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Slovo starosty
Milí spoluobčané,
rozkvetlé narcisy, tulipány podél
chodníků ve středu města, taktéž
kvetoucí stromy v máji přináší každoročně jedinečnou atmosféru v našem městečku. Za běžných okolností
bych napsal, že jaro vrací nám i přírodě chuť do života. Ale. Stále nám
životy ovlivňuje válka na Ukrajině
a doslova šílené zdražování potravin, energií, pohonných hmot. Což
dopadá na všechny. Krize v minulosti zažili občané naší republiky možná i horší a přežili jsme to. Nezbývá
než doufat, že válka brzy skončí,
stát sníží energetickou závislost na
Rusku a jiných nestabilních zemích
a vše se „utřepe“. Když se však bavím s odborníky, nečekejme, že by
se ceny energií vrátily na původní
úroveň. Téma úspor energií bude
v příštích letech asi zásadní, nejen
pro naši zem. Lze si však jen těžko
představit, že bychom topili v našich
městských kotelnách něčím jiným
než zemním plynem. Většina kotelen
je zmodernizovaných, financováno
z úvěru a já počítal, že nám zase
20 let vydrží. Možnosti úspor jsou:
zateplit bytové domy, instalace fotovoltaik na střechy včetně bateriového úložiště, využívání obnovitelných
zdrojů energií, používání úsporných
spotřebičů a svítidel atd. Je třeba,
aby mimo jiné parlament schválil
nový energetický zákon, byla v něm
zahrnuta komunitní energetika a aby
také vyrobenou elektrickou energii
z fotovoltaických panelů ČEZ vykupoval za rozumné peníze. Na našem
chytrém projektu malé lokální distribuční sítě jsme si vyzkoušeli, že toto
řešení funguje a lze být v některou
denní dobu energeticky soběstační.
Město má již připravené 2 projektové dokumentace na fotovoltaiku: na
spodním městském úřadě a sportovní hale. Zde bychom rádi využili
k dofinancování peníze z kotlíkových
dotací, abychom je nemuseli státu
vracet. Ale to nemění nic na tom, že
ceny energií budou ovlivňovat i hospodaření města. Sice až od roku
2024, ale to uteče jak voda.
Zásadní letošní stavby ve městě
pokračují dle harmonogramu. Myšleno regenerace sídliště, zasněžování a hasičárna. Byla také zahájena
stavba chodníků a parkoviště na ul.
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Mírových letnic. Stavby v obytných
zónách nejsou jistě pro občany příjemné, dávejte tedy prosím pozor,
když se zde pohybujete. Děkujeme
za pochopení a trpělivost. Je potřeba
myslet na to, že nový výsledek bude
o mnoho lepší a samotnou stavbu
a rachot chvíli přežijeme.
Dokončen je již také pumptrackový
okruh za 1,7 mil., na který jsme obdrželi z rozpočtu Moravskoslezského
kraje bezmála 1,4 mil. korun. V těsné blízkosti je zatím skládka stavební suti firmy Kareta ze sídliště, ale
to se brzy změní. V polovině června
na krajském zastupitelstvu budeme
schvalovat dotaci na skatepark, který

vyroste hned vedle. Podařilo se získat dotaci ve výši 3 mil. na akci s celkovým rozpočtem 4,5 mil. korun. Což
je výborná zpráva. V rámci skateparku máme povolen in-line ovál dokola
pumptracku a skateparku, čímž se to
celé jakoby uzavře. Nazvali jsme celý
areál SportparkBnB. S tímto názvem
a novým logem chceme dále praco-

vat. Stavět chceme začít na podzim
letošního roku a v létě 2023 by mělo
být vše hotovo. Takový komplexní
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sportovní areál, zahrnující sportovní
halu, hřiště s umělým povrchem, dětské hřiště, workout, pumptrack, in-line,
skatepark s množstvím parkovacích
míst, nám mohou leckde závidět. Parkoviště u sportovní haly je také výchozím bodem na rozhlednu Halaška, takže SportparkBnB mohou třeba využít
nejen naše děti a mládež, ale i turisté.
U stavby zázemí rozhledny se nám
poprvé stalo, že bychom museli zrušit
výběrové řízení, neboť vítězná firma
nepřevzala staveniště z ekonomických
důvodů. Prostě ceny železa a stavebních materiálů zapříčinily její insolvenci. Museli jsme tedy obratem vyhlásit
novou veřejnou zakázku. Vybrali jsme
dodavatele za stejnou cenu, což nás
potěšilo. Museli jsme prodloužit realizaci projektu o 2 měsíce. Rozcestníky,
sluneční hodiny formou otevřeného přístřešku, geolavičky, naučné panely, mapa hvězdné oblohy budou tedy
nainstalovány do konce července. Což bude pomyslnou
třešinkou na dortu naší Halašky.
V polovině května jsme slavnostně otevřeli Naučnou
stezku k Jezernímu dolu na Čermenském mlýně. Mile
mě překvapila účast, kdy přišlo cca 300 návštěvníků, a to
nejen místních. Myslím si, že takovou akci doslova v lese
mimo civilizaci jsme pořádali prvně a zvládlo se to na
jedničku. Dík patří pořadatelům: pracovníkům SVČ, hasičům, KRPŠ a dalším. Naučnou stezku vymyslel a naprojektoval Lumír Moučka, grafického ztvárnění komiksu
se chopil Ivan Křemeček. Speciální dík si zaslouží člen
spolku Jezerní důl potápěč p. Roman Kudela, který zajišťoval šnorchlování a natáčení v dole během akce. Důl
už má i svého závodního p. Skopala, který hlídá bezpečnost dolu i okolí na povrchu. Naše Lesy vybudovaly nové
pěkné oplocení okolo dolu, aby se zde nemohl nikdo ne-

povolaný dostat. Dlužno dodat, že z Místní akční skupiny
Opavsko jsme na realizaci naučné stezky získali 100 %
dotaci ve výši 1 mil. korun. V rámci programu nám členové spolku Jezerní důl předali oficiálně toto staré důlní
dílo do vlastnictví města. Můžeme dál pokračovat v přípravách zpřístupnění Jezerního dolu, které už nejsou jen
pouhým snem, ale směle se posunujeme dál. Do konce
června odevzdá p. Lumír Moučka kompletní projektovou
dokumentaci, zažádáme o stavební povolení. Pak bude
záviset na chuti nových zastupitelů pokračovat dále v realizaci tohoto projektu, musíme na to sehnat také peníze
z dotačních zdrojů (nejlépe ve výši 85–90 %). SVČ má
vydáno oprávnění k hornické činnosti, teď už vlastníme
i důl, no co víc si přát… Samá pozitiva.
Přátelé, užijte si léto, dovolené, prázdniny. Po dvou letech nás čekají Letnice nově i s motokárami na náměstí,
tak snad to budou opět 2 dny pohody.
Ing. Patrik Schramm, starosta města

Střípky z radnice
• Opět Vám přinášíme pravidelné informace z právě
probíhajících staveb města – začneme opět tou největší stavbou – rekonstrukcí sídliště, kde už se začíná rýsovat finální podoba. V průběhu května byly
dokončeny chodníky podél průběžné komunikace
a následně proběhla pokládka nového asfaltového
povrchu celé cesty. Vzhledem k tomu, že byl dlouhodobě velmi špatný stav také ulice od sídliště ke
hřbitovu, byla nad rámec původně plánovaných prací

provedena oprava i této komunikace. Nyní se práce
přesunuly dovnitř sídlištního bloku, kde se dokončují
chodníky, a pracuje se na novém parkovišti před domem č. p. 709. Zde byla také dlouhodobě velmi špatná situace s parkováním aut, a tak by mělo vzniknout
dalších 12 nových parkovacích míst. Souběžně s rekonstrukcí chodníků probíhala také obnova všech
svítidel veřejného osvětlení v prostoru celého sídliště, celkem bylo instalováno 35 moderních LED svíti-
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del, u některých ještě budeme ladit jejich sklon a úhel
natočení, abychom dosáhli co nejlepšího nasvětlení.
• Pokračují také práce na rekonstrukci hasičské
zbrojnice, zde už je téměř hotová hrubá stavba nové
garáže a uvnitř probíhají práce na obnově podlahových krytin, omítkách a postupně dochází k výmalbě již hotových místností. Řeší se také nová kotelna
a instalují se rozvody tepla jak do prostor sálů a kluboven, tak i do bytu správce. Vzhledem k neutěšenému stavu komína jsme byli před jeho vyvložkováním
nuceni přistoupit také k jeho rekonstrukci a částečnému snížení, abychom do budoucna předešli dalším
problémům. Hotové jsou také venkovní dlažby na
vjezdu do zahrady a chodníky.

• Na začátku května se rozběhly práce na již minule zmiňované akci vybudování parkovacích míst
a nového chodníku u bytových domů na ul. Mírových letnic. Zde jsou již kompletně odbagrovány
povrchové vrstvy a probíhá pokládka obrubníků pro
nové chodníky a parkovací stání. Ve spolupráci se
společností SmVaK dojde také k výměně stávající
kanalizační šachty a také k napojení nové silniční
vpusti. Celkem zde vznikne až 11 nových parkovacích míst, práce by měly být hotovy do konce října
letošního roku.
• Projekt, na který se hlavně netrpělivě těší mladí bikeři,
je pumptrack, což je vlastně okruh s umělými nerovnostmi, který vznikl za sportovní halou a v současné
době je již téměř dokončen. Zbývá jen několik detailů
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ohledně nastříkání barevného značení a umístění tabule s provozním řádem. Vzhledem k tomu, že jsou
zde nedávno provedené terénní práce a čerstvě nasetá tráva, rádi bychom ještě chvíli s otevřením počkali, dokud se vše alespoň trochu nezazelená. Předpokládáme, že na letní prázdniny už bude pumptrack
otevřen všem zájemcům, kteří si chtějí užít lehce
adrenalinovou jízdu klopenými zatáčkami.
• Další poměrně rozsáhlou akcí, která se během května
rozjela, je výstavba technického zasněžování skiareálu v Guntramovicích. Zahrnuje stavbu vyrovnávací vodní nádrže přímo u svahu, vysokotlaké potrubí
podél celé trasy vleku, nízkotlaké potrubí od čerpací
stanice k vodní nádrži u hasičské zbrojnice. Veškeré
práce týkající se technologie zasněžování zajišťuje
firma AquaIndustrial s.r.o. Součástí je rovněž výstavba nové kioskové trafostanice, která je řešena jako
samostatná stavba, a realizuje ji firma Závodný Elektro s.r.o. V současné době je již kompletně položené
vysokotlaké potrubí a probíhají tlakové zkoušky, po
jejichž úspěšném dokončení dojde k zasypání výkopu a práce se přesunou k nové vodní nádrži. Zde již
je hotová skrývka zeminy a začíná se kopat samotná
nádrž. Následně bude ještě zbývat bagrování výkopu pro uložení přívodního nízkotlakého potrubí a jako
finální osazení čerpací stanice. Co se týká nové trafostanice, tak ta je již osazena na svém místě, vysokonapěťové kabely jsou položeny až ke sloupu VN
a čekáme jen na připojení od společnosti ČEZ Distribuce, abychom ji mohli zprovoznit.

• Vzhledem k tomu, že nám ve městě poslední dobou poměrně často dochází k výpadkům veřejného
osvětlení, rádi bychom tuto situaci vysvětlili. V prvé
řadě bychom rádi uvedli na pravou míru fakt, že tyto
výpadky nejsou záměrné a nejsou určitě způsobené tím, že bychom chtěli „šetřit“ a vypínali veřejné
osvětlení. Bohužel v průběhu rekonstrukce náměstí,
následně při instalaci nového rozhlasu a teď i při rekonstrukci svítidel na sídlišti došlo k poměrně rozsáhlým zásahům do sítě veřejného osvětlení a s největší
pravděpodobností máme na nějaké části poruchu na
vedení, která způsobuje tyto nepravidelné výpadky.
Celou situaci intenzivně řeší společnost Eltom, která
má osvětlení města v přenesené správě na starost,
a mají za úkol co nejdříve najít a odstranit závadu.
Není to úplně tak jednoduché, protože jen pro před-
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stavu se jedná o takřka 500 ks svítidel propojených
v několika okruzích a větvích, takže je potřeba postupně úplně vše projít a proměřit, což je velmi časově náročné. Za způsobené komplikace se Vám velmi

omlouváme a věříme, že se závadu povede co nejdříve najít a odstranit, aby veřejné osvětlení fungovalo spolehlivě tak, jak má.
Ing. Pavel Jílek, místostarosta města

Rada města
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na
území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17 (cizí stání občané, kteří jsou v obci hlášeni
k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici na sekretariátu vedení města, Halaškovo náměstí 2, Budišov n/Budišovkou.
64. jednání RM dne 16. března 2022
(přítomno všech 5 členů rady města,
další přítomní: MěÚ – Ing. Hana Dlouhá,
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
• doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o zrušení práva věcného břemene zřízeného pro
oprávněného Město Budišov nad Budišovkou a pověřuje podpisem smlouvy starostu města;
• schvaluje termín Zápisu do MŠ pro školní rok
2022/2023, a to 2. 5. 2022 od 14 hodin v budově MŠ;
• doporučuje zastupitelstvu města schválit výsledek
podlimitní veřejné zakázky zadávané dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci
„Výstavba kompaktní kioskové trafostanice celkového
příkonu 400kVA“;
• doporučuje zastupitelstvu města schválit potřebnost
výkonu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
na území města Budišov nad Budišovkou;
• neschvaluje zvýšení cen za údržbu veřejné zeleně;
• schvaluje darovací smlouvu mezi zapsaným spolkem
Místní akční skupina Opavsko a Městem Budišov nad
Budišovkou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč na nákup materiálu pro
válkou postiženou Ukrajinu a pověřuje starostu města
podpisem;
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 11 pro rok 2022
ve výdajové části rozpočtu ve výši 10 000 Kč:
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva - 10 000 Kč
3221 – 5222 – Neinvestiční transfery spolkům
					
