačního programu Zaměstnanost, jsme mohli uskutečnit první příměstský
tábor a pomoci tak pracujícím rodičům vyřešit starost
– kam s dětmi, když nemají hlídání v době prázdnin. Od
pondělí do pátku se chlapci scházeli v kulturním domě

a vyráželi na tréninky na hřiště, do tělocvičny, případně
do okolí Budišova. Trénovali,
hráli hry, vyráběli své vlastní
fotbalové dresy, naučili se základům discgolfu a provozovali další příjemné aktivity. Fotbalové tréninky si vzal
na starost Honza Anděl a celý týden dělali klukům starší
kámoše Kuba Dvořák a Dalibor Huťa.
Ve středu za námi zavítal David Steffek z organizace
Grasroots OFS Opava - tato organizace se věnuje fotbalové mládeži, pomáhá trenérům jak dobře trénovat
s dětmi, jak zlepšovat jejich dovednosti a zvyšovat výkonnost, jak je správně motivovat, aby byl fotbal zábavou
a radostí. Pro kluky to bylo jistě náročné, strávili horký
letní den na hřišti, ale přesto věřím, že si jej pořádně užili
 - skákali, běhali, kopali, hráli „malý budišovský turnaj“
a na závěr dne se všichni společně s trenérem Davidem
vyfotili v bráně. Prostě si vyzkoušeli vše, co správný
fotbalista musí umět!
Ani poslední den v týdnu jsme fotbalu nedali košem, odpoledne si trenér Pepa Dvořák s kluky zakopal na hřišti
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úplně naposledy. A jak je dobrým zvykem na všech táborech, kluci dostali malé odměny a mohli se vydat domů
odpočívat. Nebo trénovat dál! Doufejme, že kopačky nepověsí na hřebík 
Velké poděkování patří ﬁrmě ONDRÁŠOVKA a.s., díky

jejich sponzorskému daru jsme mohli klukům zajistit pravidelný pitný režim.
Dalším příměstským táborem je „LÉTO V POHYBU“ –
kdyby měl někdo z pracujících rodičů zájem, volná místa
ještě jsou .
Za SVČ Kamila Kohoutková

Výlet na farmu
Prázdniny jsme odstartovali výletem na farmu do Horní
Loděnice. Tento výlet měl proběhnout už před časem, ale

z důvodu nouzového stavu byl odložený. Výletu předcházelo dopoledne v Domečku, děti si nabarvily sádrová
zvířátka, namalovaly kamaráda v životní velikosti a pak
přišel čas nasadit si batůžky a vyrazit za dobrodružstvím.
Když jsme dorazili na místo, přivítala nás paní Maruška,
která nás provedla všemi kouty farmy a představila místní obyvatele - králíčky, koníky, oslíky a spoustu dalších.
Děti mohly jít do výběhu a zvířátka si pohladit nebo je
nakrmit. Pak přišlo to, na co se všichni těšili celý den,
jízda na koních. Po skončení programu jsme se vydali
na cestu domů, plní zážitků a někteří poplivaní lamákem
Albertem pro štěstí. Pokud byste se chtěli příště přidat,
tak můžete, 14. 8. vyrazíme za dalším dobrodružstvím
a mnohem exotičtějšími zvířátky.
Za SVČ Hana Košarišťanová

Rozloučení s chovatelským kroužkem
S koncem měsíce června přišel i konec chovatelského
kroužku pro letošní školní rok. Děti se s ním rozloučily
ve dnech 26. a 27. 6. v Domečku. Páteční odpoledne
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jsme strávili ve výtvarné dílničce, dozvěděli se spoustu nových informací z říše zvířat, které se pak hodili
ve vědomostním kvízu. A den jsme zakončili večerním
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turnajem v pexesu. Sobotní den byl plný soutěží, a aby
nám vytrávilo, prošli jsme se po okolí Budišova. A protože se nám tento pobyt líbil a nikomu se nechtělo

domů, čeká nás na konci léta další…delší a dobrodružnější.
Za SVČ Hana Košarišťanová

Pumptrack podle mládeže
Možná jste zaznamenali, že se za sportovní halou něco
děje, vyrostly tam nějaké divné kopce z hlíny. Již dříve
jsme psali o projektu MAS Opavsko - „UČÍME SE ZA
ŠKOLOU“. Tento projekt by měl vyburcovat děti k tomu,
že chtějí udělat něco užitečného pro své město. V Budišově se našla skupinka kluků, kteří rádi jezdí na kole,
teda spíš skáčou, než jezdí , a trošku jim chybí místo,
kde by své aktivity mohli provozovat. Společně se nám
s panem starostou a místostarostou podařilo vymyslet
projekt volnočasového hřiště, které budou moci využívat všichni od malých dětí na odrážedlech, po mládež

na koloběžkách, kolech, inline bruslích. Bohužel s letošní
situací kolem COVID-19 se spousta naplánovaných věcí
změní, odloží, zruší… a protože chlapci čekat nechtějí,
vzali do rukou lopaty, krompáče a hurá na to! Vybudují
si svoji dočasnou pumptrackovou dráhu sami. Díky panu
Josefu Koláčkovi, který jim rozvezl hlínu, jak si řekli, měli
ušetřenou spoustu práce. Dílo ještě není dokončeno,
ale už je možno jej využívat. Dávejte pozor! Nedělejte
nepořádek! A uvidíme, co se bude dít dál. Klukům
přejeme stále tolik nadšení a skoky bez úrazů! 
Kamila Kohoutková

ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ A SPORT

Chodský stopařský závod
Historicky prvnímu stopařskému závodu, který ve spolupráci s KPCHP uspořádal náš klub, předcházel Výcvikový den s chodským psem. Někteří nadšenci se zúčastnili
celého víkendu a ti natěšení či ti zdaleka se na cvičák
nastěhovali už v pátek večer.
Výcvik v sobotu začal stopami, ale nedělní závodníci se
šetřili a stopy jen polechtali. Po čuchání výcvik pokračoval poslušnostmi, a i když bylo poměrně dost teplo a slunečno, psi vůbec nevypadali na to, že by je to nebavilo.

