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Slovo starosty
Milí občané,
doufám, že užíváte léta se vším, co k tomu patří, odpočinuli jste si na dovolené a nabrali sil. Pro nás jsou letní
měsíce hektické, neboť jsme souběžně dokončovali větší investiční akce, následně 4 akce kolaudovali, do toho
běží 4 stavby a další se budou zahajovat.
Na konci června se podařilo konečně zkolaudovat rozhlednu Halaška, která je nyní plně k dispozici návštěvníkům. Zájem turistů, odborné veřejnosti i médií předčil mé
očekávání. Rozhledna se líbí, návštěvníci chválí návrh
a koncept rozhledny pana Moučky i to, jak je citlivě zasazená do okolí plus kombinaci s břidlicí, přestože je konstrukce železná. Hodnocení si udělá každý z návštěvníků sám, jestli líbí či ne. Během červencových svátků byla
parkovací místa obsazená auty. Vzhledem k tomu, že
návštěvníci parkovali na ulicích K Hubertovi, Zahradní,
kde mohli, často v rozporu s předpisy, instalovali jsme
zde značky zákaz stání. Je to také spojeno s prvotním
boomem a zájmem o rozhlednu. Na portálu Mapy.cz i fyzicky jsme nechali označit parkoviště k rozhledně u sportovní haly, ale to zatím moc nefungovalo. Je to nové,
situaci sledujeme a reagujeme na podněty. Romantická
bašta v polské Wodzislawi a rozhledna v Jeseníku nad
Odrou - Blahutovicích jsou již také zpřístupněny a nyní
nás čekají 3 slavnostní otevření u jednotlivých partnerů
a závěrečná konference v Polsku. V Budišově budeme
slavnostně otevírat Halašku na konci září. Do Silesianky - stezky rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu
Silesia je zapojeno 34 objektů na obou stranách hranice.
Je již hotová ilustrovaná mapa, tvoří se karty jednotlivých
rozhleden, webová stránka, hra pro děti, věrnostní program, 3D modely. Vzniká tedy ucelený turistický produkt.
Dobrou zprávou je, že jsme získali dotaci 30 000 Euro
na dobudování zázemí rozhledny z Fondu mikroprojektů
Euroregionu Silesia. Partnery jsou zde polské Glubczyce a Ratiborz. V rámci tohoto projektu „Příroda, kultura,
vesmír – po stopách rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia“ budou instalovány informační tabule,
směrovníky k rozhledně, mapa hvězdné oblohy, naučné
texty o Halaškovi, vesmíru a astrologii. U rozhledny budou také vybudovány lavičky, stojany na kola, sluneční
hodiny formou otevřeného přístřešku a v neposlední
řadě budou na vyhlídkové podestě instalovány panora-

matické panely, označující výhledy z rozhledny. Na příští
turistickou sezónu už by to měl být hotovo a bude to takovou pomyslnou třešinkou na dortu.
Regenerace sídlišť bude zahájena dle informací realizační firmy KARETA během září. Smlouva je dávno podepsána, úvěr na financování zajištěn, momentálně firma Kareta vyřizuje dopravní značení a uzavírky. Firma
má na stavební práce 1 rok, nyní je předběžné spekulovat, co bude či nebude do zimy hotovo. Rada města také
schválila cenovou nabídku na realizace parkoviště objekt SO 104 za 1,2 mil. kde vznikne 15 nových parkovacích míst. Kareta nabídla cenu ve výši 63 % stavebního
rozpočtu a za tyto peníze už bychom to nikdy neudělali.
Firma už tu bude mít zázemí, zařízeno staveniště, k dispozici stroje, tak to se asi promítlo do ceny. Parkoviště je
umístěno na zelené ploše mezi bytovkou č. p. 698 a ulicí
9. května. Uzavírky, omezení a hlavně samotné stavební
práce budou asi místní chvíli „bolet“, ale to se nedá nic
dělat.
Ve své polovině jsou také stavební práce na rekonstrukci WC základní školy na Halaškově náměstí. Zde to šlo
velice rychle. V březnu jsme se dozvěděli, že jsme nezískali dotaci z MSK, obratem jsme podali žádost o 90%
dotaci na vypsanou výzvu na Ministerstvo financí, kdy
během tří týdnů se podařilo napsat žádost, vybrat předem firmu s tím, že realizace bude v červenci a srpnu.
No a 21. června jsme se dozvěděli, že jsme se žádostí
uspěli, byli jsme 43. v pořadí ze 700 žádostí. Uspokojeno
bylo pouze 61 žadatelů, což je paní ředitelka Jaššová
jistě ráda, protože ty toalety již byly hodně retro. Výše
dotace činí 1,2 mil. z celkových 1,3 mil. korun. Sice je to
opět adrenalin, aby se vše stihlo, ale vyplatilo se to a někdy se holt musí něco risknout a rozhodovat se s radními
rychle. Termín konec prázdnin bude dodržen, firma pracuje rychle a kvalitně.

Na jaře jsem zmiňoval, že Pozemkový úřad ČR získal finanční prostředky na realizaci části pozemkových úprav
v Budišově a okolí. Říkal jsem si, že dokud nebude podepsaná Smlouva o dílo, tak tomu nevěřím. Fakt to klaplo,
na konci července zahájila vítězná firma Strabag stavební práce, které mají být dokončeny do konce listopadu.
My nejsme investory, účastníme se kontrolních dnů jako
vlastník pozemků. Stavební práce jsou zahájeny na ko-
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munikaci Staré Oldřůvky – Podlesí, zde se budou ještě
budovat 3 nové tůně, protierozní mez v Oldřůvkách, polní komunikace od teletníku k Hubertkovi včetně výsadby
stromů, směrem ke Dvorecké bude vybudován záchytný
a svodný průleh. Investice je to za 44 mil, což je skvělé.
No, neber to :-) Jsme teprve na začátku stavby, příště už
budeme moci něco hotového nafotit.
Nyní přejdu od plánovaných investic, které vám dělají
radost, když vidíte, jak se to před očima mění, k investicím vynuceným či takovým, kdy hledáme menší zlo.
Zastupitelé rozhodli většinou o odkoupení nemovitosti Halaškovo nám. č. 33 (ubytovna Krušovice). Od
vlastníka nemovitosti pana Ševce, jsme obdrželi nabídku
na odkup nemovitosti. Město odkoupilo celou nemovitost
s deseti bytovými jednotkami, 3 nebytovými prostory,
garáží a zahradou za 4,85 mil korun. Nebylo to jednoduché rozhodování v dnešní ekonomicky nejisté době,
kdy rozpočet města výrazně ovlivňují výpadky příjmů
díky koronaviru, zrušení superhrubé mzdy apod. Máme
započato souběžně asi nejvíc akcí v historii města, peněz není nazbyt a upřímně, zatím hledáme využití pro
zakoupený objekt. Chtěli jsme však odlehčit lidem bydlícím na sídlišti a ve středu města. Nechtěli jsme dopustit,
aby ubytovnu koupil někdo jiný, a bylo by to ještě horší,
doslova katastrofa. Jednání s vlastníkem bylo od počátku férové, na čem jsme se dohodli, to platilo, a přestože
dostal vyšší nabídku, upřednostnil město. K financování
koupě nemovitosti byl použit úvěr, bytový dům je prázdný bez nájemníků. Samozřejmě, že 5 miliónů by se dalo
využít jinde a možná i lépe. Ale co je lépe v tomto případě? Všichni víme, co byznys s chudobou a zvyšující se
počet nepřizpůsobivých dělá s naším městem. Neustále
se zde stěhují a odstěhovávají lidé, kteří nemají k Budišovu žádnou vazbu, nenarodili se tady a podle toho to
taky vypadá. V žádném případě však město nemůže
koupit každou nemovitost, která je na prodej a má o ni
údajně zájem „dobrák“, který těží z neštěstí jiných. Bohužel, špatně je to systémově ze strany státu, který tyto doplatky a příspěvky na bydlení hlava nehlava vyplácí a ve
finále jsou asi v Praze rádi, že je to daleko od nich, bydlení chudých za ně někdo pořeší a ty bývalé příhraniční
sudetské obce s tím nějak poperou, než je „zavezou hnojem“. Ta bezmoc mě ubíjí. Na jedné straně se snažíme
město zkrášlovat, rekonstruujeme, budujeme atraktivity
pro turisty a na druhé straně vidíte realitu a možná i marný boj. Bytový dům je nyní tedy prázdný, překvapivě je
v dobrém stavu, budeme hledat další smysluplné využití.
Ze schváleného úvěrového rámce ve výši 30 miliónů již
tedy budeme mít vyčerpáno cca 25 mil. Naštěstí finanční
kondice města je výborná, ale je to jak doma, dluhy asi
nemá nikdo rád. Ale pokud chcete realizovat větší akci,
tak to bez půjčení peněz nejde. Třeba u sídliště se podařila vysoutěžit dobrá cena a každý rok čekání na dotaci,
nebo než naspoříme, akci prodražuje. Tím, jak se zvedá cena práce a aktuálně i cena stavebních materiálů,
se klidně dostanete na +10 % z rozpočtové ceny během
jediného roku.
Když se ještě vrátím ke koupi Krušovic, hledáme i jiné
cesty, jak to tu změnit. Na stole máme před schválením
dokument Územní studie lokality „Pod Šibeníkem“ Budišov nad Budišovkou, což jsou parcely na Svatoňovickém kopci. Zde může do budoucna vzniknout 40 parcel

na území 5,93 ha. Dalším dokumentem ke schválení
je Zastavovací studie lokality „Bezručova“ Budišov nad
Budišovkou, to jsou parcely nad Domovem Letokruhy.
Zde by mohlo vyrůst 33 rodinných domů na území 5,49
ha. Pokud vše dotáhneme do konce, je zde šance dostat do města zájemce o bydlení, kteří si zde postaví
domek a budou bydlet. Málokterá obec v okolí má tolik
parcel v nabídce. Jsou to parcely pěkné o ploše 1 000 –
1 600 m2. Ale jsme teprve na začátku. Vše připravit bude
chvíli trvat, bude to úkol i pro nové zastupitelstvo za rok.
Za sebe věřím, že je to správná cesta a jedna z velkých
příležitostí pro město.
No, a abychom se nenudili ani v příštím roce, již chystáme další 2 investice. Moravskoslezský kraj nám přispěje dotací ve výši 1,37 mil. z celkových 1,71 mil. Kč na
výstavbu pumptrackového okruhu za sportovní halou.
Pumptrack je uzavřený, uměle vytvořený okruh pro jízdu
na kole, který se projíždí bez šlapání. Okruh je tvořený
vlnami a klopenými zatáčkami, které umožňují udržovat
nebo dokonce zvyšovat rychlost jízdy pouhým pumpová-

ním. Je to ideální nácvik rovnováhy, ovládání a získání
základních dovedností na jízdních kolech, zároveň je to
výborný prostředek pro zábavu a pilování technických
dovedností. Určen je pro širokou veřejnost, je to zábava
pro celou rodinu. Užijí si ho děti, mládež i dospělí bez
výkonnostních či věkových omezení (od 2 let do 70+),
od začátečníků po zkušené bikery. Primárně se na něm
jezdí na jízdních kolech — MTB, treková kola, BMX. Dá
se ale i využít pro koloběžky, in-line, skateboardy. Konečně se naši mladí kolaři, koloběžkáři a skejťáci dočkají něčeho, co mohou využít. Mrzí mě, že nám nevyšly
dvě dotační žádosti na skatepark, který by byl hned vedle pumptracku. Ale jsme připraveni a můžeme obratem
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zažádat znova o dotaci. U pumptracku jsme využili příležitosti, že v dotačním titulu na podporu rozvoje cykloturistiky v MSK zůstaly nevyčerpané peníze, věděl jsem
o tom a rychle napsal žádost, objednala se projektová
dokumentace a vyšlo to ☺.
Další větší akcí je přístavba hasičské zbrojnice
a rekonstrukce vnitřních prostor hasičárny. Rozpočet
dle projektové dokumentace činí 9,1 mil., přičemž Moravskoslezský kraj přispěje 2 mil. korun a Ministerstvo
vnitra 4 mil. korun. V rámci této akce budeme přistavovat
garáž k hasičárně a uvnitř bude nová vzduchotechnika,
rozvody vody, elektřina, topení, plynová kotelna podlahy,
omítky, výmalba. Naši hasiči jsou šikovní, v rámci okresu
a kraje výborně hodnoceni, to je i možná důvod, že jsme
získali dotaci již na druhý pokus. Běžně obce čekají déle.
Na obě akce začneme postupně připravovat zadávací
dokumentace pro veřejné zakázky na stavební práce.

Opět se budu opakovat a rád děkuji všem, kteří se zasloužili o to, že se nám daří stavební akce dotáhnout
zdárně od počátku do konce. Po stavební stránce, zkolaudovat, následně vše řádně proúčtovat, tak aby byly
dotace řádně vyplaceny. Díky za pochopení a trpělivost
občanům, neboť těch se mnohdy stavby přímo týkají.
Stavební dozor, Ing. Kamil Neuwerth, odvádí neskutečnou práci, mohl by si zde vyřídit i přechodný pobyt, protože je tu skoro denně.
Chtěl jsem také poděkovat všem, kteří přispěli ve sbírce
obcím na jižní Moravě zasažené tornádem. Jeli tam také
naši hasiči, kteří si vzali dovolenou v práci a jeli pomáhat,
což se jen tak nevidí. Díky chlapi, jste borci.
Přátelé, užijte zbytek léta a prázdnin, snad se podzim
vrátí do normálu a Covid postupem času odezní.
Ing. Patrik Schramm, starosta města

Střípky z radnice
• 25. června se uskutečnilo slavnostní otevření Centra volnočasových aktivit u SVČ za účasti náměstka
hejtmana Moravskoslezské kraje pro regionální rozvoj
a cestovní ruch pana Jana Krkošky. Moravskoslezský
kraj podpořil tuto akci dotací ve výši bezmála 2 mil.
Kč v rámci podpory postižených oblastí Osoblažska
a Vítkovska. Budova je zkolaudovaná a může sloužit
svému účelu, tedy volnočasovým aktivitám dětí a mlá-

deže. Od září bude prostory využívat i základní škola
pro školní družinu. Celkové náklady činily 5,7 mil.
• V rámci protipovodňových opatření města Budišov
nad Budišovkou byl kompletně vyměněn starý analogový rozhlas za nový digitální veřejný rozhlas.
Ten původní už byl poruchový, a jak se rychle vyvíjí
technika, tak prostě morálně a technicky zestárl. Jsme
ještě ve zkušebním režimu, tzn. vychytáváme mouchy
a ladíme. Dá se jednoduše regulovat hlasitost jednotlivých hnízd s tlampači. Vaše případné podněty můžete
směřovat na městský úřad. Celkové náklady činily 6,2
mil., výše dotace 4,3 mil. Zde již máme vše vyúčtováno, zkontrolováno na SFŽP a čekáme na zaslání
dotace na účet města.
• Realizace přístavby mateřské školy je již v poslední
fázi. Samotná stavba je zkolaudovaná, nyní probíhá
dodávka, montáž nábytku a vybavení. Můžeme se
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tak společně těšit na slavnostní otevření ve středu
25. 8., kde si budou moct zájemci prohlédnout naši
krásnou školku. Myslím si, že se máme čím chlubit.
Společně se sportovní halou je to největší investice za
poslední dekádu.
• Bytový dům na Partyzánské ulici je těsně před kolaudací, zbývá dokončit elektroinstalaci v nových kuchyňských linkách, které dodával na míru pan Dobeš
včetně spotřebičů. V brzké době dojde ke zveřejnění
záměru na pronájem všech bytů, kde si budou moci
zájemci o bydlení podávat žádosti. Za sebe mohu konstatovat, že se přestavba moc povedla, bytečky jsou to
pěkné a věřím, že se v nich bude dobře bydlet. Realizační firma DRŽIK s.r.o. odvedla dobrou práci a byla
s ní výborná spolupráce, což nebývá pravidlem. A stálo
nás to nakonec jen cca 2 mil. z rozpočtu města, což
je skvělé. Velkou část pokryla šestimilionová dotace.
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• Zateplení základní školy na nám. Republiky je aktuálně probíhající akce. Veškerá okna a dveře jsou
vyměněna. Z jižní a západní strany je již hotové zateplení včetně fasády. Ze severní strany od náměstí
opravuje fasádu specializovaná firma na památkové
objekty, jelikož musí být ozdobné prvky a štuky dle památkářů zachovány. Bohužel tyto požadavky Národního památkového ústavu nám prodražily stavbu, a poté
jsme ještě neuspěli se žádostí na Ministerstvu kultury
o dotaci na tyto vícepráce (což mrzí dvojnásob). Ale
nedá se nic dělat, pokračujeme dál. Výsledek bude
stát jistě za to a tato opravená fasáda náměstí oživí.
Zaslouží si mít původní historickou podobu, to je bez
debat. Město moc takových fasád nemá. Samozřejmě zateplením dojde také k úsporám na vytápění, což
přináší ekonomický efekt pro město kromě toho estetického, který je také důležitý. Celkové náklady zatím
vypadají na 6,5 mil., z toho dotace činí 4,5 mil., termín ukončení září - říjen. Nad rámec projektu probíhá
ještě kompletní rekonstrukce plynové kotelny, což je
v gesci TeSportu.