+ 10 000 Kč
• neschvaluje přidělení bytu č. 9, kategorie C, o velikosti 2+1, na ul. Náměstí Republiky č.p. 159 v Budišově
nad Budišovkou, p. K. M.;
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 12 pro rok 2022
ve výdajové části rozpočtu ve výši 234 932,64 Kč:
0000 – 8115 – Změna stavu krátkodobých fin. prostř.
na účtech
+ 1 000 000 Kč
6402 – 5364 – Vratky veř. rozpočt. ústř. úrovně trans.
poskyt. v minulých letech
					
+ 234 932,64 Kč
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva						
+ 765 067,36 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 13 pro rok 2022
v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši 1 674 Kč:
○ v příjmové části rozpočtu
6409 – 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů
					
+ 1 674 Kč

○ ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva + 1 674 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 14 pro rok 2022
ve výdajové části rozpočtu ve výši 734 628,39 Kč:
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva			
- 734 628,39 Kč
0000 – 8124 – Uhrazené splátky dld. Přijatých půjč.
fin. prostředků
+ 734 628,39 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 15 pro rok 2022
ve výdajové části rozpočtu ve výši 25 000 Kč:
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva - 25 000 Kč
6221 – 5139 – Spotřeba materiálu
+ 25 000 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 16 pro rok 2022
ve výdajové části rozpočtu ve výši 354 000 Kč:
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby - 354 000 Kč
3612 – 6121 – Budovy, haly a stavby + 354 000 Kč
65. jednání RM dne 11. dubna 2022
(přítomni 4 členové rady města, omluven Ing. Pavel
Brodský,
další přítomní: MěÚ – Ing. Hana Dlouhá, Miroslava Zatloukalová,
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
• doporučuje zastupitelstvu města ověřit soulad Změny
č. 1 územního plánu Budišova nad Budišovkou s Politikou územního rozvoje České republiky, s územně plánovací dokumentací vydanou Moravskoslezským krajem, se stanovisky dotčených orgánů nebo výsledkem
řešení rozporů a se stanoviskem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje – dle přiloženého odůvodnění
Změny č. 1 územního plánu Budišova nad Budišovkou;
• doporučuje zastupitelstvu města vydat ve smyslu
ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 ve spojení s § 55a stavebního
zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, ve znění pozdějších předpisů, § 171-174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, Změnu č. 1 územního plánu Budišova nad
Budišovkou;
• bere na vědomí nabídku na pořízení elektronické
úřední desky formou služby;
• doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení
5/20Z/2021 ze dne 30. 8. 2021;
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• doporučuje zastupitelstvu města schválit upravené
Memorandum o spolupráci mezi Odborem pro sociální
začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj
a městem Budišov nad Budišovkou;
• souhlasí se zvýšením úplaty za předškolní vzdělávání
v Mateřské škole Budišov nad Budišovkou od školního
roku 2022/2023;
• schvaluje zapojení Základní školy Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace do projektu Obědy do škol V;
• schvaluje zapojení Mateřské školy Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace do projektu Obědy do škol V;
• schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků z majetku města v k. ú. Budišov nad Budišovkou:
parcela č. st. 822 zast. plocha o výměře 30 m2
parcela č. 825 zast. plocha o výměře 23 m2;
• neschvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků k. ú. Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 756 TTP o výměře 1 941 m2;
• doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemků z majetku města v k. ú. Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 3568/5 ost. plocha část o výměře cca 10 m2
p. O. N. za kupní cenu 350 Kč/m2
parcela č. 3568/24 ost. plocha část o výměře cca 15 m2
společnosti 1. opavská realitka za kupní cenu 350 Kč/m2;
• doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemků z majetku města v k. ú. Guntramovice:
parcela č. 108/2 ostatní plocha část o výměře cca 1 500
m2 p. M. V. za kupní cenu ve výši 380 Kč/m2 + DPH;
• doporučuje zastupitelstvu města schválit vykup pozemku do majetku města k. ú. Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 128/6 a 128/5 ost. plocha část o výměře cca.
15 m2 od 1. opavské realitky s.r.o. za kupní cenu 300
Kč/m2;
• schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč na pořízení nového kotle pro p. J. S. a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy;
• schvaluje Závěrečnou inventarizační zprávu o provedení řádné inventarizace majetku a závazků Města Budišov nad Budišovkou za rok 2021, schvaluje vyřazení
majetku dle přiložených návrhů Ústředních inventarizační komise Města Budišov nad Budišovkou a ukládá
vedoucí finančního a správního odboru předložit radě
města zprávu o provedené likvidaci majetku likvidační komisí, vč. likvidačních protokolů dle předchozího
bodu, v termínu do 30. 6. 2022;
• jmenuje předsedu likvidační komise Ing. Pavla Jílka
a členy Jaroslava Grečmala, Marii Stránskou, DiS.
a Moniku Tóthovou;
• schvaluje Závěrečnou inventarizační zprávu o provedení řádné inventarizace majetku a závazků zřízených
příspěvkových organizací Města Budišov nad Budišovkou k 31. 12. 2021 (MŠ, ZŠ, SVČ, TS a ND);
• schvaluje vyřazení majetku dle přiložených návrhů
Ústředních inventarizačních komisí jednotlivých příspěvkových organizací (ZŠ, SVČ, TS) a ukládá ředitelům jednotlivých příspěvkových organizací předložit
radě města zprávu o provedené likvidaci majetku likvidační komisí, vč. likvidačních protokolů dle předchozího bodu, v termínu do 30. 6. 2022;
• schvaluje účetní závěrku za rok 2021 zřízených or-
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ganizací Města Budišov nad Budišovkou podle § 5 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování
účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek: Mateřská škola Budišov nad Budišovkou, p.o., Základní škola Budišov nad Budišovkou, p.o., Středisko
volného času Budišov nad Budišovkou, p.o., Tecchnické služby města Budišov nad Budišovkou, p.o., Národní dům Budišov nad Budišovkou, p.o. dle přiložených
materiálů;
schvaluje vyhodnocení plnění závazných ukazatelů,
hmotné zainteresovanosti a rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací města – MŠ, ZŠ,
SVČ, TS a ND za rok 2021 dle přiložených materiálů;
schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti TeSport
Budišov nad Budišovkou, s.r.o. za období od 1. 1. 2021
do 31. 12. 2021, ve které byl vykázán účetní zisk ve výši
6 153,62 Kč, schvaluje převedení tohoto účetního zisku do nerozděleného zisku minulých let a bere na vědomí novou výši nerozděleného zisku 176 181,61 Kč;
ukládá jednateli TeSportu předložit zprávu o výnosech
z pronájmu reklamních ploch za období 2017-2021
a předpokladu pronájmu pro rok 2022 v termínu do
konce června;
schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Lesy Budišov nad Budišovkou, s.r.o. za období od 1. 1. 2021
do 31. 12. 2021, ve které byl vykázán účetní zisk ve
výši 21 409,59 Kč, schvaluje použití zisku k úhradě
ztrát minulých let, schvaluje použití rezervního fondu
ve výši 20 000 Kč k úhradě ztrát minulých let a bere na
vědomí, že nová výše neuhrazené ztráty minulých let
činí -1 978 859,73 Kč;
schvaluje přiloženou smlouvu o poskytnutí dotace ve
výši 50 000 Kč na zabezpečení akceschopnosti JSDH
Budišov nad Budišovkou, kategorie JPO II mezi poskytovatelem Moravskoslezským krajem Ostrava a příjemcem Městem Budišov nad Budišovkou a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy;
stanovuje na základě § 102, odst. 2 písm. j) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů stanovuje celkový počet zaměstnanců města v městském úřadu ve výši 18;
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 17 pro rok 2022 ve
výdajové části rozpočtu ve výši 199 947 Kč (ÚZ 90002):
0000 – 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze SF
					
+ 199 947 Kč
6409 – 6901 – Nespecifikovaná rezerva
					
+ 199 947 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 18 pro rok 2022
ve výdajové části rozpočtu ve výši 9 484 910 Kč
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby + 9 484 910 Kč
2212 – 6121 – Budovy, haly a stavby + 9 484 910 Kč

66. jednání RM dne 22. dubna 2022
(přítomno všech 5 členů rady města,
další přítomní: MěÚ – Ing. Hana Dlouhá,
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
• schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s., věcným břemenem budou zatíženy pozemky ppč. 3568/24 a 3568/8 k.ú.
Budišov nad Budišovkou, věcné břemeno se bude
zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 2 000 Kč
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+ DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
• schvaluje odstoupení od Smlouvy o dílo uzavřené dne
5. 1. 2022 mezi městem Budišov nad Budišovkou a firmou ALFAKONT s.r.o., IČ: 09708791, z důvodu nepřevzetí staveniště, dle bodu 4. 2 Smlouvy o dílo;
• schvaluje přiloženou smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi ČR – Hasičským záchranným sborem
MSK Ostrava a Městem Budišov nad Budišovkou, jejímž předmětem je movitý majetek uvedený v příloze
v účetní hodnotě 256 611,91 Kč a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy;
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 19 pro rok 2022
v příjmové a výdajové části ve výši 816 187,23 Kč:
○ v příjmové části rozpočtu
0000 – 4116 – Ostatní neinvest. přijaté transfery ze
SR (EP)
+ 693 759,16 Kč
0000 – 4116 – Ostatní neinvest. přijaté transfery ze
SR (NP)
+ 122 428,07 Kč
○ ve výdajové části rozpočtu
3111 – 5336 – Neinvestiční transfery zřiz. přísp org.
(EP)
+ 693 759,16 Kč
3111 – 5336 – Neinvestiční transfery zříz. přísp. org,
(NP)
+ 122 428,07 Kč

• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 20 pro rok
2022 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši
199 440,30 Kč:
○ v příjmové části rozpočtu
0000 – 4111 – Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokl. spr.
+ 199 440,30 Kč
○ ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva (bez ÚZ)
					
+ 199 440,30 Kč
• doporučuje zastupitelstvu města schválit Základní
škole Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace použití nespotřebované části investiční dotace s vyúčtováním ve výši 35 760,27 Kč na
pořízení zálohovacího systému;
• doporučuje zastupitelstvu města na základě předchozího bodu tohoto usnesení uložit Základní škole
Budišov nad Budišovkou vyúčtování investiční dotace
v celkové výši 150 000 Kč na pořízení kotle a zálohovacího systému;
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 21 pro rok 2022
ve výdajové části rozpočtu ve výši 18 500 Kč:
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby
- 18 500 Kč
3412 – 6121 – Budovy, haly a stavby
+ 18 500 Kč

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.
25. zastupitelstvo města konané dne 1. června 2022
(přítomno: 12 členů zastupitelstva města,
omluveni: Alois Bečica, Mgr. Ivana Tomandlová, Desanka Sekerková, Mgr. Natálie Jaššová – příchod 16:15, Roman Pecník – příchod 16:30,
další přítomní: MěÚ – Miroslava Zatloukalová, Ing. Hana
Dlouhá,
jednání řídil: Ing. Patrik Schramm, starosta města)
V souladu s § 84 zákona o obcích zastupitelstvo:
• jmenuje předsedu komise pro přípravu návrhu usnesení Ing. Pavla Brodského a členy Bc. Josefa Poljaka
a MUDr. Věru Mikulíkovou;
(10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• jmenuje ověřovatele zápisu Ing. Rostislava Kyncla
a MUDr. Zdeňka Flatanovského;
• ověřuje soulad Změny č. 1 územního plánu Budišova
nad Budišovkou s Politikou územního rozvoje České
republiky, s územně plánovací dokumentací vydanou
Moravskoslezským krajem, se stanovisky dotčených
orgánů nebo výsledkem řešení rozporů a se stanoviskem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje – dle
přiloženého odůvodnění Změny č. 1 územního plánu
Budišova nad Budišovkou;
(10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• Mgr. Natálie Jaššová se omlouvá za pozdější příchod
• vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební

•
•
•

•

•

zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 ve
spojení s § 55a stavebního zákona, § 13 a přílohy č.
7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, § 171-174 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 1
územního plánu Budišova nad Budišovkou;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
schvaluje OZV o nočním klidu;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
schvaluje OZV o regulaci hlučných činností;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
schvaluje Základní škole Budišov nad Budišovkou,
p.o. použití nespotřebované části investiční dotace ve
výši 35 760,27 Kč na pořízení zálohovacího systému;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
ukládá Základní škole Budišov nad Budišovkou předložit finančnímu a správnímu odboru vyúčtování investiční dotace v celkové výši 150 000 Kč na pořízení kotle a zálohovacího systému do konce roku 2022;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
schvaluje výsledek výběrového řízení – nabídku ČSOB
a.s. Praha na poskytnutí dlouhodobého investičního
úvěru na financování investiční akce „Lyžařský areál
Horní Guntramovice – technická infrastruktura a koncová zařízení“ v období 2022-2038 ve výši 13 500 000 Kč;
(10 pro, 1 proti – MUDr. Zdeněk Flatanovský, 0 se zdrželo)
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• schvaluje Smlouvu o úvěru na sjednaný účel „Lyžařský areál Horní Guntramovice – technická infrastruktura a koncová zařízení“ dle přílohy a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy;
(10 pro, 1 proti – MUDr. Zdeněk Flatanovský, 0 se zdrželo)
• Roman Pecník se omlouvá za pozdější příchod
• schvaluje převod pozemků z majetku města v k. ú.
Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 4740 ost. plocha o výměře 281 m2 p. D. R.
za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2
parcela č. 3568/5 ost. plocha část o výměře cca 10 m2
p. O. N. za kupní cenu 350 Kč/m2
parcela č. 3568/24 ost. plocha část o výměře cca 15 m2
společnosti 1. opavské realitka za kupní cenu 300 Kč/m2;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje převod pozemku z majetku města v k. ú.
Guntramovice:
parcela č. 108/2 ostatní plocha část o výměře cca. 1 500
m2 p. M. V. za kupní cenu ve výši 380 Kč/m2 + DPH;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje převod pozemku z majetku města v k. ú.
Podlesí nad Odrou:
parcela č. 5/1 ostatní plocha část o výměře cca 120 m2
manželům L. a S. Š.za kupní cenu 130 Kč/m2;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• neschvaluje převod pozemků z majetku města v k. ú.
Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 61/2 ost. plocha část o výměře cca 90 m2
parcela č. 756 TTP o výměře cca 1 941 m2;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje výkup pozemku do majetku města k. ú. Bu-

•

•

•

•

•

•

dišov nad Budišovkou:
parcela č. 128/6 a 128/5 ost. plocha část o výměře cca.
15 m2 od 1. opavské realitky s.r.o. za kupní cenu 300
Kč/m2;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
schvaluje závazek města na dofinancování rozdílu
mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou
dotací na akci Rekonstrukce hasičské zbrojnice Budišov nad Budišovkou do plné výše z vlastních zdrojů;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
schvaluje výši dotací na obnovu exteriéru památkově
významných staveb na území města Budišov nad Budišovkou pro rok 2022 dle přiloženého materiálu;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
revokuje své usnesení číslo 5/20Z/2021, že schvaluje
Memorandum o spolupráci mezi Odborem pro sociální
začleňování Ministerstva pro místní rozvoj ČR a městem Budišov nad Budišovkou;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
schvaluje upravené Memorandum o spolupráci
mezi Odborem pro sociální začleňování Ministerstva
pro místní rozvoj ČR a městem Budišov nad Budišovkou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
odvolává ke dni 1. 6. 2022 z funkce vedoucího strážníka městské policie Budišov nad Budišovku p. Jaroslava Grečmala;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
pověřuje od 1. 6. 2022 do 31.12.2022 vedením městské policie Budišov nad Budišovkou strážníka p. Jaroslava Stadlera.
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

Stáž ve Švédsku v rámci projektu
„Společným úsilím k vyšší kvalitě vzdělávání“
V rámci projektu Společným úsilím k vyšší kvalitě vzdělávání byla jako jedna z klíčových aktivit naplánována cesta
do Švédska s aktivní účastí pedagogických pracovníků,
jejímž hlavním cílem má být seznámení s tamním systémem vzdělávání, návštěva škol a přímá účast pedagogů
ve vyučovacích hodinách, dále sdílení praxe se zahraničními školami a implementace poznatků do vlastní výuky.
Vše je směřováno hlavně na inkluzivní vzdělávání, neboť
Švédsko má integrováno velké množství imigrantů.
Ve druhém květnovém týdnu jsme se tedy zúčastnili pracovní zahraniční stáže ve Švédsku. Naši základní školu
reprezentovala paní ředitelka společně se svou zástupkyní a ještě jedním pedagogem, z mateřské školky, která
je v projektu také partnerem, jely dvě paní učitelky a za
město, které je nositelem celého projektu, se účastnil
místostarosta, jenž má celý projekt od začátku na starost.
Ve Švédsku jsme postupně navštívili školy ve městě Lessebo, které se nachází na pevnině a také v Borgholmu,
kde jsme byli po celou dobu ubytováni.
Borgholm se nachází na ostrově Öland, kde má také své
letní sídlo švédská královská rodina. Tento ostrov je specifický slunečným, větrným počasím, které bylo pro nás
neobvyklé a chladné, ačkoli pro ně právě začínala letní
sezóna.
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Stáž byla zaměřena mj. i na inkluzivní vzdělávání žáků
se speciálně vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do
běžného vzdělávacího procesu. Získané poznatky chceme co nejefektivněji využít ve vlastní praxi. Švédsko bylo
zvoleno jako jedna ze skandinávských zemí, jehož vzdělávací systém bývá dáván za vzor ostatním zemím. Hlavními znaky švédského vzdělávacího systému jsou velká
flexibilita a organizace výuky, hodnotící systém, vedení
dětí k vlastnímu rozhodování, samostatnosti, rozvíjení
kritického a praktického myšlení.
Velký důraz je kladen na demokratické hodnoty a výchovu k toleranci k ostatním lidem, národům, kulturám i náboženstvím. Je zde vidět velká podpora tělesně a duševně handicapovaných, národnostních menšin a imigrantů.
Měli jsme možnost zúčastnit se vzdělávání dětí od nultého přípravného ročníku až po devátou třídu. Viděli jsme
vybavení, prostory a seznámili jsme se s náplní práce
učitelů. Velmi nás zaujalo, že odborné předměty (např.
hudební výchovu, dílny - kovářství) učí externí odborníci.
Rovněž vybavenost školy a zejména praktických učeben
je na vysoké úrovni. Výhodou pro děti je i to, že nemusí
do školy nosit žádné učebnice či pomůcky, výuka probíhá
z velké části na počítačích a každý žák má bezplatně od
školy zapůjčen vlastní notebook. Zajímavostí také je, že
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ve škole žáci používají při psaní pouze obyčejné tužky,
propisky nebo pera jsou zde raritou.
Odpolední program stáže byl bohatý i na poznávání krásného ostrova Öland. Měli jsme možnost podívat se na severní a jižní část ostrova. Navštívili jsme majáky, větrné
mlýny, hrad Borgholm, potopený vrak lodi i trolí les s prapodivně pokroucenými stromy vlivem větru.
Stáže se zúčastnilo cca 100 pedagogů z celé České republiky. Díky tomu jsme mohli sdílet své názory, dojmy
a zkušenosti ze své praxe a stáže. Mnozí z nás mezi
sebou navázali přátelské vztahy a do budoucna bychom
rádi pokračovali v další spolupráci a uskutečnili např. vzájemné návštěvy škol či školek za účelem sdílení dobré
praxe.

Projekt SPOLEČNÝM ÚSILÍM K VYŠŠÍ KVALITĚ
VZDĚLÁVÁNÍ CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016361
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt přispívá ke zvyšování kvality inkluzivního
vzdělávání. Do činnosti škol budou zapojeny personální podpory školních asistentů a sociálního pedagoga, bude prohloubena spolupráce MŠ a ZŠ, zrealizujeme veřejné diskusní besedy a poznáme dobrou
praxi v rámci studijních cest.
Za kolektiv účastníků stáže
Ing. Pavel Jílek, místostarosta

Výsadba stromů v Guntramovicích

V jarních měsících tohoto roku byla provedena výsadba
stromů v rámci projektu „Revitalizace obce Budišov nad
Budišovkou“ v rámci výzvy NPŽP 4/2021 k předkládání
žádostí v rámci Národního programu životního prostředí.
Jednalo se o výsadbu listnatých stromů na Červeném
kopci v Guntramovicích u kaple a Cesty česko-německého porozumění. Vysázeny byly tyto druhy stromů: 6
ks lípa srdčitá, 1 ks dub zimní, 15 ks hloh obecný, 34 ks
javor klen a 27 ks bříza bělokorá.
Cílem projektu je zlepšení životního prostředí v obcích
a jejich okolí prostřednictvím podpory výsadby stromů,

která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality
ovzduší a k zadržování vody. Výsadba byla provedena
v rámci akce Sázíme budoucnost dobrovolnickou formou
společností Zeměles z. s., Česká Lípa.
Odborný posudek vypracovala Ing. Alena Polcarová.
Celkové výdaje projektu činily 249 555 Kč, z toho dotace ze SFŽP 100 %.
Ing. Kateřina Bečicová

Krajina břidlice se stává desátým národním geoparkem

Rada národních geoparků na svém jarním zasedání jednomyslně rozhodla o tom, že Geopark Krajina břidlice
splňuje všechny požadavky pro přiznání statusu „národní
geopark“. Toto rozhodnutí následně posvětila i ministryně životního prostředí Anna Hubáčková. Tento výsledek
je završením mnohaleté spolupráce obcí, neziskových
organizací i fyzických osob na části území pohoří Nízký
Jeseník. Unikátnost Krajiny břidlice spočívá v pohornic-

ké krajině, která vznikala těžbou břidlice po dobu několika staletí. Břidlicové hornictví zanechalo jedinečný otisk
v krajině – třpytivé odvaly břidlic a ruiny hornických staveb v okolí jámových a stěnových lomů. Mystické kouzlo
nabízejí desítky starých dolů na břidlici, ohromujících dokladů lidské práce. Podzemí ukrývá dlouhé klenuté chodby vyskládané z břidlic, malé i nepředstavitelně velké dobývací komory, kilometry vyražených štol.
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„Mám radost, že mohu udělit certifikát desátému národnímu geoparku v České republice. Těší mě to o to více,
že jde o skvělý příklad naplňování Charty národních geoparků, kdy díky systematické spolupráci místních subjektů dochází k příkladné péči o geologické a další přírodní
i kulturní dědictví a zároveň k prohlubování identity místních obyvatel s geoparkem,“ říká ministryně životního
prostředí Anna Hubáčková.
Martina Pásková, předsedkyně Rady národních geoparků, komentovala zrození desátého národního geoparku
v Česku takto: „Profesionalita a zápal týmu Geoparku
Krajina břidlice nenechaly nikoho z členů Rady na pochybách, že se jedná o velice životaschopný projekt, který
bude v budoucnu inspirovat již existující české a možná
i zahraniční geoparky.“
„Získání statusu národní geopark je ocenění práce mnoha lidí. Vznikem spolku Krajina břidlice v roce 2019 se
podařilo sjednotit roztříštěné propagační aktivity v oblasti
Nízkého Jeseníku. Základními principy fungování spolku
je spolupráce a vzájemná podpora,“ uvedla Alena Zemanová, Krajina břidlice, z.s.
Území Krajiny břidlice se nachází na severovýchodě
České republiky, na ploše pohoří Nízký Jeseník. Severozápadní okraj geoparku lemuje pohoří Hrubý Jeseník, jihovýchodní sníženina Moravská brána. Severovýchodní
okraj je vymezen městem Opava a jihozápadní městem
Olomouc. Územní vymezení geoparku odráží především
lokalizaci těžby a zpracování pokrývačské břidlice, zahrnuje však také Bruntálskou vrchovinu. Mezi jeho nejatraktivnější lokality patří Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou, zpřístupněná důlní díla – Raabova štola v Zálužném u Vítkova a Flascharův důl u Oder a venkovní
geologické expozice v Odrách a Vítkově. Pohornická krajina je protkána téměř stovkou kilometrů naučných stezek
vedených kolem starých dolů a odvalů z odpadní břidlice.
Vedou kolem starých dolů, odvalů z odpadní břidlice, táhnou se po hřebenech náhorní plošiny Nízkého Jeseníku,
kličkují po březích hlubokých údolí řek Odry a Moravice.
Rozmanitost přírody společně s pozůstatky po hornické
činnosti nabízí návštěvníkům útočiště příjemné zklidnění
a aktivní odpočinek.
„Záleží teď na nás, na lidech v Krajině břidlice žijících,
jestli se pokusíme přírodu trochu pozastavit a dochované
relikty po bývalé těžbě ochráníme, seznámíme veřejnost
s překotným a mnohdy i tragickým vývojem oblasti. Jestli
povzbudíme hrdost místních obyvatel na svou domovinu,
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příchozím návštěvníkům ukážeme krásy a zajímavosti
Krajiny břidlice,“ uvedla Alena Zemanová, Krajina břidlice, z. s.
Avšak Krajina břidlice není výjimečná jen těžbou břidlic. Ještě před necelými dvěma miliony lety byly v severní části geoparku aktivní vulkány, jedny z nejmladších sopek v naší zemi. Dochované kuželovité vrcholy
vyhaslých stratovulkánů jsou dominantami Bruntálska.
Sopečnou krajinu dotváří těžbou odhalené lávové proudy a sopečné pumy povalující se volně v krajině. Přírodní
památky Velký Roudný, Malý Roudný, Uhlířský vrch, Venušina sopka a Razovské tufity jsou v kombinaci s vodní
plochou přehrady Slezská Harta vítaným zpestřením při
pobytu v poklidné krajině.
Lidé, kteří v Krajině břidlice žijí, často neznají pohnutou
historii své domoviny a pohornickou krajinu vnímají jako
všední a zanedbanou. Aktivní prezentací, terénními exkurzemi, přednáškami či pořádáním tematických akcí
jsou v návštěvnících i obyvatelích regionu vyvolávány
prožitky zvyšující nejen znalosti, ale především kladný
vztah k oblasti Krajiny břidlice.
„Krajina břidlice měla dlouhodobý vývoj, první projekty
vznikaly na Budišovsku, Vítkovsku a Odersku, dnes již
aktivně spolupracuje také Jakartovicko, Bruntálsko a další. Podařilo se nám také založit vědeckou radu vedenou
odborníky na geologii, historii, cestovní ruch, přírodu,
hornictví, stavební a technické památky. Skvělý kolektiv
lidí, který nadšeně pracuje po zaměstnání ve svém volném čase. Stejně je to i se členy spolku. Jsme vlastně na
začátku a čeká nás hodně zajímavé práce,“ uvedl Lumír
Moučka, Krajina břidlice, z. s.
Ing. Patrik Schramm,
člen výboru spolku Krajina břidlice
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ZPRÁVY MĚSTSKÉ POLICIE