Obrany dostal na starost Radek Mráček a je třeba opět
ocenit jeho cit právě pro choďáky, protože rozkousat některé chlupáče je větší fuška než se postavit do zástěny
už zkušenému jedinci. Menší počet choďáčků doplnili
členové místního klubu a přihlížející mohli čerpat zkušenosti z práce jiných plemen. Dojmy jsme zhodnotili večer
při steaku a zároveň jsme měli možnost rozebrat spoustu
výživných psích zkušeností a názorů. K uspořádání závodu mě Karel ukecával dva roky a dneska jsem ráda, že
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jsem se ukecat nechala. Ale že to
byly luční nervy… Denní špionáž:
„chčije a chčije“, nekosí a nekosí, ale naštěstí žijeme v kraji luk
a polí, kterou nám stopaři upřímně závidí, a terény si naštěstí můžeme vybrat.
Na závod se přihlásilo devět
psů, kteří jsou ti historicky první.
Považuji si účasti nejen moravských, ale hlavně těch vzdálenějších - Nymburk, Cheb, kteří přijali
stopařskou výzvu a přijeli. V den
závodu jsme vstali do dne jako
„vymalovaného“: přáli jsme si
mlhu – měli jsme mlhu, přáli jsme
si vlhko – mrholilo, vítr byl sice
nevyžádaný bonus, ale ten se
naštěstí docela utišil. Po úvodní
ceremonii jsme se přesunuli na
louku, která měla ten nejpřijatelnější porost. Kladeč a rozhodčí
v jedné osobě Karel (svazový kladeč a rozhodčí z výkonu) měl vše
perfektně promyšlené a vyměřené. Zatímco posuzoval, učedník
– vedoucí stop Honza dohlížel na kladení těch vlastních.
Vše muselo být časově sladěné a taky bylo, žádné zbytečné prostoje. První na řadu přišly FPr3 a los určil, že
začne Zuzka. Když Priberry skončil po prvním úseku,
bylo nám jí všem líto, cestovali až z Chebu a hafan se
rozhodl, jak se rozhodl. Pokračování v neúspěchu obstaral můj Bond, protože si zalumpačil – poprvé na závodě! - a stopu také nedošel. Důstojnost nejvyšší kategorie

zachránila už zkušená Arri, ale
i ona přešla předmět, inu i mistr
tesař… Pak už se pokračovalo na
přeskáčku ZM/ZVV1. Martina se
pustila do ZM s Audrey, když se
v průběhu kousek vrátila, všichni ztuhli, ale stopu slušně došla.
Vlasta s Agnes byla celá trémová, protože to byla závodní premiéra a úplně prvně bez pamlsků a ono to klaplo. Když začal
čuchat Caddy, bylo to pro mě
k neuvěření, úplně stejné pohyby (hlavně ty blbé) jako měl jeho
děda (můj Nestor). Úsměvné
bylo, že i rozhodčí konstatoval,
že tento styl už někde viděl, aniž
věděl, o koho jde. Fakt je, že Zbyněk stopu slušně došel. Jakmile
se k premiérovému šlapání chystal Honza, překvapilo mě, že na
něm byla znát obava, a se stejnou, ne-li větší, dal pokyn svému
Arčilovi. Mlaďoučký psík se po
stopě vydal a bez pamlsků došel
až k lomu, což jsme považovali za úspěch. Potom ovšem usoudil, že už čuchal dost.
Myslím, že v tu chvíli si Honza vydechl, že už to má za
sebou. Poslední ZM si šlápla Lucka pro svého hluchého Timiho. I přes svůj handicap si ve své kategorii vedl
ze všech nejlépe. Závěrečná šlápota patřila Martině, co
den předem říkala, že to blbě dopadne. Třeba ji Garnetka vyslyšela, a protože má svou paničku hodně ráda,
vystřihla nádhernou práci za nejvyšší počet bodů, anebo
byla fenka z Brna okouzlena tou zelení? To nejlepší prý
nakonec a ono to opravdu tak bylo. Anebo jestli to ono
nebylo taky úplně naopak, ty řeči před závodem o „placeném tréninku“ nebo jistota v solidní výkon zkušeného
stopaře… Slova zkušeného rozhodčího p. Radovesnického po tom, co jsem skončila na posledním! lomu IFH:
„Fena čuchá parádně, jen to prostě dneska nevyšlo, víte,
stopy jsou alchymie…“
Věřím, že všichni u nás byli spokojeni, a když už nevyšel
závod, líbilo se aspoň prostředí a zase se k nám vrátí.
Příští 2. ročník plánujeme 19. 6. 2021 a výcvikový den
20. 6. 2021, zájemci si už zapsali do kalendáře. Timi sice
neslyší, ale k závodu nebyli hluší sponzoři, kteří nám
ubrali starostí, za což velmi děkujeme: KPCHP, Město
Budišov n. B., STAZ - krmivo pro psy, RENOVA, KLIMA
INVEST, INSPORTLINE, GALA. A děkuji i všem svým
kamarádům, kteří byli spolehlivou oporou.
Lenka Galová

