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Slovo starosty
Drazí spoluobčané,
přicházející jarní období je spojeno s postupným a mírumilovným oteplováním, my jsme však svědky války ve
východní části Evropy, kterou bezostyšně zahájil ruský
medvěd Putin. Rusko 24. února napadlo Ukrajinu, čímž
zahájilo na evropském kontinentu válečný konflikt vůči
svébytnému státu. Letos to bude 77 let od ukončení
2. světové války, kdy se z tehdejších osvoboditelů stávají
novodobí váleční zločinci. Jde o neomluvitelný čin s dalekosáhlými důsledky pro život obyvatel Evropy i ostatních
světadílů. Věřím, že sankce uvalené na Rusko, společný
postup států EU, NATO i materiální podpora napomohou
k brzkému míru. Snad to bude brzy. Kdo by tomu věřil, že
se dočkáme války, prakticky za našimi dveřmi.
Je žádoucí nabídnout pomoc, nemůžeme být jako lidé,
národ či město k tomuto lhostejní. Snaha všech pomoct
Ukrajincům je chvályhodná a obdivuhodná. Jak pomohl a pomáhá Budišov? Ihned po okupaci Ukrajiny rada
města schválila příspěvek 50 000 Kč pro MAS Opavsko,
která za to nakoupila lůžka, přikrývky, matrace a ostatní potřebné věci a zajistila odvoz do Užhorodu. Město
společně s našimi hasiči uspořádalo humanitární sbírku,
díky Vám všem, co jste se zapojili. Taktéž patří velké poděkování všem našim občanům, kteří přispěli jakoukoliv
finanční částkou na pomoc Ukrajině. Aktuálně nemáme
moc vhodných volných ubytovacích kapacit. Zastupitelstvo města rozhodlo, volné byty budou přednostně nabídnuty běžencům. V tuto chvíli se jedná o byt 2+1 po
rekonstrukci na nám. Republiky č. 159, kde jsem předával klíče 25. března v noci dvěma maminkám se třemi
dětmi (1, 4 a 11 let). Byt jsme kompletně vybavili věcmi
z autokempu, pomohly Technické služby s odvozem, pan
Dobeš namontoval vše potřebné, paní Holíková věnovala drogerii. S pomocí se přidali i občané, kdy např. rodina Tomáše Indráka věnovala dětský kočárek s příslušenstvím, děvčata z úřadu darovala hračky, koloběžku,
dětskou židličku. Město dokoupilo pár drobností, takže to
městský rozpočet ani zásadně nezatížilo. Vážím si pomoci všech a rád se budu opakovat s poděkováním.
O to víc mě mrzí některé komentáře našinců: dáváte
byty Ukrajincům a místním ne, vždyť přijeli autem, proč
bychom jim měli pomáhat apod. Asi si nikdo neumíme
představit zažít válku, bombardování a nemít se pak kde
vrátit. Na daný byt byla pouze jedna žádost, kdy paní
bydlí v městském bytě, takže jsme nikoho místního o byt
nepřipravili. A není to ani byt 1. kategorie. Pro mě osobně to byl silný zážitek, kdy se s tím vším stále neumím
vnitřně srovnat. Říkám si, že jsem ještě o sociální cítění
na radnici zatím nepřišel.
Město Budišov má však své limity. Kapacitní, kdy určitě nyní nejsme schopni obstarat bydlení pro 50 – 100
Ukrajinců. Finanční možnosti jsou také omezené. Zahájili
jsme velké stavební investice na sídlišti, hasičárně a další menší budou následovat, kdy jsme uspěli s dotačními
žádostmi. Musíme vše ufinancovat s vidinou zdražujících
se stavebních materiálů, pohonných hmot, energií. Budišov má také dost svých socioekonomických problémů,
se kterými nám nikdo nepomůže. Naštěstí alespoň Covid
prozatím pominul.
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Válka na východě je nemilá, ale život města musí běžet dál. Byli jsme úspěšní se třemi dotačními žádostmi
na Moravskoslezském kraji. Obdržíme bezmála 400 tisíc na rekonstrukci sociálního zařízení v budově SVČ,
dále 250 tisíc na modernizaci Muzea břidlice a 100 tisíc
na akci Smart BnB. Dále jsme aktuálně podali žádost
o dotaci 200 tisíc na vybavení hasičárny v MAS Opavsko a na MSK žádáme o 3 mil. na dokončení SportParkuBnB, což zahrnuje vybudovaní skateparku vedle
pumptracku, který se bude dokončovat za halou. Opět
dotačně řešíme zateplení budovy radnice u kostela.
Na SFDI jsme zažádali na rekonstrukci chodníků na ul.
G. Svobody směrem ke sběrně. Zázemí rozhledna Halaška je již v realizaci, taktéž modernizace knihovny.
Malý, leč pěkný projekt je výsadba zeleně u kapličky na
Červeném kopci, kde se aktuálně sadí 80 listnatých stromů (lípy, dub, javory, břízy).
Na konci února jsme byli s místostarostou pozvaní na
slavnostní otevření Dřeváku v Domově Letokruhy. Byla to
moc pěkná akce spojená s masopustem. Klobouk dolů,
jak to děvčata z Letokruhů krásně nachystala. Škoda, že
kvůli koronaviru nemohla přijít veřejnost. Bylo to moc příjemné posedět společně babičkami, dědečky i zaměstnankyněmi a vidět, jak si to všichni užívají včetně delegace z Krajského úřadu. Před pár lety město za mého předchůdce Rosti Kyncla koupilo deskobarák i s pozemkem
v dražbě. Kraj má však jiné finanční možnosti, prodali
jsme jim to a celkem rychle to zrekonstruovali. Kvituji, že
spolupráce MSK + Letokruhy + město BnB náramně funguje a není to samo sebou, že zde takto investují. Vždy
mě potěší, když na Kraji slyším od vedoucích odborů, jak
se k nám do Budišova těší. Díky paní ředitelce a zaměstnancům, že se takto snažíte. Náš krásný Domov Letokruhy nám mohou leckde závidět.
Aktivity spojené s Krajinou břidlice nepolevují, na začátku dubna obdržíme v Broumově status Národní geopark
ČR. V březnu jsme se úspěšně zúčastnili Veletrhu cestovního ruchu v Ostravě, jehož součástí bylo i slavnostní předávání Cen cestovního ruchu za rok 2021. Naše
břidlicová stezka se umístila na krásném druhém místě
a taktéž Silesianka – stezka rozhleden a vyhlídkových
míst, kde máme naši Halašku, byla druhá. No, aby těch
druhých míst nebylo málo, tak v anketě o rozhlednu roku
2021 se umístila Halaška také na druhém místě.
Závěrem si vás dovolím pozvat na slavnostní otevření
Naučné stezky K Jezernímu dolu v sobotu 14. května
u Čermenského mlýna. Naše naučná stezka patří asi
k nejkratším v republice, ale zde jde hlavně o ten samotný Jezerní důl, na jehož zpřístupnění usilovně pracujeme, kdy pan Moučka dokončuje projektovou dokumentaci. Slavnostní otevření bude spíše v trampském stylu,
nic hogo fogo, projdeme se malebným údolí Budišovky,
opečeme buřty, zahrají „kotlíkáři“, pokocháme krásnou
přírodou, pro děti budou připravena aktivity a pár odvážlivců bude moct zhlédnout důl. Po dvou letech si konečně
také budeme moct užít Letnice, které nám chyběly.
Budu se těšit, že se Vámi potkám. A věřím, že špatných
zpráv bude čím dál méně. Přeji Vám všem hezké jaro.
Ing. Patrik Schramm, starosta města
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Střípky z radnice
• Na konci března byly obnoveny práce na rekonstrukci
sídliště, která začala na podzim loňského roku. I když
počasí ještě stále není úplně ideální, tak máme připravenou velkou část výkopů pro rozvody veřejného osvětlení na horním sídlišti a práce úspěšně pokračují také ve
výstavbě nových chodníků a obnově hlavního parkoviště. Současně se také připravuje spodní sídliště a nově
vybudované parkoviště na ul. 9. května na pokládku
nového asfaltového povrchu, stačí jen, aby nám přálo
počasí, a tuhle část rekonstrukce budeme moci uzavřít
do finální podoby. V plánu je také vyasfaltování parkoviště na horním sídlišti s cílem zajistit co největší počet
parkovacích míst už v průběhu rekonstrukce. Víme, že
je to pro všechny obyvatele sídliště velmi náročné, ale
práce zatím postupují podle plánu a hotových úseků
bude postupně přibývat. Co se týká nového veřejného
osvětlení, tak zatím máme připraveny trasy nových rozvodů a postupně budou osazovány nová svítidla. Součástí je i komplexní příprava pro rozvody kamerového
systému, tak abychom do budoucna mohli podle potřeby vybavit sídliště bezpečnostními kamerami. V průběhu
rekonstrukce se může stát, že některé úseky nebudou
dočasně osvětleny, bohužel vzhledem k rozsáhlosti trasy osvětlení (celkem téměř 2 km kabeláže) to v některých případech nebude možné zajistit, a proto prosíme
všechny občany, aby byli shovívaví a opatrní při průchodu staveništěm.
• V polovině února se rozběhla další akce - velká rekonstrukce hasičské zbrojnice spojená s přístavbou
nové garáže. Nejprve se začalo s opravami vnitřních
sálů, klubovny a šatny pro hasiče, kde už jsou hotové
nové rozvody elektroinstalace, omítky a také sádrokartonové stropy. Součástí bude také kompletní výměna
rozvodů vytápění včetně nových radiátorů a také nová
kotelna. Nové rozvody budou provedeny také v bytě,
a z toho důvodu jsme byli nuceni dočasně přestěhovat
rodinu nájemníka městského bytu do volného bytu na
náměstí a to po dobu, dokud nebudou tyto práce hotovy. Aktuálně už se začalo pracovat i venku, konkrétně
na základech pro novou garáž a s tím souvisejí taktéž
zemní práce. Také stávající garáže se dočkají nových
rozvodů a omítek, předtím však bylo nutné všechno vystěhovat a přemístit do náhradních prostor. Veškeré stěhování a také demontáž různých zařízení provedli naši
hasiči, velkou mírou přispěly také naše technické služby
a za to jim všem patří velké díky.
• Co nevidět by měly pokračovat práce i na dokončení
výstavby tzv. pumptracku (okruh s umělými terénními
nerovnostmi pro jízdu na kole, koloběžce, odrážedle, inline bruslích či skateboardu) za sportovní halou, po zimě
zbývá už jen dokončit některé úseky okruhu. Kde bude
potřeba, bude provedeno přehutnění a následně se položí asfaltový povrch a doladí finální terénní úpravy včetně osazení trávníku. Věřím, že se na otevření pumptracku netrpělivě těší hlavně děti, ale samozřejmě si bude
moci přijít zajezdit úplně každý. Předpokládáme, že by
vše mělo být hotovo nejpozději do konce června.
• Hned na začátku roku se nám povedlo vysoutěžit za velmi dobrou cenu další plánovanou akci, kterou je vybu-