Některé události řešené Městskou policií v Budišově n/B.
v měsíci březen a duben 2022
1. 3. 2022 – 16.20 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou městské policie řešen dopravní přestupek
parkování v zákazu zastavení na ul. náměstí
Republiky. Řidič osobního vozidla zde neoprávněně parkoval na místě, kde je zakázáno
zastavení a stání, a to ve vzdálenosti kratší jak
5 metrů před přechodem pro chodce. Za uvedený přestupek mu byla udělena bloková pokuta.
4. 3. 2022 - 18.50 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou na
ul. Gen. Svobody zjištěn dopravní přestupek, parkování v zákazu stání. Řidič nákladního vozidla zde parkoval v místě, kde je to zákonem zakázáno, kdy nedodržel
průjezdnost vozovky, a to 3 metry pro každý jízdní pruh.
Na vozidlo byla proto umístěna Výzva pro nepřítomného
řidiče motorového vozidla s termínem dostavení se na
služebnu MP k jeho projednání. Jelikož se řidič v tomto
termínu nedostavil, byl tento přestupek předán k projednání příslušnému správnímu orgánu. Případ byl strážníky zadokumentován.
8. 3. 2022 - 09.30 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou na
ul. nám. Republiky odchycen volně pobíhající pes, který
byl následně umístěn do městského útulku, a přestupek
byl následně řešen s majitelem psa při jeho vyzvednutí.
10. 3. 2022, 26. 3. 2022 (3x)
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou na
ul. K Hubertovi řešen dopravní přestupek, parkování
v zákazu stání. Řidič osobního vozidla zde nerespektoval dopravní značení a parkoval v zákazu stání vozidel
na pozemní komunikaci. Za uvedený přestupek mu byla
udělena bloková pokuta.
14. 3. 2022 - 11.43 hod.
Přijala hlídka oznámení od oznamovatele, že na ul. B.
Smetany na jeho zahradu vnikl pes jeho souseda. On ho
zahnal zpět, ale požaduje, aby se sousedem hlídka promluvila a aby si psa zajistil. Hlídka následně kontaktovala souseda oznamovatele, a ten jí sdělil, že pes prolezl
dírou v plotě, kterou již zajistil, a přislíbil, že se to již nebude opakovat. Případ byl strážníky zadokumentován.
15. 3. 2022, 24. 3. 2022, 26. 3. 2022, 30. 4. 2022
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou
na ul. K Hubertovi řešen dopravní přestupek parkování
v zákazu vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou
tabulkou mimo vozidla s povolením Městského úřadu.
Řidič osobního vozidla zde nerespektoval dopravní značení zákazu vjezdu všech motorových vozidel umístěné
na této komunikaci, kdy neměl patřičné povolení a za
uvedený přestupek mu byla udělena bloková pokuta.

16. 3. 2022 a 19. 3. 2022
při kontrole veřejného pořádku ve městě byl
hlídkou na ul. Dvorecká řešen dopravní přestupek v zákazu vjezdu všech motorových
vozidel s dodatkovou tabulkou, vjezd pouze
na povolení Lesů České republiky. Řidič osobního vozidla zde nerespektoval dopravní značení zákazu vjezdu všech motorových vozidel
umístěné na této komunikaci, kdy neměl patřičné
povolení a za uvedený přestupek mu byla udělena
bloková pokuta.
17. 3. 2022, 27. 3. 2022 (4x), 28. 3. 2022
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou na
ul. Zahradní řešen dopravní přestupek parkování v zákazu stání. Řidič osobního vozidla zde nerespektoval
dopravní značení a parkoval v zákazu stání vozidel na
pozemní komunikaci. Za uvedený přestupek mu byla
udělena bloková pokuta.
19. 3. 2022 – 14.15 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou na
ul. Zahradní řešen dopravní přestupek parkování v zákazu stání. Řidič osobního vozidla zde nerespektoval
dopravní značení a parkoval v zákazu stání vozidel na
pozemní komunikaci. Za uvedený přestupek mu byla
udělena bloková pokuta.
22. 3. 2022 - 14.10 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou na
ul. Halaškovo náměstí řešen dopravní přestupek nedovolené telefonování za jízdy. Řidička osobního vozidla
se zde dopustila dopravního přestupku tím, že při řízení
vozidla držela v ruce telefonní přístroj. Za uvedený přestupek jí byla udělena bloková pokuta a zápis dvou bodů
do karty řidiče.
24. 3. 2022 - 9.35 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou na
ul. Halaškovo náměstí řešen dopravní přestupek parkování v hranici křižovatky. Řidič osobního vozidla zde
nerespektoval zákaz parkování v křižovatce, a to ve
vzdálenosti kratší jak 5 metrů od hranice křižovatky. Za
uvedený přestupek mu byla udělena
25. 3. 2022 - 15.30 hod.
Přijala hlídka MP oznámení od oznamovatelky, že na
ul. Partyzánská je uvolněný poklop kanalizace a hrozí
nebezpečí zranění. Hlídka na místě zjistila, že se jedná
o kanálový poklop umístěný uprostřed chodníku před panelovým domem, a není možno ho ihned spravit. Proto
byl o této skutečnosti informován ředitel TS Budišov, který zajistil zabezpečení tohoto poklopu, aby zde nedošlo
ke zranění, a následnou opravu. Případ byl strážníky
zadokumentován.
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27. 3. 2022 – 16.30 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byla hlídkou na
ul. 9. května zjištěna rozbitá výplň okna na zadní straně
budovy smuteční síně. O tomto zjištění byl ihned informován ředitel TS Budišov, který zajistil opravu této poškozené výplně, tak aby se zabránilo neoprávněnému
vniknutí do tohoto objektu. Případ byl strážníky zadokumentován.
28. 3. 2022 – 18.21 hod.
Přijala hlídka MP oznámení od oznamovatelky, že na
ul. Halaškovo náměstí dochází k napadání přítomných
osob jednou ženou. Po příjezdu hlídky MP na místo bylo
zjištěno, že se zde již nachází hlídka OO PČR Vítkov,
která již agresivní ženu uklidnila, a celou věc si převzala
k dalšímu řešení. Případ byl strážníky zadokumentován.
30. 3. 2022 – 17.08 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou
v areálu Discgolf parku na ul. Nábřeží, řešen dopravní
přestupek, nerespektování zákazu vjezdu všech vozidel
v obou směrech do tohoto parku. Řidič osobního vozidla
zde nerespektoval uvedené dopravní značení zákazu
vjezdu všech vozidel v obou směrech, kdy mu za uvedený dopravní přestupek byla udělena bloková pokuta.
30. 3. 2022 – 21.05 hod.
Přijala hlídka oznámení od oznamovatelky, že se na ul.
ČSA v její zahradě nachází její bývalý přítel, který jí vypouští z kotce jejího psa, a odmítá tuto zahradu opustit. Po příjezdu hlídky MP na místo seděl bývalý přítel
oznamovatelky na zahradě, kdy měl u sebe jejího psa.
Tento muž byl hlídkou MP vyzván, aby opustil tuto zahradu a odevzdal majitelce jejího psa. Toto tento muž učinil
a dobrovolně zahradu opustil. Jelikož nedošlo k žádné
škodě na majetku ani na zdraví, byla tato věc řešena domluvou a případ byl strážníky zadokumentován.
31. 3. 2022 – 21.04 hod.
Přijala hlídka MP oznámení od oznamovatele, že na ul.
Nábřeží je u jednoho domu otevřená garáž. Po příjezdu
hlídky MP na místo bylo zjištěno, že tato garáž má úplně
otevřené dveře, je plná nářadí a jiných věcí včetně osobního vozidla. Hlídce se podařilo zjistit, komu tato garáž
patří, a proto kontaktovala majitele, který se k ní dostavil
a následně si ji zajistil. Nebylo zjištěno žádné poškození

ani odcizení věcí a poté hlídka z místa odjela. Případ byl
strážníky zadokumentován.
7. 4.2022 – 10.05 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou řešen dopravní přestupek jízda v protisměru jednosměrné
ulice na ul. Hřbitovní. Řidič nákladního 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.
7. 4. 2022 – 10.05 hod.
Přijala hlídka MP oznámení od oznamovatelky, že na ul.
Berounská u panelového domu někdo k popelnicím skládá velkou hromadu železného šrotu. Po příjezdu hlídky
na místo bylo zjištěno, že si zde jeden z obyvatelů tohoto domu skládá železný šrot, který dostal od jiného
obyvatele a ten bude zítra odvážet do sběrny. Hlídkou
byl upozorněn, že si nemůže odkládat tento železný šrot
u popelnice, a musí ho z místa odklidit. Toto jmenovaný
uposlechl a zajistil jeho odklizení. Celá věc byla na místě
vyřešena domluvou a případ byl strážníky zadokumentován.
26. 4. 2022 – 12.08 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení od OO PČR Vítkov, že v katastru silnice Stará Dvorecká v lese u této silnice byl nahlášen nález nevybuchlé munice. Hlídka MP
po příjezdu místo zajistila páskou a vyčkala na příjezd
PČR, která si zde celou věc převzala k dalšímu šetření.
Případ byl strážníky zadokumentován.
28. 4. 2022 – 16.05 hod.
Přijala hlídka MP oznámení od oznamovatele, že na ul.
Partyzánská leží na chodníku nějaký muž, který spadl
z motokola. Hlídka MP na místě zjistila, že tento muž je
po pádu zraněn na hlavě, kdy krvácí. Po tomto zjištění
byla na místo ihned přivolána sanitka RZS Vítkov, která
si tohoto muže převzala. Na místo se rovněž dostavila
hlídka OO PČR Vítkov a DI PČR Opava, kteří si celou
věc převzali k dalšímu šetření. Motokolo bylo na žádost
PČR umístěno na služebnu MP Budišov nad Budišovkou
a případ byl strážníky zadokumentován.
Grečmal Jaroslav
vrchní komisař, vedoucí strážník MP

TESPORT

Novinky ze společnosti TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o.
Tepelné hospodářství
Není překvapením, že hlavním tématem léta bude, jak
se bude topit příští zimu a kolik to bude stát. Když budu
konkrétní ve vztahu k tepelnému hospodářství, které pro
naše město zajišťuje TeSport, tak zde stále platí to, co
jsem psal v minulých číslech. TeSport má u svého dodavatele plynu zafixovanou cenu do konce roku 2023 a prozatím nic nenasvědčuje tomu, že by se tyto smluvní závazky měly měnit. Cenová kalkulace platná pro rok 2022,
kterou odběratelé obdrželi koncem roku 2021, tak proza-
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tím zůstává v platnosti. Stejná tak zůstává i výše záloh
za teplo. Nikdy ale neříkej nikdy, kdo ví, co se v dnešní
krajně nejisté době může stát. Pokud by se snad s cenou za teplo mělo něco dít, tak určitě budeme odběratele
tepla včas informovat o změně situace. I tak je ale namístě apelovat na všechny odběratele, aby se připravili
na zdražování. Každá fixace energií jednou končí, a co
se bude dít v dalším období, lze těžko říci, ale tak nějak
všichni tušíme, že dobré to nebude. Připlatíme si všichni,
ať už topíme čímkoliv.