• Přestože jsme s tím původně v rozpočtu nepočítali,
pustili jsme se i do výměny krytiny střechy základní školy a zateplovaných bytovek na náměstí. Kdy
jindy jsme to měli udělat než nyní, pokud již stojí lešení pro zateplování. Původní eternit byl již popraskaný, nedá se na něj ani stoupnout, když chcete něco
opravit. Stávající stav byl již místy havarijní. Domluvili
jsme se na kompromisu s NPÚ a jako střešní systém
je použit Satjam Rombo – čtvercové plechové šablony
v barvě antracit. Vypadá to pěkně, systém je to kvalitní
s dlouhou životností. Střechy bytovek jsou již hotové
ze strany dvora, tak můžete posoudit sami. Náklady na všechny střechy činí 4,8 mil., což není málo
v dnešní době. Ale toto je nutná a prioritní investice.
• Realizace naučné stezky k Jezernímu dolu se také
blíží po stavební stránce ke konci. Na otevřeném přístřešku se již pokládá břidlicová krytina, jsou hotová

• Zateplení bytových domů na náměstí bylo zahájeno
v dubnu. Ze dvora vnitrobloku je již zateplení hotové,
nyní bude realizační firma pomalu postupovat ze strany náměstí. Lze si všimnout také nových výloh a dveří
v nebytových prostorách. Vzhledem k velikosti otvorů
netrvali památkáři na dřevu, výkladce jsou tedy hliníkové. Zde budou práce probíhat do listopadu, doufejme, že zima nepřijde letos brzy. Celkové náklady činí
prozatím 8 mil., výše dotace je zde nižší 2,5 mil., ale
ještě nějaké peníze vyčerpáme z kotlíkových půjček.
jednotlivá zastavení 350 metrů dlouhé naučné stezky.
Finální prací bude dokončení grafiky a příběhů ve formě komiksu. Texty, mapu, naučné panely připravuje
pan Lumír Moučka, komiksy kreslil karikaturista Ivan
Křemeček známý z Trnek-brnek a přidal se i Pepa
Poljak. Pokud se již chcete podívat, je to jednoduché.
Pěšky údolím Budišovky na Čermenský mlýn, přejít
po nově opraveném mostu nahoru a po pravé straně
začíná naučná stezka směrem k Jezernímu dolu po
okolní haldě a lesem. Autem se dá dojet přes Nové
Oldřůvky (s rizikem defektu) nebo přes Čermnou směrem na Čermenský mlýn k Budišovce. Do konce září
by měly být veškeré stavební práce ukončeny.
Ing. Patrik Schramm, starosta města
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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.
ta Budišov nad Budišovkou za rok 2020, schvaluje
46. jednání RM dne 10. května 2021
vyřazení majetku dle přiložených návrhů Ústřední
(přítomni 4 členové rady města, omluvena Mgr. Ivana
inventarizační komise města Budišov nad BudišovTomandlová,
kou, ukládá vedoucí finančního a správního odboru
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
předložit radě města zprávu o provedení likvidace
• schvaluje smlouvu o právu provést stavbu mezi Státmajetku likvidační komisí, vč. likvidačních protokolů
ním pozemkovým úřadem České republiky a Městem
v termínu do 30. 6. 2021; jmenuje likvidační komisi
Budišov nad Budišovkou a pověřuje starostu města
ve složení: předseda Ing. Pavel Jílek, členové: Jaropodpisem smlouvy;
slav Grečmal, Marie Stránská, Dis. Monika Tóthová,
• schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci pro
Ivana Jurošová;
p. R. M. na předfinancování výměny kotle na pevná • schvaluje Závěrečnou inventarizační zprávu o propaliva dle předložené Smlouvy a pověřuje starostu
vedení řádné inventarizace majetku a závazků zřízeměsta podpisem této smlouvy;
ných příspěvkových organizací města Budišov nad
• schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci pro
Budišovkou za rok 2020 (MŠ, ZŠ, SVČ, TS a ND),
p. J. K. na předfinancování výměny kotle na pevná
schvaluje vyřazení majetku dle přiložených návrhů
paliva dle předložené Smlouvy a pověřuje starostu
Ústředních inventarizačních komisí jednotlivých příměsta podpisem této smlouvy;
spěvkových organizací (ZŠ, SVČ, TS) a ukládá ředi• schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci pro
telům jednotlivých příspěvkových organizací předložit
p. L. B. na předfinancování výměny kotle na pevná
radě města zprávu o provedené likvidaci majetku lipaliva dle předložené Smlouvy a pověřuje starostu
kvidační komisí, vč. likvidačních protokolů dle předměsta podpisem této smlouvy;
chozího bodu, v termínu do 30. 6. 2021;
• schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Budišov nad • schvaluje výši dotací na úhradu neinvestičních výBudišovkou a Technickými službami na akci Modernidajů na činnost neziskových organizací od 1. 1. 2021
zace Autokempu Budišov nad Budišovkou a pověřudo 30. 11. 2021 ve smyslu zákona o obcích dle přiloje starostu města podpisem Smlouvy o dílo;
ženého materiálu, schvaluje veřejnoprávní smlouvy
• schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené
o poskytnutí dotací na úhradu výdajů na činnost jed29. 9. 2020 s firmou DRŽIK, s.r.o. v rámci projektu
notlivých neziskových organizací a pověřuje starostu
„Budišov nad Budišovkou – Stavební úpravy bytovéměsta podpisem těchto veřejnoprávních smluv o poho domu č. p. 278“ a pověřuje starostu města podpiskytnutí dotace;
sem dodatku č. 3 Smlouvy o dílo.
• doporučuje zastupitelstvu města schválit neinvestiční dotaci na činnost od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
47. jednání RM dne 31. května 2021
ve výši 85 000 Kč neziskové organizaci TJ Spartak
(přítomni 4 členové rady města, omluvena Mgr. Ivana
Budišov nad Budišovkou;
Tomandlová,
• schvaluje přiloženou darovací smlouvu mezi Hasičdalší přítomní: MěÚ - Ing. Hana Dlouhá, vedoucí finančským záchranným sborem MSK Ostrava a městem
ního a správního odboru,
Budišov nad Budišovkou, jejímž předmětem je věcný
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
dar (radiostanice vozidlová), pořízená v roce 2004,
• schvaluje finanční spoluúčast do výše 50 000Kč na
v účetní hodnotě 80 927,11 Kč a pověřuje starostu
odvodnění části pronajatého pozemku RS Zálesí;
města podpisem darovací smlouvy;
• bere na vědomí předloženou cenovou kalkulaci ná- • schvaluje účetní závěrku za rok 2020 zřízených orkladů na zřízení vysokorychlostního internetového
ganizací města Budišov nad Budišovkou podle § 5
připojení pro občany v místní částí Podlesí nad Odrou
vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvaod společnosti Sitepark a doporučuje zastupitelstvu
lování účetních závěrek některých vybraných účetměsta schválit finanční spoluúčast na vybudování vyních jednotek, kterými jsou Mateřská škola Budišov
sokorychlostního internetového připojení pro občany
nad Budišovkou, okres Opava, p. o., Základní škola
v místní části Podlesí nad Odrou;
Budišov nad Budišovkou, okres Opava, p. o., Stře• schvaluje přidělení bytu č. 11, o velikosti 1+kk na nádisko volného času Budišov nad Budišovkou, p. o.,
městí Republiky č. p. 158 v Budišově nad BudišovTechnické služby města Budišov nad Budišovkou, p.
kou, p. K. H. s nájemní smlouvou uzavřenou od 1.
o., Národní dům Budišov nad Budišovkou, p. o. dle
6. 2021 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského
přiložených materiálů;
zákoníku;
• schvaluje vyhodnocení plnění závazných ukazatelů
• schvaluje Závěrečnou inventarizační zprávu o prohmotné zainteresovanosti a rozdělení výsledku hosvedení řádné inventarizace majetku a závazků měspodaření příspěvkových organizací města – MŠ, ZŠ,
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SVČ, TS a ND za rok 2020 dle přiložených materiálů;
• schvaluje jako jediný společník vykonávající funkci
valné hromady účetní závěrku obchodní společnosti
Lesy Budišov nad Budišovkou, s. r. o. k 31. 12. 2020,
schvaluje rozdělení hospodářského výsledku (úhradu ztráty) za rok 2020 obchodní společnosti Lesy
Budišov nad Budišovkou s. r. o. ve výši – 94 214,61
Kč převodem do neuhrazených ztrát minulých
let a schvaluje použití zisku minulých let ve výši
495 980,15 Kč k úhradě ztrát z minulých let;
• schvaluje jako jediný společník vykonávající funkci
valné hromady účetní závěrku obchodní společnosti
TeSport Budišov nad Budišovkou, s. r. o. k 31. 12.
2020 a schvaluje rozdělení hospodářského výsledku (zisku) za rok 2020 obchodní společnosti TeSport
Budišov nad Budišovkou, s. r. o. ve výši + 3 912,78 Kč
převodem na účet nerozděleného zisku z minulých let;
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 22 pro rok 2021
ve výdajové části rozpočtu ve výši 430 840,12 Kč
6409 – 5901 – Nespecifická rezerva - 430 840,12 Kč
3639 – 6351 – Invest. transfery zřízených přísp. org.		
+ 430 840,12 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 23 pro rok 2021
na straně příjmů a tř. 8 Financování ve výši 		
7 178 643,97 Kč
o v příjmové části rozpočtu
2169 – 3129 – Ostatní invest. příjmy j. n.		
+ 7 178 643,97 Kč
o tř. 8 Financování
0000 – 8124 – Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjč. prostř.
+ 7 178 643,97 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 24 pro rok 2021
na straně příjmů a výdajů ve výši 640 954,22 Kč
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4211 – Inv. přijaté transfery ze Všeobec. pokl.
správy
+ 236 111,31 Kč
0000 – 4211 – Inv. přijaté transfery ze Všeobec. pokl.
správy
+ 404 842,91 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby + 640 954,22 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 25 pro rok 2021
na straně příjmů a výdajů ve výši 160 250 Kč
o v příjmové části rozpočtu
0000 - 4222 – Investiční přijaté transfery od krajů
+ 160 250 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby + 160 250 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 26 pro rok 2021
na straně příjmů a výdajů ve výši 2 265 916,47 Kč
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4216 – Investiční přijaté transfery ze SR
+ 2 265 916,47 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby		
+ 2 265 916,47 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 27 pro rok 2021
ve výdajové části rozpočtu ve výši 39 300 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva - 39 300 Kč
5311 – 5137 – DDHM
+ 39 300 Kč
• schvaluje odměnu paní Mgr. Natálii Jaššové a Mgr.
Simoně Novotné dle předloženého materiálu;