dování parkovacích míst a nového chodníku u bytových domů na ul. Mírových letnic. Původní plánovaný
rozpočet činil 2,8 mil. Kč, soutěží se povedlo snížit cenu
na necelých 2,4 mil. Kč, což je v dnešní době, kdy stavební materiály rostou takřka raketovým tempem, tak
trošku zázrak. Proto jsme také neváhali a po schválení radou města jsme se hned se zhotovitelem domluvili
na podpisu smlouvy. Práce by měly začít co nejdříve,
termín je stanoven od května do října letošního roku.
Výsledkem budou nová parkovací stání a také úpravy
chodníků, tak abychom vyhověli požadavku na větší
možnosti parkování. Celkem by mělo vzniknout až 11
nových parkovacích míst.
• Na závěr ještě aktuální informace pro všechny zájemce o dotace na výměnu kotlů. Jak jsem již psal
v minulých číslech zpravodaje, aktuálně je možné žádat o dotaci v rámci dotačního programu Nová zelená
úsporám, jenž spadá pod Státní fond životního prostředí. Zde je možné žádat i na bytové domy a žadatelé
nejsou omezeni výši příjmů. Nově je však možné žádat
i na bytové domy o více než 3 bytových jednotkách.
Další možností bude připravovaná dotační výzva na
4. vlnu kotlíkových dotací, která je však omezena pro
tzv. nízkopříjmové skupiny, kde případní zájemci budou
muset předkládat výši čistého příjmu na jednotlivé členy
žijící v domácnosti. Senioři pobírající starobní důchod by
měli do této skupiny spadat automaticky bez ohledu na
výši jejich důchodů. Novinkou je, že by mělo být možné
požádat předem o zálohu na realizaci, a důležité je, že
bude možno požádat si na výměnu kotle i zpětně, pokud
výměna proběhla v době od 1. 1. 2021. Samozřejmostí
je splnění všech podmínek výzvy, které by se neměly
výrazně lišit od 3. vlny. Tato výzva však stále ještě není
zveřejněna a už poněkolikáté byl její termín zveřejnění
posunut. Podle posledních informací by měla být spuštěna v květnu, žádosti se budou podávat přes Krajský úřad
Moravskoslezského kraje.
• Důležitou informací, která se k nám dostala až teď na
začátku dubna, je to, že dojde k omezení dotací na
plynové kondenzační kotle, kde Ministerstvo životního
prostředí bude garantovat dotaci na plynové kondenzační kotle pouze v případě, že výměna kotle již byla realizována, případně byla na výměnu kotle vystavena závazná objednávka, a to v termínu do 30. 4. 2022. Otázka
podpory plynových kondenzačních kotlů po tomto datu
zůstává otevřená, a záleží mj. na podobě schválení
Operačního programu životního prostředí ze strany Evropské komise. Dobrou zprávu máme pro zájemce o tepelná čerpadla, kde by měla být podpora navýšena
o 50 000 Kč.
Pokud Vás zajímají bližší informace o připravovaných
výzvách, případně byste chtěli pomoci s žádostí, tak se
prosím obracejte přímo na mě (tel. 736 614 894, email
p.jilek.mu@budisovnb.cz), případně na Ing. Kateřinu
Bečicovou (tel. 556 312 046, email k.becicova.mu@budisovnb.cz). Rádi Vám sdělíme podrobnosti a pomůžeme s přípravou a vyřízením žádosti o dotaci na výměnu
kotle.
Ing. Pavel Jílek, místostarosta města
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Rada města
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na
území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17 (cizí stání občané, kteří jsou v obci hlášeni
k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici na sekretariátu vedení města, Halaškovo náměstí 2, Budišov n/Budišovkou.
62. jednání RM dne 28. února 2022
(přítomno všech 5 členů rady města,
další přítomní: MěÚ – Ing. Kateřina Bečicová, Ing. Hana
Dlouhá, Miroslava Zatloukalová,
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
• doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí
dotace z rozpočtu města Budišov nad Budišovkou ve
výši 100 000 Kč na spolufinancování 4. výzvy kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji, a to Moravskoslezskému kraji;
• doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Budišov nad
Budišovkou k projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“;
• schvaluje Dohodu o provedení dobrovolnické výsadby stromů mezi městem Budišov nad Budišovkou
a společností Zeměles z. s., Česká Lípa a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy;
• schvaluje výsadbu stromů z dotačního titulu 4/2021
NPŽP „Sázíme budoucnost,“ a to včetně udržitelnosti
projektu obcí, která je rovněž žadatelem o dotaci; výsadba bude provedena v termínu v souladu s danou
výzvou na pozemcích parc. č. 1229 a 1231/1, k. ú.
Guntramovice, schváleno radou města společně se
souhlasem majitele pozemku s výsadbou;
• doporučuje zastupitelstvu města schválit výši dotaci
na obnovu exteriéru památkově významných staveb
na území města Budišov nad Budišovkou pro rok
2022 dle přiloženého materiálu;
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 3 pro rok 2022
ve výdajové části rozpočtu ve výši 157 700 Kč:
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva		
- 157 700 Kč
4349 – 5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru			
+ 108 000 Kč
4349 – 5031 – Povinné poj. a soc. zabezp.			
+ 27 000 Kč
4349 – 5032 – Povinné pojištění na veřej. zdravot.
poj.
+ 9 700 Kč
4349 – 5021 – Ostatní osobní výdaje
+ 9 000 Kč
4349 – 5424 – Náhrady mezd v době nemoci 			
+ 4 000 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 4 pro rok 2022
ve výdajové části rozpočtu ve výši 13 518 Kč:
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva - 13 518 Kč
6402 – 5364 – Vratky transferů poskytnutých veř.
rozpočtů
+ 13 518 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 5 pro rok 2022
v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši
63 471,88 Kč:
○ v příjmové části rozpočtu
4116 – Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR (EP)

4

					
+ 53 951,09 Kč
4116 – Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR (NP)
					
+ 9 520,79 Kč
○ ve výdajové části rozpočtu
3233 – 5336 – Neinv. transfery zřízeným PO (EP)
					
+ 53 951,09 Kč
3233 – 5336 – Neinv. transfery zřízeným PO (NP)
					
+ 9 520,79 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 6 pro rok 2022
v příjmové části rozpočtu ve výši 999 842 Kč:
4216 – Ostatní inv. přijaté transfery ze SR						
					
- 999 842 Kč
4213 – Investiční přijaté transfery ze SF (EP)
+ 639 898 Kč
4213 – Investiční přijaté transfery ze SF (NP)
+ 359 944 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 7 pro rok 2022
ve výdajové části rozpočtu ve výši 75 000 Kč:
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva - 75 000 Kč
6409 – 5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org.
+ 75 000 Kč
• schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí
neinvestiční dotace na provoz Občanské poradny
v roce 2022 dle přílohy a pověřuje starostu města
podpisem;
• schvaluje Řád vnitřní služby Městské policie Budišov nad Budišovkou dle přiloženého materiálu;
• schvaluje vyřazení opotřebovaného nepotřeného
majetku Technických služeb města Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace – vozidla Citroen
Berlingo RZ 3T62048 formou jeho likvidace a ukládá
řediteli příspěvkové organizace předložit likvidační
protokoly k vyřazenému majetku finančnímu a správnímu odboru města v termínu do 31.03.2022;
• schvaluje přiloženou darovací smlouvu mezi Farností v Budišově nad Budišovkou a městem Budišov
nad Budišovkou, jejímž předmětem je finanční dar ve
výši 20 000 Kč na úhradu výdajů na realizaci mozaiky
na fasádě kostela dle přiloženého materiálu a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy;
• schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků z majetku města v k. ú. Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 4740 ostatní plocha o výměře 281 m2
parcela č. 61/2 ostatní plocha část o výměře cca 90 m2
• schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemku z majetku města v k. ú. Podlesí nad Odrou:
parcela č. 5/1 ostatní plocha část o výměře cca 120 m2
• schvaluje pacht pozemků v majetku města k. ú. Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 134 zahrada o výměře 301 m2 p. M. M. za
pachtovné ve výši 301 Kč/rok
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•