BUDIŠOV SKÝ ZP RAVODAJ

Co se týče provozních záležitostí, před realizací je rekonstrukce kotelny B1 na ul. Křivá: dvacet let staré kotle budou vyměněny za nové a vzhledem k zateplení vytápěných objektů na náměstí dojde i k poměrně výraznému
snížení výkonu. Modernější kotle a menší výkon rovná

se úspory za palivo. Spuštění nové kotelny je v plánu začátkem září.
Ing. Slavomír Jaššo
jednatel společnosti

ŠKOLSTVÍ

Mezinárodní den Romů
Na začátku měsíce dubna jsme se při příležitosti Mezinárodního dne Romů, které organizovalo v našem městě
Centrum inkluze, o. p. s., s jednotlivými ročníky účastnili také výstavy, která je tématu věnována. Žáci mohli
zhlédnout panelovou výstavu, pro některé třídy byla tato

výstava doplněna o interaktivní výklad pracovníků Muzea romské kultury z Brna. Děkujeme tímto za pozvání
a zajímavé poznatky, které se žáci (i pedagogové) mohli
během akce dozvědět.
Pedagogové ZŠ Budišov nad Budišovkou

McDonald´s Cup
Ve čtvrtek 21. 4. 2022 se naši žáci ze 4. a 5. třídy zúčastnili fotbalového turnaje „McDonald‘s Cup“. Ve skupině,
která měla čtyři týmy, porazili Hradec nad Moravicí 3:1,
Vítkov 3:2 a prohráli se ZŠ Otickou 1:3. Ve své skupině
skončili na druhém místě, ale bohužel z celkového počtu
týmů na turnaji se umístili na třetím, tedy nepostupovém
místě. O nepostupu našich do krajského finále rozhodl
pouhý jediný gól. Děkujeme trenérům TJ Spartak Budišov a rodičům za spolupráci, žákům díky za skvělou reprezentaci školy.
Mgr. Radek Gronych
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Den Země
V rámci tradičního Dne Země, která letos kalendářně vyšla ideálně
na pátek, jsme naši školu zapojili
i do národní akce „Ukliďme Česko!“, díky které jsme aktivně žáky
pátých až devátých ročníků zapojili
do úklidu našeho města. A že nakonec bylo co sbírat! Objevili jsme
i několik černých skládek, starých

hraček, zapomenutých triček, pneumatik nepočítaně… Škoda, že si
lidé přírody neváží, a ač jsou všude
ve městě rozestavěny kontejnery
na nejrůznější druhy odpadu a ač tu
máme funkční sběrný dvůr na Technických službách, je pro některé
mnohem jednodušší vyvézt bordel
za město a „jebnout ho do příkopu“. Jinými slovy se to popsat nedá.
Tak snad si žáci to správné poučení
z akce vezmou.
Nižší ročníky jsme zapojily do naučných aktivit – prvňáčci měli den
v lese pod vedením zkušených lesníků ing. Jana Petera a ing. Josefa
Kluse, druháci obdivovali vozový
park a techniku již zmiňovaných
Technických služeb města Budišov,
třeťáci se zapojili pedagogicky a pro
děti z mateřinky vytvořili v rámci
projektového dne úkoly a hry, které
měly zaručit jisté ekologické povědomí i u nejmladších dětí. Čtvrťáci
se kromě sběru odpadků vydali na
čističku odpadních vod za městem,
kde prakticky viděli, jak to končí,
když spláchnete…
Děkuji tímto panu Odstrčilovi za přípravu projektu a zejména pak pracovníkům technických služeb, kteří
posbíraný nepořádek poctivě svezli.
Natálie Jaššová, ředitelka školy

Už se ničeho nebojíme...
Dne 2. května se družina s vychovatelkami Lenkou
a Zlatkou vydala na průzkum stanice Městské policie
v Budišově.
Strážník pan Milan Kočíř ochotně dětem ukázal policejní
stanici, vysvětlil náplň práce městského policisty a dokonce předvedl i zajímavé vybavení. Dozvěděli jsme se,
jak se odchytávají zatoulaní pejsci, kde jsou dočasně
umístěni a jak funguje třeba takový paralyzér. Na vlastní
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oči jsme také viděli policejní maják i houkačku na služebním voze.
Na závěr nás zavedl do posilovny, kde policisté ladí formu, a ukázal nám, jak funguje kamerový systém v našem městě.
Moc děkujeme za exkurzi a budeme se zase těšit na nějakou další návštěvu.
Zlatka Paprstková a Lenka Andělová
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Exkurze - přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně
V úterý 10. 5. 2022 se žáci 7. až 9. třídy zúčastnili velmi zajímavé exkurze v přečerpávací vodní elektrárně
Dlouhé Stráně, která patří našemu největšímu distributorovi elektřiny, skupině ČEZ. Jako první zastávku měli
žáci v infocentru elektrárny, kde je přivítal pan průvodce krátkým videem o historii a chodu PVE. Následně je
provedl tunelem až k turbínám. I zde pan průvodce sdělil žákům další důležité informace. Poté se žáci vydali
autobusem k první vodní nádrži, která je tou menší a je
níže položená. Pojme až 2 800 hl vody. Dále vyjeli až na

samý vrchol Dlouhých Strání, kde je druhá, vetší vodní
nádrž, která pojme až 3 400 hl vody. Kolem této nádrže je krásná cesta o délce 1,7 km, avšak kolaři a bruslaři zde mají zákaz. Žáci si celou nádrž obešli pěšky
a kochali se krásným výhledem na Praděd a celé široké
okolí. Počasí jim přálo, tak byl výhled opravdu nádherný
jako celá tato exkurze.
Petra Rábková, asistent pedagoga

Exkurze páťáků v Linasetu
Dne 17. 5. 2022 se třída 5. A zúčastnila velmi zajímavé
exkurze v místím podniku Linaset a. s. Děti byly nadšeny, protože to bylo poprvé, kdy měly možnost seznámit
se s tím, jak to v takové firmě „vypadá“. Jak to funguje
ve skutečném provozu. Byly ohromeny velikostí strojů
a jejich finanční hodnotou. Kluci „zasypali“ našeho prů-

vodce nespočtem dotazů ohledně výroby součástek do
aut. Mohli si i některé součástky sami „osahat“. Děkujeme našim průvodcům panu Bečicovi, Andělovi a paní
Haubeltové za zajímavé vyprávění a paní L. Andělové za
zprostředkování exkurze. Těšíme se zase na příště.
Mgr. Radek Gronych, třídní učitel
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Švédské školství z pohledu českého učitele a ředitele
V květnu letošního roku jsem spolu se dvěma kolegy vycestovala na týdenní stáž v rámci projektu Společným
úsilím k vyšší kvalitě vzdělávání do Švédska za účelem
poznat jiné cesty k základnímu vzdělávání. Díky cestovní
agentuře se nám podařilo zakotvit na ostrově Öland ve
městě Borgholm, kde jsme navštívili Slottskolan (škola
pro 6. – 9. ročník) a Viktoriaskolan (0. – 5. ročník), poslední dva dny jsme strávili ve švédském městě Lessebo
a škole s názvem Bikupan (7. – 9. ročník). Od škol v Borgholmu se lišila právě skutečností, že počet žáků, kteří
pocházejí z rodin imigrantů, činí téměř 40 % z celkového
počtu žáků, a mezi žáky byste napočítali více než 20 národností a státních příslušností.

Zpět ale k tomu, co můžete vidět a jak je možné na švédské školství nahlížet. Již po prvním dni návštěvy ve škole
Borgholmu našinci - uvyklému na jiný systém - tak trochu
padá čelist. Žáci nosí do školy pouze školní notebook/
tablet, někteří ani ten ne (a nechávají si ho zamčený ve
skříňce), v hodinách pracují převážně právě na tabletech, není neobvyklé, že se neustále někde něco dobíjí
a nabíjí, že žáci mohou v hodinách „nepracovat“, pokud
nechtějí, nebo se cítí unaveni, že hodiny začínají různě,
žáci se tedy nepotkávají všichni najednou o vymezených
přestávkách, že v hodinách často někdo někam odchází
či přichází, aniž by musel říkat cokoliv učiteli, že učitele
oslovují jménem a tykají si sním, že se občas nechovají
s úctou k vyučujícím, k čemuž se české školství snaží
vést, a tak podobně. Na první pohled tak trochu anarchie, možná bordel, řekli bychom. Ne vše ovšem vypadá
tak, jak se na první stranu jeví, a když se začnete doptávat a zjišťovat, je mnoho věcí, které musíte pozitivně
ohodnotit. Důležitý je ovšem fakt, že zejména mentalita
obyvatelstva, nejen učitelů, je diametrálně odlišná, že
žáci ve svých rodinách vyrůstají za trochu jiných podmínek a že celý sociální systém ve Švédsku školství i rodiny masivně podporuje. A to nejen finančně.
Ale postupně. Základní školství ve Švédsku má 9 postupných ročníků. Tím si je s českým školstvím podobné, ale
to je asi tak jediný znak, který máme společný. Žáci do
školy nastupují v 6 letech – v tomto věku často přicházejí
z mateřské školy, ale nejdou jako u nás do první třídy,
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nýbrž do přípravky, která se snaží děti vést k postupům
a pracovním návykům, které budou potřebovat při školní docházce. Pozitivní je skutečnost, že tento „přípravný
ročník“ je již pro žáky povinný a skutečně žáky na školní
docházku připravuje. U nás jsou přeci jen postupy a systém organizace dne v mateřince odlišné od toho, co pak
děti ve škole čeká.
Žáci během vzdělávání skládají v 3., 6., a 9. ročníku národní testy. Ty jsou stejné pro všechny školy, ale hodnotí
je zpravidla učitelé dané školy. Testy se skládají ve 3.
třídě ze zkoušky ze švédštiny a matiky, dále v 6. ročníku
přistupuje angličtina a v posledním ročníku ještě jedna
zkouška z přírodovědného a sociovědního předmětu.
V devátém ročníku mohou žáci skládat extra zkoušku
ještě z dalšího cizího jazyka.
Už jen skladba zkoušek jasně prokazuje záměr a cílenost švédského školství na priority, kterými jsou mateřský a cizí jazyk, stejně tak matematika. Zde je na místě podotknout, že švédští žáci odmala anglicky vlastně
komunikují a učí se ji tak nějak automaticky – švédské
filmy nejsou dabované, děti hodně sledují různá videa,
písničky a přirozeně tak ke konverzaci a vlastně plynulé angličtině dospějí. Ve Švédsku není problém domluvit
se na ulici anglicky s kýmkoliv. Skutečně. V každém obchodě, na úřadech, ale i tam, kde byste to nečekali, se
nemusíte obávat promluvit anglicky a můžete si být jisti,
že se domluvíte.
Další zvláštností je fakt, že první vysvědčení žáci obdrží
až v 6. ročníku. Děti jsou hodnoceny symboly A/B/C/D/
E/F, přičemž známku „F“ obdrží skutečně jen málokterý žák a znamená, že neuspěl. Úrovně hodnocení jsou
ve školách hodně diskutovány, stát určuje pouze úroveň
„E“, které musí být dosaženo a kdy se tedy jedná o určité
nepodkročitelné minimum, které musí žák prokázat. Dále
je nutné zmínit, že žáci ročník neopakují. Nemohou prostě propadnout. Učitelé i škola se snaží tak dlouho žáka
vést k tomu, aby dosáhl oné minimální úrovně (např.
doučováním, systematickou pomocí speciálním pedagogem apod.), až jí zpravidla dosáhne. Kdo jí nedosáhne,
může pak ještě znovu zkoušky skládat v následujících letech, než bude požadované úrovně dosaženo, jak jsem
pochopila.
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Dalším markantním jevem ve vyučování je odpovědnost
každého žáka za sebe i svůj přístup k vyučování. Zatímco snahou českého pedagoga bude zapojení úplně
všech žáků ve třídě, ve Švédsku se toto na první pohled
neřeší. Učitel často na začátku hodiny napíše plán hodiny, zadá žákům úkoly a oni pak již sami pracují právě na
notebooku. V hodině je na první pohled klid a českému
učiteli padá brada z toho, jak jsou švédští žáci uvědomělí a disciplinovaní. No, při bližším ohledání tomu ale tak
není, takže když projdete učebnu, pak vidíte, že tamten
chlapec má otevřeno na notebooku úplně jiné okno než
to se zadaným úkolem, jiný zase chatuje, blonďatá dívenka sice pracuje a učí se slovíčka, ale přitom má klidně sluchátka na uších a poslouchá hudbu, jiná zase kouká z okna. Nutno podotknout, že takto to probíhá např.
i během testů. Dalo by se říci, že dle zadání pracuje cca
75 až 80 % žáků, těch 20 % k tomu musí být více motivováno – např. učitelem, dalším pedagogem, doučováním a častými rozhovory, čas od času se snaží škola ke
spolupráci přimět i rodiče, ale v tomto ohledu se ne vždy
a vše daří.
To, co jsme ovšem oceňovali my, pedagogové, byl až
stoický klid, s jakým naši švédští kolegové k těmto věcem přistupovali. Oni se nerozčilovali nad tím, že někdo
nepracoval, případně to řešili bokem v separátní místnosti, často pouze domluvou. Učitel tak zůstal emočně
klidný a vyrovnaný, byl k dispozici žákům, kteří o pomoc
požádali.
Často učitelé při zadávání úkolů postupují tak, aby žáci
byli oněmi kreativci, kteří se snaží přijít na řešení daného
úkolu. To bylo zřejmé např. při výchovných předmětech:
např. v dílnách neměli jeden postup pro určitý konkrétní
výrobek, ale žáci dostali jako téma zadáno vytvořit výrobek, který je vystihuje. Bylo jedno, jaký materiál, jaký
postup k tomu zvolí, co našli v dílně, mohli použít. Promyšlenost postupu a zejména zaujetí pro věc, kterou si
sami vymysleli, byla evidentní. Zajímavá přitom byla další skutečnost: k ničemu nebyl jaksi dán návod. Žáci tak
často pracovali s nářadím, které neuměli úplně ovládat,
a mohlo dojít k úrazu. Bezpečák se jistě chytne za hlavu,
když řeknu, že žáci používali nástroje i bez evidentního
poučení, jak se s věcí pracuje – bylo na nich přijít si na
postup, jak daný hoblík či pilku chytit. Chyba v podobě
pořezaného prstu je mj. taky způsob, jak se učit. Samozřejmě učitel dohlížel na to, aby se nikomu nestalo nic