• schvaluje nové složení Komise sociálních věcí Rady
města Budišov nad Budišovkou s platností od 1. 6.
2021 - Mgr. Michaela Vondráčková, Ing. Miluše Večerková, Mgr. Kamila Molková, Eva Holoušková;
• bere na vědomí složení Komise pro projednávání
přestupků – předsedkyně Mgr. Michaela Vondráčková, členky Ing. Miluše Večerková a Eva Holoušková;
• zřizuje povodňovou komisi Budišova nad Budišovkou
ve složení – Ing, Patrik Schramm, Ing. Pavel Jílek, Jaroslav Grečmal, Ing. Pavel Brodský, Ing. Josef Klus,
Stanislav Müller, Marie Stránská, DiS., Tomáš Indrák.
48. jednání RM dne 7. června 2021
(přítomni 4 členové rady města, omluvena Mgr. Ivana
Tomandlová,
další přítomní: MěÚ - Ing. Hana Dlouhá, vedoucí finančního a správního odboru, Ing. Jana Modelská, pověřená
vedoucí odboru BHSŽPVÚP,
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
• bere na vědomí zprávu o odpadovém hospodářství
za rok 2020;
• doporučuje zastupitelstvu města schválení účetní
závěrky města Budišov nad Budišovkou k 31. 12.
2020 dle přiložených dokumentů jejich součástí jsou
účetní závěrka k 31. 12. 2020 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2020 vč. návrhů na
vyřazení (schválena usnesením rady města dne 31.
5. 2021) a Zpráva o výsledku finanční kontroly města
Budišov nad Budišovkou za rok 2020;
• doporučuje zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet města za rok 2020 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření města za rok 2020 s vyjádřením auditora:
„Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření města Budišov nad Budišovkou jsme nezjistili
žádnou skutečnost, která by vedla k přesvědčení, že
přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky
přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této
zprávy.“;
• doporučuje zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet města za rok 2020 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření města za rok 2020 s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek opatření potřebné k nápravě zjištěných chyb
a nedostatků;
• schvaluje neinvestiční dotaci s vyúčtování ve výši
50 000 Kč Mateřské škole Budišov nad Budišovkou,
okres Opava, příspěvková organizace na pořízení
myčky nádobí a jejího zapojení ve výši 50 000 Kč dle
přiložených materiálů;
• doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu
o výpůjčce mezi DSO Venkovský mikroregion Moravice a městem Budišov nad Budišovkou;
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 28 pro rok 2021
ve výdajové části rozpočtu ve výši 548 989,71 Kč
o na straně výdajů
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva		
- 548 989,71 Kč
6402 – 5366 – Výdaje z finančního vypořádání mezi
krajem a obcemi
+ 548 989,71 Kč
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• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 29 pro rok
2021 v příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši
1 246 127,35 Kč
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
SR (bez ÚZ)
- 1 246 127,35 Kč
0000 – 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
SR
+ 1 246 127,35 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
3293 – 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným přísp.
org. (ZŠ, bez ÚZ)
- 652 062,90 Kč
3293 – 5336 – Neinvestiční transfery zřízených přís.
org. (ZŠ)
+ 652 062,90 Kč
3293 – 5336 – Neinvestiční transfery zřízených přísp.
org. (MŠ, bez ÚZ)
- 320 493,90 Kč
3293 – 5336 – Neinvestiční transfery zřízených přísp.
org. (MŠ)
+ 320 493,90 Kč
3293 – 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j. n. (město)
- 273 570,55 Kč
3293 – 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j. n. (město)
+ 273 570,55 Kč
3293 – 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j. n. (5%
spoluúčast)
- 51 187,20 Kč
3293 – 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným přísp.
org. (ZŠ)
+ 34 319,10 Kč
3293 – 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným přísp.
org. (MŠ)
+ 16 868,10 Kč
• schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené
dne 11. 11. 2019 mezi městem Budišov nad Budišovkou a MILIMEX S. A. na akci „Modernizace MŠ Budišov nad Budišovkou“ a pověřuje starostu města
podpisem dodatku Smlouvy.
49. jednání RM dne 30. června 2021
(přítomni 4 členové rady města, omluven Ing. Pavel Jílek,
další přítomní: MěÚ - Ing. Hana Dlouhá, vedoucí finančního a správního odboru,
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
• schvaluje zveřejnění záměru města na směnu pozemků následně:
• do majetku města se převádí (směnná smlouva)
z majetku p. Š. část p. č. 4725, k. ú Budišov nad Budišovkou, do majetku p. Š. se převádí (směnná smlouva) z majetku města části p. č. 3568/1, k. ú. Budišov
nad Budišovkou;
• schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-128020410/SOBS/VB/003, Budišov nad Budišovkou,
PODLESÍ, p. č.. 408/2, SMYČKA KNN 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 p. .č. 2605, k. ú. Podlesí nad Odrou,
věcné břemeno se bude zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 1.300 Kč + DPH; a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy;
• schvaluje zakoupení reklamní plochy na sociálním
automobilu pro Základní školu a Praktickou školu
Opava ve výši 10 000 Kč bez DPH;
• schvaluje cenovou nabídku Ing. Zbyňka Nováka na
vypracování PD na opravu části komunikace III/4413
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a pověřuje starostu města podpisem objednávky;
• schvaluje cenovou nabídku firmy KARETA na vybudování parkoviště SO 104 v rámci projektu Regenerace sídlišť a pověřuje starostu města podpisem
objednávky;
• schvaluje cenovou nabídku Urbanistického střediska Ostrava, s.r.o. na pořízení Změny č. 1 Územního
plánu Budišova nad Budišovkou a pověřuje starostu
města podpisem objednávky;
• nesouhlasí s uzavřením pobočky pošty Budišov nad
Budišovkou v sobotu;
• schvaluje zveřejnění záměru města na propachtování pozemků v majetku města:
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 3709 trvalý travní porost o výměře 5 579 m2
parcela č. 4392 trvalý travní porost o výměře 31 021 m2
parcela č. 4400 ostatní plocha o výměře 460 m2
parcela č. 4414 trvalý travní porost o výměře 12 003 m2
parcela č. 4419 ostatní plocha o výměře 472 m2
parcela č. 4067 orná půda o výměře 28 447 m2
parcela č. 4084 orná půda o výměře 7 011 m2
parcela č. 4036 trvalý travní porost o výměře 8 880 m2
parcela č. 4178 orná půda - část o výměře 1 700 m2
parcela č. 4229 trvalý travní porost - část o výměře
4 000 m2
• schvaluje zveřejnění záměru města na pronájem pacht pozemků v majetku města:
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 3968 trvalý travní porost o výměře 7 756 m2
parcela č. 3955/1 trvalý travní porost o výměře 2 487 m2
parcela č. 3931 trvalý travní porost o výměře 4 041 m2
o Katastrální území Guntramovice:
parcela č. 1913 ostatní plocha o výměře 2 467 m2
• schvaluje prodloužení termínu plnění závazku p. A.
V. vůči Městu Budišov nad Budišovkou, vyplývajícího
z kupní smlouvy ze dne 5. 2. 2018, do 31. 10. 2021;
• souhlasí s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního;
• schvaluje přiloženou darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem a Městem Budišov nad Budišovkou, jejímž předmětem je věcný dar (p Elektrocentrála
inventorová PP2400 Power Smart) v celkové hodnotě
23.716,00 Kč a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy;
• bere na vědomí zprávu likvidační komise a předložené doklady k likvidaci majetku Města Budišov nad
Budišovkou na základě provedené inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2020;
• bere na vědomí zprávu likvidační komise a předložené doklady k likvidaci majetku zřízených příspěvkových organizací (ZŠ, SVČ a TS) na základě provedené inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2020;
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 30 pro rok 2021
na straně příjmů a výdajů ve výši 1 837 541,95 Kč
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4216 – Investiční přijaté transfery ze SR
+ 1 080 980,81 Kč
0000 – 4216 – Investiční přijaté transfery ze SR
+ 756 561,14 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby + 1 837 541,95 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 31 pro rok 2021
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na straně příjmů a výdajů ve výši 290 325,86 Kč
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4116 – NeiInvestiční přijaté transfery ze SR
+ 290 325,86 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
3745 – 5169 – Služby
+ 290 325,86 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 32 pro rok 2021
na straně příjmů a výdajů ve výši 657 000 Kč
o v příjmové části rozpočtu
3639 – 3111 – Příjmy z prodeje pozemků + 600 000 Kč
5512 – 2321 – Přijaté neinvestiční dary
+ 36 000 Kč
3632 – 2132 – Příjmy z pronájmu ost. nemovit. Věc
+ 21 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby - 548 989,71 Kč
6310 – 5362 – Platby daní a poplatků SR (DPH)
+ 1 000.000 Kč
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
+ 205 989,71 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 33 pro rok 2021
v části rozpočtu tř. 8 – Financování a v účtové skupině
45 – Dlouhodobé závazky (451 0630-2169-6121-201-

201) ve výši 4 850 000 Kč, za předpokladu schválení kupní smlouvy mezi M. Š. a Městem Budišov nad
Budišovkou na zasedání zastupitelstva města dne
30. 6. 2021
o tř. 8 – Financování
0000 - 8123 – Dlouhodobé přijaté úvěrové prostředky		
+ 4 850 000 Kč
o na straně výdajů
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby (stavebnictví)
+ 4 850 000 Kč
• schvaluje realizaci stavby nového plotu u „Domečku“
Střediska volného času v Budišově nad Budišovkou.
50. jednání RM dne 28. července 2021
(přítomni 4 členové rady města, omluven Ing. Pavel Jílek,
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
• souhlasí s termínem udělením souhlasu se změnou v rejstříku škol a školských zařízení ve znění:
Navýšení kapacity MŠ Budišov nad Budišovkou,
okres Opava, příspěvková organizace ze 128 na 148
dětí pro mateřskou školu a školní jídelnu – výdejnu,
s účinností od 1. 9. 2021.

Zastupitelstvo
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.
19. zastupitelstvo města konané dne 30. června 2021
(přítomno: 12 členů zastupitelstva města;
omluveni – Ing. František Vrchovecký, Desanka Sekerková, Alois Bečica;
další přítomní: MěÚ - Ing. Jana Modelská, Ing. Hana
Dlouhá, TeSport - Ing. Slavomír Jaššo;
jednání řídil: Ing. Patrik Schramm, starosta města)
V souladu s § 84 zákona o obcích zastupitelstvo:
• jmenuje předsedkyni komise pro přípravu návrhu
usnesení Mgr. Ivanu Tomandlovou a členy MUDr.
Věru Mikulíkovou a Romana Pecníka;
(10 pro, 0 proti, 1 se zdržel – Roman Pecník, Bc. Josef Poljak nebyl přítomen hlasování)
• určuje ověřovatele zápisu usnesení Mgr. Natálii Jaššovou a Ing. Pavla Brodského;
• bere na vědomí zprávu o odpadovém hospodářství
za rok 2020;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje výši dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Budišov nad
Budišovkou pro rok 2021 dle přiloženého materiálu;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje převod nemovitostí z majetku města v k. ú.
Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 4432 TTp o výměře 1 298 m2, parcela č.
4424 zahrada o výměře 44 m2 - p. J. B. a p. J. H.,
každému podíl o velikosti ½, celkem za kupní cenu
457 620 Kč + DPH
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

• schvaluje převod nemovitostí z majetku města v k.ú.
Staré Oldřůvky:
parcela č. 2391 zahrada o výměře 215 m2 - p. Ing. L. Š. za
kupní cenu 30 100 Kč, pozemek je připlocený k sousední stavbě pro rodinou rekreaci č. ev. 2 a tvoří se stavbou
a sousedícími pozemky jednotný funkční celek;
(11 pro, 0 proti, 1 se zdržela – Mgr. Natálie Jaššová)
• schvaluje Závěrečný účet města Budišov nad Budišovkou k 31. 12. 2020 dle přiložených dokumentů
jejich součástí jsou:
- účetní závěrka k 31. 12. 2020 – Rozvaha, Výkaz
zisku a ztráty, Příloha
- Zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2020 včetně návrhů na vyřazení
(schválená usnesením rady města dne 31. 5. 2021)
- Zpráva o výsledku finanční kontroly města Budišov
nad Budišovkou za rok 2020;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje Závěrečný účet města Budišov nad Budišovkou za rok 2020 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření města za rok 2020 s vyjádřením auditu:
„Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření města Budišov nad Budišovkou jsme nezjistili
žádnou skutečnost, která by vedla k přesvědčení, že
přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky
přezkoumání hospodaření uvedených v bodě III. této
zprávy.“;
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(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků vyplývajících ze Zprávy o přezkoumání hospodaření ÚSC města Budišov nad Budišovkou za rok 2020
uvedených v komentáři a v příloze tohoto usnesení;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje účelovou neinvestiční dotaci na úhradu
výdajů na činnost neziskové organizace TJ Spartak
Budišov nad Budišovkou, z. s. na rok 2021 ve výši
85 000 Kč, schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje přiloženou smlouvu o výpůjčce movitých
věcí (projekt „Venkovský mikroregion Moravice –
Předcházení vzniku odpadů“) mezi Venkovským mikroregionem Moravice a městem Budišov nad Budišovkou po dobu udržitelnosti projektu, tj. do 31. 12.
2027 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
• schvaluje investiční dotaci ve výši 170 000 Kč s vyúčtováním na částečnou úhradu nákladů na zřízení
vysokorychlostního internetového připojení občanům
místní části Podlesí nad Odrou v letošním roce (finanční spoluúčast města na základě předložené cenové kalkulace nákladů), schvaluje smlouvu o investiční dotaci a pověřuje starostu města podpisem této
smlouvy;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• revokuje usnesení č. 3b/10Z/2020 ze dne 5. 2. 2020
ve znění:
„ZM schvaluje směrnici č. 1/2020, o hospodaření se
sociálním fondem, s účinností od účetního období
roku 2020 dle přílohy.“;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje Směrnici č. 1/2021, o hospodaření se
sociálním fondem, s účinností 1. 1. 2021 do 31. 12.
2021 a pověřuje starostu města podpisem směrnice
1/2021;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje v souladu se Směrnicí č. 1/2021 rozpočet
sociálního fondu na rok 2021:
výdaj z rozpočtu města (§ 6330 – 5342) 275 000 Kč
příjem do sociálního fondu (§ 6330 – 4134)
275 000 Kč
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje zapojení konečného zůstatku roku ve výši
57 736,09 Kč do rozpočtu sociálního fondu na rok 2021:
příjmy celkem
332 736,09 Kč
výdaje celkem
332 736,09 Kč
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• ruší sociální fond jako účelový peněžní fond k 31. 12.
2021 v souladu s § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje uzavření smlouvy o úvěru mezi společnostmi TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o. a Komerční banka, a.s. za účelem financování rekonstrukce kotelny B6 v Budišově nad Budišovkou („Zřízení
zdroje tepla v objektu Partyzánská 229“, „Zřízení
zdroje tepla v objektu Partyzánská 671“) a rekonstrukce kotelny B22 v objektu ZŠ, náměstí Republiky
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č. p. 154, Budišov nad Budišovkou dle předloženého
materiálu a pověřuje jednatele TeSport Budišov nad
Budišovkou, s.r.o. podpisem této smlouvy;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje uzavření smlouvy o ručení mezi městem
Budišov nad Budišovkou a společností Komerční
banka, a.s. za účelem zajištění úvěru na financování
rekonstrukce kotelny B6 a rekonstrukce kotelny B22
v objektu ZŠ, obě v Budišově nad Budišovkou dle
předloženého materiálu a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje Program města Budišov nad Budišovkou pro poskytování návratné finanční výpomoci na
předfinancování výměny kotlů na pevná paliva podle podmínek dotačního programu Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, Vladan Dušek nebyl přítomen hlasování)
• schvaluje
o smlouvu č. 1 a dodatek č. 1 o poskytnutí návratné
finanční výpomoci pro p. H. M. na předfinancování
výměny kotle na pevná paliva a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy a dodatku;
o smlouvu č. 2 a dodatek č. 1 o poskytnutí návratné
finanční výpomoci pro p. M. S. na předfinancování
výměny kotle na pevná paliva a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy a dodatku;
o smlouvu č. 3 a dodatek č. 1 o poskytnutí návratné
finanční výpomoci pro p. D. Ď. na předfinancování
výměny kotle na pevná paliva a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy a dodatku;
o smlouvu č. 4 a dodatek č. 1 o poskytnutí návratné
finanční výpomoci pro p. L. J. na předfinancování
výměny kotle na pevná paliva a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy a dodatku;
o smlouvu č. 5 a dodatek č. 1 o poskytnutí návratné
finanční výpomoci pro p. J. V. na předfinancování
výměny kotle na pevná paliva a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy a dodatku;
o smlouvu č. 6 a dodatek č. 1 o poskytnutí návratné
finanční výpomoci pro p. L. H. na předfinancování
výměny kotle na pevná paliva a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy a dodatku;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, Vladan Dušek nebyl přítomen hlasování)
o smlouvu č. 7 a dodatek č. 1 o poskytnutí návratné
finanční výpomoci pro p. M. P. na předfinancování
výměny kotle na pevná paliva a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy a dodatku;
(10 pro, 0 proti, 1 se zdržel – Bc. Josef Poljak, Vladan
Dušek nebyl přítomen hlasování)
o smlouvu č. 8 a dodatek č. 1 o poskytnutí návratné
finanční výpomoci pro p. J. S. na předfinancování
výměny kotle na pevná paliva a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy a dodatku;
o smlouvu č. 9 a dodatek č. 1 o poskytnutí návratné
finanční výpomoci pro p. J. L. na předfinancování
výměny kotle na pevná paliva a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy a dodatku;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, Vladan Dušek nebyl přítomen hlasování)
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o smlouvu č. 10 a dodatek č. 1 o poskytnutí návratné
finanční výpomoci pro p. P. J. na předfinancování
výměny kotle na pevná paliva a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy a dodatku;
(10 pro, 0 proti, 1 se zdržel – Ing. Pavel Jílek, Vladan
Dušek nebyl přítomen hlasování)
o smlouvu č. 11 a dodatek č. 1 o poskytnutí návratné
finanční výpomoci pro p. E. M. na předfinancování
výměny kotle na pevná paliva a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy a dodatku;
o smlouvu č. 12 a dodatek č. 1 o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro p. Z. M. na předfinancování výměny kotle na pevná paliva a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy a dodatku;
o smlouvu č. 13 a dodatek č. 1 o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro p. Š. R. na předfinancování výměny kotle na pevná paliva a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy a dodatku;
o smlouvu č. 14 a dodatek č. 2 o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro p. M. W. na předfinancování výměny kotle na pevná paliva a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy a dodatku;
o smlouvu č. 15 a dodatek č. 1 o poskytnutí návratné
finanční výpomoci pro p. L. V. na předfinancování
výměny kotle na pevná paliva a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy a dodatku;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, Vladan Dušek nebyl přítomen hlasování)
schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci pro
p. R. M. na předfinancování výměny kotle na pevná
paliva dle předložené smlouvy a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, Vladan Dušek nebyl přítomen hlasování)
schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci pro
p. J. K. na předfinancování výměny kotle na pevná
paliva dle předložené smlouvy a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, Vladan Dušek nebyl přítomen hlasování)
schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci pro
p. L. B. na předfinancování výměny kotle na pevná
paliva dle předložené smlouvy a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, Vladan Dušek nebyl přítomen hlasování)
schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na akci Přístavba k objektu hasičské zbrojnice ve výši max. 1,966 mil. Kč a pověřuje