•
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•

•
•

•

parcela č. 755/5 orná půda o výměře 839 m2 p. B. D.
za pachtovné ve výši 96 Kč/rok
schvaluje zveřejnění záměru města na pacht pozemku v majetku města v k. ú. Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 1701/6 zahrada o výměře 237 m2
schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV – 12 – 8022825/SOBS VB/003, Budišov
n. B., Dukelská p.č. 620/18, rozš. KNN, pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s.; věcným břemenem bude
zatížen pozemek parc. č. 620/1 TTP, k. ú. Budišov
nad Budišovkou; věcné břemene se bude zřizovat za
jednorázovou náhradu ve výši 2 000 Kč + DPH, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IP – 12 – 8029801/SOBS VB/001, k. ú. Podlesí nad
Odou parc. č. 2268/29. přípojka NN pro oprávněné
ČEZ Distribuce a.s.; věcným břemenem bude zatížen pozemek parc. č. 2268/29 ostatní plocha, k. ú.
Podlesí nad Odrou; věcné břemeno se bude zřizovat
za jednorázovou náhradu ve výši 2 000 Kč + DPH,
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
bere na vědomí závěrečnou zprávu o činnosti spolku Krajina břidlice, z. s. za rok 2021;
bere na vědomí informaci o podání nominační dokumentace kandidátského geoparku Krajina břidlice;
schvaluje výsledek veřejné zakázky zadávané mimo
režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek na akci „VO Budišov nad Budišovkou, horní sídliště“ a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy o dílo s vítězným uchazečem firmou ELTOM,
s. r. o., Oběžná 163/19, 709 00 Ostrava – Mariánské
hory;
schvaluje výsledek veřejné zakázky malého rozsahu
zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci „Stavení úpravy
místní komunikace Mírových letnic“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy s vítězným uchazečem firmou BLS dopravní stavby, s. r. o., Sokolská
třída 1615/50, 702 00 Ostrava;
bere na vědomí výsledek poptávkového řízení na
akci „LC Nová cesta“, které realizovala firma ALNIO
pro Lesy Budišov nad Budišovkou, s. r. o.;
bere na vědomí informaci o stavu budovy Halaškovo náměstí 33 a ukládá řediteli Technických služeb
města Budišov nad Budišovkou prověřit možnost rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí a zpracovat
cenovou nabídku;
schvaluje Smlouvu o provádění servisních prací pro
město Budišov nad Budišovkou mezi firmou Pavel

•

•

•

•

•

Kuběja – EMPEMONT, Železničního vojska 1472,
757 01 Valašské Meziříčí a městem Budišov nad
Budišovkou a pověřuje starostu města podpisem
servisní smlouvy;
schvaluje Smlouvu č. 1190901602 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky na akci: „Výsadba stromů v Budišově nad
Budišovkou“ ve výši 199 947 Kč a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy;
doporučuje zastupitelstvu města schválit výsledek
podlimitní veřejné zakázky zadávané dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci
„Lyžařský areál Guntramovice, technologie technického zasněžování“;
schvaluje darovací smlouvu mezi zapsaným spolkem Místní akční skupina Opavsko a městem Budišov nad Budišovkou, jejímž předmětem je poskytnutí
finančního daru ve výši 20 000 Kč na nákup materiálu
pro válkou postiženou Ukrajinu a pověřuje starostu
města podpisem darovací smlouvy;
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 8 pro rok 2022
ve výdajové části rozpočtu ve výši 40 000 Kč:
○ ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva - 40 000 Kč
6221 – 5222 – Neinvestiční transfery spolků											
					
+ 20 000 Kč
6409 – 5223 – Neinvestiční transfery církvím a nábož. společ.
+ 20 000 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 9 pro rok 2022
v příjmové části rozpočtu ve výši 12 462,22 Kč:
○ v příjmové části rozpočtu
3639 – 3111 – Příjmy z prodeje pozemků
					
+ 12 462,22 Kč
6409 – 6322 – Investiční transfery spolkům
					
+ 12 462,22 Kč

63. jednání RM dne 3. března 2022
(přítomno všech 5 členů rady města,
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
• schvaluje darovací smlouvu mezi zapsaným spolkem Místní akční skupina Opavsko a městem Budišov nad Budišovkou, jejímž předmětem je poskytnutí
finančního daru ve výši 20 000 Kč na nákup materiálu
pro válkou postiženou Ukrajinu a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy;
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 10 pro rok 2022
ve výdajové části rozpočtu ve výši 20 000 Kč:
○ ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva - 20 000 Kč
6221 – 5222 – Neinvestiční transfery spolkům
					
+ 20 000 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.
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23. zastupitelstvo města konané dne 2. února 2022
(přítomno: 9 členů zastupitelstva města;
omluveni: Alois Bečica, Ing. Pavel Brodský, Mgr. Natálie
Jaššová, Ing. Rostislav Kyncl, Vojtěch Mitický, Desanka
Sekerková,
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 Petra Modelského a členy Romana Pecníka
a Ing. Františka Vrchoveckého;
(8 pro, 0 proti, 1 se zdržel - R. Pecník)
• jmenuje ověřovatele zápisu Mgr. Ivanu Tomandlovou
a Bc. Josefa Poljaka;
• volí člena rady města Romana Pecníka;
(8 pro, 0 proti, 1 se zdržel – R. Pecník)
• schvaluje kapitalizaci závazků obchodní společnosti
Lesy Budišov nad Budišovkou, s. r. o. v průběhu roku
2021, a to ve výši 1 508 417,53 Kč dle smlouvy o zápůjčce finančních prostředků na rok 2021, jejímž předmětem byla úhrada nákladů na provoz;
(9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
2 491 582,47 Kč na dofinancování nákladů na pěstební činnost roku 2021;
(9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje převod pozemků z majetku města v k. ú.
Guntramovice:
parcela č. 105, 109 a 104 ostatní plochy o části o výměře cca 400 m2 p. J. H., za kupní cenu ve výši 380
Kč/m2 + DPH
parcela č. 101 ostatní plocha o výměře 110 m2 manželům J. a I. H. za kupní cenu ve výši 40 Kč/m2
parcela č. 122/1 ostatní plocha o výměře cca 20 m2
p. E. Z. za kupní cenu ve výši 120 Kč/m2
parcela č. 539/1 ostatní plocha část o výměře cca
750 m2 p. L. H. za kupní cenu ve výši 80 Kč/m2;
(9 pro,0 proti, 0 se zdrželo)
• neschvaluje převod pozemků z majetku města:
o katastrální území Budišov nad Budišovkou
parcela č. 3563/2 ostatní plocha část o výměře cca
25 m2 p. B. J.
parcela č. 4417 TTP o výměře 1 492 m2 p. Š. R.
parcela č. 221/2 ostatní plocha o výměře 1 514 m2,
parcela č. 3568/6 ostatní plocha o výměře cca 60 m2
p. K. L.
o katastrální území Guntramovice
parcela č. 108/2 ostatní plocha část o výměře cca
600 m2 manželům R. a J. V.
parcela č. 360, 359, 358 a 357 ostatní plochy části
o výměře cca 800 m2 manželům V. a P. K.
o katastrální území Podlesí nad Odrou
parcela č. 2612 ostatní plocha část o výměře cca
350 m2 p. M. H.
o katastrální území Staré Oldřůvky
parcela č. 179/11 TTP o výměře 1 988 m2, parcela
č. 2537 ostatní plocha o výměře 166 m2 a parcela
č. 2553 TTP o výměře 17 m2 p. J. J.;
(9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje výkup pozemku do majetku města k. ú.
Guntramovice:

6

parcela č. 126 zahrada část o výměře cca 25 m2 od
p. E. Z. za kupní cenu 80 Kč/m2
parcela č. 11 zahrada část o výměře cca 15 m2 od
p. E. Z. za kupní cenu 80 Kč/m2;
(9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
24. zastupitelstvo města konané dne 16. března 2022
(přítomno: 12 členů zastupitelstva města;
omluveni: Ing. Pavel Brodský, MUDr. Věra Mikulíková,
Desanka Sekerková;
jednání řídil: Ing. Patrik Schramm, starosta města)
V souladu s § 84 zákona o obcích zastupitelstvo:
• bere na vědomí složení slibu zastupitele Vojtěcha Mitického;
• jmenuje předsedu komise pro přípravu návrhu usnesení Mgr. Ivanu Tomandlovou a členy Ing. Rostislava
Kyncla a Aloise Bečicu;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• jmenuje ověřovatelé zápisu Mgr. Natálii Jaššovou
a MUDr. Zdeňka Flatanovského;
• Bc. Josef Poljak se omlouvá za pozdní příchod
• bere na vědomí zprávu o činnosti spolku Krajina břidlice, z. s. za rok 2021 a informaci o podané nominační dokumentaci Národního geoparku Krajina břidlice;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje Smlouvu o zrušení práva věcného břemene zřízeného pro oprávněného město Budišov nad
Budišovkou a pověřuje starostu města podpisem;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova Moravskoslezského kraje 2022 na akci Rekonstrukce sociálního zařízení Střediska volného času
v Budišově nad Budišovkou ve výši 395 000 Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022 na akci
SmartBnB ve výši 99 500 Kč a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora technických
atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2022 na
akci Interaktivní Muzeum břidlice ve výši 249 500 Kč
a pověřuje ředitele Střediska volného času Budišov
nad Budišovkou, p. o. Bc. Josefa Poljaka podpisem
smlouvy o poskytnutí dotace;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje výsledek podlimitní veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci Lyžařský areál Guntramovice,
technologie technického zasněžování a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítězným
uchazečem firmou Aqua Idustrial s. r. o., Dalimilova
285/54, 783 35 Olomouc, IČO 25819321;
(11 pro, 1 proti - MUDr. Z. Flatanovský, 0 se zdrželo)
• schvaluje výsledek podlimitní veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci Výstavba kompaktní kioskové
trafostanice celkového příkonu 400 kVA a pověřuje
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starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítězným
uchazečem firmou ZÁVODNÝ ELEKTRO s.r.o., Lhotka 180, 73 47 Lhotka, IČO 26848007;
(11 pro, 1 proti - MUDr. Z. Flatanovský, 0 se zdrželo)
• schvaluje potřebnost výkonu sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi na území města Budišov nad
Budišovkou;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje finanční spoluúčast ve výši 20 % z celkových nákladů na sociálního pracovníka/pracovnici
v sociálních službách v roce 2022;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

• schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Budišov nad Budišovkou ve výši 100 000 Kč na spolufinancování 4. výzvy kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji, a to Moravskoslezskému kraji a schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Budišov nad Budišovkou k projektu Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji – 44. výzva;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, Ing. R. Kyncl nebyl přítomen hlasování)
• pověřuje radu města hledáním vhodných ubytovacích
kapacit pro potřebu uprchlíků z Ukrajiny.
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

Krajina břidlice a DOVOLENÁ 2022
Ve dnech 11. a 12. března se na výstavišti v Ostravě
uskutečnil veletrh cestovního ruchu DOVOLENÁ 2022,
a jak jinak – břidlice nesměla chybět. Mezi návštěvníky
byl zájem o zpřístupněné štoly, rozhledny, větrné mlýny… Krajina břidlice už není pojmem neznámým, čím dál

více lidí ví, co u nás může vidět a tipy na další výlety je
zajímají. „Ochutnávka“ Krajiny břidlice v podobě stříhání
břidlicových srdíček, hornické svačinky, nově také medové pomazánky z medu z Krajiny břidlice manželů Vraníkových, či piva Břidličňák z pivovaru Vikštejn, to vše má
v návštěvnících vyvolat chuť se k nám podívat. Tak snad
jsme zanechali dojem a výletníci v nadcházející turistické
sezóně dorazí , a jen tak mimochodem – už i Mirai Navrátil ví, jak zní břidlice .
Kamila Kohoutková

Proč se recyklují nefunkční zářivky a jiná elektrozařízení?
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale
víme, proč a jaký je jejich další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana životního prostředí před rtutí,
která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena.
V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších koncentracích může tato jedovatá látka
poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež
u zářivek a dalších světelných zdrojů v současnosti dosahuje více než 90 %. Využitím recyklovaných materiálů
při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích
zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní
systém EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro naše
město. Obyvatelé našeho města mohou nejen nefunkční světelné zdroje, ale i další elektrozařízení zdarma
odevzdávat ve sběrném dvoře na ul. 9. května 480 a na
městském úřadě – Partyzánská 229, Halaškovo náměstí
2, nebo v elektro obchodě při nákupu nových.

Ze sběrných míst EKOLAMP sváží světelné zdroje a další vysloužilá elektrozařízení k ekologické recyklaci, díky
které jsou z nich pro opětovné použití získávány druhotné suroviny, zejména kovy, plasty a sklo. Hliník, mosaz
a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, z recyklovaných plastů jsou vyráběny např. zatravňovací
dlaždice či plotové dílce a sklo se používá jako technický
materiál.
Prostřednictvím společnosti EKOLAMP se v roce 2021
recyklovalo 551 tun použitých světelných zdrojů, téměř
963 tun malých a 2668 tun velkých elektrozařízení.
Díky EKOLAMPu se podařilo opětovně využít přes 90 %
materiálů ze všech sebraných elektrozařízení. To je dobrá zpráva pro životní prostředí naší země.
Bohužel stále mnoho českých domácností nerecykluje
a menší elektrozařízení včetně úsporných žárovek hází
do komunálního odpadu. Do půdy se tak mohou dostat
nebezpečné látky, se kterými si příroda jen tak neporadí.
Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami
a dalšími elektrozařízeními dočtete na www.ekolamp.cz.
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ZPRÁVY MĚSTSKÉ POLICIE

Některé události řešené Městskou policií v Budišově n/B.
v měsíci leden a únor 2022
3. 1., 5. 1., 11. 1., 22. 1. (dvakrát!), 5. 2. (po oznámení) 2022 – 14.05 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl
hlídkou MP 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.
8. 1. 2022 – 15.50 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou MP
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.
14. 1. 2022 – 18.17 hod.
Hlídka MP přijala telefonické oznámení od OO PČR Vítkov s žádostí o prověření oznámení, že na ul. Halaškovo
náměstí u večerky U Čápa má docházet k napadení nějaké osoby. Po příjezdu na místo zde bylo zjištěno, že se
zde již útočník nenachází, ale že zde došlo k napadení
jedné z osob a následnému vyhrožování zabitím, podřezáním a fyzickou likvidací. Jelikož se zde jednalo o důvodné podezření ze spáchání trestného činu, byla o všem
ihned informována hlídka OO PČR Vítkov, která si celou
věc převzala. Případ byl strážníky zadokumentován.
27. 1. 2022 – 18.35 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě si hlídka MP
všimla na ul. náměstí Republiky před prodejnou potravin
vozidla, které zde stálo na chodníku, a vedle něho na
zemi ležícího zraněného muže. Tento muž hlídce sdělil,
že si poranil pravou nohu, když vystupoval z vozidla, a to
se samo rozjelo. Proto byla na místo přivolána sanitka
RZS a následně i hlídka PČR, kteří se na místo dostavili
a celou věc si převzali. Do příjezdu těchto jednotek IZS
zde hlídka MP zajišťovala místo dopravní nehody. Případ
byl strážníky zadokumentován.
1. 2. 2022 – 21.09 hod.
Hlídka MP přijala telefonické oznámení od oznamovatelky, že na ul. Berounská je otevřená kaplička a že do ní
asi někdo vniknul. Po příjezdu hlídky MP na místo bylo
zjištěno, že do kapličky někdo vnikl násilím, kdy rozbil
okno dveří a vytlačil dveře přes zamčený zámek. Jelikož
se jednalo o důvodné podezření ze spáchání trestného
činu, byla na místo přivolána hlídka OO PČR, která se
zde dostavila a celou věc si převzala k dalšímu šetření.
Případ byl strážníky zadokumentován.

7. 2. 2022 - 15.23 hod.
Hlídka MP přijala telefonické oznámení od oznamovatele, že je mu na ul. Na Sídlišti vyhrožováno zabitím a fyzickou likvidací, kdy na něho
někdo zvoní, a jedná se o osobu, která ho již
před nedávnem fyzicky napadla, poté co mu
násilně vnikla do bytu. Po příjezdu hlídky MP
na místo se s ní zde spojil oznamovatel, který
sdělil, že má důvodnou obavu o svůj život, a když
ten, co na něho zvonil, uviděl přijíždět hlídku MP na
místo, tak odešel. Jelikož se jednalo již o opakované vyhrožování a předešlé napadení již řeší PČR, bylo oznamovateli doporučeno, ať celou věc nahlásí na PČR, která
již celou věc řeší, a sdělí jí, že vyhrožování a obtěžování
ze strany osoby, která ho již napadla, pokračuje. Hlídka
poté ještě provedla kontrolu okolí, jestli někde neuvidí
osobu vyhrožující oznamovateli, ale to bylo s negativním
výsledkem. Případ byl strážníky zadokumentován.
11. 2. 2022 - 12.34 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení od oznamovatelky, že její dceru na ul. Berounská kousl pes od sousedky. Hlídka na místě zjistila, že pes dceru oznamovatelky
kousl přes kalhoty do lýtka levé nohy, kdy nebylo nutné
lékařské ošetření. Následně bylo zjištěno, že pes není
přihlášený do evidence psů a není ani očkovaný. Osoba zodpovědná za tohoto psa byla poučena o nutnosti
o provedení dvou vyšetření psa u veterináře proti onemocnění psa vzteklinou a po proběhnutí tohoto vyšetření
o předložení zprávy o tomto vyšetření na městské policii.
Dále byla poučena, že celá věc bude předána k dořešení
věcně příslušnému správnímu orgánu. Případ byl strážníkem zadokumentován.
17. 2.2022 – 19.40 hod.
Hlídka MP přijala telefonické oznámení od OO PČR Vítkov s žádostí o prověření oznámení na ul. ČSA od oznamovatele, který žádá hlídku o pomoc při vydání svých
osobních věcí. Hlídka MP po příjezdu na místo zjistila,
že se jedná o spor o vydání osobních věcí, které má
oznamovatel v domě své bývalé přítelkyně, a ta ho do
domu nechce pro tyto věci pustit z důvodů předešlých
sporů. Za přítomnosti hlídky mu byly následně přes okno
jeho věci bývalou přítelkyní předány a oznamovatel poté
z místa odešel. Případ byl strážníky zadokumentován.
18. 2. 2022 - 11.59 hod.
Hlídka MP přijala telefonické oznámení od oznamovatele, že na ul. Na Sídlišti leží na zemi nějaký muž a žena.
Hlídka na místě zjistila, že se jedná o jim dobře známé
osoby, které zde již seděli na zemi a odpočívali. Byli hlídkou dotázáni, zda jsou v pořádku a nejsou zraněni, kdy
sdělili, že nejsou, a poté se zvedli a odešli neznámo kam.
K žádnému protiprávnímu jednání zde nedošlo a případ
byl strážníky zadokumentován.
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19. 2. 2022 - 15.35 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve
městě byl hlídkou na ul. Berounská
řešen dopravní přestupek nedovolené telefonování za jízdy. Řidič osobního vozidla se zde dopustil dopravního přestupku tím, že při řízení vozidla držel v ruce telefonní přístroj. Za
uvedený přestupek mu byla udělena