vážného, a pokud bylo potřeba, tak poradil a pomohl.
Z výše popsaného je evidentní, že švédský přístup k výuce a vyučování je prostě jiný. Více se opravdu snaží
zapojit vyšší úrovně myšlení než pouhé opakování a aplikace. Hodiny, které jsme viděli, byly podnětné a inspirativní i pro naši pedagogickou praxi. Ne vše jsme ovšem
hodnotili s takovým nadšením: např. stálé připojení na
tablet či chytrý telefon, a to i na chodbách, kdy žáci často
seděli nad telefony a koukali na videa, pro nás je spíše
varovné než inspirativní. Souvisí s tím i fakt, že spotřeba
elektrické energie zbytečně stoupá (navíc když si člověk
uvědomí, že žáci tablet nepoužívali vždy k výuce…), žáci
si vypěstují nezdravý způsob postoje těla a s digitálními
médii tráví nezdravě hodně času. Mnohem méně se skutečně píše rukou. To byl pro nás, uvyklé na učení děti
vázanému písmu, snad i didaktický šok. Žáci byli také
mnohem méně ve vzájemné interakci během hodiny – to
byl aspekt, který šokoval mne (žáci se spolu v některých
hodinách vlastně vůbec nebavili – ve smyslu společné
diskuze či hovoru k tématu), výuka se v mnohém podobala „frontálce“ doplněné o podstatný podíl samostatné
práce. Učitel prostě působil jako zadavatel úkolu a byl
pak nápomocen při řešení zadání jednotlivcům.
Vrátím se ještě k podpoře systému směrem ke školám
a rodinám. Je obecně známým faktem, že vysoké daňové zatížení ve Švédsku vede k toku financí mj. právě i do
školství. Výhodou je pak fakt, že žáci mají opravdu vše
zdarma. Včetně dopravy, obědů, v naší škole měli dokonce zdarma i snídaně. V každé škole najdete výchovné poradce, jejichž náplní práce je skutečně řešení sociálních a výchovných aspektů vzdělávání, najdete tam
běžně speciální pedagogy, kteří se speciálními postupy
snaží žáky, kteří potřebují extra pomoci, dovést k požadovanému výsledku, jsou tam asistenti či tzv. „helping
teacher“ (pomáhající učitelé), kteří mají pedagogické
vzdělání a bývají společně v hodině s pedagogem, který
např. potřebuje řešit něco s určitým žákem, je tu dokonce i zdravotní sestra, která se stará o zdraví žáků a při
souhlasu rodiče zajišťuje i úkony pro pediatra včetně zajištění povinného očkování. V každé škole najdete bufet,
v Borgholmu se na jeho chodu podíleli i samotní žáci,
kteří tam měli službu, který prodává zejména zdravé svačiny (houska se sýrem, mléko, džus, ovoce), k dispozici
je pak volně pro všechny žáky vždycky čaj nebo voda,
pro učitele káva.
Do státního školství se tak dostávají prostředky, které
pomáhají škole vytvářet prostředí, ve kterém se žákům
líbí, borgholmská škola fungovala zároveň jako komunitní centrum, které bylo 3x týdně otevřené do půl deváté.
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A mimochodem: švédského rodiče by ani nenapadlo dávat dítě do jiné než státní školy. Už právě kvůli penězům,
na které si soukromé školy nemají šanci sáhnout. Švédští rodiče jsou také přesvědčeni o tom, že švédské školy
jsou dobré.
Když se na to podívám ještě z pozice rodiče mladších
žáků, tak např. školní družina je otevřena od 6 do 18 hodin, v případě zaměstnaného rodiče až do 18.30. A pokud je to nutné, je možné zajistit i víkendové či noční
hlídání dítěte. Rodiči se tak velmi usnadňuje možnost
pracovat a neohlížet se na to, kdy musím dítě vyzvednout ze školy.

Ovšem ne všichni rodiče přistupují k vzdělávací instituci
stejně pokorně a vděčně, jak by si systém přál. V tomto jsou si oba světy rovny. Jsou rodiče, kteří se starají,
jsou takoví, kteří na to prostě kašlou. TO se samozřejmě
projevuje na výkonu dítěte, a pokud to dospěje k vážnějšímu stavu, jsou zváni na pohovory do škol. V horších
případech – podobně jako u nás – přebírá chyby žáků
a jejich zákonných zástupců úřad (pravděpodobně něco
na úrovni našeho OSPODu) a jsou řešeny důrazněji nežli pouhou domluvou.
Na závěr dodám, že Švédsko je krásná, čistá země, a až
na logický fakt, že tam bylo podstatně chladněji i větrněji,
tak byl pobyt skutečně velmi hezký. Pro mou praxi i praxi mých kolegů byl 5denní pobyt v tamějších základních
školách inspirativní. Byl pro mne cenným i v nápadech,
které bych ráda uvedla v život na naší základní škole.
Tak snad se podaří.

Projekt SPOLEČNÝM ÚSILÍM K VYŠŠÍ KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016361 je spolufinancován Evropskou unií.
Natálie Jaššová, ředitelka školy

Výlet do Prahy
Po vynucené „covidové“ pauze mohla naše škola opět
začít organizovat plnohodnotné školní výlety, a tak jsme
se žáky 8. a 9. ročníku po dlouhých čtyřech letech zavítali do naší matičky stověžaté, do hlavního města Prahy.
Předem bych chtěl poděkovat Městu Budišovu a KRPŠ
za příspěvky, díky kterým se výletu mohli zúčastnit všichni žáci, kteří o něj měli zájem.

Výlet začal v úterý 24. května brzkým ranním srazem na
vlakovém nádraží v Olomouci. Po příjezdu do Prahy na
nás čekalo ubytování v místní části Žižkov, kde byli žáci
de facto pod dohledem legendárního husitského hejtmana. Na programu výletu bylo navštívení a prohlídka
nejvýznamnějších míst spjatých s naší národní historií.
Tradiční program s cíli jako byly Václavské, Karlovo či
Staroměstské náměstí s orlojem a „Týnským chrámem“,
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Karlův most, Malá strana s dominantou v podobě chrámu
sv. Mikuláše, areál Pražského hradu, rozsáhlý romantický petřínský park aj., jsme si zpestřili i dalšími zastávkami. Vzpomenuli jsme oběť Jana Palacha a vítkovského
rodáka Jana Zajíce, v Resslově ulici, v chrámu sv. Cyrila
a Metoděje, jsme vzdali hold statečnosti československých parašutistů a připomenuli si 80. výročí úspěšného
atentátu na Reinharda Heydricha. V Muzeu československých legií si žáci mohli osahat zbraně z I. světové
války, o skvělou zábavu se postaraly atrakce v Muzeu
fantastických iluzí. Atmosféru večerní osvětlené Prahy
jsme nasáli na Vyšehradě a při následné procházce po
Náplavce. Nutno dodat, žáci byli každý den natolik vyčerpaní, že večer na ubytovně zapomněli i zlobit …
Spolupráce s žáky byla bezproblémová, zvláště pozitivní
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je, že kluci i holky fungovali jako dobrá parta, vzájemně
„se hlídali“ a kluci dokonce jeden večer nachystali grilování, maso pro sebe a své spolužáky připravili samozřejmě také sami. Snad náš výlet alespoň malou měrou
přispěl k uvědomění si příslušnosti k vlastnímu národu,
jeho kulturní identitě, historii a svébytnosti. Pevně věřím, že si všichni žáci společný výlet užili a budou na něj
v dobrém vzpomínat. Na závěr bych chtěl ještě poděkovat kolegyním Evě a Veronice za bezproblémovou spolupráci a skvělou společnou organizaci.
Za zúčastněné pedagogy
Jakub Zatloukal, třídní učitel 9. A

Zdravík ve školce
V rámci projektu Zdraví dětem navštívil děti ze školky kamarád Zdravík.
První příběh, Jak jel Zdravík do ZOO, byl určen pro mladší děti. Hlavním hrdinou byl papoušek Ara Arakanga, který prováděl děti celou ZOO a učil děti rozeznávat exotická zvířata a poznávat stravu, kterou se živí. Pohádka
upevnila u dětí pozitivní vztah ke zvířátkům a přírodě.
Obsahovala mnoho pohybových aktivit, říkadel a básniček.
Druhý příběh, Jak se Zdravík skamarádil s Jedlíkem, byl

určen pro starší děti. Dva kamarádi, Zdravík a Jedlík,
jeli na prázdniny k dědečkovi na farmu. Vysvětlili dětem,
jaké potraviny se pěstují v ČR a odkud jsou exotické druhy ovoce. Vysvětlili původ mléka, masa, vajíček a sýrů.
Doporučili dětem mnoho sportovních aktivit a poradili,
které potraviny jsou zdravé a nezdravé.
Oba příběhy byly zábavné, plné aktivit, ale zároveň také
poučné a dětem se velmi líbily. Na závěr děti obdržely
diplom a omalovánku.
M. Ščurková

Zpívánky s obrázky Josefa Lady
Zpěv je pro děti nejen zábavnou formou učení a trénování paměti, ale také uvolnění a pobavení, které je v dnešní
době velmi důležité. Proto jsme rádi, že nás v naší školce
navštívil dne 8. 4. pan Kamil Čapčuch s výchovně vzdělávacím programem „Zpívánky s obrázky Josefa Lady“.

Děti si poslechly krásné písničky, společně si zazpívaly
a zatančily. Nejznámější dětské písničky byly doprovázeny hrou na kytaru a krásnými barevnými obrázky.
Barbora Pecníková
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Velikonoční tvoření
Velikonoce jsou svátky jara a mládí, a proto se
jednoho odpoledne, a to 12. dubna, v naší mateřské
škole uskutečnilo velikonoční tvoření pro děti a jejich
rodiče. Dalším důvodem bylo, abychom se připravili
na Velikonoce a abychom si vyzdobili naše domovy
vlastnoručně vyrobenými dekoracemi. Pro děti byly
připravené pestré a zajímavé úkoly. Zdobili jsme perníčky,
tvořili z papíru věnce a barevná vajíčka, u ponku jsme
vyráběli zajíčky a kuřátka ze dřeva. Vyzkoušeli jsme si

také tradiční zdobení vajíček voskem, sázeli osení do
květináčů nebo pletli tatar. Celý den se velmi vydařil,
účast byla hojná. Děti byly nadšené a šikovné při tvoření
všech velikonočních ozdob. Své výrobky si poté odnesly
domů.
Za ukázku a pomoc při pletení tatarů (pomlázky) chceme
poděkovat zejména panu Čestmíru Roháčovi a Ing. Petru
Halamíčkovi. Děkujeme za váš čas a za trpělivost. ♥
Bc. Martina Ježová

Čarodějnický rej
lákal malé i velké čarodějnice a čaroděje. Děti si mohly splnit připravené úkoly, staré i mladé čarodějnice
předvedly své tance. Bylo připraveno
občerstvení a nechyběla ani cukrová
vata. Z ohně i symbolické čarodějnice zůstal jen popel a nezbývá než se
těšit zase na příští rok.

V dávných dobách lidé věřili, že
o filipojakubské noci vládly zlé síly
a čarodějnice se slétaly na sabaty.
V Budišově nad Budišovkou se také
uskutečnil jeden takovýto slet. Úderem třetí hodiny odpolední 30. dubna
odstartoval program letošního čarodějnického sletu, který měl hojnou
účast. Nádherný slunečný den při-
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Poděkování patří všem, kteří jste přišli, a hlavně těm, bez kterých by tato
akce vůbec nebyla: KRPŠ, Středisku
volného času, mateřské škole, Pepovi Dvořákovi, hasičskému sboru,
základní škole, technickým službám
a městským lesům.
Markéta Kešeláková
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Den Země
V pondělí 2. května v naší školce proběhl projektový den
s názvem „Den Země“. Dětem se vždy velmi líbí venkovní
aktivity, a tak v rámci dopoledního pobytu na školní
zahradě za pomoci svých učitelek plnily různé úkoly,
které jsme pro ně připravily. Křídami nám rozveselily
chodník, na kterém se rozzářila sluníčka a obrázky
naší planety Země. Poté se z dětí na malou chvíli staly
planety, které obíhají Slunce. Dále si zahrály na badatele
a pomocí lup a mikroskopů pozorovaly, co vše se ukrývá
v hlíně, jak vypadají květy, lístky rostlin a jiné přírodniny.
Na dalším stanovišti poznávaly přírodniny pouze podle

hmatu. Nezapomněli jsme ani na péči o životní prostředí,
a tak si děti připomněly, jak správně třídit odpad a chránit
přírodu. Na závěr si děti vychutnaly zaslouženou sladkou
odměnu.
Lucie Jakelová a Lucie Kadlecová, asistentky MŠ

Dárek pro maminku
Největším dárkem pro každou maminku je, když se jí
narodí dítě. Od té chvíle je každý okamžik, každý den
pro ni krásnější, veselejší, plný překvapení (někdy
i těch méně příjemných).  Jak dítě roste, přichází
další a další okamžiky, na které žádná maminka nikdy
nezapomene. První zoubek, první slovo, první krok…
Časem také první den svého sluníčka v mateřské škole.
Díky různým opatřením byly uplynulé dva roky také tak
trochu „jiné“ i u nás v mateřské škole. O to více jsme
rádi, že se letos opět mohla konat „JARNÍ AKADEMIE“
tak, jak jsme byli zvyklí. Tanečky, písničky a básničky

i hudební pohádku, to vše se děti naučily a nakonec
s láskou předvedly všem maminkám a babičkám za
jejich lásku, péči, pohlazení a za úsměv, který vždy
potěší více než tisíc slov. ♥
Věříme, že vystoupení vašich dětí bylo také právě jedním
z těch okamžiků, na které budete dlouho a s úsměvem
vzpomínat.
Děkuji také všem zaměstnancům mateřské školy za
jejich práci a za srdíčko, které přípravě vystoupení
věnovali.
Bc. Zdeňka Sventková
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Jaro je tady
Mohli byste si myslet, že duben a začátek května budou
ve škole měsíce relativně klidné, pololetí je dávno za
námi, konec školního roku relativně daleko, ale to byste se pletli. U nás se stále něco dělo. Žáci ubytovaní na
Domově mládeže se zúčastnili preventivního programu
Protidrogový vlak ve Studénce a z blízka poznali práci
městských strážníků na oderské služebně.

ve školním kole soutěže o nejlepší podnikatelský záměr. A všichni jsme svým dílem přispěli i k zlepšení životního prostředí v okolí Oder, když jsme se v rámci Dne
Země vydali sbírat odpadky.
Konec měsíce byl v duchu příprav na Školní ples, na
kterém proběhlo slavnostní pasování absolventů. Ples
se opravdu vydařil. Ke skvělé atmosféře přispěla nejen
výborná hudba v podání skupiny Axel, ale také vystoupení našich žáků. Patří se poděkovat všem, kteří se podíleli
na organizaci, a také sponzorům, kteří poskytli opravdu
krásné dary do tomboly. Věříme, že večer byl nezapomenutelným zážitkem nejen pro pracovníky školy, ale i žáky
a jejich rodiče.
Myslím si, že jaro můžeme zhodnotit jako opravdu aktivní, plné, zajímavé i zábavné období, z něhož si všichni
zúčastnění odnesli nejednu milou zkušenost.
Mgr. Jana Kellnerová
ředitelka Střední školy Odry

Maséři absolvovali kurz na lávové kmeny a získali certifikát potvrzující dovednosti nad rámec školního vzdělávacího programu. Navázali jsme spolupráci se slavným
kadeřnickým salónem Vavruškovi v Praze, kde odborný výcvik absolvuje jeden náš nadaný budoucí kadeřník.
Automechanici vyrazili na exkurzi do společnosti TATRA
trucks v Kopřivnici a při této příležitosti navštívili také
Kopřivnické muzeum se sbírkami osobních i nákladních
automobilů. Studenti oboru Podnikání poměřili své síly

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

Naučná stezka K Jezernímu dolu otevřena!
V sobotu 14. května 2022 odpoledne Budišov nad Budišovkou oficiálně otevřel naučnou stezku K Jezernímu
dolu. Toto slavnostní otevření proběhlo za podpory Technostrasy v rámci akce FAJNÉ LÉTO.