•

•
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•

•

•

•

•

starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na akci Pumptrackový cyklo okruh v Budišově nad Budišovkou ve výši max.
1,373 mil. Kč a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši
30 000 EUR z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia na projekt s názvem „Příroda, kultura, vesmír – po
stopách rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia“, reg. číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002866
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, MUDr. Zdeněk Flatanovský nebyl přítomen hlasování)
bere na vědomí rezignaci Mgr. Nadi Vondroušové na
postu přísedícího u Okresního soudu v Opavě;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, MUDr. Zdeněk Flatanovský nebyl přítomen hlasování)
bere na vědomí studii proveditelnosti Modernizace
lyžařského areálu SKI Guntramovice;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, Bc. Josef Poljak nebyl
přítomen hlasování
bere na vědomí Závěrečný účet Venkovského mikroregionu Moravice a účetní závěrku VMM za rok 2020,
včetně všech příloh;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, MUDr. Zdeněk Flatanovský nebyl přítomen hlasování)
schvaluje Kupní smlouvu o převodu vlastnického
práva k nemovitostem zapsaných na LV č. 1636 a LV
č. 1509 (objekt „Krušovice“ s č. p. 33) pro obec v k.
ú. Budišov nad Budišovkou, pověřuje starostu města
podpisem smlouvy a schvaluje úhradu použitím úvěrového rámce;
(11 pro, 1 proti – MUDr. Zdeněk Flatanovský, 0 se
zdrželo)
schvaluje dar od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. pro ZŠ Budišov nad Budišovkou, okres
Opava, p.o. na stravování 69 žáků školy takto:
v I. etapě pro školní rok 2021 – 2022 ve výši 122 512 Kč
pro období od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021
ve II. etapě pro školní rok 2021 – 2022 ve výši 193 440 Kč
pro období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
schvaluje přijetí dotace Budišov nad Budišovkou –
Asistent prevence kriminality 2021 MV – PK2 – 2021
– 00078.
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

Informace pro pacienty MUDr. Věry Mikulíkové
Naši milí pacienti, klienti,
rády bychom vás informovaly o změnách v naší ordinaci.
Již rok trvající pandemie nám všem změnila život. Spousta z nás přišla o své blízké a známé… Je to opravdu těžká a složitá doba. Samy na sobě cítíme únavu a vyčerpání, a to samé cítíme i z vás. Proto se snažíme všem vyjít
maximálně vstříc a ulehčit situaci, jak je to jen možné.
Již více než rok se každý z vás, kdo potřeboval osobně
k lékaři, objednával telefonicky. Velmi se nám tento sys-

tém osvědčil. Nekupí se lidé v čekárně, až na výjimky se
zkrátila doba čekání a mnozí z vás si toto objednávání
velmi pochvalují. Rozhodly jsme se proto v tomto režimu pokračovat. Ubyde spousta stresů nám i vám, a že
ho za poslední rok nebylo málo! Toto objednávání není
nic neobvyklého. Funguje to ve všech odborných a nyní
i praktických ambulancích. Proto bychom Vás touto cestou chtěly poprosit o spolupráci:
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1. Nechoďte k lékaři, pokud nebudete objednáni.
2. Vždy dopředu zavolejte a domluvíme se.
3. V akutních případech samozřejmě nečekejte
a přijďte.
Pokud Vás objednáme na určitý den a hodinu, buďte prosím dochvilní. Je možné, že budete chvíli čekat, ale ne
déle, než kdybyste nebyli objednáni a v čekárně by sedělo
mnoho lidí. Navíc řešíme denně spoustu telefonátů, což
nás může zdržet, a tím pádem lehce i vás objednané. Ale
pořád budete čekat kratší dobu. Věříme, že se vždy domluvíme a vyjdeme si vstříc.
Často nám říkáte, že se nelze dovolat. Ano, to je pravda.
Telefonů přibylo, hlavně kvůli Covidu. Dost času zabere objednávání na PCR a antigenní testy a vystavování
žádanek i elektronických neschopenek. Proto je mnohdy
linka obsazená. Opravdu telefon nevyvěšujeme. Stejně
tu práci za nás nikdo neudělá. A že někdy voláte a nikdo
telefon nebere? Ano, i to se stává. V ordinaci nesedíme
pouze u stolu. Ráno probíhají odběry nejen pro naši ambulanci, ale i pro odborné lékaře, aby pacienti nemuseli
za odběry dojíždět, aplikujeme injekce, obstřiky, děláme

převazy a mnohdy není možné telefon zvednout. Proto
buďte prosím trpěliví a zkoušejte zavolat později.
Kontrolu u lékaře objednávejte prosím pouze po telefonu, abychom se spolu domluvili osobně. Věříme, že
se nám tento systém zažije a budeme všichni spokojeni,
o to nám přeci jde. Spokojený pacient = spokojený lékař
a usměvavé sestřičky. Chtěly bychom Vám ještě poděkovat za mnohdy tolik potřebnou energii, podporu a milé slovo. Velmi nás to těší a povzbuzuje v naší práci.
Přejeme všem pevné zdraví, štěstí, lásku, rodinnou pohodu a kolem sebe lidi, kteří každého z nás dělají šťastnými.
Věříme, že bude lépe.
Na závěr bych chtěla poděkovat svým sestřičkám, neteřím a paní Kamile Kohoutkové, ale nejvíce svým pacientům za perfektní spolupráci při očkování, které nebylo
stran našeho ministerstva praktickým lékařům vstřícné.
Děkuji. V době, kdy tento článek píši, jsme včetně Domova Letokruhy vyočkovaly celkem 696 dávek vakcín a na
testy zavedly 778 osob.
S úctou MUDr. Věra Mikulíková
a sestřička Lenka Gorčáková

ZPRÁVY MĚSTSKÉ POLICIE

Některé události řešené Městskou policií v Budišově n/B.
v měsících květen a červen 2021
7. 5. 2021 - 09.54 hod.
Hlídka přijala telefonické oznámení, že na ul.
ČSA je v zemi poblíž budovy oznamovatelky
nějaký špičatý rezavý předmět, který vypadá
jako nevybuchlá munice. Po příjezdu hlídky
na uvedené místo, bylo ohledáním zjištěno, že
se jedná o zdeformovanou rezavou vodovodní
trubku a žádné nebezpečí pro občany zde nehrozí. Trubka byla ze země vytažena a zlikvidována. Případ byl strážníky zadokumentován.
12. 5. 2021 – 19.36 hod.
Hlídka přijala telefonické oznámení, že na ul. Na Sídlišti
je ze dvora jedné z ubytoven slyšet velký hluk a hlasitá
hudba. Po příjezdu hlídky na uvedené místo bylo zjištěno,
že na zahradě tohoto domu sedí větší skupinka osob, která zde slavila narozeniny a u toho mají nahlas puštěnou
hudbu. Hlídka je zde upozornila na uvedené skutečnosti,
kdy byla hudba ztišena a osoby zde přítomné se za své
chování omluvily a sdělily, že zde již bude klid a nebude
již docházet rušení okolních obyvatel. Hlídka poté ještě
několikrát provedla kontrolu uvedené zahrady, ale k žádnému protiprávnímu jednání zde již nedocházelo. Případ
byl strážníky zadokumentován.
17. 5. 2021 - 14.52 hod.
Hlídka přijala telefonické oznámení, že za večerkou
U Čápa leží na zemi nějaký muž. Po příjezdu na uvedené místo hlídka zjistila, že zde na zídce jednoho z domů
sedí osoba bez domova a baví se zde se svým známým,
kdy si stěžovala na bolesti nohou. Proto mu jeho známý
zapůjčil mobilní telefon a on si zajišťoval lékařskou po-
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moc. Jelikož zde nedošlo k žádnému protiprávnímu jednání a nebyla nutná pomoc hlídky, ta po
tomto zjištění z místa odjela. Případ byl strážníky zadokumentován.
20. 5. 2021 – 18.03 hod.
Hlídka přijala telefonické oznámení od OO PČR
Vítkov s žádostí o asistenci při otevření bytu na
ul. Na Sídlišti. Hlídka provedla v součinnosti s HZS
Vítkov, kdy došlo k otevření bytu za účasti nájemce tohoto bytu, který si ho omylem zabouchl a klíče zanechal
uvnitř. Při otevření nedošlo ke škodě na majetku ani jinému poškození. Případ byl strážníky zadokumentován.
21. 5. 2021 - 12.01 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl na náměstí Republiky hlídkou řešen dopravní přestupek parkování
na místě, kde je zákonem zakázáno řidiči zastavení a stání v místě, kde při stání musí zůstat volný alespoň jeden
jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy. Řidič
osobního vozidla zde tento zákaz nerespektoval a neoprávněně parkoval v místě, kde je zákonem zakázáno zastavení a stání. Za uvedený dopravní přestupek mu byla
udělena bloková pokuta.
27. 5. 2021 - 14.00 hod.
Na služebnu MP se dostavila oznamovatelka, která hlídce
sdělila, že na ul. Komenského nalezla opuštěného volně se
pohybujícího psa. Protože se jí nepodařilo nalézt majitele,
přivedla psa na městskou policii. Hlídka psa od oznamovatelky převzala, kdy ten byl následně umístěn do městského
útulku pro psy. Případ byl strážníky zadokumentován.
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31. 5. 2021 – 12.45, 14.15 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl na ul. Generála Svobody hlídkou řešen dopravní přestupek parkování
v zákazu zastavení. Řidič osobního vozidla zde nerespektoval dopravní značení a neoprávněně parkoval v zákazu
zastavení. Za uvedený dopravní přestupek mu byla udělena bloková pokuta.
1. 6. 2021 - 17.00 hod.
Na služebnu MP se dostavil oznamovatel, který hlídce MP
předal peněženku, kterou nalezl před chvíli na ul. Partyzánská poblíž železničního přejezdu. Po přijetí nalezené
peněženky byl následně zjištěn její majitel, kterého hlídka
kontaktovala, a peněženku mu předala. Případ byl strážníky zadokumentován.
10. 6. 2021 - 10.06 hod.
Hlídka přijala telefonické oznámení od občanky, že na parkovišti před panelovým domem na ul. ČSA, je odstavené
osobní auto, které má prasklé čelní sklo a žádá jeho odtažení. Po příjezdu na uvedené místo zjistila hlídka MP,
že zde stojící vozidlo nevykazuje znaky vraku, neporušuje bezpečnost silničního provozu a není ani v pátrání.
Vozidlo bylo pouze na parkovišti zaparkováno šikmo a ne
kolmo, ale tím se zde řidič nedopouští protiprávního jednání. Jelikož zde vozidlo již takto parkovalo několik dnů,
byl hlídkou MP kontaktován majitel vozidla, který jí sdělil,
že se mu vozidlo pokazilo a on je mimo město, ale jak se
vrátí, ihned vozidlo odstraní, což následně učinil. Případ
byl strážníky zadokumentován.
10. 6. 2021 - 16.55 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou řešen
dopravní přestupek jízda v protisměru jednosměrné ulice
na ul. Hřbitovní. Řidič osobního vozidla zde nerespektoval dopravní značení zákazu vjezdu všech vozidel na jednosměrnou pozemní komunikaci, kdy jel v protisměru této
jednosměrné pozemní komunikace, a za uvedený přestupek mu byla udělena bloková pokuta.
16. 6. 2021 – 22.00 hod.
Hlídka přijala telefonické oznámení od občanky, že na ul.
9. května dochází k rušení nočního klidu v zahradě jed-

noho domu. Po příjezdu hlídky MP na místo bylo zjištěno, že se zde nachází skupinka mladistvých a nezletilých
dětí, které se zde baví a opékají. Po upozornění na to, že
je již po 22. hodině a svým jednáním zde ruší noční klid,
se omluvily a ihned opékání a bavení ukončily a odešly
do domu. Hlídka poté ještě provedla kontrolu uvedeného
místa, ale již se zde nikdo nenacházel a byl zde již klid.
Věc byla řešena domluvou.
17. 6. 2021 - 21.46 hod.
Hlídka přijala telefonické oznámení od OO PČR Vítkov
s žádostí o součinnost při pátrání po pěti chovancích z Dětského domova z okresu Opava, kteří jsou již několik dnů na
útěku. Tito chovanci by se měli pohybovat v katastru města
Budišov nad Budišovkou, a to po silnici směrem na Vítkov.
Hlídka MP se tedy vydala tímto směrem, kdy na silnici za
Budišovem nad Budišovkou pod kopcem spatřila skupinku
pěti osob. Tyto osoby byly hlídkou zastaveny a po zjištění, že se jedná o hledané chovance, byla na místo ihned
přivolána hlídka z OO PČR Vítkov, která se na místo dostavila a osoby si převzala. Jelikož se jednalo o větší počet
osob, požádala hlídka PČR Vítkov o spolupráci hlídku MP
při převozu části těchto osob na OO PČR Vítkov. Případ byl
strážníky zadokumentován.
21. 6. 2021 - 10.20 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou
řešen dopravní přestupek nedovolené parkování v protisměru na ul. Dukelská. Řidička osobního vozidla zde
neoprávněně parkovala v protisměru obousměrné komunikace, kdy za uvedený přestupek jí byla udělena bloková pokuta.
21. 6. 2021 - 11.05 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou městské policie řešen dopravní přestupek nedovolené pakování na chodníku na ul. Generála Svobody. Řidič osobního
vozidla zde neoprávněně parkoval vozidlem na chodníku,
kde to není dopravní značkou povoleno, kdy za uvedený
přestupek mu byla udělena bloková pokuta.
Grečmal Jaroslav, vrchní komisař
vedoucí strážník MP Budišov n/B.