Motokrosová sezóna se rozjela a máme první výsledky
Po dlouhé nucené přestávce byl
odstartován 28. 6. 2020 první
velký mistrák. Písečná zmole
v Dalečíně tentokrát praskala ve
švech. Už startovní listina napovídala o velkém víkendu. Myslím, že tak obsazený závod se
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tu dlouho nejel. Za tým FOSTRADE – DIRTBIKES s.r.o.
startoval Erik v MX 2. 82 jezdců bylo rozděleno do dvou
skupin. Z každé postupovalo prvních 20 jezdců do odpoledních ﬁnálových jízd. Erik skončil na 34. místě ve
skupině A. Dalo se to očekávat, porazit světové jezdce
není jednoduché. Viale Tom, Simon Laengefelder, Hofer
René, Geerts Jago, Sukup Marek, Šikyňa Richard, Ren-
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kens Nasthan, Sander Michael, Brumman Kevin, Ludwik
Noah, Butron Jose a další zvučná jména. Pro Erika dobrá škola. V MX 1 to samé. Kraloval suverén Nágl Maximilian, Rauchnecker Pascal a další. Obrovskou radost
jsme měli z umístění Víti Pražáka ml.. Ten ve veteránech
zajel celkové 18. místo, a to v silné konkurenci byl super
výsledek. Konečně se tak podařilo zúročit tvrdou zimní
přípravu. Blahopřejeme.
Další vydařenou akcí bylo několikrát přesunuté druhé
soustředění jezdců z Moravy.
Pozvali jsme mistra ČR Martina Krče s profesionálním
trenérem Láďou Pokorným, který vychoval již několik
předních motokrosových jezdců. Pozváno bylo 15 jezdců s doprovodem a Liščí kotlina byla připravena. V pátek
10. 7. 2020 vše začalo. Na sobotu byl naplánován termín jízd již od rána i přes nepříznivou předpověď počasí.
Dalo se jezdit do oběda a pak byla trať již nesjízdná. Velká škoda, ale náhradou byla teoretická příprava a rady
v podání Ládi Pokorného. Připravit trať nebylo vůbec jednoduché. Bez pomoci techniky od Vaška Černína, Rosti a Jirky Kyncla bychom to nezvládli. Děkujeme. Také
sponzoři Tomáš Grygar, BIRTBIKES s.r.o. se zasloužili
o hladký průběh akce. Dalším závodem 18. 7. 2020 bylo

MM ČR juniorů v Kaplici u Českých Budějovic. Mezinárodní účast, opět těžká trať, která není mezi jezdci moc
oblíbena. Navíc od rána nepřetržitý déšť. Vše promáčené. Klukům se do toho moc nechtělo. Erik si připsal
body za 18. místo v první jízdě. Druhé ﬁnálové jízdy byly
zrušeny. Trať byla již nesjízdná.
Následující víkend nás čeká další velká republika. Jede
se v Jiníně a vypadá to opět podobně jako v Dalečíně
na spoustu jezdeckých es z celé Evropy. Držíme klukům
palce.
Za AMK Milan Švidra

Moravský duel
Sportovní soutěže jsou svou podstatou svátkem pro
sportovce, a tak také slavíme 5. července největší
moravský národní svátek, státní svátek Cyrila a Metoděje.
Letošní 8. ročník naší speciﬁcké soutěže stanovené
propozicemi se skládal z více než šedesáti jednotlivých
soubojů. Ale k začátku, pro sportovní střelce jsou přísná
pravidla. Kontroly dokladů, poučení o bezpečnosti
– pravidlo: všichni účastníci spoluzodpovídají za
bezpečnost a kontrolu použitých zbraní po každém

souboji. Před zahájením jsou zopakována pravidla
soutěže, odpovědi na dotazy, vysvětlení průběhu.
Letos se nás sešlo dvanáct, takže proběhlo losování
do dvou skupin po šesti. V obou skupinách rozstřelu se
soupeři setkali každý s každým, tedy v základu každý
5x, plus při rovnosti bodů další duely. Pro vysvětlení: za
každý jednotlivý duel je jeden bod pro vítěze, poražený
nula bodů. Do ﬁnále o 1. až 6. místo postoupili vždy první
tři z rozstřelů - Stanislav Stuchlík, Petr Brožek, Roman
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Duda, Tadeáš Samiec, Antonín Humplík a Radek Škarka.
Do ﬁnále o 7. až 12. místo pak Jiří Bolacký, Pavel Opletal
st, Josef Růžička, Daniel Opletal, Pavel Opletal a Dušan
Zaremba.
Ještě k průběhu každého jednotlivého souboje –
zrcadlově vlevo i vpravo jsou rozmístěny sklopné terče.
Střelci stojí u stolů s mezerou vedle sebe a levý střílející
střílí terče vlevo a zleva, pravý terče vpravo a zprava.
Tak je stanoveno pořadí a střílí se bez omezení počtu ran
(každý terč musí spadnout v tomto pořadí). Pořadí zbraní
a terčů: dva z malorážné pušky, dva z malorážné pistole
a pak velkorážní pistole vnější terč a poslední soubojové
dvojče kde sklopky padají šikmo přes sebe. Vespod je
pak sklopka vítěze.
Finále o 7. až 12. místo vyšlo bez rozstřelu. Sedmý se
umístil Pavel Opletal s pěti body z pěti soubojů, osmý
Josef Růžička se čtyřmi, devátý Pavel Opletal st., desátý
Jiří Bolacký, jedenáctý Dušan Zaremba a dvanáctý
Daniel Opletal.
Finále o 1. - 6. místo: první místo a vítěz Radek Škarka
se čtyřmi body. O 2. a 3. místo se třemi body ještě jeden
vzájemný duel vyšel lépe pro Romana Dudu druhého
celkem. Třetí Stanislav Stuchlík. Duel o 4. a 5. místo,
další dva se dvěma body, vyhrál Petr Brožek, takže

skončil celkově 4. Pátý se umístil Antonín Humplík
a šestý Tadeáš Samiec s jedním bodem.
Slavnostní vyhlášení výsledků, předání pohárů a cen
a společná fotograﬁe je náš rituál ukončení soutěže.
Poděkování patří všem účastníkům za striktní dodržování
bezpečnosti. Ceny do soutěže věnovali Linaset Budišov
n. Bud., Banka Creditas a pořadatelé.
Za AVZO Budišov n. Bud. Pavel Opletal st.