bloková pokuta a zápis dvou bodů do
karty řidiče.
23. 2. 2022 - 15.13 hod.
Hlídka MP přijala telefonické oznámení od oznamovatelky s žádostí
o pomoc při likvidaci mrtvé kočky,
která se nachází ve dvoře na ul. Na
Sídlišti, kde se pohybují děti, a je

nebezpečí, že na ni můžou sahat.
Hlídka MP na místě zjistila, kde se
uhynulá kočka nachází, a poté provedla její odstranění s následným
zajištěním její likvidace. Případ byl
strážníky zadokumentován.
Grečmal Jaroslav, vrchní komisař
vedoucí strážník MP Budišov n/B.

TESPORT

Novinky ze společnosti TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o.
Tepelné hospodářství
Topná sezona pomalu končí, většina z nás pomalu
bilancuje, kolik v zimě protopil a jak to bude dále.
Vzhledem k tomu, co se momentálně ve světě děje,
nelze do budoucna hledět s příliš velkým optimismem.
Cena všech komodit je značně nejistá, plyn nevyjímaje.
V médiích nás straší, že mohou padnout i větší
dodavatelé plynu, nicméně dělat s tím nemůžeme nic.
Jak jsem psal v minulém vydání BZ, dodavatel tepla
v Budišově, městská společnost TeSport, má zafixovanou
cenu plynu až do konce roku 2023. Věříme, že smluvní
závazky v této věci budou dodrženy. Vzhledem k slušné
ceně plynu máme ještě nějaký prostor pro vylepšení
stávajících zařízení, a pokud vše vyjde, tak v létě
provedeme rekonstrukci kotelny B1 na ul. Křivá, která
vytápí blok domů na náměstí Republiky.

mezi sebou a v podstatě jsme tak symbolicky zakončili
halovou turnajovou sezonu. V půli března byla v hale
k vidění zajímavá událost a to závody v rybolovné
technice. Pro nás to bylo netradiční sportovní klání,
nicméně hojná účast zejména mládeže svědčí o tom,
že i tento sport má v našem regionu spoustu příznivců.
Halový sport kvůli zlepšujícímu se počasí zřejmě trochu
ustoupí do pozadí a od prvního dubnového víkendu zase
pomyslné sportovní otěže převezme venkovní fotbal.
V hale je ale i nadále možno sportovat, takže když třeba
nebude venku pěkně, přijďte si protáhnout tělo k nám.

Sport
Ve sportovní hale pokračuje běžný provoz, v zimních
měsících tohoto roku se více méně každou sobotu v hale
pilně sportovalo: 3 turnaje ve futsale si zahrála mládež
od nejmenších po větší fotbalisty, rovněž se hrál i turnaj
starých gard (hráči nad 40 let) a svůj turnaj měli i kluci
z B týmu TJ Spartak. Rovněž se konaly námi oblíbené
turnaje v badmintonu ve čtyřhře smíšených párů: jeden
byl otevřený i pro „přespolní“ účastníky, a jak se to má
správně hrát, nám přijely ukázat dvojice např. z Havířova,
Ostravy, Opavy a Rýmařova. Aby to nám domorodcům
nebylo líto, tak jsme si poslední březnový víkend zahráli

ŠKOLSTVÍ

Co v mládí uvidíš…
Vybrat si budoucí povolání není vždy věc snadná, zvláště když vycházíte základní školu a moc se v oborech
nevyznáte. Vycházející žáci mají možnost se zorientovat
v předmětu volba povolání, a pokud se naskytne příležitost, vydají se některé provozy přímo navštívit.
Tak se stalo v březnu a budoucí absolventy základní
školy přivítali ve firmě Labortech, kde si prohlédli výrobu
a seznámili s provozem, zaměřeným na testovací zařízení. Téměř pro každého to byla zajímavá novinka a dost
možná, že v příštích letech na dveře firmy zaklepe zájemce z řad návštěvníků. Exkurze do Labortechu není
jediná: pokud má škola možnost, využívá otevřených
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dveří i u jiných firem, které jsou ochotné žáky do svých
provozů pustit. Už navštívili firmu Czernin, udělali si výlet
do Granitolu. Do budoucna jsou v plánu Lesy ČR, Do-

mov Letokruhy a myslím, že nejen žáci se budou těšit do
Hundai Nošovice a Radegastu.
Mgr. Soňa Patakiová

Lyžařský výcvik
Na rozdíl od loňského roku nám ten letošní v únoru dopřál
týdenní výlet do Malé Morávky, díky příznivé situaci jsme
mohli uspořádat pětidenní lyžařský výcvik. V předchozích
letech jsme museli žáky lenochy trošku přemlouvat, abychom naplnili požadovaný počet, letos tomu bylo jinak.
Množstvím přihlášených jsme byli příjemně překvapeni,
bohužel se naše radost začala hroutit, když nám účastníci začali díky nemoci postupně odpadat. Ani v pondělí
ráno vůbec nebylo jisté, zda vůbec odjedeme. Naštěstí
se podařilo počet udržet tak, že jsme nakonec stanovené minimum i překročili a všichni si oddechli. Pobavil mě
tatínek Indrák s nápadem, že by skupinu dětí rádi doplnili
rodiče…
Díky zajištěné dopravě se rodiče tentokrát nemuseli starat
a do chaty Sedmikráska i zpět nás dovezl pan Ruprecht
velmi luxusním autobusem. Chata Sedmikráska pro nás
byla jako vždycky připravena, a tak jsme mohli výcvikový
týden ve složení Andělová, Galová, Mazůrek, Gronych
plus parta dětí zahájit.
Do Karlova na sjezdovku Myšák jsme se přesouvali zdarma skibusem a také odpadlo docela náročné stěhování
lyží, neboť jsme využili nabídky na jejich úschovu v kon-

tejneru přímo u sjezdovky. Co se týče zdatnosti lyžníků,
pohybovala se od těch lyžemi nedotčených až po zkušené
pokořitele svahů. Největší krok kupředu bylo překonání
strachu a i ti, co vypadali v pondělí beznadějně, nakonec
uvěřili, že technika lyžování opravdu funguje. Bylo moc
fajn, že jsme výcvik vedli ve třech, děcka jsme si mohli
přesouvat podle dosahované úrovně, a tak se nestalo,
že by někdo musel na někoho dlouho čekat a zmrzat na
sjezdovce. Počasí nám přálo a výkyvy počasí se nám po
celý týden vyhýbaly. Za ještě větší štěstí považujeme fakt,
že se nikomu nestal úraz. Bezpečnost je pro nás na prvním místě a nesmí se stát, že bychom neměli o dětech
přehled, nebo přecenili jejich schopnosti. A skutečnost, že
už druhý den sjížděli kopec i všichni začátečníci, je odměnou. Ti pokročilejší zvládli projet lyžařský areál celý a na
nejtěžší sjezdovku se se mnou odvážily: holky!
Prožili jsme hezkých pět dnů, nikdo nezlobil a nebylo
snad nikoho, kdo by si pobyt na horách v pátek nepochvaloval… Na závěr chci poděkovat rodičům, že svým
dětem LVK umožnili, a Klubu rodičů a přátel školy při ZŠ
Budišov nad Budišovkou, který dětem finančně přispěl.
Mgr. Lenka Galová
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Recitační soutěž
Po školním kole recitační soutěže žákyně první, druhé a třetí
třídy vyrazily začátkem března
do SVČ ve Vítkově, kde se konalo okrskové kolo tohoto klání.
Hezkého úspěchu dosáhly
všechny zúčastněné dívenky,
Lucka Klusová v nulté nepostupové kategorii obsadila první

pozici, Venda Müllerová pak
získala třetí místo.
Všem zúčastněným děkujeme
za reprezentaci školy a rodičům doma, kteří jistě s dětmi
pilně trénovali, za jejich svědomitou podporu.
Jana Bučková