TESPORT

Novinky ze společnosti TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o.
Tepelné hospodářství

Sport

Léto je v plném proudu, nicméně přípravy na další topnou sezonu se nesmí podcenit. Rekonstrukce kotelny
v budově ZŠ na náměstí Republiky zdárně pokračuje,
nový komín už je na místě a vše je tak nachystáno na instalaci dvou nových kotlů Viessmann. Kotelna v budově
zdravotního střediska je taky připravena k namontování
nových kotlů a v prostorách, kde slouží strážníci naší
městské policie, již visí nový kotel, je proveden nový komín a čeká se na přivedení plynu. Všechny tyto kotelny
by měly být v srpnu hotovy a od září nachystány na novou topnou sezonu.

Ve sportovním areálu přes léto probíhá docela aktivní
sportovní ruch. Ve sportovní hale probíhají sportovní
kempy florbalistů a házenkářů, na umělé trávě se hrává
fotbálek, nohejbal a tenis a fotbalové hřiště využívají fotbalisté ke své přípravě na nadcházející sezonu. Všichni
věříme, že se sportovní život pomalu vrací do běžného
režimu. Na nadcházející halovou sezonu máme totiž nachystáno několik turnajů, jejichž kompletní rozpis bude
připraven v průběhu měsíce září.
Ing. Slavomír Jaššo, jednatel společnosti
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ŠKOLSTVÍ

Zastávka před koncem cesty
Přesně tam je škola o prázdninách. Starý školní rok ještě
dobíhá, ten nový se už už třepe, aby začal. A protože
zprávy o budoucím dění ve škole moc radostně (ani normálně) neznějí, zabývejme se raději finišem toho roku,
který nám končí. Ten byl totiž krásně hektický, korona
nekorona.
Jakmile pražští konšelé opět vypustili ovečky do školy,
muselo se dohnat snad vše, co se ještě stihnout dalo.
Čtvrťáci a páťáci vyrazili na dopravní hřiště do Oder –
a je strašně fajn, že někteří mladí cyklisté už mají své
první „papíry“ v šuplíku.

Krásné
projektové
dny přichystali dětem
ve školní družině i ve
škole pánové ing.
Josef Klus a ing. Jan
Peter. A protože jsou
oba „od lesa“, bylo
tématem
projektových setkání vše, co
s lesem souvisí: jak
se v lese chovat, poznávání stromů, zvěře i péče o les.
Novinkou a k mé potěše jsme také mohli
hostit workshop pořádaný MAS Opavsko, který zaštítila
Katedra technické a informační výchovy Univerzity Palackého v Olomouci. Docenti Jiří Dostál a Miroslav Janů
ukazovali pedagogům mateřinek, základek i volnočasovým, jak zajímavě a přitom jednoduše a za pár kaček
pracovat s dětmi nejen ve školní dílně. Účastníci si odnášeli nejen plno informací, zážitků a inspirace, ale také
spoustu prkének, dřívek, drátků a jiných „heblátek“.
Radost měli žáci školy z již klasické HEC Olympiády i její
jmenovkyně v atletické podobě.

Novinkou byla oslava Mezinárodního dne životního prostředí, který jsme oslavili prací – úklidem kolem školy, na
pozemku školní zahrady, přesazováním květin ve škole,
prostě abychom to měli kolem sebe hezké.
Je potřeba myslet i na ty, co přijdou nově po prázdninách:
tak jsme uspořádali pro naše malé předškoláčky Jarní
školičku – v květnu a červnu měly zapsané děti možnost
i se svými rodiči po čtyři středeční odpoledne navštívit
školu a vyzkoušet si, jaké to učení ve škole vlastně je.
Všem se moc líbilo a učitelé i děti se do školy v září velmi těší. Školkové děti navštívily také v červnu pravé vyučování během dopoledne u svých kamarádů v prvních
třídách.
Pondělí 28. června si všechny třídy vyhradily na výletování. Nejčastěji do okolí Budišova nebo jen o kousek dál
(Francov v Klokočově či Červená hora).

Velký zájem vzbudilo diskuzní setkání s paní logopedkou, Mgr. Evou Halfarovou. Nejen pedagogická obec, ale
i rodičovská veřejnost měla možnost v pondělí 7. června
prodiskutovat témata vážná i zábavná, která se logopedických obtíží týkají.
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Do toho všeho jsme stěhovali družinu, protože ta
dostala díky dotaci a podpoře města nové prostory ve „žlutém domečku“
u Střediska volného času
na ul. CSA. Moc se tam
od září těšíme, vše voní
novotou a ladíme provozní detaily.
Závěrem musí přijít loučení. Je to sice smutná věc,
ale už to tak bývá, že po
9 letech školní docházky
prostě musí někteří odejít,

aby jiní mohli přijít. A tak našich milých šestadvacet deváťáků prošlo 29. června branami školy naposledy.
Rozloučili jsme se také s dlouholetou pracovnicí naší
školy, úžasnou „paní vychovatelkou“ Věrkou Procházkovou. Předlouhých 43 let byla součástí naší školy, byla
nestorem školní družiny, zažila různé časy a různé osobnosti, a upřímně jí věřím, že se již těší na zasloužený
odpočinek.
Rok 2020/2021 byl náročný, hektický, pro mnohé z nás
i smutný, ale byl to další krásný školní rok, který jsme
všichni společně úspěšně zvládli.
A byť jsem začínala trochu skepticky, tak si myslím, že
takový bude v závěru i rok, který nás od září zase čeká.
Natálie Jaššová, ředitelka školy

Diskuzní setkání s rodiči
V pondělí 7. 6. 2021 o půl čtvrté zavítali do naší školy
mnozí rodiče, zástupci samosprávy, ale hlavně pedagogové mateřských a základních škol na odborné diskuzní
setkání s Mgr. Evou Halfarovou, která pracuje v ambulanci Mgr. Jitky Dylušové ve Vítkově a v Opavě. Diskuzní
setkání bylo dalším z plánovaných v rámci projektu Společným úsilím k vyšší kvalitě vzdělávání, registrační číslo
CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016361.
Přes 30 účastníků sledovalo obsahově rozsáhlou, ale
také na detaily bohatou velmi odbornou přednášku doplněnou praktickými informacemi z logopedické praxe.
Praktické ukázky pak mohly nastínit způsob práce paní
Halfarové s dětskými klienty.
Ambulance Mgr. Jitky Dylušové pokrývá velkou část
dětských klientů z Vítkovska – tito mohou pravidelně
navštěvovat ambulanci ve Vítkově vždy v pondělí nebo
v Opavě. Paní Halfarová rodiče i pedagogy seznamovala

s tím, jak vypadá první návštěva, které skutečnosti logoped musí při zařazení klienta řešit, kterými problémy je
nutné se zabývat, jak prakticky vypadá nácvik, ale také
velmi obsažně a odborně přednášela o oromotorice, jednotlivých problémech s lidskou řečí (logopedie totiž není
jen o nácviku výslovnosti) jako např. koktavosti, dysfázii
apod.
Pro pedagogy se přednáška stala zdrojem informací, ale
také inspirací k práci s dětmi, k motivaci rodičů k návštěvě logopedického pracoviště. Přítomní rodiče pak hojně
využili možnost získat kontakt či dokonce možný termín
a dojednat si tak již schůzku přímo v ambulanci.
Paní magistře Halfarové tímto velmi děkujeme za ochotu
ujmout se náročného tématu. Pedagogům, zástupcům
samosprávy i rodičům velmi děkuji za aktivní přístup
a návštěvu diskuzního setkání, které jistě není poslední.
Natálie Jaššová, ředitelka školy
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Potěšení pro babičky a dědečky
Dne 12. 5. 2021 děti z mateřské školy navštívily Domov
Letokruhy s pásmem vystoupení pro babičky a dědečky.
V mateřské škole máme zájem pracovat na tom, aby se
nevytrácela přirozená generační vazba mezi dětmi a seniory, která je historicky oboustranně přínosná. Je na
nás, ostatních generacích, aby se mohly tyto dva zdán-

livě vzdálené světy propojovat. Vážíme si pozvání vedení Domova Letokruhy a děkujeme za možnost těchto
setkání, které vykouzlí úsměv na tváři seniorům i našim
dětem. Děti zazpívaly, zatancovaly a předaly s láskou vyrobené dárečky. Budeme se těšit na další milé setkání.
Mgr. Simona Novotná, ředitelka MŠ

Včelí království
Jaro se letos trochu opozdilo, ale my jsme si s dětmi
v mateřské škole počkali. A abychom si ho více užili,
připravili jsme pro děti týden plný sluníčka a včelek nazvaný „Včelí království“. Hned v pondělí jsme ho zahájili

celá „včelí školka“ plnila na školní zahradě úkoly, závodila v soutěžích. Nakonec děti našly sladký poklad.
Celý „včelí týden“ byl zajímavý, zábavný a hlavně poučný. Aby si tak děti postupně vytvářely odpovědný postoj

návštěvou paní Pavly Vranikové, která děti seznámila
velice zajímavým vyprávěním o včelách, s jejich životem
v úle, s jejich posláním, významem. Vše doplnila vhodnými obrázky a předměty včelaře, který se o ně stará, který
o ně celý rok pečuje a který je pak za to včelkami odměněn. Zdůraznila důležitost včel a jejich opylování pro celé
lidstvo. Přichystala ochutnávku medu a malé soutěžení.
A pak si děti celý týden ve svých třídách o včelkách povídaly, vyráběly si je, malovaly, zpívaly o nich písničky, učily se básničky a také si upekly medové sušenky, mňam!
Zapojili se i rodiče, kteří ve čtvrtek děti oblékli do žlutých
nebo pruhovaných triček a vyráběli včelí tykadla. A pak

k živé i neživé přírodě, k našemu životnímu prostředí.
A tímto moc děkujeme paní Pavle Vranikové za odborné,
pro děti vhodné povídání o „včelím království“ a také rodičům za spolupráci.
Jana Jüstelová, učitelka MŠ
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Den dětí v MŠ
V úterý 1. 6. 2021 jsme s dětmi oslavili Mezinárodní den
dětí. Každá třída přichystala ostatním dětem úkoly a soutěže. V Myšičkách děti motaly cukrovou vatu a stavěly
hrady z různých druhů kostek. Ve třídě Vrabečků se nám
děti proměnily ve zvířátka a závodily s balónkem mezi koleny kolem kuželu. U Čertíků si děti zatančily s hudbou,
zahrály hru „Kloboukovaná“ a také prošly trasu pomocí
papírového chodníku. Ve třídě Broučků si starší děti zkou-

šely na minikatedře kreslit stejný obrázek pravou i levou
rukou a mladší děti dokreslovaly obličej holčičce a chlapečkovi. Svoji zručnost a soustředěnost si procvičily chůzí kolem stolu s vajíčkem na lžičce. V herně si děti prošly
parádní překážkovou dráhou a na závěr měly diskotéku.
Celé krásné dopoledne zakončila sladká tečka – cukrová
vata, na kterou se všechny děti těšily určitě nejvíc.
Jana Bučková, asistentka v MŠ

Návštěva Základní školy Budišov nad Budišovkou
Dne 15. 6. 2021 se naši malí milí předškoláci vydali za
žáky 1. tříd, aby se dozvěděli, jak to ve škole vypadá a co
všechno je ve škole čeká. Děti ze školy si pro náš připravily krásnou pohádku O červené řepě, ukázaly nám, jak

se naučily číst a psát. Také si pro nás připravily pěknou
písničku, kterou nám společně zazpívaly. Paní učitelka
nám předvedla pěknou ukázku, jak probíhá vyučovací
hodina. Pro naše děti měla úkol – co patří a nepatří do
aktovky. Jako poděkování jsme dětem ze základní školy
za krásně strávené dopoledne zazpívali naši oblíbenou
písničku. Poté jsme se s dětmi a paní učitelkou rozloučili
a šli jsme se ještě podívat ven. Vzhledem k tomu, že probíhala velká přestávka, většina dětí byla venku. Děti si
mezi sebou ještě stihly popovídat, jak se jim ve škole líbí
a jak se jim daří. Paní učitelce bychom chtěli poděkovat
za čas, který nám věnovala a ukázala našim předškolákům, co je ve škole čeká a nemine.
Bc. Martina Ježová, učitelka MŠ
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Noc s knihou

Pod záštitou projektu Společnou cestou k úspěchu, ve
kterém je zakotvena vzdělávací oblast Knihy plné zážitků, jsme naplánovaly pro děti Noc s knihou. Tato oblast
slouží k tomu, aby si děti vážily knih, uměly s nimi pracovat, čerpaly z nich cenné informace a budovaly si kladný
vztah ke knihám.
V pátek 18. 6. 2021 odpoledne přišli zpět do školky předškoláci, kteří byli odvážní a nebáli se s námi spát ve školce. Celé spaní ve školce probíhalo na téma Krtečkova
noční školička. Pro děti byla přichystána stanoviště se
zábavnými úkoly: vymalování velikého krtka barvami,
prohlížení knížek s krtečkem, vymýšlení příběhu k obrázkovým knihám, omalování obrázku a skládání názvu
Krtek z písmenek. Děti dostaly za splnění úkolů malinký
dáreček, který jim paní učitelky vyrobily. Na závěr krásného pracovního dne si děti nachystaly své postýlky

a čekaly na tatínka, který jim přišel přečíst velmi poutavé
příběhy z knihy. Tatínek byl moc ochotný a pro děti měl
nachystané překvapení. Příběhy jim četl potmě s baterkou. Vykouzlil opravdu tajemnou, kouzelnou atmosféru,
která děti tak zaujala, že nechtěly, aby čtení skončilo.
Společně strávená hodina nad knihou se pro ně stala
něčím krásným a nezapomenutelným.
Děti po takto příjemně stráveném čase velmi rychle
usnuly a spaly až do rána. Ráno na děti čekala voňavá
snídaně a poté si je vyzvedli rodiče, kterým děti, ihned
plny dojmů a krásných zážitků, vše sdělovaly.
Učitelky MŠ Svatoňovice

Smích léčí
To, že smích léčí, je známá věc. A že nejkrásnější na
světě je spokojené, usměvavé dítě, to určitě všichni dobře vědí. A jestli ne všichni, tak alespoň ti, kdo už děti mají.
V mateřské škole je dětí spousta, a proto i radost se tam
násobí. Smíchu není nikdy dost, tak proč se nesmát víc.
Plný pytel radosti přivezl do naší mateřské školy ilustrátor Adolf Dudek, který k nám zavítal díky MAS Opavsko,
která jeho představení v rámci projektu Místní akční plán
rozvoje vzdělávání na území Vítkovska II financovala.
Ilustrátor Adolf Dudek přijel za dětmi se zábavným programem „Hrajeme si na malíře“. Do představení plného
smíchu i do malování se zapojily také děti a společně
s panem ilustrátorem si vyzkoušely jeho krásné povolání.
Zábavný program byl také součástí projektu „Společnou
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cestou k úspěchu“ kde v rámci akce „Noc s knihou“ děti
plnily další různé úkoly zaměřené na rozvoj čtenářské
pregramotnosti.
Děkujeme MAS Opavsko i panu Adolfu Dudkovi za den
plný smíchu a radosti. 
Bc. Zdeňka Sventková, učitelka MŠ

BUDIŠOV SKÝ ZP RAVODAJ

Pohádková cesta
V rámci projektu Za zvířátky do pohádky jsme se s dětmi
z budišovské mateřské školy zúčastnili pohádkové cesty vytvořené Střediskem volného času. Byli jsme všichni moc rádi, že i přes řádění vandalů byla cesta znovu
zprovozněna a i my jsme se mohli pohádkovou cestou
společně vydat.
Dětem se pohádkové úkoly moc líbily a vše s nadšením
splnily. Již delší dobu při různých činnostech v mateřské
škole s lítostí zjišťujeme, že předškolní děti již nevědí,
kdo je víla Amálka, Maková panenka, Křemílek a Vochomůrka, Rumcajs či liška Bystrouška. Rádi bychom touto
cestou poprosili maminky, tatínky, babičky, dědečky, tety
i strýčky, aby nám pomohli u dětí tyto pohádkové bytosti
opět oživit.