Slunečné počasí, jarní příroda, příjemná muzika v podání bluegrassové kapely GOODWILL, přilákalo několik
desítek návštěvníků, kteří se mohli dozvědět zajímavosti
o důlním díle nazývaném Jezerní důl nebo také Rodrigézův hrob. Členové spolku Jezerní důl symbolicky předali
tento důl do rukou zástupců města Budišov nad Budišovkou, kteří už nyní pracují na dalším kroku, a tím je
zpřístupnění samotného Jezerního dolu veřejnosti.
Naučná stezka má formu komiksové hry a jistě bude ideálním cílem pro rodiny s dětmi, což už bylo zřejmé na této
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akci. Nejen pro děti však byl připraven i doprovodný program – štípání břidlicových srdíček, dílničky s malováním
a drátováním na břidlici, fotogalerie, která všem ukázala,
jak vlastně Jezerní důl vypadá, karikaturista Ivan Křemeček, který dal naučné stezce komiksovou podobu, maloval po celé odpoledne portréty malých i velkých návštěv-
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níků, no a v neposlední řadě nesměla chybět hornická
svačinka, opékání špekáčků a další dobré jídlo a pití.
Pokud jste nestihli slavnostní otevření stezky, nezoufejte, vyrazte kdykoliv na výlet do Krajiny břidlice – krajiny
příběhů a komiksovou naučnou stezku si můžete projít
sami…
Kamila Kohoutková

Olympiáda rybářského kroužku
Dne 21. 5. 2022 proběhla na dětském rybníku v Budišově nad Budišovkou rybářská olympiáda dětí, které dochází v tomto školním roce do
rybářského kroužku.
Olympiády se zúčastnilo šest dětí ve
věku 7 až 15 let. Děti nakonec zúročily znalosti ve čtyřech disciplínách
(chytání ryb, poznávání ryb, živočichů a rostlin našich vod a v technických dovednostech), které se naučily v rybářském kroužku.
Co se týká umístění, tak nejlíp si vedl

Matěj Říha, který skončil na prvním
místě, na druhém místě skončil Matěj Novák a třetí místo obsadil Václav
Demel.
Pro všechny děti byly nachystané
hodnotné ceny a tímto bych chtěl
moc poděkovat p. Hutníkovi, p. Šindelářovi a p. Pavelkovi za peněžní
příspěvky na tak hezké ceny.
S pozdravem a Petrův zdar
František Vymětalík
vedoucí rybářského kroužku
Budišov n. B.

Otevírací doba knihovny v červenci a v srpnu
Pondělí: 9:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Pátek:
ZAVŘENO
V pondělí 4. a 11. července 2022 je knihovna uzavřena z důvodu dovolené!
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ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ A SPORT

Svátek zahrádkářů: jarní Floria Kroměříž
Přes tři stovky stánků a davy zahradníků a zahrádkářů.
Tak to vypadalo v sobotu 7. 5. 2022 na výstavišti Kroměříž, kde začala oblíbená jarní Floria plná květin a potřeb
pro dům a zahradu. Vnitřní pavilon tradičně patřil nápadité květinové expozici. Letošní ročník nesl téma Rozkvetlé múzy. Očarovala nás květinová expozice znázorňující
devět uměleckých múz. Tyto byly vytvořeny z desítek
tisíc tulipánů, narcisů, hyacintů či frézií. Na své si na výstavišti přišli nejen milovníci květin, ale i dobré muziky.

Také náš zájezd pořádaný naší ZO ČZS ve spolupráci se
SVČ se zúčastnil tohoto překrásného svátku zahrádkářů.
I přes dopolední deštivé počasí se zájezd vydařil ke spokojenosti všech účastníků, ke které přispěl také pan řidič
a jeho zájezdový autobus.
Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným našeho zájezdu za účast a již nyní se těšit na další zájezd.
Za výbor ZO
ČZS Zdenek Indrák

Pohádková cesta
Pohádkové bytosti děkují všem skvělým dětem a statečným rodičům, že
ani přes deštivé počasí, které nám
bylo sesláno shůry, jste se nedali
odradit a vydali se za námi. Děkujeme, že naše snaha připravit pro vás
pohádkové odpoledne nebyla marná
a věříme, že jste si to s námi užili.
Protože my jsme si to s vámi užili náramně! A už teď se těšíme na další
setkání.
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Výstava k 60. výročí založení ZO ČZS Budišov nad Budišovkou
Každé jubileum je příležitostí zamyslet se nad tím, jak byla
uplynulá léta prožitá a čeho bylo dosaženo. Prvotní informace o vzniku naší ZO ČZS v Budišově nad Budišovkou
jsem sháněl po starých členech a bývalých členech naší
ZO a z archívních zdrojů a zápisů. Oficiální vznik naší ZO
je rok 1962.
Dle výtažků ze soukromé kroniky je psáno, že v jarních
měsících roku 1948 založilo 15 zakládajících členů Svaz
zahrádkářů a ovocnářů v Budišově nad Budišovkou. Prvním předsedou byl pan Josef Halík a ještě v tom roce
dosáhl počet členů 79. O roku 1962 je zmínka v Kronice
města Budišov nad Budišovkou psaná panem Jiříčkem,
že od roku 1945 až 1962 zahrádkářský kroužek provedl
osm nějakých akcí a uspořádal výstavu ovoce a zeleniny.
V té době byly dvě zahrádkářské osady, a to Západ u vlakového nádraží a Východ - stávající Zahrádkářská osada.

Při této příležitosti výročí výbor naší ZO ČZS uspořádal výstavu ve dnech 27. 4. až 1. 5. v prostorách bývalé „Drůbežárny“. Výstava byla zaměřena na zapůjčená
dobová fota jednotlivých zahrádek, dokumentací, nářadí
a nástrojů.
Z postřehů návštěvníků vybíráme:
Velmi dobrá výstava výsledků zahrádkářské organizace …
Velké poděkování organizátorům výstavy….
Hezky připravená a zajímavá výstava ….
Jednoduché, velmi pěkné ….
Chtěl bych poděkovat všem členům za zapůjčená fota,
nářadí atd. a popřál všem mnoho pěstitelských úspěchů.
Za výbor ZO ČZS Zdenek Indrák

Zkoušky, závod…
S příchodem jara začala po zimě pro nás i naše psíky ta
pravá výcviková zátěž. V dubnu jsme dokončili výcvikové lekce pro začátečníky, kteří měli zájem proniknout do
tajemství psích povelů. Jak už to bývá, každý si výcvik
přebral po svém a odnesl si právě tolik zkušeností, kolik
potřebuje pro to, aby mu jeho čtyřnohý kamarád nepřerostl přes hlavu. Věřím, že většina ze zúčastněných ve
výcviku pokračuje a své dovednosti jen zdokonaluje…
Další psí školku v nejbližších dnech zatím neplánujeme, ale uvažujeme o měsíci srpnu. Do teplého května
jsme skočili zkouškami. 1. a 14. května se pro změnu
s poslušností, stopami a obranou potýkali členové klubu
i někteří hosté. Úspěšnost byla většinová, i když druhé
vesměs stopařské byly slabší. No jo, stopa je alchymie,
kdy psovod nesmí na psa mluvit ani ho nijak ovlivňovat,
čtyřnožec pracuje sám a navíc vzdálen od psovoda de-

set metrů. Každý se
rád pochlubí úspěchem, já si naopak
musím
postesknout, že už se mi
podruhé nepodařila
stopařská zkouška
poslední a nejtěžší,
kilometr dlouhá a tři
hodiny stará, asi se
můj Bond dvakrát
špatně vyspal… Ale hodně mě těší, že na krásné body
dosáhli jiní čumáčci. Malou náplastí na špatné zkoušky
byla účast na prvních závodech, a to rovnou Mistrovství
stopařů svazu MSKS, které pořádal klub v Klokočově.
V kategorii IFH1 si Bond vyčuchal první místo, ale kdybych si mohla vybrat, tak bych raději tu zkoušku…
Začátkem června se staneme hostiteli meziklubového
závodu Budišov-Otice-Vítkov, který se koná každoročně,
pokaždé v jiném klubu. Letos je řada na nás, tak doufám,
že v domácím prostředí uspějeme co nejlépe. Důležitější
akce však nastane o týden později, kdy se náš plácek
a hlavně okolní louky stanou už potřetí dějištěm republikového stopařského závodu chodských psů. Cvičíme
jich u nás osm a čtyři z nich budou v závodě čuchat o co
nejlepší výsledek. Až budu psát příště, tak už budu vědět, jestli jsme trhli dvě první místa jako loni!
			
Mgr. Lenka Galová
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29. ročník výšlapu údolími Budišovky a Odry
V sobotu 7. 5. 2022 uspořádala MO KDU – ČSL v Budišově nad Budišovkou již 29. ročník turistické akce „výšlap údolími Budišovky a Odry k Panně Marii ve Skále
v Klokočůvku“. Za deštivého počasí vyrazilo z náměstí
Republiky 24 nadšenců turistiky, kteří se pravidelně této
skvělé akce zúčastňují. V polovině trati byla malá přestávka na občerstvení opékání párků a odpočinek pro
nejmenší turisty. V cíli byl všem účastníkům předán dár-

kový balíček a dětem ještě balíček sladkostí. Nejmladším účastníkem byla Evelínka Lenartová, nejstarším
účastníkem pan František Škrobánek a nevzdálenějším
účastníkem Marek Makovička z Brna.
Pořadatelé tímto děkují všem sponzorům, kteří se podíleli na krásné turistické akci. Všichni účastníci se těší na
30. ročník 2023. Sportu zdar!!!
Pavel Bačkovský st.

Slet čarodějnic a stavění májky
Pozor letí babice, naše čarodějnice. V pátek 29. dubna odpoledne přiletěly do našeho Domova „divé ženy“
neboli čarodějnice. Jejich rejdění zpovzdálí zahrady
sledovali naši uživatelé. Při divokém tanci a vaření kouzelného lektvaru, který měl za úkol každému přičarovat
lásku a zdraví, jsme si postavili naši krásnou májku. Tu
dopoledne zdobili nejen zaměstnanci, ale také uživatelé
a myslím, že se jim to opravdu povedlo. Postavit májku
dalo dosti práce, a tak jsme se posilnili prvními letošní-
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mi opékanými párky a lokem pivečka. Po načerpání sil jsme se
pustili do tance a zpěvu, jelikož ke
zpěvu a tanci nám zde na klávesy
krásně hrál pan Ruda z Rýmařova. Krásným závěrem
tohoto odpoledne byly písničky na přání, které potěšily
nejednoho z nás.
Bc. Marcela Prusková
Domov Letokruhy, p. o.
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Hasiči
Dne 7. 5. 2022 pořádali hasiči Budišov nad Budišovkou dětskou soutěž
v Požární všestrannosti. Soutěže se
zúčastnilo 10 týmů, které tvořily děti
z SDH Budišov, Vítkov, Jančí, Hrabství, Leskovec a to v kategorii mladší i starší žáci. Trať pro závodníky
byla vyznačená v našem městském
lesním parku. Celé zázemí soutěže
bylo pro závodníky vyhrazeno v areálu autokempu, kde se závodníci
mohli připravit, ale také si odpočinout
po ne zcela lehkém závodě. Závod
se skládal z různých disciplín, soutěžící se museli poprat se vzduchovkou, kde museli sestřelit 5 dřevěných
špalíků. Po absolvování střelby museli překonat vodu pomocí nataženého lana, dále je čekala topografie
s hasebními přípravky, a nakonec se
potrápili při znalostech o zdravovědě. Celá délka trasy byla dlouhá pro
starší žáky 3 km a pro mladší 2 km.
Po dokončení soutěže bylo pro děti
nachystáno mnoho odměn, které dostaly všechny děti bez rozdílu umístění, dále se pak odměny odvíjely od
celkového pořadí. Za první místo
v kategorii mladších žáků byl připra-

ven krásný a dobrý dort. Ten si vybojovali mladší žáci družstva Budišova.
V kategorii starší žáci vybojovalo
první místo SDH Jančí.
Sobotní dopoledne nám sice lehce
pršelo, ale celou akci si děti dosyta
užily a všichni odjížděli spokojeni.
Pochválit bych chtěl tedy především
naše svěřence z SDH Budišov za vynikající výkon.