Info příznivcům sportovní střelby
Přináším další informace o naší činnosti v tomto tak
trochu podivném roce plném různých zvratů, nicméně
naše činnost už probíhá v zaběhlém režimu.
Mimo našich klubových soutěží se uskutečnilo i několik
soutěží pro veřejnost: 5. 7. Duel a 18. 7. soutěž „Samonabíjecí zbraně“. Soutěž byla dvoukolová, celkovým vítězem se stal pan Marek Jiří 198 %, druhé místo obsadil pan
Škarka Radek 190 % a na třetím místě se umístil náš člen
Ing. Růžička Tomáš 185 %. Celkově se soutěže zúčastnilo
17 střelců, z toho bylo šest našich členů.
26. 7. proběhne již třetí kolo mezinárodní soutěže ve střelbě z předovek, 22. 8. pak další soutěž pro veřejnost „Válečný veterán“ a 23. 8. veřejná soutěž „Malá odstřelovačka“.
Za AVZO Budišov nad Budišovkou připravil
Petr Bartošek

Slavnostní vysvěcení „Kříže smíření“ v Podlesí
„Ať je nám tento kříž symbolem vzájemné úcty, lásky a tolerance …“
Některé věci mají v našem životě zvláštní význam: zaslaná rodinná fotograﬁe, darovaný předmět či dopis od
blízké osoby. Uchováváme je proto jako poklad, který
nám zpřítomňuje milé vzpomínky, důležité milníky našeho života nebo hlubokou lidskou zkušenost. Tyto věci
se tak stávají znamením, které k nám mluví řečí lásky
a vzpomínek, často plných emocí.
Jsou znamení, která vypovídají o zkušenostech celých
generací, o ničivých válkách, bezpráví, o následných
křivdách, které se potom hluboce vrývají do lidských srdcí.
Nelze však jen přihlížet tomu, aby zlo a bezpráví plodilo další zlo a pěstovalo v lidech strach. Vždyť téměř osmisetletá
společná historie Čechů a Němců tyto národy více spojuje,
než rozděluje. A právě na tuto skutečnost chce poukázat
i navázat spolek „ZA NAŠE PODLESÍ“; ukázat, že cestou
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ke smíření je odpuštění a následné smíření našich národů.
Místo, na kterém jsme umístili „Kříž smíření“ v Podlesí
je toho svědkem, protože právě zde dříve stál kostel sv.
Mikuláše, kam se lidé po generace chodili modlit k Bohu,
kde vyslovovali svá tajná přání, ale i se zpovídali ze svých
hříchů a trápení. Vztyčení tohoto kříže je tedy na jedné
straně projevem úcty k odkazu našich předků, jejich životním příběhům, jejich víře a na straně druhé má tento
kříž ještě univerzálnější poselství. Symbol kříže, který
máme jako křesťané ve zvláštní úctě, je totiž vrcholným
svědectvím o skutečnosti týkající se života každého
člověka, všech, a to v každé době bez rozdílu, jestli je
Čech nebo Němec. Obrazně můžeme říci, že „Kříž smíření“ v Podlesí je obrazem, ikonou a přáním, který nabízí
vzájemnou toleranci a smíření mezi národy.
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V sobotu dne 25. 7. 2020 se u „Kříže smíření“ v Podlesí
sešli účastníci německé i české národnosti na jejich svatoanenské pouti z Bělotína do Staré Vody, členové spolku „ZA NAŠE PODLESÍ“, mezi hosty byli přítomní např.
Miluše Psotová, ředitelka Okresní hospodářské komory
v Opavě, a Václav Hon, člen představenstva OHK v Opavě, členové budišovského zastupitelstva, místní občané
a přátelé Podlesí.
„Klid pokoj a smíření všem duším obou národů!“ „Ruhe,
Frieden und Versöhnung allen Seelen unserer beiden
Nationen!“ Toto přání v češtině i v němčině je nejen vyryto do štítku na kameni pod křížem, ale tato slova zazněla
i úvodem slavnostního projevu, který v češtině přednesl
Vladan Dušek, člen spolku a autor záměru, v němčině
potom Ludmila Dušková, předsedkyně spolku. Samotný
akt vysvěcení „Kříže smíření“ vykonal otec Jozef Kankara, náš budišovský farář, a otec Jiří Schreiber farář z Moravského Berouna.
Poté dostal slovo pan Karl Heinz Keiner, zástupce bývalých německých obyvatel Podlesí a domovský pověřenec
Nového Jičína, který poděkoval za
pozvání německé strany na tuto
akci, a vyjádřil upřímnou radost
a poděkování, že „obec Podlesí
novým křížem symbolicky podala
ruku ke společnému smíření
Čechů a Němců“. Pan Keiner dále
ve svém projevu vyzval všechny
přítomné, aby otevřeně hovořili
o naší historii, aby tak naši potomci
bez podjatosti a hořkosti v srdcích
mohli přijít do těchto míst a našli
zde lidi otevřené a plné pochopení.
Poprosil občany Podlesí, aby se
nebáli Němců, aby jen dopřáli
německým rodákům projít se
obcí, vzpomenout na milovanou
domovinu, zastavit se na hřbitově,
z pole odvézt hrst hroudy nebo je
nechat nahlédnout do domu, kde
žili jejich předkové a dále řekl:
„Společně chceme pomáhat, aby
- jako i kdysi - vzniklo mezi Čechy a Němci přátelství a skrze něj
i svobodná, mírumilovná a jednotná Evropa.“
Předsedkyně spolku poděkovala
všem členům i ostatním přátelům