Děkujeme Středisku volného času za pohádkovou cestu,
která se jim moc povedla, za snahu a vytrvalost, kterou
ocenili děti i dospělí. Těšíme se na další společnou akci.
Markéta Kešeláková, učitelka MŠ

Nech brouka žít
V měsíci červnu proběhl v Mateřské škole Budišov n. B.
a Mateřské škole Svatoňovice projektový týden s názvem
„Nech brouka žít“. Naším cílem bylo vytvořit pozitivní
vztah dětí k přírodě a k živočichům. Snažily jsme se o to,
aby děti vnímaly vlastnosti a chování živočichů v různých
ekosystémech – zahrada, louka, les. Počasí nám přálo,
tudíž aktivity probíhaly především venku.
Projektový den na školní zahradě byl pro děti poutavý,

úkoly plnily s nadšením a zároveň odbourávaly
strach z neznámého. Vyhledávaly a pojmenovávaly
hmyz v písku, vyzkoušely si, jak skáče luční koník.
Prozkoumávaly žížalu pod lupou a pomocí dalekohledu
pozorovaly motýly. Společný tanec dětí s vytvořenými
tykadly byl příjemnou tečkou za krásně stráveným
dopolednem na školní zahradě.
Učitelky MŠ Svatoňovice
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Pasování na školáky
„Dobří rodiče dávají dětem kořeny a křídla. Kořeny proto, aby věděly, kde jsou doma. Křídla proto, aby mohly
odletět a zase se vrátit. Mateřská škola kořeny rozvětví,
posílí. Dětským křídlům pomůže odletět, aby si vyzkoušely to, co se naučily“.
Rok se s rokem sešel
a my měli tu čest rozloučit
se s dalšími dětmi, kterým
končí jejich první, krásná
vzdělávací etapa dětského
života. V tento slavnostní
den se děti společně s pedagogy sešly na školní
zahradě, kde proběhlo pasování na školáky. Tohoto
slavnostního ceremoniálu se ujal král a královna
– mečem děti pasovali,
slavnostní šerpou ozdobili.
Byla to krásná a dojemná
událost. Loučení je náročné nejen pro děti, ale

také pro paní učitelky. Budoucím školákům přejeme hodně štěstí do další životní etapy, ať vás životem provází
jen samé krásné chvíle plné splněných snů a cílů.
Mgr. Simona Novotná, ředitelka MŠ

Školní výlety v MŠ
Přiblížil se konec školního roku a nastal dětmi tolik oblíbený čas: čas výletů. Nejmladší děti ze třídy „Myšiček“ lákal vláček, a tak se vydaly na výlet do Svatoňovic. Střední děti „Vrabečci“ a nejstarší děti „Čertíci“ se vydaly polní
cestou do Oldřůvek, kde cestou pozorovaly práce na poli
a kravičky. Na skalce si opekly oblíbené buřtíky a užily si
i místní dětské hřiště.
Nejstarší děti „Broučci“ se odvážně vydaly na nejdelší
cestu až do Kružberku. Cestou pozorovaly naši zajíma-
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vou přehradu, u jeskyně si opekly buřtíky a také pozorovaly stáda krav a překrásnou okolní přírodu.
Děti z MŠ Svatoňovice „Včeličky“ navštívily hasičskou
zbrojnici v Budišově.
Všem dětem přálo i počasí, a tak si mohly zazpívat
cestou domů: Sláva, nazdar výletu, nezmokly jsme, už
jsme tu!
Pavla Hasalová, učitelka MŠ

Malé krůčky k řemeslu
Moderní technologie jsou všude kolem nás. Vývoj nelze
zastavit a nikdo z nás si to ani nepřeje. V dnešní době
je zcela běžné, že malé děti umí používat chytrý telefon
nebo hrají hry na tabletu. Je ale také běžné, že malé dítě
umí zatlouct hřebík? Že umí pracovat s pilkou nebo šroubovákem? Ne! Ptáte se proč? My také.
Každý dobrý řemeslník nějak začínal. Možná měl jen dětský sen, možná měl dědečka, který svého vnuka či vnučku brával do své dílny a tam společně tvořili. Možná …
Dobrých řemeslníků je jako šafránu. Truhlář, klempíř,
instalatér, zedník, elektrikář, pokrývač, kde hledat tyto
řemeslníky, když je potřeba? Proto je důležité dát dětem
třeba již v mateřské škole možnost zkusit si „pracovat“
s opravdovým nářadím, podporovat jejich chuť tvořit,
vymýšlet, vyrábět. A možná za pár let nebudeme hledat
dobrého řemeslníka jako jehlu v kupce sena.
MAS Opavsko (Místní akční skupina Opavsko) v rámci
svého projektu zaměřeného na podporu a rozvoj polytechnického vzdělávání na Opavsku a Vítkovsku postupně vybavuje mateřské školy pracovními ponky včetně

nářadí. Současně s tím vytvářejí různé aktivity pro pedagogy, aby dříve než budou s dětmi pracovat, sami dobře
věděli co, kdy a jak.
Pracovní ponky díky tomuto projektu máme také v naší
mateřské škole v Budišově nad Budišovkou (včetně
odloučeného pracoviště ve Svatoňovicích). Také proto
jsme uvítali možnost, kdy jsme se ke konci školního roku
mohli účastnit školení pod názvem „Inovativní metody
v MŠ zaměřené na polytechnické vzdělávání“. Školení
probíhalo v nově zrekonstruovaných dílnách Základní
školy v Budišově nad Budišovkou. Za zapůjčení nových,
krásných dílen ještě jednou děkujeme paní ředitelce Mgr.
Natálii Jaššové.
Pestrý program plný nápadů si pro všechny pedagogy
připravili odborníci, pedagogové, kteří se věnují nejen
podpoře polytechnického vzdělávání na Pedagogické
fakultě v Olomouci pan doc. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál,
Ph.D. a pan RNDr. Miroslav Janů, Ph.D. Děkujeme.
Děkujeme MAS Opavsko za její podporu ve vzdělávání.
Bc. Zdeňka Sventková, učitelka MŠ
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Poděkování
Doba „covidová“, jak se současnému stavu ve společnosti říká, je
doba velmi zvláštní. Pro mnoho
lidí je to psychicky i finančně náročné období plné nejrůznějších starostí. O to více je potřeba vážit si maličkostí, věcí, lidí, kteří
i přes tuto zvláštní dobu dovedou potěšit někoho jiného,
udělat druhému radost nebo hezký den.
Velkou radost spoustě dětí (i když o tom v tuto chvíli ještě
neví) udělal pan Jan Dobeš. 
Jan Dobeš, stolař – truhlář, který pro děti z místní mateřské školy zakoupil dvě krásné, voňavé hoblice (pracovní
stoly), na kterých již po prázdninách, v novém školním
roce budou děti řezat, vrtat, brousit, šroubovat, …prostě
tvořit. Za všechny děti posíláme jedno velké DĚKUJEME ♥
Bc. Zdeňka Sventková, učitelka MŠ

Středisko volného času

Benátská v parku
Cože se to dělo v sobotu 17. července v parku nad Budišovem? Po dlouhých letech jsme si vymysleli zábavu
přímo na bývalém parketu . Aby to nebylo jen o večeru, muzice a dospělých, tak jsme připravili na odpoledne
i program pro děti. Od 15 do 18 hodin jste v parku mohli
vidět ukázku výcviku pejsků vedenou Kynologickým klubem Budišov nad Budišovkou, DGC Flying Dragons si
připravili soutěž pro děti i dospělé v hodu na discgolfový
koš, díky našim hasičům a jejich úžasně bílé hromadě
pěny šly domů všechny děti pěkně vymydlené   ,
no a taky si mohly děti vymalovat sádrový odlitek nebo
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si s rodiči zahrát velké dřevěné deskové hry zapůjčené
HRAcím Deskovým Centrem Legie.
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Po 19. hodině již začaly přípravy na vystoupení skupiny
AJDONTKER.

Od prvních tónů se pomaličku začaly osmělovat nejmladší ročníky a parket se plnil poslouchajícími i pomalu se
pohupujícími lidmi. Dalo by se říct, že „pachatel se vrací
na místo činu“, starší ročníky mohly zavzpomínat, v parku prostě musel zahrát SPECIAL BAND, se kterým jsme
se všichni bavili až do pozdních nočních hodin.

Občerstvení spolu s námi zajišťovali fotbalisti „B“, mohli
jste si pochutnat na klobáskách, mase, hranolcích, pivu
a děti na bramborové spirále či cukrové vatě. Díky těm,
kteří se na organizaci a hladkém průběhu podíleli a vám
všem, že jste přišli v tak neskutečně velkém počtu!
Za SVČ Kamila Kohoutková

Příměstský tábor s Domečkem – Hrátky s kamarády
V předposledním červencovém týdnu se v SVČ každý
den od 8 hodin ráno do 16 hodin odpoledne scházelo
15 dětí a společně se oddávalo hraní, tvoření, soutěžení, prostě společné zábavě. Samozřejmě jako na správném táboře, i když jen příměstském, nemohl chybět výlet
a poklad na konci.
Tento tábor byl podpořen z projektu CZ.03.2.65/0.0/0.
0/16_047/0014118 – Příměstské tábory s Domečkem
z Operačního programu Zaměstnanost.
Za SVČ Kamila Kohoutková

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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Kluci ve skateparku
Skatepark zatím bohužel v Budišově nemáme, i když se
na něm usilovně pracuje, bohužel je to zatím papírová
válka. Kluci, aby si čekání zkrátili, tak nelenili, svým
„osobitým šarmem a psíma očima“  přemluvili pana
Pavla Dostála, aby jim věnoval celý den svého volna,

a společně jsme vyrazili vyzkoušet další skatepark
v Ostravě – Porubě. Byl horký den, kluci to ale neřešili,
někteří to sice odnesli spálenými zády, ale stálo to za to!
Spokojenost byla a to je hlavní!
Kamila Kohoutková

ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ A SPORT

Dračí discgolfové polety
Naši milí čtenáři,
discgolfová sezóna je v plném proudu a turnajů je
tolik, že i kdybychom si je v klubu rozdělili,
není v našich silách se zúčastnit všech.
Jde vidět, že discgolf je na vzestupu a je
čím dál víc populární. Což dokazuje i fakt,
že v období od 11. do 14. srpna se koná
v zámeckém areálu Konopiště nedaleko Benešova u Prahy Mistrovství Evropy v discgolfu. Sejde
se zde přes 300 sportovců z 26
zemí Evropy. A čeští nejlepší hráči se určitě neztratí. Vždyť poslední ME v kategorii do
18 let vyhrál borec z Nového Jičína Bohdan Bílek
a svým výkonem tehdy strčil do kapsy favorizované
Finy, Estonce i Němce.
O tom se nám může jen zdát, proto se aspoň účastníme
turnajů v našem okolí. Jeden proběhl 10. července na
našem domácím hřišti a byl to turnaj discgofové ligy Moravy a Slezska. Myslím, že jsme si nevedli vůbec špatně.
V kategorii 50+ se Jarmilovi první kolo příliš nevyvedlo
dle jeho představ, ale ve druhém kole zabojoval, ukázal
sílu a výsledek vylepšil oproti prvnímu kolu o jedenáct
hodů. Nakonec skončil s celkovým skóre 25 hody nad
par na děleném 4. místě v jeho kategorii. V nejpočetnější
kategorii MPO jsme měli dva borce. Lukáš se po prvním
kole umístil s 8 hody nad par na děleném 20. místě a Jirka se 7 hody nad par na děleném 18. místě. Pěkná pozice na vstup do druhého kola pro oba naše draky. Ve druhém kole se ale Lukášovi malinko vytratilo štěstí a jeho
12 hodů k jeho +8 z prvního kola ho posunulo na celkové
dělené 21. místo s 20 hody nad par. Přesto je to skvělý výsledek vzhledem k tomu, že to byl Lukášův první
turnaj a začal s discgolfem teprve v lednu. Jirkovi se ve
druhém kole podařilo zahrát o 3 hody lepší výsledek než
v kole prvním a s celkovým výsledkem za obě kola +11
skončil na 15. místě v kategorii MPO. Inu víkend to byl
parádní, počasí nám vyšlo a dobře jsme si zaházeli. Co
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víc si přát. Další turnaj z discgolfové ligy Moravy
a Slezska jsme odehráli 31. 7. ve Vyškově na
pěkném 18jamkovém hřišti. O výsledcích
a dojmech Vám poreferuji v příštím čísle
BZ, neb se odehrál po uzávěrce tohoto
čísla.
Také je mi ctí Vám představit naše
logo, které nás bude rozlišovat od
ostatních klubů a které doufám
ztělesňuje naši hru. Neb se rveme
každým hodem o lepší výsledky jako draci.
Zároveň doufáme, že se nám povedlo do našeho loga vtisknout naše domácí hřiště jako takové a zároveň i naše město Budišov nad Budišovkou,
které reprezentujeme. Inu posuďte sami. Každopádně
tímto děkujeme Pepovi Poljakovi za jeho čas a práci,
kterou věnoval tvorbě loga.
Léto nám ovšem dopřává spoustu dalších radostí a zábavy. Jedna povedená akce se odehrála 17. července
v parku pod hlavičkou Střediska volného času. Benátská
noc v parku? Ve středu discgolfového hřiště? To jsme
prostě nemohli nechat jen tak. Proto jsme vymysleli program pro děti i dospělé. Děti si vyzkoušely, jaké to je házet do dálky a jak krásně cinkají řetízky, když v nich přistane disk. O to větší radost měly, když se jim to povedlo
z větší vzdálenosti. Samozřejmě je neminula i nějaká ta
dobrota za účast. Pro dospělé jsme měli také pár dovednostních disciplín za ceny tekuté. Zúčastnění mohli
prověřit své dovednosti v hodu na dálku, v hodu na přesnost a samozřejmě nesmělo chybět ani dohazování do
koše a s tím spojené cinkání řetízků. Dle mého názoru
se zúčastnění dobře bavili a mile překvapili. My jim za to
děkujeme a doufáme, že to některé nakoplo k tomu, jít
si provětrat tělo do parku s disky v ruce a nejlépe v koši.
Teda v tom s těmi řetězy.
Tak ať to lítá, vážení.
Jiří Hroch
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AMK: Naši motokrosoví jezdci bodují na prvních závodech
Po dlouhých jednáních a přesunech termínů jednotlivých závodů byl odstartován
27. 6. 2021 seriál SMS Moravy v Petrovicích u Karviné. Naši jezdci nechyběli.
Víťa Pražák ve veteránech A obsadil pěkné
5. místo a Erik v MX1 skončil na 8. místě. Příjemné počasí a také dost diváků vidělo po celý den pěkné závody.
Další díl seriálu se jel 18. 7. 2021 ve Vranově u Brna.
Tam startoval z domácích jezdců jen Erik. Opět v králov-

ské kubatuře MX 1 na KTM
SX F 450. Ve finále obsadil
dvakrát 4. místo, a tak skončil
také celkově.
1. 8. 2021 nás čeká MM ČR
v Dalečíně. Chystá se velký
závod s mezinárodní účastí
na těžké trati. Budeme držet
klukům palce. Na domácí trati pokračují průběžně úpravy,
tak aby byla zajištěna bezpečnost pro jezdce. Možnost
tréninku ve středu a sobotu
využívají jak motokrosaři, tak
enduráři domácí, ale i z okolí.
Snad už bude pokračovat vše
tak, jak má. Důležité je možnost trénování, a tím i příprava na další závody. Naplánované jsou až do konce října.
Hezký zbytek prázdnin, hodně sluníčka a pohody přeje
AMK.					
Milan Švidra