Velké poděkování patří Ivetě Paprstkové, která zajistila krásné ceny
pro děti. Poděkování patří také Marii
Schrammové za půjčení areálu autokempu. Dále také patří poděkování
všem kolegům z SDH a jejich manželkám za velkou pomoc při organizaci soutěže.
Tímto bych chtěl také popřát všem
soutěžícím a trenérům hodně štěstí
a úspěchů v příštích soutěžích.
Za Sbor dobrovolných hasičů
Budišov nad Budišovkou
Vojtěch Mitický

Pro příznivce sportovní střelby
Soutěže na střelnici konečně jedou naplno. Rozběhly se
všechny klubové i veřejné střelecké soutěže.
23. 3. proběhla veřejná soutěž Válečný veterán, tato soutěž je rozdělena do tří kategorií:
1. kategorie vojenské pušky do roku 1945,

2. kategorie vojenské nábojové zadovky do roku 1890,
3. kategorie pistole revolvery do roku 1945.
Soutěže se zúčastnilo celkem 18 střelců. V kategorii válečný veterán se na prvním místě umístil Libor Flašar,
člen našeho klubu. V kategorii Historik se tentýž střelec
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Libor Flašar umístil na druhém místě a konečně v kategorii pistole revolver opět Libor Flašar obsadil 3. místo.
24. 3. začala oblastní soutěž ve střelbě z předovek. Zahajovacího kola se zúčastnilo celkem 22 střelců v celkem
8 disciplinách.

8. 5. 22 jako každý rok v tento den již tradiční soutěž 3Z.
Soutěže se zúčastnilo celkem 8 střelců.
Zájemci o podrobnější výsledky se mohou podívat na
naše webové stránky: www. avzo-budisov.cz.
Petr Bartošek

Moravská trojka
V našem střeleckém sportu, tak jako
i v jiných činnostech, je pěkné pořádat soutěže s určitou tradicí. Letos se nám podařilo uspořádat již
11. ročník sportovně střelecké akce
MORAVSKÁ TROJKA. Tato veřejná
akce se ustálila na termín 8. května
každý rok.
Vzhledem k přísným zákonům je důležité dodržovat veškerá i nepsaná
pravidla o průběžné kontrole, takže
zahajujeme kontrolou a školením
s možností dotazů a upřesnění. Pak
již průběh soutěže mají na starosti řídící střelby, veškerá činnost je jen na
jejich pokyn, měří čas, kontrolují prů-

běh a pořadí střelby, kontrolují vybité zbraně. Pak se spočítají výsledky
a připraví terče na další kolo. Vše
musí být jednoznačné a bezpečné.
Jak název napovídá, tak se jedná
o střelbu ze tří kategorií zbraní, ze tří
stanovišť. Malorážní puška, malorážní pistole nebo revolver a velkorážní
pistole nebo revolver, na každém
stanovišti jedna nenatažená zbraň.
Každý účastník střílí čtyřikrát a započítávají se mu dva nejlepší výsledky.
Terče jsou kovové sklápěcí – sklopení deset bodů a papírové podle čísel
na terči. V úloze musí být vystřeleno
z každé zbraně šest ran v určeném

pořadí, pokud úkol nesplní - úloha je
anulována bez náhrady. Každé kolo
se vypočítává zvlášť, součet dosažených bodů se dělí dosaženým časem na tři desetinná místa. Pro zajímavost – nejlepší výsledek v jednom
kole (závěrečném čtvrtém) měl vítěz
168 bodů děleno časem 37,42 – koeficiet 4,489.
Celkové výsledky byly tentokrát velmi
vyrovnané, zvítězil host Radek Škarka, takže vítěz získal 100 % a ostatní
se pak k němu přepočítávají na celá
procenta dolů, pouze vítěz má plný
počet. Další v pořadí byli již všichni
naši členové. Na druhou pozici dosáhl Dušan Zaremba 98 %, na třetí
Pavel Opletal také 98 % (rozdíl 0,022
v koef.) a na čtvrtou Libor Flašar
97 %. Páté místo Pavel Opletal st.
77 %, šestý Josef Růžička 74 %,
sedmý Stanislav Stuchlík 73 %, sedmé místo Iveta Zarembová 55 %.
Všem účastníkům soutěže patří poděkování za zdárný průběh, můžeme
hodnotit vysokou úroveň pořadatelů,
jak řídících střelby, tak zapisovatelky
a výpočtářky.
Další poděkování patří sponzorům
Linaset Budišov n. Bud., Středisku
volného času Budišov n. Bud., Bance CREDITAS a pořádající organizaci AVZO Budišov n. Bud. za ceny
věnované do soutěže.
Pavel Opletal st.

STP informuje
Spolek STP pořádá zájezd na borůvkové hody, který se
koná 21. srpna. Pokud máte zájem se účastnit, kontaktujte prosím paní Matýskovou na tel. čísle 605 913 863,
a to nejpozději do 23. července 2022. Termín je nutné
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dodržet s ohledem na zajištění autobusu.
Cena zájezdu pro členy je 200 Kč, pro ostatní 250 Kč.
Budu se těšit na účast.
Za STP I. Matýsková
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Centrum inkluze zahájilo realizaci projektu Cesta k porozumění
„Přešli jsme most, ale je před námi ještě dlouhá cesta.“
Centrum inkluze v lednu letošního roku zahájilo realizaci
dvouletého projektu Cesta k porozumění, který navazuje
na již realizovaný OPZ projekt Most k porozumění, v rámci kterého byla v Budišově nad Budišovkou mimo jiné
realizována i komunitní práce. Díky projektu Most k porozumění se nám podařilo v Budišově nad Budišovkou zaktivizovat místní romskou komunitu, která je v současnosti schopna formulovat své potřeby a cíle a následně na
nich společnými silami pracovat. Společně s tzv. jádrovou skupinou, skupinou lídrů komunity, jsme zrealizovali
nespočet komunitních aktivit. Za zmínku jistě stojí náš
dosud nejúspěšnější komunitní projekt, a to vybudování
sportovně-relaxačního hřiště – Kluzáku.
Cílem našeho navazujícího projektu Cesta k porozumění je posílení inkluze, postavení a pozitivního vnímání
Romů, zlepšení vztahů mezi romskou minoritou a majoritou, zmocňování Romů a podpora jejich participace na
aktivitách v regionu Vítkovska. Projekt zahrnuje tři provázané klíčové aktivity.
První klíčová aktivita je zaměřena na realizaci komunitní
práce v Budišově nad Budišovkou. V rámci této aktivity
budeme mimo jiné realizovat vzájemné návštěvy komunit spolupracujících s naší a partnerskými organizacemi.
Konkrétně se jedná o komunity z Budišova nad Budišovkou, Opavy, Ostravy a Brna. Tyto vzájemné návštěvy po-

vedou ke sdílení zkušeností komunit i komunitních pracovníků, sdílení dobré praxe a vzájemnému inspirování
a motivování se ke komunitním aktivitám.
Druhá klíčová aktivita zahrnuje podporu romských lídrů
a zřízení romské platformy, neziskové organizace, která

bude pokračovat v realizaci
komunitní práce i po ukončení projektu. Na základě
této aktivity se rovněž uskuteční společné vzdělávací pobyty pro romské lídry
z Budišova nad Budišovkou
a z partnerských komunit.
V rámci třetí klíčové aktivity
budeme realizovat edukativní a osvětové akce na
podporu zlepšení obrazu
Romů ve společnosti. První edukativní a osvětovou
akci máme již úspěšně za
sebou. Ve dnech 5. – 8. 4.
2022 se uskutečnily vůbec
první oslavy Mezinárodního dne Romů v Budišo-
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vě nad Budišovkou. Ve spolupráci
s lídry komunity jsme k této příležitosti připravili velmi bohatý, inspirativní a vzdělávací program nejen
pro Romy, ale pro širokou veřejnost.
Program zahrnoval např. panelovou
výstavu „Příběh Romů“, promítání
dokumentárního filmu „O čo ide Idě“,
edukační programy pro žáky místní

ZŠ, přednášku o romské historii, besedu s Robinem Striou, koncert Jana
Bendiga, slavnostní průvod městem
s romskými hudebníky a tanečníky.
Partneři projektu: Město Vítkov, Město Budišov nad Budišovkou, EUROTOPIA.CZ, o. p. s., IQ Roma servis,
z. s, Vzájemné soužití, o. p. s.
Číslo projektu: LP-HROVA1A-013

Projekt Cesta k porozumění je financován z Fondů EHP a Norska.
Bc. Rostislav Šivák,
Bc. Jaroslava Uškert

Využití materiální a potravinové sbírky

V souvislosti s narůstajícími počty
příchozích uprchlíků z válkou zasažené Ukrajiny vyhlásila Diecézní
charita ostravsko-opavská materiální
a potravinovou sbírku pro lidi, kteří
v České republice hledají útočiště
a potřebují poskytnout základní pomoc. Sbírka potravin a hygienických
potřeb trvala do konce března a připojilo se k ní také 15 oblastních Charit, které působí na území Moravskoslezského kraje včetně Charity Odry.
Dárci, kteří se chtěli do sbírky zapojit, mohli přinést trvanlivé potraviny
a drogerii ze seznamu každý čtvrtek
a pátek od 10 do 18 h na naše sběrné místo v Denním stacionáři. Do
sbírky se zapojily kromě jednotlivců
také některé další organizace. Například z farnosti Spálov jsme převzali několik tašek plně naplněných
potravinami a hygienickými věcmi,
v rámci školy uspořádaly také sbírku
studentky Církevní školy sv. Anežky
v Odrách, překvapením byli i dárci
z Jeseníku n. O. s jejich přáteli z Německa. Velkou částí se do této sbír-

ky také podařilo přispět ZŠ Budišov
nad Budišovkou, která vypravila plné
auto s touto potravinovou a materiální pomocí.
Po získání potřebných informací, kde
by sbírka pomohla nejvíce, jsme tyto
věci dovezli do Dětského mlýna ve
Vlkovicích, kde je ubytováno celkem
50 osob z Ukrajiny. Převážně jsou to
matky s dětmi. Pomoc přijali s velkým poděkováním a byli moc rádi za
všechno, co jsme přivezli.

Pro rodiny s dětmi z Ukrajiny se také
uskutečnil dne 6. 4. v NZDM Manhattan Odry den otevřených dveří.
Chtěli jsme je touto cestou seznámit
s naší službou a předat informace
o tom, jak fungujeme. Děti mohly
plně využívat vybavení zařízení, zatímco rodiče si mohli dát kávu a popovídat si.
Všem dárcům za podporu sbírky děkujeme.
Jiří Rosenstein, Charita Odry

Šance na snížení dluhů - MILOSTIVÉ LÉTO II
od září do listopadu 2022

Milostivé léto nabízí zbavení se dluhů bez nutnosti platit
náklady exekuce a vysoké úroky. Milostivé léto je určeno
fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu nebo jiným
veřejnoprávním věřitelům.
Podmínkou je, aby byl vymáhaný soudním exekutorem a aby daná fyzická osoba nebyla v insolvenci
Soudní exekutor při splnění podmínek akce pak i bez návrhu zastaví exekuci, ale pouze v řízeních zahájených
přede dnem 28. října 2021.
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Co udělat abychom milostivé léto využili?
K zastavení exekuce je nutné, abyste během tříměsíční
lhůty uhradili původní dluh (tzv. jistinu) nebo její část,
na kterou je vedena exekuce, a zároveň zaplatili paušální náhradu nákladů exekuce ve výši 1 815 Kč včetně
DPH. Zbytek (tzv. příslušenství dluhu) pak bude odpuštěn.
Aby exekutor zastavil exekuci, musíte mu do 30. listopadu 2022 písemně sdělit, že žádáte o zahájení postupu,
tedy že žádáte o zahájení postupu podle právní úpravy
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tzv. milostivého léta.
V případě, že přesně nevíte, kolik jistina činí, požádejte
vašeho exekutora v doporučeném dopise o vyčíslení aktuální dlužné jistiny, která má být uhrazena pro
splnění podmínek milostivého léta. Soudní exekutor
bude povinen vám do 15 dnů od doručení písemnosti
odpovědět.
Jaké dluhy spadají do milostivého léta?
Akce se týká exekučních sporů s veřejnými institucemi.
Bude tedy možné se zbavit například dluhů vůči dopravním podnikům, technickým službám, nemocnicím, energetikám v rukách státu (např. ČEZ), exekučně vymáhaných dluhů vůči zdravotní pojišťovně, obcím za nájem
v obecních bytech nebo dluhů z nezaplacených poplatků
České televizi a Českému rozhlasu.

Jaké dluhy nespadají do milostivého léta
Ustanovení o milostivém létu se nevztahují na peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, které byly uložené
v trestním řízení za úmyslný trestný čin, dále na pohledávky na náhradu újmy způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a také na pohledávky věřitelů na
výživné a na náhradu újmy způsobené na zdraví.
Milostivé léto nelze uplatnit ani na daňové a správní
exekuce, které jsou vymáhané např. celní nebo finanční
správou nebo správou sociálního zabezpečení.
Kde Vám pomohou?
Občanská poradna Budišov nad Budišovkou,
Partyzánská 229,
PROVOZNÍ DOBA: STŘEDA 8.00-16.00,
telefon 604 645 378

INZERCE
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.
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