Matematika
trochu jinak
Od počátku matematické mezinárodní soutěže Klokan (1995) se naše škola zapojuje
s 2. až 9. třídami do soutěže plné zajímavých a hloubavých hádanek a matematických rébusů. Nebylo tomu jinak ani letos, kdy
soutěž byla vyhlášena na pátek 18. března.
Účastnili se nejmladší žáci 2. a 3. třídy v kategorii Cvrček, žáci 4. a 5. tříd v kategorii
Klokánek, žáci 6. a 7. tříd byli označeni jako
Benjamíni a nejstarší kategorie 8. a 9. třídy
jako Kadeti.
Letos se soutěže zúčastnilo 115 žáků z celé
školy. Jako vítěz vyšel žák 4. B Mojmír Bártek
s 85 body (z maximálního počtu 120 b.) v kategorii Klokánek a za zmínku stojí také vítěz
kategorie Benjamín Vojtěch Vlk se 78 body.
Žáci řešili 24 úloh různých typů v časovém
limitu 60 minut a úlohy byly rozděleny podle
obtížnosti do 3 kategorií (3/4/5bodové).
Pro ilustraci a vaši představu jeden z mnohých příkladů: Tři sestry, každá jiného věku,
mají průměrný věk 10 let. Průměrný věk jedné dvojice sester je 11 let a jiné dvojice 12 let.
Kolik let je nejstarší sestře? Příklad spadal do
kategorie obtížnosti střední (za 4 body).
Líbila by se vám také taková soutěž, nebo se
domníváte, že děti, které vyřešily tento příklad, mají váš obdiv?
Mgr. Soňa Patakiová

Olympiáda z AJ na naší škole
Po roční přestávce způsobené covidovou epidemií
se na naší škole opět konala Olympiáda v anglickém
jazyce. V kategorii určené pro žáky 5. – 7. ročníků bylo
přihlášeno 11 žáků, kteří absolvovali nejdříve písemnou
část (poslech s porozuměním, čtení s porozuměním,
doplňování textů s důrazem na gramatiku a slovní
zásobu). Pět žáků s nejvyšším počtem bodů postoupilo
do ústního kola, kde si vylosovali téma a bez přípravy
hovořili před porotou. Za svou odvahu a statečnost byli
oceněni anglickou knihou a časopisem.
Výsledky 3 nejlepších ve školním kole Olympiády
v anglickém jazyce:
1. - 2.
1. - 2.
3.

Indrák Adam
Sekerková Bára
Čelková Tereza

6. B
5. A
6. A

Podle podmínek soutěže do okresního kola, které se
uskutečnilo 17. 3. 2022 v Opavě, mohl postoupit pouze
jeden žák. Naši školu reprezentoval Adam Indrák ze
6. B, který se umístil v okresním kole na výborném
15. místě z celkového počtu 25 soutěžících ze základních
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škol opavského regionu. Je nutné dodat, že na vítěze
Adamovi chybělo pouhých 9 bodů!
Chtěli bychom tímto poděkovat všem soutěžícím za
účast v této soutěži a především gratulujeme Adamovi
Indrákovi ke skvělému výsledku a mamince za podporu
Adama při soutěži.
Bc. Alena Zeisbergerová
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Aktivity základní školy pro děti z mateřinky
Součástí projektu Společným úsilím
k vyšší kvalitě vzdělávání (CZ.02.3.
61/0.0/0.0/19_075/0016361) je mj.
vzájemná spolupráce organizací při
přechodu mezi stupni vzdělávání.
Převedeno do řeči běžného smrtelníka tento termín znamená, že organizace mateřské a základní školy spolu systematicky spolupracují
a připravují děti zejména na přechod
z předškolního (povinného) vzdělávání do povinného školního vzdělávání na základní škole.
Projekt již běží třetím rokem, ale až
v tomto roce se nám plně podaří také
zrealizovat ty součásti, které jsme
nemohli skrze anticovidová opatření podnikat. Součástí spolupráce je
tak série šesti projektových dní, které jsme zahájili již v měsíci březnu.
Během pátečních návštěv na naší
základní škole děti z mateřinky budou moci poznat jednotlivé učebny
a jejich vybavení a seznámit se důkladněji s naší školou i jejích vyučujícími. V březnu si děti zkoušely pokusy v přírodopisné učebně a v učebně fyziky. V dubnu to bude tvoření
v polytechnické učebně a čeká je mj.
i projektový den, který jim připraví je-

jich starší kamarádi ze třetího ročníku – téma bude ekologické a krásně
spjaté s 22. dubnem – tedy „Dnem
Země“. Během dvou květnových pátků pak děti čeká ještě tvorba přáníček pro maminky a aktivity na školní
zahradě.
Děti se také přijdou podívat za svými
bývalými kamarády do prvních tříd,
jak tito pokročili od jejich poslední
návštěvy, kterou absolvovaly na podzim. Vše pak směřujeme k tomu, aby
se při zápise, který bude probíhat od
11. do 13. dubna v odpoledních ho-

dinách, děti zbytečně neobávaly nových věcí, ale aby jim prostředí školy
bylo známé a aby jejich těšení se do
školy zůstalo spjato s velkým množstvím pozitivních emocí.
Pro zapsané děti pak připravujeme jarní školičku pro předškoláky,
která probíhá vždy v odpoledních
hodinách od 15.00 tak, aby mohli zůstat i pracující rodiče, mohli se
vyučujících zeptat na vše, co je zajímá. Termíny jarní školičky jsou
18. a 25. května, a 1. a 8. června.
Místem setkání bude budova prvního
stupně na nám. Republiky, poslední
červnové setkání pak zrealizujeme
v prostorách školní družiny na adrese ČSA 325 (nová zrekonstruovaná
budova vedle Domečku SVČ).
Kromě setkání s dětmi se pravidelně
setkávají také pedagogové z mateřské školy a prvního stupně, kteří se
zabývají zejména úkoly, jak pracovat s předškolními dětmi, aby jejich
vstup do povinného školního vzdělávání byl co nejvíce úspěšný, a pedagogové školy zase zjišťují potřeby
a případné nároky výuky, stejně jako
specifika práce u dětí, které do školy
nastupují.
Všem rodičům současných a budoucích školáčků na závěr přejeme, aby
se školní docházky a povinností s ní
spjatých neobávaly – ve škole pracují zkušení pedagogové, kteří se
zaměřují na to, aby děti pociťovaly
úspěch, aby je naučily zvládat každodenní školní povinnosti a aby pro
ně škola byla místem, kde se cítí
dobře a bezpečně. A pevně věříme,
že nám v tom rodiče budou nápomocni.
Natálie Jaššová, ředitelka školy
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Diskuzní setkání s rodiči
Ve středu 2. března 2022 v 15.00 zavítali do místní mateřské školy rodiče, zástupci samosprávy a dále pedagogové mateřské a základní školy na odborné diskuzní
setkání s Mgr. Dagmar Gazdovou, která pracuje v Pedagogicko-psychologické poradně Opava, odloučené
pracoviště Vítkov. Diskuzní setkání bylo dalším z plánovaných v rámci projektu Společným úsilím k vyšší kvalitě
vzdělávání, registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/
0016361.
Necelých 40 účastníků se seznámilo s odbornými informacemi, které se týkaly zejména teoretických aspektů
posuzování školní zralosti, jejich dopadu do praktického
života dítěte. Součástí odborné přednášky byl i prostor
pro informace z místní základní školy – rodiče se mohli dozvědět, jak probíhá ve škole zápis, jaké formuláře
a údaje škola při zápisu vyžaduje, jaké jsou náležitosti
odkladů a organizační informace k zápisu v letošním

školním roce, který bude probíhat ve dnech 11., 12.
a 13. dubna v odpoledních hodinách. Praktické ukázky
pak mohly nastínit, jak konkrétně vypadá vyšetření školní
zralosti ve vítkovské poradně.
Rodiče, kteří přednášku navštívili a kterých se otázka
školní zralosti zejména týká, protože mají předškolní
dítě, kladli dotazy a mohli po skončení přednášky také
konzultovat své individuální otázky.
Pro pedagogy i rodiče bylo toto setkání podnětné zejména v situacích, kdy u zápisu či z pozorování doma není
zřejmé, zda je dítě dostatečně na přechod do nového
stupně vzdělávání připraveno.
Paní magistře Gazdové tímto děkujeme za ochotu
ujmout se tématu. Pedagogům, zástupcům samosprávy
i rodičům děkuji za aktivní přístup a návštěvu diskuzního
setkání.
Natálie Jaššová, ředitelka školy

Pomoci není nikdy dost
V březnu nás oslovila pobočka Charity České republiky
v Odrách s možností zapojit se do materiální sbírky pro
lidi postižené válkou na Ukrajině hledající pomoc a přístřeší na území Moravskoslezského kraje. Pomoc je cílená přímo do míst Charity, která v rámci kraje působí.
A protože se jednalo o věci běžné denní potřeby (trvanlivé potraviny, drogerie apod.), přišlo nám to jako vhodná
možnost, aby se mohli zapojit také žáci naší školy. Díky
aktivním žákům a jejich rodičům se pak podařilo sesbírat
několik beden trvanlivých potravin a drogistických po-

třeb, které byly převezeny městským
elektrovozem přímo
do pobočky Charity
v Odrách.
Tímto velmi upřímně všem, kteří se
zapojili, děkujeme.
Ale pomoc nepotřebují jen lidé z Ukrajiny. Je nutné uvědomit si, že tíživá
sociální a finanční
situace dřív nebo později dopadne také na nejchudší
rodiny i v našem městě a jeho okolí. Jsem proto velmi
ráda, že naše sociální pedagožka, paní Bc. Rozálie Zlámalová, DiS., přispěla svou pomocí a prostřednictvím
nadace Patron dětí se jí podařilo zajistit štědrými dárci
úhradu pobytových a příměstských táborů pro 3 žáky
naší školy, kteří by se kvůli opravdové nouzi těchto pobytů účastnit nemohli. Dík tímto patří jistě i některým
občanům Budišova, kteří na pobyty žáků přispěli, a dalším dárcům, kteří nám pomohli.
Svět tedy ještě není tak špatný, jak nám jej denně prezentují média. To je třeba mít na mysli. A jak se říká (byť
je to v tomto případě extrémní způsob potvrzení rčení):
Vše zlé je pro něco dobré.
Mgr. Natálie Jaššová, ředitelka školy
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Lyžování se školkou
Po dvouletém čekání jsme mohli s dětmi konečně vyrazit
na lyže. Tentokrát velmi blízko, a to na kopec u penzionu
Schönwald v Podlesí. Díky velké laskavosti pana Duška
byla pro děti cena velmi příznivá a na kurz lyžování se
mohli přihlásit všichni zájemci. Tímto mu velmi děkujeme. V celém areálu vládla pohodová až domácí atmosféra. Zázemí pro děti bylo útulné a hlavně praktické, proto
děti nemusely vozit domů nic kromě svých batůžků na
nové svačinky.