2. chodský stopařský závod
Druhý ročník stopařského závodu se konal 19. června
v Budišově nad Budišovkou. Jsme malý klub o čtrnácti lidech, ale kdyby se výsledky daly spočítat v poměru
k počtu členů, určitě bychom v hodnocení byli na špičce. Takže na úvod patří dík mým skvělým a spolehlivým
kamarádům, díky nimž se závod uskutečnil, a určitě se
započatou tradicí nechceme končit. Loni jsme se strachovali o pomalejší sekání okolních luk, letos se nám ze-

mědělci trefili do termínu skvěle. Jenže nepršelo a nepršelo a plánovaná zelená travička rostla jen pomaloučku.
Přesto byl v sobotu terén sice sušší, zelený jen lehce,
ale čuchatelný a koneckonců pro všechny stejný. Spíš
než louky nás potrápilo vedro, ale opět bylo pro každou
kategorii stejné a ukázalo se, že choďáky stopování baví
a nějaký ten celsiův stupínek navíc je ani moc nerozhodil. Stopy jsou nejtěžší disciplína, a když pes zrovna nechce, nebude pracovat ani v optimálních podmínkách.
Závod zahájila kategorie FPr3, úplně první začal Floyd
s Pavlou, trochu ho rušila přítomnost rodinných příslušníků, kterou vnímal a kontroloval, ale stopu splnil na 78
bodů. Leonia Lukášovi udělala radost 88 body a loňský
smolař Priberry letos Zuzku snad potěšil výkonem 75
bodů. Můj Bond mi určitě radost svým výkonem 90 bodů
udělal, protože nejvyšší kategorii vyhrál, a můžu se pochlubit, že současný nejlepší chodský stopař v republice je můj! Bohužel loňské vítězce nejlepší stopy Martině
s Curly se letos závod nevyvedl, ale jak jsem říkala, stopy jsou královské. Na stejné louce si to spolu rozdali i závodníci v kategorii ZM, první začal Wurzi s Janou a jeho
výkon 47 bodů už další dva nevylepšili. Achilles Honzu
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upozornil, že na zemi nemá žádné pamlsky, a Audrey
od Martiny zřejmě víc než stopa voněl místní zvěřinec.
Ke kategorii ZVV1 jsme se skoro bez ztráty minuty přesunuli na vedlejší louku. Vedro před polednem už bylo
řádné, ale i tady psíci podali výkony, jaké jen byly v dané
teplotě nejlepší možné. Ariadna Míšu hnala, snad aby
to už měla za sebou, a vyčuchala 86 bodů, Agnes se
vykašlala na nervózní Vlastu, pracovala si, jak to umí,
a Vlasta se mohla radovat z 91 bodů. A to ještě nevěděla, že to bude stopa nejlepší. Caddy si závod vyložil
částečně jako příjemnou procházku a Zbyněk si vysloužil
69 bodů. Na závěr se do stopy vydal Kenny a bylo vidět,
že Šárka už o stopách něco ví a přechod přes mez si
vyřešila perfektně. I když začátek byl nezkušeností pejska trošku nejistý, nakonec se přece jen vydal správným
směrem a pan rozhodčí ocenil výkon 89 body.
Stále se musím sklánět před panem rozhodčím Karlem,
mozkem celého závodu, jak dokázal rozplánovat terén
i čas. První pes strčil čumák do trávy 8.15 a ještě ani nebylo poledne a byli jsme zpátky na cvičáku a já si mohla
oddechnout. Pak už následovaly jen příjemné povinnosti,
připravit vyhlášení, diplomy, ceny a také nakrmit závodníky skvělým guláškem, jehož autorem byl taky Karel.
Závod hodnotím velmi dobře, zvýšil se počet závodníků, nejvíce obsazená byla nejvyšší kategorie a výkony
vzhledem k podmínkám vesměs vynikající. Nepopulární

„placený trénink“ si vybral jen Honza s Martinou, ale ti
jsou naši, oni si to doladí v červenci v táboře… Moc děkuji všem zúčastněným, že si udělali čas a byli ochotni
překonat nemalé vzdálenosti. Obzvláště si vážím oběti Zuzky a Lukáše, kteří z Chebu cestovali pomalu jako
Odysseus z Tróje… Tak doufám, že to všem stálo za to,
že jste si otestovali dovednosti psů a že to byla cesta
přínosná. Svůj skvělý tým jsem už zmínila, zbývá ještě
poděkovat sponzorům: KPCHP, město Budišov, Canis
-prosper Bohuslavice, Staz Komárov, Insportline Vítkov,
Raddog Opava, Renova Opava, Gala elektromontáže.
							
		
Mgr. Lenka Galová

Výcvikový den v Budišově
Na sobotní stopařský závod navázal v neděli 20. června
výcvikový den, aby si to ti z daleka užili, když už jeli tolika
kilometrů. V nedělním počasí bychom si sice raději užívali někde u vody, ale větru, dešti neporučíme. A závodní
horké počasí ukázalo, jak je důležité cvičit za každých
podmínek, aby psi byli vždy na značce a ochotni pracovat. Náš plácek zrovna úplně stinný není, ale podařilo se
nám parkování vždy urovnat tak, že nikdo na slunci trpět
nemusel. Výcviku se tradičně účastnil zlomek lidiček, ať
už stálých nebo nových, někteří stateční zůstali ze soboty
a na čumendu přijeli i zájemci o choďáka, aby si prohlédli
jejich práci. Protože všichni měli zájem o stopy (!se ještě nestalo), rozdělili jsme si skupiny - nováčci s Karlem,
pokročilí se mnou a mohli si otestovat psy - třeba poprvé
na cizí stopě. Po stopách následoval výcvik poslušností,
plac si vyzkoušeli psi od štěňat až po zkušené mazáky. Figurant Radek Mráček tak spěchal s příjezdem, že málem
nevybral zatáčku ke cvičáku, ale všechno dobře dopadlo,
plot nám zůstal celý. Potom si v horku v oteplovačkách
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pěkně máknul, ale je to chlapec mladý, všechno zvládl
perfektně. Se štěňaty se nadřel nejvíc, na závěr jsme polechtali trojkovou obranu, abychom nováčkům a zájemcům ukázali, kam až choďák může dojít, má-li správné
vedení – oni ty moje chyby stejně zatím nepoznali. Můj
postřeh: výcvik se posunuje nahoru, choďák sportovku
hravě zvládne, vidím to na našich šesti chodech v klubu, ale i příležitostných návštěvnících. Super službu nám
prokázala restaurace Myslivna, kde velmi ochotně připravili dvě jídla na donášku. Řízek zabral skoro celý talíř
a knedlo zelo by zbylo i na večeři… Konzumace byla ale
ta poslední „námaha“, kterou psovodi vynaložili, a i psíci
už zaslouženě podřimovali ve stínu. Moc mě potěšilo, že
po dobrém obídku nikdo nespěchal domů, poseděli jsme
si, pokecali, probrali kdeco a chce se mi věřit, že všichni
odjížděli domů spokojení. A nejvíc asi já, protože všichni
neděli vyhodnotili jako parádní den!
							
Mgr. Lenka Galová
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Co jste hasiči, co jste v červnu dělali?
Když jsem přemýšlel, jaký článku dát název, hned mě
napadla známá hasičská písnička, a to ne zrovna z důvodu, že bychom se jako hasiči nudili. Nikdo z nás si
určitě na začátku měsíce června nepomyslel, co všechno
je před námi. A ne vždy to byly věci příjemné.
Hned na začátku měsíce 5. června se naše jednotka zapojila do taktického cvičení společně s jednotkami Olomouckého kraje ve VVP Libavá, které bylo reakcí na dřívější událost. Námětem cvičení byl požár lesa. Cvičení
bylo hlavně zaměřeno na seznámení se styčnými body
(což je místo, kde se jednotky jedoucí k zásahu seřadí, a na místo je odvede místně znalá osoba) a dále se
zdroji vody určené pro doplňování cisteren. Tohoto cvičení se zúčastnilo 6 našich hasičů.
Další výzva byla naplánovaná na 19. 6., kdy jsme se rozhodli uspořádat Hasičskou zábavu. Když jsme akci plánovali, tak platila ještě různá opatření. Proto bylo nutno
podmínky, za kterých akce může proběhnout, komunikovat s Krajskou hygienickou stanicí a s Ministerstvem
zdravotnictví. Když jsme už mysleli, že máme všechno
dohodnuté, přišla rána z čistého nebe. Všichni, co si přečetli plakát a na akci přišli, si museli všimnout, že vše je
připraveno na jiném místě. Ne není to tím, že bychom si
to spletli, ale bohužel jsme tak museli učinit z důvodu,
který snad nestojí ani za řeč. Tím jsme si ověřili, že jsme
na pravém místě, protože během jednoho týdne jsme dokázali akci naplánovat na jiném místě, zajistit ve spolupráci s městem velké stany, posezení, a co bylo nejdůležitější: mobilní zábrany. Jedna z podmínek pro povolení
akce bylo, že se bude konat v místech, kde bude možno
všechny účastníky zapsat do listiny pro případ šetření

možnosti šíření nákazy. Proto bylo nutno celý prostor
před sportovní halou ohraničit. Skoro všechno se nám
podařilo a akce při krásném počasí mohla proběhnout.
Víme drobné nedostatky, které se nám zrovna nepovedly, ale na příští akci se určitě lépe připravíme. Velmi
bychom chtěli poděkovat za obrovskou pomoc a poskytnuté zázemí pracovníkům TeSportu, a to jmenovitě pánům Jaššovi a Dostálovi a vedení města Budišova nad
Budišovkou.
Další akce, která byla
před námi, byla ukázka ve Starých Oldřůvkách na akci dne
26. června, kde jsme
udělali dětem pěnu
a nechali je zastříkat
vodou. Už v té době,
ale naše myšlenky
směřovali trochu jiným směrem.
A to byla událost,
která se stala dne
24. 6. 2021 na jižní
Moravě. Určitě každý
z nás tuto zprávu zaregistroval. Jednalo
se o extrémní bouři
s krupobitím a tornádem, která prošla na pomezí Břeclavska a Hodonínska.
Již v pátek 25. června byla naše jednotka vybrána vyjet
na pomoc do postižených obcí. Vyslání pomoci do oblasti řešil Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského
kraje s ohledem na požadavky krizového štábu na místě
události. Jeden člen jednotky ve spolupráci se Střediskem volného času a městem uspořádali sbírku na pomoc
lidem ze zasažené oblasti. Všechny věci jsme dne 29.
června v ranních hodinách naložili a dva hasiči je odvezli
do města Hodonín, kde byla sbírka předána.
Dne 30. 6. byla naše jednotka uvedena do stavu pohotovosti, a to z důvodu, že byla zařazena do 4. odřadu na
pomoc v zasažené oblasti, kdy odjezd byl stanoven na 2.
července ve 2 hodiny ráno z centrální stanice HZS MSK
Ostrava – Zábřeh. Do odřadu bylo vybráno 5 našich hasičů s ohledem na jejich kvalifikace. Na místo vyjeli s dopravním automobilem Mercedes. Již předem bylo všem
známo, že domů se vrátí nejdříve až 4. 7. ve večerních
hodinách. Dle instrukcí, které nám byly zaslány, jsme
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provedli přípravu věcí a prostředků pro práci na místě.
Další pomoc, kterou nabídl jeden z členů jednotky, byla
využita jednotkou hasičů města Opavy-Kylešovice, která zajistila ve spolupráci se statutárním městem Opavou
materiální pomoc do postižené oblasti. Náš člen jednotky

zajistil odvoz materiálu v daném termínu nasazení naší
jednotky v postižené oblasti. Skoro to vypadá jako domluvená akce, ale byla to pouze souhra okolností. Naše
jednotka se na místě podílela na odklízení následků tornáda. Ve velmi teplém počasí a délce nasazení byla činnost na místě velmi fyzicky náročná.
Dne 4. července v den našeho odjezdu byla na místě,
kde jednotka zasahovala, natáčena reportáž TV Nova
o nasazení hasičů, která byla odvysílána v hlavních
zprávách téhož dne. Ve večerních hodinách se všichni
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naši hasiči vrátili v pořádku zpět domů. Zbylá část jednotky, která zůstala ve městě po dobu nepřítomnosti našich
členů, zajištovala akceschopnost jednotky pro případ potřeby události v našem hasebním obvodu.
Trošku z jiného soudku, ale nesmírně důležitá věc: za
velkého finančního přispění města se podařilo pořídit
nové pneumatiky na naši Tatru. Stará kola již byla na
hraně životnosti a bylo nutno pořídit nová. Tato technika bude i nadále používána při zásazích a dalších nutných akcích dle požadavků vedení města a při schválení
velitelem jednotky. K žádným jiným účelům, jako je dovoz vody, určitě využívána nebude, neboť by docházelo
k opotřebování nových kol!!

Velké poděkování za odvedenou práci a nasazení
patří všem členům výjezdové jednotky, ale i rodinám
a blízkým, neboť bez jejich pochopení a pomoci bychom se neobešli.
			