Podlesí, kteří organizovali sbírku a pomáhali při realizaci, stejně tak i všem, kteří přispěli jakoukoli ﬁnanční
částkou. Vyjádřila slova díků panu Zahradníčkovi, akademickému malíři, ilustrátorovi a přednášejícímu na
Akademii výtvarných umění v Praze, Zbyňku Pechálovi, kovářskému mistrovi z Jilešovic, který spolu s Vladanem Duškem dal konečnou podobu kříži a následně
ukoval, a všem, kteří jakkoli pomohli při realizaci a vztyčení. Slova díků patřila panu Václavu Honovi, který od
prvopočátku pomohl nejednou radou i panu Machalovi,
předsedovi spolku Lubavia, a panu Keinerovi za jejich
aktivní podporu a pomoc při organizování tohoto společného mezinárodního setkání.
Paní Dušková ještě vysvětlila přítomným kompozici „Kříže smíření“, jehož autorem je právě pan Zahradníček;
stavba samotná je plná symbolů - měděné srdce jako
sídlo lásky umístěné ve středu kříže, které symbolizuje
rozštěpení obou národů Čechů a Němců po II. světové
válce a které má za úkol v lidech obnovit snahu opět se
spojit v jeden celek. Ratolesti lípy a dubu, jako symboly
obou národů, mají za úkol se vzájemně proplétat a tím symbolizovat to, že jsme součástí Evropy.
Zmínila zde i hlavní ideu této kompozice: „Místo, kde stojí „Kříž smíření“, je plné smutku, zášti, zoufalství, slz i nenávisti, a to je nutné
očistit pro současnou i budoucí
generaci. A právě tomu má pomoci
ztvárnění stavby. Když prší,
voda protéká křížem i samotným
srdcem, omývá obě ratolesti a nakonec ulpívá v prohlubni na kameni pod křížem; voda je potom takto
očištěná, nabitá láskou, pokorou
ke všemu, co se tu kdy událo,
odpuštěním a smířením, a mění
se tak ve vodu léčivou…“
Ať je tedy tento kříž spojený s obnovou opravdových hodnot, které se osvědčily v životě našich
předků, lidí, kteří zde v Podlesí žili
před námi, a které jsou přítomné
i v dnešní době. Kéž znovu
objevíme tento poklad tolerance
a přátelství mezi našimi národy ve
svém vlastním srdci, kterým je láska sama.
Ludmila Dušková
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Netradiční rozloučení s absolventy naší školy
Čas letí jako bláznivý a snad ještě nikdy neutekl školní
rok tak rychle…možná vzhledem ke všudypřítomným koronavirovým opatřením utekl opravdu obzvláště rychle…
Ani jsme se nenadáli a najednou tu byl poslední den školního roku a loučení s absolventy naší školy. Letos poprvé
se žáci, pedagogové i rodiče sešli ne před radnicí, ale
v naší krásné Šatlavě, kde bylo připraveno pohoštění pro
všechny přítomné. Vycházející deváťáci zavzpomínali
na svá uplynulá školní léta promítáním školních fotograﬁí
a pak již převzali svá poslední vysvědčení. Třídní učitel
Jakub Zatloukal naposledy promlouval ke svým vychá-

zejícím žákům a přání do dalšího života si absolventi vyslechli rovněž od paní ředitelky a její zástupkyně a pana
místostarosty. A tak jako každý rok, ani letos u této slavnostní chvíle nemohli chybět zástupkyně Klubu rodičů
a přátel školy, které žákům na památku předaly drobný
dárek a již tradiční sladkou tečku.
Milí deváťáci, skončila povinná etapa vašeho vzdělávání
a my Vám přejeme mnoho úspěchů při dalším studiu ve
školách, které jste si vybrali. Přejeme Vám super prázdniny a hodně štěstí v dalším životě …
Za KRPŠ Ivana Tomandlová

Pečovatelská služba Charity Odry
Pečovatelská služba Charity Odry pomáhá překonávat
nepříznivé životní situace spojené se sníženou soběstačností. Každý z nás se může dostat do situace, kdy i při
běžných životních
úkonech bude potřebovat pomoc někoho dalšího. O důležitosti vzájemné podpory, pomoci a solidarity jsme se
mohli přesvědčit v těžkém období koronavirové pandemie, která dva měsíce ovlivňovala život nás všech a zejména seniorů. Všem pracovníkům Pečovatelské služby
Charity Odry patří velký dík za jejich mimořádné úsilí
v této těžké době. Naši pracovníci byli vystaveni nema-

22

lému psychickému i fyzickému tlaku plynoucímu z jejich
povolání. Nemohli pracovat z domova a museli jít plnit
své poslání a postarat se o druhé i přes zvýšené infekční riziko. Děkujeme
všem
dobrovolníkům a lidem, kteří
nás podpořili šitím
roušek jak pro naše pracovníky, tak pro seniory a další osoby. Také děkujeme ﬁrmě AAA auto za zapůjčení
osobního automobilu Kia Ceed na zajištění služeb po
dobu nouzového stavu.
Pracovníci pečovatelské služby v době nouzového stavu poskytovali stálou podporu a pomoc všem stávajícím
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uživatelům a dopomoc s nákupy a pochůzkami všem
seniorům a osobám v karanténě. Našim pracovníkům
byla poskytnuta podpora v rámci zajištění ochranných
pomůcek a dezinfekce. Byly zajištěny podmínky pro
minimalizaci osobního kontaktu mezi pracovníky
a všichni pracovníci Charity Odry byli 3x testováni na
koronavirus. Nouzový stav jsme díky společnému úsilí zdárně zvládli a i nadále pokračujeme v poskytování
podpory všem osobám, které potřebují naši pomoc. Pomocí našich terénních pracovnic (pečovatelek), které dojíždějí přímo do domácností, se snažíme umožnit našim
uživatelům zůstat doma za důstojných podmínek i přes

to, že se již nedokáží ve všech směrech o sebe postarat.
V případě zájmu nebo pro zjištění více informací, prosím, kontaktujte vedoucí pečovatelské služby Martinu
Hezinovou, tel: 731 075 802, nebo sociální pracovnici
Bc. Veroniku Chudějovou, tel: 605 467 813. Můžete
nás také po telefonické domluvě přijít osobně navštívit na adresu Hranická 1110/32, Odry, nebo si o poskytované péči a dalších možnostech pomoci přečíst
na našich internetových stránkách https://odry.charita.cz.
Bc. Veronika Chudějová, sociální pracovnice
Martina Hezinová, vedoucí pečovatelské služby

Šachový koutek
Soutěže družstev zdárně ukončeny!
Náš krajský šachový svaz šachové soutěže družstev
kvůli koronaviru neanuloval ani nezrušil, a tak jsme koncem června zasedli za šachovnice k dohrávkám odložených utkání.
Závěrečné zápasy Pogo Budišov
– sezona 2019/2020
14. 6. 2020

Pogo „B“ – ŠK Píšť

4:4

27. 6. 2020

TJ Ludgeřovice - Pogo „A“

2:6

28. 6. 2020

Pogo „A“ – SK Bruntál

4:4

A družstvo Pogo Budišov se po výborném výkonu a výhře 6-2 v Ludgeřovicích mohutně přiblížilo k záchraně
v Krajské soutěži „C“ a stvrzení záchrany následovalo po
utkání posledního kola s Bruntálem, které skončilo 4-4.
V tabulce jsme se umístili na nesestupovém 10. místě
a kraj si tedy zahrajeme i v další sezoně. Již pošesté
v řadě!
B družstvo dohrávalo jen jeden zápas, s družstvem
z Píště jsme se rozešli smírně 4-4. Béčko si oproti minulé sezoně v okresním přeboru polepšilo o jednu příčku
– obsadilo 4. místo.
Za ŠK Pogo Budišov Slavomír Jaššo
Okresní přebor Opava 2019/2020
– konečná tabulka

Krajská soutěž „C“ MKŠS 2019/2020
– konečná tabulka
Poř. Družstvo

Body Skóre Partie

Poř. Družstvo

Body Skóre Partie

1

Slezan Opava B

30

68,0

59

1

ŠK TJ Dolní Benešov C

30

60,5

43

2

ŠK TJ Dolní Benešov B

30

66,0

59

2

ŠK U Freda Darkovičky

25

50,0

36

3

TJ Lokomotiva Krnov A

16

40,0

22

3

ŠO TJ Velká Polom A

19

41,0

27

4

ŠO Jiskra Rýmařov

15

42,5

27

5

ŠK Orel Opava A

15

42,0

26

4

ŠK Pogo Budišov n.
Bud. B

16

46,0

33

6

SK Bruntál

14

41,5

23

5

Orel Opava C

16

44,0

29

7

TJ Lokomotiva Krnov B

14

39,5

23

6

ŠK Píšť

14

39,5

23

8

Slezan Opava C

13

42,5

31

9

TJ Ludgeřovice

12

34,0

18

7

TJ Sokol Štěpánkovice

13

39,0

17

8

ŠK U Lípy Malé Hoštice

7

36,5

16

10

ŠK Pogo Budišov n.
Bud. A

11

40,5

24

9

TJ Sokol Kobeřice

7

26,0

15

11

ŠK Orel Opava B

8

37,0

21

10

SK Kravaře B

6

34,0

15

12

SK Kravaře

8

34,5

19

11

ŠO TJ Vítkov A

3

23,5

12

Pozvání zahrádkářů
Členové výboru ZO ČZS Budišov nad Budišovkou zvou na 8. posezónní posezení s 6. ročníkem výstavy ovoce,
zeleniny a květin v sobotu 29. 8. 2020 ve 13:00 hod. v prostorách drůbežárny.
Program:
- Registrace vlastních výpěstků ovoce, zeleniny a květin od 10:00 do 12:00 hod. s možností výhry.
- Soutěže pro malé i velké.
- Tombola.
Občerstvení zajištěno.
Prosíme všechny zahrádkáře o zapojení se do soutěže i tomboly. Radost uděláte nejen sobě, ale i někomu dalšímu.
Vezměte s sebou dobrou náladu.
Za výbor ZO ČZS Zdenek Indrák
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ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE A SOUČASNOSTI

Dokončení kostela a ukládání časové schránky
V pondělí 13. července 2020 byla dokončena „špice“ jižní
věže našeho barokního chrámu. Byla osazena báň pozlacenou částí, která obsahuje nyní časovou schránku,
a nad ni byl umístěn renovovaný původní kříž.
Renovaci obou věží provádí ﬁrma Teslice s. r. o., přičemž
rozpočet opravy jedné věže činí 4,5 mil. korun. Časový harmonogram oprav je poměrně rozsáhlý, protože se odvíjí od
ﬁnančních zdrojů, které renovaci kostelních bání kryjí.

Do časové schránky byly vloženy vzkazy od pana starosty, pana faráře a dětí základní školy. Snad tyto texty
vydrží i oněch 107 let stejně jako vzkazy bývalých obyvatel města, které byly nalezeny při rozpečetění v loňském
roce. Dále byly do schránky vloženy české mince a jedno
číslo Budišovského zpravodaje.
Texty odkazů přinášíme i zde ve Zpravodaji.
Natálie Jaššová

V Budišově nad Budišovkou dne 13. 7. 2020.

pro nás najednou vzácné. Tato situace nás snad naučila
být pokornější, ohleduplnější, ale i samostatnější. To se
ovšem můžeme jen domnívat. Posuzovat budete vy, budoucí občané našeho města.
Během mého úřadování jsme se snažili, aby se město
rozvíjelo. V roce 2020 jsme započali stavbu rozhledny

Milí občané našeho města,
rok 2020 je velkou zkouškou nejen pro nás občany, ale
i pro naše město, náš kraj, náš stát. Svět zahltil virus
COVID 19 a vše, co jsme brali jako samozřejmost, je

24

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

Kopřivná, která nabízí rozhled do naší krásné bohaté
krajiny. Spolek Krajina břidlice získává jméno v našem
kraji a snad zvýší návštěvnost naší malebné krajiny.
Rekonstrukce Mateřské školy a Domečku u SVČ jsou
v plném proudu. Výsledek bude určitě stát za to a děti
si přijdou na své. 1. etapa úprav na náměstí je za námi
a připravují se podklady pro 2. etapu, při které proběhne
celková rekonstrukce středu náměstí. Několik let mohou
občané využívat moderní sportovní halu.
Připravované projekty jsme bohužel k dané situaci
s COVID 19 museli zastavit, ale věříme, že v následujících letech se k nim vrátíme a vše doženeme. V plánu jsou opravy bytových domů na náměstí č. p. 659,
660, 661, 662, 672, 673, zateplení školy na nám. Republiky. Dále revitalizace zeleně v okolí sportovní haly
a ulici Dukelská. Velký projekt bude víceúčelové hřiště
za sportovní halou, které poskytne útočiště dětem všech
věkových kategorií i dospělým. Pro podporu cestovního
ruchu je připraven projekt Naučné stezky k Jezernímu
dolu a zpřístupnění zatopeného Jezerního dolu samotným návštěvníkům. A mnoho dalších projektů. Doufám,