Tomáš Indrák, velitel jednotky
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28. ročník „Výšlap údolím Budišovky a Odry
k poutnímu místu Panny Marie ve Skále“
Máme za sebou 28. ročník populárního vyšlapu údolím
Budišovky a Odry. Počasí bylo letos nádherné, všichni
účastníci si to moc užívali. Byl to krásný letní den, plný

radosti a krásného sportovního zážitku. Výšlapu krásnou krajinou se zúčastnili jen
skalní příznivci turistiky v počtu 14! Na sedmém kilometru
byla malá přestávka na malé
občerstvení, letos bez opékání. Každý účastník obdržel
hodnotný balíček a děti ještě
balíček sladkostí. Nejstarší
účastník František Škrobánek
převzal hodnotný balíček, nevzdálenější účastník, rodina
Kitzbergrova z Hranic na Moravě, převzala dárkový balíček.
Pořadatelé děkují všem sponzorům, kteří se podílejí na
krásné sportovní události. Všem děkujeme za účast, těšíme na 29. ročník v roce 2022 první květnovou sobotu!
Pavel Bačkovský st.

Ze sportovní střelby
Pro zájemce sportovní střelby přináším další informace
o našich aktivitách. Od začátku roku byla naše aktivita
omezena vládními nařízeními na minimum, takže probíhaly jen individuální tréninky a různé úpravy střelnice.
Když omezení skončila, vše se pomalu začalo vracet do
normálu. Rozběhly se klubové soutěže a také soutěže
pro veřejnost. Pro zájemce výsledky na www.avzo-budisov.cz
8. července: veřejná soutěž „Moravský duel“, 4. července: veřejná soutěž z perkusních pušek s mezinárodní
účastí.
10 - 11. července se uskutečnilo Mistrovství České republiky ve střelbě z perkusních zbraní. Na tomto závodě
dosáhli naši střelci na velmi dobrého umístění:
- Miroslav Halabrín I. místo perkusní puška vojenská na 50 m
- Petr Bartošek II. místo ve střelbě na 100 m z perkusní pušky civilní + II. místo v závodě družstev
civilní puška 50 m.

29

BUDIŠOV SKÝ ZP RAVODAJ

8. srpna se uskuteční „Putovní pohár
perkusní puška“. Vrcholem letošní soutěže perkusních střelců bude Mistrovství Evropy, které se uskuteční 13. – 15.
srpna v Uherském Ostrohu.
Všichni pevně věříme, že součastný
stav přetrvá co nejdéle, a ať nejen střelci, ale i všichni ostatní mohou provozovat své aktivity bez omezení.
Za AVZO Budišov n. Bud. připravil
Petr Bartošek

TJ Spartak
Vážení sportovní přátelé, jsem moc rád,
že další letošní příspěvek píšu v daleko
příznivější době. Mám pro Vás několik
informací. Už naplno trénujeme, a to
mě opravdu těší, hlavně kvůli dětem. Na
začátku školního roku opět uspořádáme
nábor malých fotbalistů a doufám, že
se nám podaří získat nové fotbalínky.
Veškeré informace dodáme prostřednictvím letáčků do školky a do školy v průběhu září.
„A“ tým mužů se zúčastnil druhého ročníku turnaje „Za
lepší časy“ a tentokrát celý turnaj s přehledem vyhrál.

Gratulujeme!
Pokud situace kolem covidu vydrží alespoň v takovém
stavu, jako je doposud, rozjedou se i soutěže. Máme přihlášeny 3 žákovské a 2 mužské kategorie. Týmy mužů
jsou navíc přihlášeny do poháru města Opavy - držíme
palce - už jsme jednou hráli finále!!!
Rozpisy zápasů najdete na vývěsce na autobusovém nádraží a budeme se snažit dodávat tam i průběžné výsledky a umístění v tabulkách.
Budeme se na Vás těšit!.
S pozdravem „SPORTU ZDAR A FOTBALU ZVLÁŠŤ“
Roman Pecník, předseda TJ Spartak

Naše oslavy státního svátku
Vážení občané města Budišov nad Budišovkou, na státní svátek 5. července jsme si připomněli význam slovanských věrozvěstů, zemských patronů Moravy a spolupatronů Evropy svatých Cyrila a Metoděje. Díky moravské
misii (pravděpodobně roku 863) vedené oběma bratry se
země Morava stala kolébkou slovanské knižní vzdělanosti. Na počest těchto svatých bratří také letos na naší radnici, jako i na dalších (zaznamenáno 1.582) zavlály tradiční zemské vlajky Moravy, tedy žluto-červené bikolory
se zemským znakem, kterým je vpravo hledící, korunovaná, šachovaná orlice v modrém štítu. Tyto vlajky se také
vyvěšují na různých veřejných i soukromých objektech.
Součástí oslav je také pořádání různých akcí v rámci různých iniciativ. U nás v Budišově n. Bud. jsme letos pořádali již devátý ročník sportovní soutěže MORAVSKÝ
DUEL. Tato soutěž se nám vydařila a mnohokrát se ozval
potlesk za krásně vyrovnané výkony. Poslední duelový
dvojterč ale jednoznačně vždy určuje vítěze daného duelu. I při této vyrovnanosti jednoznačně zvítězil člen naší
AVZO Dušan Zaremba 8 body. Druhý byl loňský vítěz Radek Škarka z Kunína se 7 body. Třetí pak Roman Šimčík
Nový Jičín 6 bodů, čtvrté místo po vítězství v rozstřelu
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získal Jiří Marek ze Štramberka body 5+1. Pátý pak náš
člen Petr Čapka 5+0 bodů. Šestý Pavel Opletal rozstřel
body 4+1, sedmý Josef Růžička body 4+0. Osmý pak Pavel Opletal st. 3 body, devátý Petr Šimčík 2 body a desátý
Patrik Čapka 1 bod.
Vážení občané, tak jak si připomínáme historii, tak
i v současnosti si můžeme říci, že mezi námi na Moravě
žijí skvělé osobnosti. Moravské osobnosti, které ve svých
oborech lidské činnosti a tvořivosti natolik vynikají, že se
výrazně podílejí na utváření dobrého jména nejen naší
země Moravy, ale i celé České republiky. To, že si jich
vážíme, můžeme projevit hlasováním v anketě „OSOBNOST MORAVY“ a ovlivnit pořadí nominovaných do
6. ročníku této ankety. Také letos se nám sešlo mnoho
návrhů, ze kterých vykrystalizovala finálová pětice nominovaných. Jedná se o čtyři jednotlivce a jednu bratrskou
dvojici, pro které může veřejnost hlasovat na internetové
adrese: osobnost.moravy.eu
Vůbec první nominací v anketě Osobnost Moravy 2021
přijala dvojice skvělých sportovců a zároveň vpravdě moravských patriotů, bratři Jindřich a Jan Pospíšilovi. Když
se řekne „kolová“, tak asi každému pamětníku se oka-
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mžitě vybaví legendární dvojice dvacetinásobných mistrů
světa.
Pro nás organizátory je velkou ctí, že naši nabídku na
nominaci v anketě Osobnost Moravy 2021 přijal pan doc.
Ing. Miloš Michlovský DrSc., který se řadí k předním odborníkům v oboru vinařství a vinohradnictví. Nesporně je
průkopníkem zavádění nových technologií, metod a poznatků do praxe a patří v současnosti k nejvýznamnějším
šlechtitelům révy vinné u nás.
Další zajímavou osobností, která přijala naši k nominaci v anketě Osobnost Moravy 2021, je paní Jarmila Vítoslavská, která žije a pracuje na Přerovsku, nedaleko
od soutoku řek Bečvy a Moravy, v hanácké obci Troubky.
Tato skromná a pracovitá žena se snaží uchovat rukodělnou krásu hanácké výšivky a toto umění předat dalším
generacím.
Olomoucko důstojně mezi nominovanými reprezentuje
akademický malíř a restaurátor Mgr. Radomír Surma.
Jedním z nejvýznamnějších projektů byla etapová ob-

nova Slavnostního sálu olomoucké základní školy Komenium. Za úspěšné dokončení obnovy této olomoucké
chlouby pan Mgr. Radomír Surma zaslouženě převzal
Cenu města Olomouce v kategorii Počin roku 2018.
Nabídku k nominaci v anketě Osobnost Moravy 2021 přijal k naší velké radosti významný a uznávaný moravský
historik, vysokoškolský pedagog, bývalý politik, rodák ze
západomoravského města Svitavy, pan doc. PhDr. Jiří
Pernes Ph.D. Známým se stal také díky velkému množství přehledových a popularizačních prací a v neposlední
řadě také díky své publikační a spisovatelské činnosti,
např. knihy POD MORAVSKOU ORLICÍ, vydáno 1996
a Moravští zemští prezidenti, vydáno 2016.
Vážení občané Budišova nad Budišovkou, budeme velmi
rádi, pokud se zapojíte do pravidelného hlasování v anketě, která prostřednictvím i Vašich hlasů určí, kdo se stane
Osobností Moravy pro rok 2021.
Za Moravskou národní obec, z. s. Stanislav Blažek
a Pavel Opletal st.

STP v létě
Hezké slunné prázdniny, dne 14. července jsme uskutečnili zájezd do Slezských Rudoltic a na Slezkou Hartu.
Tam jsme měli výlet lodí, počasí nám přálo a všem bych
doporučovala se tam podívat. V Rudolticích se přes ví-

kend se pořádají různé akce, a také tam je krásný park.
Našim členům STP se to moc líbilo. Těšíme se na další
akci.
Za STP Matýsková

Pečovatelská služba Charity Odry
Již přes rok se všichni
potýkáme s pandemickou situací související
s šířícím se virem Covid 19. Pandemická situace je těžkou zkouškou pro nás všechny a nařízená krizová opatření změnila život prakticky každému z nás. Pečovatelská služba je ale především služba lidem, a i přes
veškerá infekční rizika plnily pečovatelky své poslání
v terénu v plné míře. Patří jim naše obrovské poděkování
za jejich odvedenou práci, mimořádné úsilí a obětavost.
Pracovníci pečovatelské služby v době nouzového stavu poskytovali stálou podporu a pomoc všem stávajícím
klientům a dopomoc s nákupy a pochůzkami všem seniorům a osobám v karanténě. Všichni pracovníci Charity
Odry byli vybaveni ochrannými pomůckami (rouškami,
respirátory, rukavicemi a dezinfekcí). Byla přijata opatření pro minimalizaci osobních kontaktů mezi pracovníky.
Každá pečovatelka má k dispozici své vlastní služební
vozidlo a administrativní úkony plní doma na služebním
notebooku. Snažili jsme se, aby situace ovlivnila naše
klienty v co nejmenší míře, ale i přesto jsme museli přistoupit k omezení některých úkonů, které nejsou životně
důležité. Např. úklid v bytě nebo doprava vozidlem a doprovody. Od listopadu 2020 dochází k pravidelnému testování všech pracovníků na Covid 19 výtěrem z nosohltanu a v dubnu 2021 došlo k plošnému dobrovolnému
očkování pracovníků. Díky společnému úsilí tuto situaci
zvládáme a nadále pokračujeme v poskytování podpory všem osobám, které potřebují naši pomoc. Pomocí
terénních pečovatelek, které dojíždějí přímo do domác-

ností, se snažíme umožnit našim klientům zůstat doma
za důstojných podmínek, ač se již sami o sebe nedokáží postarat v plné míře. Přes veškerá negativa poslední
doby došlo také k pozitivním změnám. V rámci úspěšně
realizovaného dotačního projektu EU jsme v závěru roku
2020 obdrželi pro pečovatelskou službu 9 nových vozů
Hyundai, které podstatně zvýšily komfort terénní práce
pečovatelek. V současném letním období se snažíme
zajistit zasloužilý odpočinek pečovatelkám a zároveň zabezpečit péči o klienty. V tomto období nám vypomáhají
pracovnice na dohodu o provedení práce. V případě zájmu nebo pro zjištění více informací prosím kontaktujte
vedoucí pečovatelské služby, paní Martinu Hezinovou na
telefonu 731 075 802. Můžete také, po předchozí domluvě, osobně přijít na adresu Hranická 1110/32, Odry nebo
navštívit naše internetové stránky https://odry.charita.cz.
Jiří Rosenstein, Charita Odry
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Ministerstvo výrazně podpoří živou kulturu!
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Vážení občané Budišova nad Budišovkou, léto máme
v plném proudu a s postupným rozvolňováním vládních
opatření se povedlo oživit a přiblížit Vám i živou kulturu. Můžete navštívit památky, festivaly, koncerty, filmová
a divadelní představení či jiné kulturní akce, které neodmyslitelně patří ke společenskému životu. I přes stávající
opatření se Vám snažíme co nejvíce zpřístupnit kulturu
– bezpečně, ale s co největší mírou prožitku. Podporujeme jak online podoby různých akcí, streamy či live přenosy, tak také „živé“ akce, po kterých je opravdová žízeň
a chuť.
Během srpna a září budeme vyhlašovat dotační tituly

právě na podporu kultury v obcích, městech a krajích. Spolky si budou moci zažádat o finanční podporu
na akce, festivaly i pravidelnou činnost. Určitě sledujte
webové stránky ministerstva kultury, kde se dozvíte více
o podmínkách titulů i termínech.
Dovolte mi Vám popřát krásný a kulturou nabitý průběh
léta. Všichni zpěváci, tanečníci, herci, ale také průvodci
a další umělci se těší na Vaši návštěvu, neboť jste to právě Vy, kvůli kterým má jejich práce smysl.
S úctou
Jiří Vzientek, náměstek ministra kultury
jiri.vzientek@mkcr.cz

LEXIKONA
Bezplatná dluhová poradna – Bezplatná občanská poradna
Dluhová poradna Lexikona, která v Krnově od roku 2017
poskytuje dluhové poradenství, rozšířila od roku 2020
působnost z krnovského regionu i na region bruntálský
a rýmařovský a na okres Opava. V rámci projektu
„Komplexní řešení dluhové problematiky osob zejména
v krnovském regionu“ pomáhá lidem zcela zdarma řešit
jejich nepříznivou dluhovou situaci, kterou prožívají nebo
jsou jí ohroženi. Kromě odborného poradenství nabízí
také bezplatné sepisování insolvenčních návrhů (tzv.
osobní bankrot). V případě zájmu o její služby využijte
kontaktu v letáku. Přeji pěkný den.

S čím vám poradíme, pomůžeme

Lucie Matějíčková
administrativní pracovník
matejickova@lexikona.cz
+420 603 884 892
Hlavní náměstí 46/14, 794 01 Krnov
facebook.com/lexikona
www.lexikona.cz

dluhové poradenství
sepisování návrhů na povolení
oddlužení (osobní bankrot)
exekuce - poradenství
ochrana spotřebitele (reklamace,
předváděcí akce)
občanskoprávní problematika
tvorba domácího rozpočtu
sepisování upomínek
doprovod
pomoc při překonávání společenského
vyloučení
pomoc s vyhledáváním jiných služeb
mimo poradnu

CenÍK INZERCE
Rozsah
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)

Cena
zdarma

Inzerce – reklamní plocha:
řádková inzerce

zdarma

1/4 strany A4

500 Kč

1/2 strany A4

1 000 Kč

celá strana A4

2 000 Kč

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

33

BUDIŠOV SKÝ ZP RAVODAJ

34

BUDIŠOV SKÝ ZP RAVODAJ

35

BUDIŠOV SKÝ ZP RAVODAJ

BUDIŠOVSKÝ ZPRAVODAJ – pravidelný dvouměsíčník
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