že všechny projekty budou zrealizovány a vše se navrátí
do normálu, na který jsme zvyklí.
Naše město leží ve velmi znevýhodněné lokalitě „zapomenuto“ na konci Moravskoslezského kraje, z jedné
strany obklopeno Vojenským újezdem Libavá a z druhé
hygienickým pásmem Kružberské přehrady. Ale i přesto se snažíme, abychom se stali vyhledávanou oblastí
nejen v rámci cestovního ruchu. Budišov není průmyslovým městem, můžeme se těšit z klidu, krásné přírody
v našem břidlicovém kraji. Podařilo se nám obnovit velmi oblíbený festival Budišovské Letnice, které probíhají
vždy v měsíci červnu v Budišově. V roce 2019 proběhl
již 40. ročník.
Život se nám v určité fázi jako kdyby zpomalil, ale mohli
jsme na chvíli zastavit a pochopit, že život není jen o práci, penězích a honění se za něčím. Jsou důležitější věci
jako je rodina, zdraví.
Přeji Vám, občané našeho města, aby situace ve městě
byla daleko lepší než nyní, město se rozvíjelo správným
směrem a vy žili v klidu a míru.
Ing. Patrik Schramm, starosta

Drazí objevitelé odkazů naší věžní báně,
dovolte mi, abych se představil: jmenuji se Jozef Kankara a jsem budišovským farářem. Pocházím ze Slovenska
a v Budišově jsem letos sedmý rok.
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie je skvostem široko daleko. Jsem osobně šťastný, že mohu být knězem ve
městě Budišov nad Budišovkou v čase, kdy se tento skvost
opravuje.
Rok 2020, který doprovází dokončení této věže, přináší
mimo jiné i další významné okamžiky: já slavím desáté
výročí svého kněžského svěcení, letos je to také 85 let od
smrti budišovského kněze Mons. Franze Horáka, díky kterému obě věže našeho kostela stojí.
Jistě čtete s určitým napětím tuto moji zprávu a jste snad
zvědavi na to, v jakém stavu byla víra našich dob. Statistiky
nejsou zcela objektivní (co do počtu věřících) a někdy vypovídají méně, než bychom chtěli. Lidé věří v Boha, Bůh se
mnoha způsoby zapojuje do života každého člověka. Spravuji farnosti v Budišově nad Budišovkou, pod kterou spadají také ﬁliálky ve Svatoňovicích a Starých Oldřůvkách.
Další farností, kterou spravuji, jsou Guntramovice. Co se
týče počtu věřících v číslech, moc mi dělá radost farnost
Guntramovice, z počtu kolem 170 obyvatel je na mši svaté
v neděli 35 a více lidí. Přiznám se, že mne naopak mrzí
malý počet věřících při nedělních mších v Budišově, kdy

je účast kolem 30 osob v neděli. Nevím, kde dělám chybu.
Kdybych měl speciﬁkovat sebe, jsem budovatel a rád vidím, když se věci dostávají na svou původní krásu. Jelikož
žiji v České republice přes sedmnáct let, tak se snažím
zkušenosti získané na rodném Slovensku aplikovat i na
tomto svém farářském působišti. Taky se snažím odkaz
a snahu předků, například kněze Franze Horáka a jiných,
lidem připomínat a snažím se aktivně pracovat na zachování jejich myšlenek a záměrů.
Co popřát Vám, kteří čtete tyto řádky?
Přeji Vám pevné zdraví, požehnání a ochranu od všemohoucího Boha a přímluvu Panny Marie, které naši předci
zasvětili tento překrásný barokní chrám. Byl bych také velmi rád, kdyby si budoucí generace mohly kladně odpovědět na otázku, kterou před nás staví Písmo: „Najde Syn
člověka na zemi víru, až dojde na konci věků?“
A tady je závěrem i moje přání: Ať Pán Bůh pomůže zachovat víru českého národa, ať lidstvo ochraňuje od hrozeb
nemocí a pandemií, ať lidská zloba nezabije lidská srdce,
ať jsou lidé k sobě vzájemně ohleduplní.
Toto Vám přeje a ze srdce žehná
R. D. Mgr. Jozef Kankara, farář
soudce auditor interdiecézního soudu v Olomouci
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Vážení budoucí obyvatelé našeho krásného města, milí
žáci, děti, dovolte mi popřát Vám vše dobré a v několika
řádcích poslat vzkaz žáků místní základní školy z roku
2020. Snad Vás jejich slova zahřejí u srdce a na duši.
Děti mají krásnou mysl i přes všechny starosti a strasti
letošního roku.
Natálie Jaššová, ředitelka školy
„Dobrý den, já se jmenuji Tomáš Horák. Píšu vám z roku
2020, 19. června. Mám deset let. Teď je nemoc COVID 19,
koronavirus. Musíme nosit roušky, abychom se nenakazili. Máme prezidenta Miloše Zemana. Netrpíme hladem ani žízní. Existujou auta, motorky, kamiony… Máme
elektřinu a všelijaké stroje.“
Tomáš Horák, třída 4. A
Ahoj, chtěla bych ti říct něco o roku 2020. Podle mě to
byl nejhorší rok, stalo se strašně moc hrozných věcí, ale
byly tu i překrásné chvíle, které jsme si mohly užít s rodinou. Řekla bych, že svět se začal pomalu hroutit. Děkuju
všem policistům, hasičům a hlavně doktorům, protože
oni nás stále a pořád drží na nohou. Nechápu, jak to můžou zvládat. A jsem moc ráda za každý zachráněný život.
Veronika Konárková, 6. B
Ahoj, jsem z roku 2020 a jmenuju se Nela. Přeju ti hodně
štěstí ve škole, dobře se uč. V tuhle dobu byl COVID 19,
hrozná nemoc, na kterou umřela spousta lidí. Museli jsme
nosit roušky a bylo to hrozné, ale už je to pryč. Taky nemohla tolik jezdit auto, takže se hodně pročistil vzduch.
Tím líp pro přírodu. Ale teď už je to lepší a roušky nenosíme. Psáno 25. 6. 2020.
Nela Vondroušová, 6. B
Starejte se o přírodu, protože dává vzduch zdarma. Taky
se starejte a mějte rádi svoji rodinu. Též se starejte a mějte rádi i svoje přátele. A taky netýrejte zvířata. Tyhle věci
dodržujte a budete mít veliké štěstí.
Ema Zlámalová, 3. třída
Učte se dobře a poslouchejte své rodiče. A až tu nebudem, vzpomínejte na nás. A jestli máte létající auta, pak
mi pošlete vzkaz do nebe.
Lili Jaššová, 3. třída
V naší přítomnosti jsme měli koně a auta a motorky, co
jezdily po zemi. V lese bylo krásně a zpívali ptáčci, zvířátka byla krásná. Přejeme Vám hodně štěstí ve Vaší budoucnosti. Žili jsme, ale už asi nežijeme.
Zuza a Aďa, 3. třída
Někdo byl v minulosti, my jsme v přítomnosti a myslete
i na ty, co budou v budoucnosti.
Ema Krásová, 2. A

Ahoj, zdravím z roku 2020. Nevím, jestli si to čtete v roce
2090 nebo 2200. Právě zuří koronavirus – je to něco jako
chřipka. Naše země je Česká republika (ale nevím, jestli
teď nejsme třeba Polsko nebo Slovensko). Letos je prý
takové sucho, jaké bylo před 500 lety, ale zlepšuje se
to, protože furt prší. Dokonce bývají i povodně a některé
jeskyně jsou z té vody celé popraskané. Ale to nás neskolí. Už se zase začínají rozjíždět ﬁrmy a podniky, a to
je dobré. Doufám, že to špatné brzo skončí a vy si žijete
v dobrém.
Marek Halamíček, 4. B
Zdravím Vás z roku 2020 dne 19. 6. Já se jmenuji Daniela Handlová, bydlím tady v Budišově. Tento rok nás
postihl COVID 19, který byl skoro po celém světě. Všude
se musely nosit roušky nebo respirátory, ochranné štíty
nebo ochranné obleky. V nemocnicích umřelo tisíce a tisíce lidí. Ale už se to lepší. Jsou taky povodně a zaplavilo
to domy a sklepy. Doufám, že ve Vaší době se nic takového nestane. A přeju Vám hodně štěstí ve Vaší době.
Daniela Handlová, 4. A
Ahoj z minulosti. Nyní vám řeknu něco o naší době – tenhle rok byla nemoc jménem koronavirus. Přišla z Číny
a vypadalo to špatně, ale potom se to zlepšilo. A ještě jedna rada: mějte rádi svoji rodinu a udělejte si přátele, dělá
to lepší život.
Rosemarie Bargelová, 4. B, 18. 6. 2020
Ahoj, jsem Dorota Černá a je mi 10 let. Bydlím v Budišově nad Budišovkou a chodím do 4. B. Můj sen je stát se
veterinářkou, protože miluji zvířata a především morčata.
Teď je vám asi stejně jako mně, ale já jsem už dávno
zemřela. Teď je dobrá doba. Máme spoustu jídla i vody
a nikdo nás neohrožuje. Akorát je od roku 2019 škaredý
vir nazývaný Covid 19 a trvá to pořád.
Přeji vám, ať se máte dobře a nikdo vás neohrožuje.
Dorota Černá, 4. B, 18. 6. 2020

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.

26

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

27

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

28

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

Síťujeme se aneb pomáháme obcím a pečujícím
Místní akční skupina Opavsko se dlouhodobě věnuje
také sociálním tématům. V letech 2017-2019 byl realizován projekt Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb území Místní akční skupiny Opavsko z.s. Jednalo
se o pilotní projekt zaměřený na komunitní plánování na
území MAS Opavsko, které zahrnuje 52 obcí.
Záměrem projektu bylo zjistit a analyzovat potřeby a poptávku po sociálních službách a návazných aktivitách
a následně naplánovat zajištění těchto potřeb tak, aby
byly pro obyvatele území dostupné. Výše uvedené probíhalo v rámci aktivní spolupráce obcí, místních obyvatel,
poskytovatelů sociálních služeb, neziskových organizaci
a dalších aktérů v území. Uvedený dokument Střednědobého plánu je vnímán jako pilotní koncepční a strategicky dokument, který umožnil navázat užitečná a funkční
partnerství.
Navíc v rámci projektu vznikl praktický Katalog sociálních služeb a navazujících aktivit MAS Opavsko,
který je ke stažení na stránkách www.masopavsko.cz.
Jsme rádi, že můžeme v rámci projektové činnosti tyto
aktivity rozvíjet. Na pilotní projekt navazujeme projektem Síťujeme se, který je zaměřený na přímou podporu obcí na území MAS Opavsko v sociální oblasti
a na podporu pečujících osob žijících v regionu. V oblasti podpory obcí se jedná hlavně o podporu v oblasti zjišťování potřeb obyvatel a zajištění dostupnosti
služeb pro občany, dále podporu při spolupráci se sociálními službami a rozvoji potřebných aktivit na úze-

mí obce. Projekt se také věnuje konkrétním aktivitám,
které mají pomáhat osobám pečujícím o osobu blízkou
všech věkových kategorií v jejich nelehké životní situaci.
„Projekt má pečujícím osobám hlavně odlehčit a je
zaměřen zejména na ty pečující, kteří mají potíže
s dostupností sociálních služeb a dalších aktivit. Poskytneme jim odbornou pomoc se získáváním příspěvků na
péči, při řešení náročných situací, které se pojí s péčí
o blízkého člověka, pomůžeme zajistit potřebné odborníky jako je psychiatr, speciální pedagog apod. podle
potřeby,““ vysvětluje manažerka projektu Zuzana Týnová a dodává, „pečující by měli díky společným aktivitám
snadněji sdílet své problémy, dostat se do kontaktu s dalšími lidmi a necítit se vyloučeni ze společnosti. Když do
rodiny přijde naše terénní sociální pracovnice, tak si s ní
mohou promluvit, podělit se o svůj problém a my se pokusíme nabídnout a zajistit potřebnou podporu.“
Záměrem projektu Síťujeme se je mimo jiné umožnit pečujícím osobám sdílet a dále rozvíjet sociální kompetence. „V rámci projektu vznikne svépomocná skupina pečujících osob, které se budou scházet, sdílet, podporovat
se, mohou navštívit různá školení či skupinová setkání.
Zároveň chceme rozvinout spolupráci mezi pečujícími
a pracovníky obcí a veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné a zdravotní oblasti nebo sociálnímu začleňování na území MAS Opavsko,“ shrnuje Zuzana Týnová.
Petra Chroustová, koordinátorka značky OPAVSKÉ
SLEZSKO regionální produkt
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