me vyrazit na vlek. I to bývá zpočátku pro děti náročné,
ale mnohdy zažíváme i veselé momenty. Na konci týdne
všechny děti zvládly sjet kopec slalomem a dokonce si
zazávodit. Tentokrát to byly ale jiné závody, nebyly totiž
na rychlost, ale děti závodily v tom, kdo kopec sjede co
nejlépe. Diplomy i odměny si na závěr zasloužili všichni.
Velké poděkování patří našim dobrovolným hasičům,
a to hlavně panu Tomášovi Indrákovi a panu Mirkovi Indrákovi, kteří nás obětavě vozili do Podlesí. V neposlední
řadě patří naše velké poděkování instruktorovi Ondřejovi Vystrčilovi za jeho klidný, veselý i kamarádský přístup
k výuce a paní učitelce Lucii Jakelové, která nám s dětmi
vždy obětavě pomáhá. Děti se z kurzu lyžování vracely
plné zážitků a nadšené, že z nich jsou již malí lyžaři.
Mgr. Kateřina Vlková, učitelka MŠ

Postupně se děti učily základy lyžování. Začínali jsme
jako vždy od základů, a to například zapínání a vypínání lyží, otáčení se na lyžích, bruslení na jedné lyži nebo
zvednout se ze sněhu. První dny jsou pro děti vždy nejvíc náročné a těší se, až budou skutečně lyžovat. Když
zvládnou jízdu v pluhu a hlavně zabrzdit, konečně může-

Maškarní bál v MŠ
Jako každý rok tak i letos jsme v naší mateřské škole přichystali pro děti oblíbený maškarní rej. Rodiče měli za
úkol připravit pro děti libovolný kostým a opět nás velmi mile překvapili svou fantazií a kreativitou. V mateřské
škole se v tento den vyrojila různá strašidla a skřítci,
supermani, vodníci, princezny, víly a Karkulky, zvířátka
a šašci
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V herně pak na všechny děti čekalo překvapení: společná promenáda masek, veselé soutěže, disco tanečky
a na závěr sladká odměna.
Všem se nám to moc líbilo a pěkně jsme si to užili. A tak
se za rok zase těšíme na nové krásné masky a další
maškarní bál.
Pavla Hasalová, učitelka MŠ
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Automechanik junior 2022
V březnu se ve Střední škole technických oborů v Havířově konalo
krajské kolo soutěže Autoopravář junior 2022, kategorie Automechanik.
Soutěže se účastnili nejlepší žáci
oboru Automechanik Moravskoslezského kraje. Jednalo se tedy o nej-

větší soutěž autooborů v regionu,
kterou organizačně zastřešovalo
více než 50 pedagogických pracovníků a odborníků z praxe, z naší
školy to byl učitel odborného výcviku
Pavel Joura. ¨
Úkolem soutěžících bylo co nejlépe zvládnout 8 praktických úloh, 10
úloh poznávacích a vědomostní test.
Test na PC prověřil teoretické znalosti soutěžících, poznávací úlohy
byly zaměřeny na znalosti názvosloví v oboru a v praktické části museli

soutěžící prokázat dovednosti při
diagnostikování závad, provádění
oprav a seřízení motorových vozidel.
Naši školu reprezentoval Filip Juříček ze třídy AC3. První desítka startovního pole mu utekla jen o jedno
místo, ale přesto se jedná o velký
úspěch! Děkujeme mu za reprezentaci školy a doufáme, že příští rok
kluci dosáhnou i na bednu.
Mgr. Jana Kellnerová
ředitelka Střední školy, Odry, p. o.

Byli jsme ve Vídni ukázat, co umíme
Konečně nastal kvůli covidu dlouho odkládaný okamžik, kdy mohla
odjet skupina vybraných studentů naší školy na pracovní vzdělávací stáž do Vídně. Pět
žáků oboru Rekondiční a sportovní masér a pět žáků
oboru Kadeřník čtrnáct dní pracovalo ve vídeňských salónech pod vedením místních mistrů svého oboru.
Stáž s názvem Rekvalifikace kadeřníků a masérů
(2020-1-CZ01-KA102-077091) probíhá díky programu
Evropské unie Erasmus+, a jejím cílem je propojovat
mladé lidi z celé Evropy, získávat pracovní zkušenosti
v zahraničí, odborně se vzdělávat a zlepšovat se v komunikačních dovednostech v cizím jazyce.
Nová doba si žádá nové postupy, a tak se žáci nemohli zapojit hned do práce, ale nejdříve museli podstoupit
PCR test na covid, a už tady se naučili něco nového.
V České republice jsme zvyklí na výtěry z nosu, ale ve
Vídni se dělají testy kloktací. Samozřejmě to všichni
zvládli a další den vyrazili na svá pracoviště seznámit se
s místy svého čtrnáctidenního působení a novými vedoucími i kolegy.
Účastníci stáže byli ubytováni v apartmánech, odkud
měli ideální dopravní spojení jak do kadeřnictví a maséren, tak za kulturou a zábavou, které město Vídeň nabízí.
S ubytováním, stravou a samotnou praxí byli naši žáci
nadprůměrně spokojení. Volný čas trávili především společně a řešili jej převážně prohlídkami města a jeho pamětihodností, anebo návštěvou vídeňských kaváren, ob-
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chůdků či dalších zajímavých míst v centru města a jeho
okolí.
Cílem projektu je podpořit a ocenit naše žáky možností
vycestovat do zahraničí na odbornou pracovní stáž, kde
si mohli ověřit své jazykové znalosti a odborné dovednosti v novém prostředí, získat neocenitelné zkušenosti,
vytvořit nová partnerství pro další spolupráci, zvýšit svůj
profesní a osobnostní potenciál, zapojit se do sítě mezinárodních kontaktů, a přispět tak ke svému lepšímu postavení na současném evropském trhu práce.
O tom, jak se naši žáci měli v cizině, si můžete přečíst
na sociálních sítích a webových stránkách školy www.
ssodry.cz.
Mgr. Jana Kellnerová
ředitelka Střední školy, Odry, p. o.

Středisko volného času

Jarní prázdniny
O projektu CZ.03.2.65/0.0/
Evropská unie
Evropský sociální fond
0.0/16_047/0014118 - PříOperační program Zaměstnanost
městské tábory s DOMEČKEM z Operačního programu Zaměstnanost jsme tady
již několikrát informovali. Letošními jarními prázdninami
tento projekt pro dvou letech úspěšně končí. Ve složité
době covidové jsme museli různě upravovat, měnit, přesouvat, přesto se nám podařilo většinu aktivit uskutečnit

a ulevit tak pracujícím rodičům, aby je nemuselo trápit,
co dělají jejich ratolesti v době, když jsou právě v práci.
Posledním projektovým příměstským táborem byly „Zázraky přírody“, a my se s dětmi týden zajímali o zvířata,
přírodu, nechyběly výlety, tvoření, pečení, soutěže, deskové hry, a samozřejmě hledání pokladu, prostě všechno
možné, aby to děti bavilo a nenudily se.
Příměstské tábory s dotačním programem nekončí,
máme je v nabídce i pro letošní prázdniny, stačí si jen
vybrat ten správný . Už se na děti těšíme!
Za SVČ Hana Košarišťanová
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Víkendový pobyt chovateláku
Děti z chovatelského kroužku měly úžasný víkend se
psy. Navštívilo je několik pejsků - každý vypadal jinak,
uměl něco jiného, pocházeli z různého prostředí… Pan

dětem představila pejska, který byl týraný a opuštěný,
a ukázala jim, jak se z ustrašeného uzlíčku nervů se
správným přístupem stane pejsek, který opět věří lidem.
A třešničkou na dortu byla návštěva kynologického cvičiště – tzv. cvičáku. Děti se dozvěděly, co obnáší sportovní kynologie, podívaly se na její ukázky a jako bonus se
seznámily s pro mnohé neznámým plemenem, českým
národním plemenem – Chodským psem. Chtěli byste zažít taky takový víkend? Nebo jiný? Sledujte naše webové
a facebookové stránky, už zase něco dalšího připravujeme !
Za SVČ Hana Košarišťanová

Zlámal předvedl mysliveckého psa a vše, co výcvik psa
určeného k myslivosti obnáší. Další, kdo děti navštívil,
byl Ondra Vrba s border kolií, aby předvedl, jak jsou tito
pejsci chytří, a předvedl nám pár triků. Veronika Holá

ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ A SPORT

Jaro
Konečně zmizel sníh, tak hurá na stopy. Letošní zima sice
byla ve srovnání s některými předchozími lety na sníh
docela skoupá, ale v mrazech se stopovat nedá. Proto
jsme netrpělivě očekávali teplejší počasí, abychom mohli
vyrazit na okolní louky a pole. Mlaďošci se stopami teprve začínají, ale ti zkušenější museli své čuchací umění
po zimě oprášit a oprašují velice rádi. Této disciplíně se
věnujeme velmi intenzivně, díky skvělému odbornému
vedení máme bohaté zkušenosti a můžu hrdě říct, že patříme mezi stopařské top kluby s velmi dobrými výsledky.
Je třeba nastopovat co nejvíce, i když je teprve březen,
na červen opět chystáme chodský stopařský závod a pochopitelně chceme být drze nejlepší. Loni naši choďáci
vyhráli dvě ze tří kategorií. Ale sportovní kynologie sestává z disciplín tří, tak nelze zanedbat ani poslušnost
a obranu.
Docela slibně se nám rozvíjí mladí psíci, mají něco malinko přes rok a už teď se rýsuje jejich „specializace“,
maliňačka Izzy tuze ráda kouše, choďák Cato už čuchá
jako starý mazák, půlroční choďka Bětka musí pochopit,
že se na cizí neštěká. A protože spousta z nás cvičí se
dvěma psy, strávíme na cvičáku dost času, a to nás baví.
Skvělá partička, relax… Z výcviku nás mile vytrhla návštěva dětí z kroužku SVČ. Mladí chovatelé si prohlédli
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výcvik poslušností, seznámili se s plemeny, která u nás
cvičí, a některé chlupáče si mohli i pohladit. Hlavně měli
spoustu dotazů a taky štěstí, že zrovna přijela až z Brna
Martina. Je veterinářka a zároveň chovatelka, tak to děti
měly celé populárně odborné.
I když času nazbyt nemáme, rozhodli jsme se uspořádat kurz základní poslušnosti, často nás totiž oslovují
zájemci o výcvik či radu. V deseti lekcích psovodi dostá-
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vají „návod“ na to, jak s psíkem pracovat a pro pejska je to velmi cenné
prostředí: nerozčiluju se na ostatní
psy, musím se soustředit na páníčka
a jako bonus pro něho udělám nějaký
cvik… Nejedná se vždycky vyloženě
o štěněcí věk, jak se někteří domnívají, a říká se, že starého psa novým
kouskům nenaučíš. To není pravda,
i když v pozdějším věku jde výcvik
pomaleji, protože psí hlava už pochy-

tala spoustu špatných návyků, ale jde
to. Je k tomu třeba spousta trpělivosti
a důslednosti, čímž ne každý oplývá.
Každý pes bez ohledu na velikost ale
musí být ovladatelný a dovednost číslo jedna je přivolání. No, psovodi začátečníci překonali rozpaky prvních
dvou lekcí a teď už je radost pohledět. Podle zájmu uvidíme, zda budeme v kurzech na podzim pokračovat.
		
Mgr. Lenka Galová

Discgolfové dračí polety
Zdravím Vás, milí čtenáři, zima je pro nás discgolfisty malinko mrtvým obdobím. Ale už jsme stihli objet pár turnajů
a další máme v plánu. Jako první turnaj v letošním roce
navštívil Lukáš 29. ledna v Ostravské Šporovnice, aby se
na začátku sezony pořádně rozházel. Hřiště v tamním
discgolf parku je dost podobné tomu našemu v Budišově.
Hřiště je hodně členité a zarostlé. Tak se tam Lukáš možná cítil jako doma. S konečným skóre 8 nad par po dvou
18jamkových kolech se Lukáš umístil ve středu hracího
pole v kategorii MPO (18-40let). Dělené 12. místo z 23
hráčů v této kategorii je solidní umístění na začátek roku.
Lukášovou další zastávkou byl 12. března turnaj v Krnově. Tam už nejel sám a přidal se k němu i Jirka. Tady se
Lukášovi celkové skóre po třech kolech na 16jamkovém
hřišti zastavilo na 8 hodech pod par. Krásný výsledek
a dělené 15. místo z 31 hráčů. Jirka měl výsledek o malinko horší a odjížděl z Krnova s výsledkem 5 hody pod
par, což mu stačilo na dělené 19. místo.
No a taky už se rozjely regionální ligy. Lukáš má v plánu
letos objet Valašskou ligu, která má šest zastávek. První
byla 20. března ve Frýdku-Místku. Tam jel spolu s Jirkou.

Zde zahráli oba dobré výsledky, byť měli v každém kole
rozdílné skóre. Celkově měli oba totožně 5 hodů pod par.
Oba tedy skončili na 19. místě. Lukáš si ještě jako bonus
odváží skvělý pocit z trefení Hole in one a k tomu i finanční odměnu za tuto ránu. Trefit koš prvním hodem je prostě to nejlepší, co můžeme jako hráči zažít, a pěkně to
vykouzlí rohlík na tváři.
Teď malinko z jiného nediscgolfového soudku. Jako klub
jsme se rozhodli podpořit lidi zasažené válkou na Ukrajině. Především ty, kteří před ní utíkají a museli opustit vše,
co mají rádi a co tam léta budovali. Proto jsme uspořádali
malou sbírku. Za vybrané peníze jsme zakoupili v e-shopu prodiscgofl.cz modré nálepky na discgolfové koše,
které mají žlutou obruč. Po nalepení této modré pásky
na vrchní část obruče vznikne symbolicky Ukrajinská vlajka. Všechny peníze za nákup těchto nálepek pošlou kluci
z prodiscgolf.cz nadaci Člověk v tísni. Jsem rád, že jsme
taky přispěli těm, kteří to potřebují. A tímto chci poděkovat
všem, kdo přispěli. Děkuji
Mějte se a AŤ TO LÍTÁ!
Jiří Hroch

Masopust
Dvacátý pátý únor byl pro naše
uživatele velkým dnem. Zažili hned několik akcí najednou. Počínaje slavnostním
otevřením společenského domu
Dřevák, přes masopust až po posezení s cimbálovkou.
Vše začalo v 12:00, kdy došlo k slavnostnímu přestřižení
pásky a tím k otevření nového společenského domu Dře-

vák. U této příležitosti si zúčastnění mohli poslechnout
nejen slavnostní proslov paní ředitelky a pana náměstka,
ale také zvonkohru, kterou pro ně secvičili zaměstnanci
spolu s uživateli. Ale aby toho nebylo málo, jedna z našich uživatelek přednesla krásnou a tematickou báseň
o lese, která podpořila naši vizi – péči poskytovanou
v souladu s přírodou. Po tomto vystoupení byla pauza na
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oběd, po které následoval masopust.
Masopustní rej, tedy masky, tanec a zpěv. To vše moh-

li uživatelé vidět na nádvoří Domova Letokruhy. A co by
to bylo za masopust bez koňského povozu, harmoniky
a zpěvu? Nic z toho u nás v Domově Letokruhy nesmělo chybět. Kominík, medvěd, kuchař, kůň - to vše je jen
malý výčet masek, které tančily a zpívaly na nádvoří.
V závěru masopustu dostal každý zúčastněný pravý masopustní koblih a něco na zahřátí. Tím však program ještě nekončil.
V 17:00 začala - právě v novém Dřeváku - hrát cimbálová
muzika a nejednoho z nás to přinutilo tancovat. Hudba
a zábava pokračovala až do pozdních hodin a na uživatelích bylo vidět i slyšet, že se jim tyto akce velice líbí,
a právě to nás motivuje podobné aktivity připravovat…
Velice děkujeme, že se taková akce mohla uskutečnit.
Bc. Marcela Prusková, sociální pracovnice
Domov Letokruhy, p. o.

Včelaři informují
Dne 12. 3. 2022 proběhla výroční členská schůze Včelařského spolku Budišov nad Budišovkou, z. s.
Na programu byly výsledky činnosti za uplynulý rok 2021.
V současné době máme 28 členů z Budišova a okolních
obcí, kteří se starají celkem o 583 včelstev. Z našich řad
navždy odešli pan Jan Varga z Budišova a paní Olga
Kostecká z Podlesí. Také jsme přijali nového člena, přítele Raimunda Schramma z Guntramovic.
Ke konci roku 2021 ukončil svoji funkci pokladníka dlouholetý člen výboru přítel Petr Chrástecký, tímto bychom
mu chtěli poděkovat za skvělou práci.
Za Včelařský spolek Jiří Müller

Šachový koutek
Našemu oddílu Pogo Budišov již skončila
šachová sezona 2021/2022. Od posledního vydání BZ jsme odehráli 4 kola s bilancí
1 výhra, 1 remíza a 2 prohry – viz přiložená
tabulka. Zejména remíza s týmem Orel Opava byla bolestivá, protože v průběhu zápasu
jsme vedli již 4-1 a celkové vítězství bylo blízko. Zápas nakonec skončil remízou 4-4 a tento výsledek nakonec znamená, že v soutěži
pravděpodobně skončíme na 11. místě. Momentálně se sice nacházíme na 9. pozici, ale
protože soutěž dohrává lichý počet účastníků
a los tomu chtěl, že již před posledním kolem
máme vše odehráno, musíme čekat, jak dopadnou ostatní zápasy. A neděláme si žádné
iluze, že týmy nacházející se v tabulce momentálně pod námi v posledních zápasech
proti týmům, kterým již o nic nejde, neuhrají
potřebný výsledek. Tak to chodí napříč všemi
sporty. Přes léto tedy budeme muset čekat,
jak se situace vyvine a jestli budeme mít právo dále hrát krajskou soutěž, nebo poputujeme o soutěž níž, do okresního přeboru.
Slavomír Jaššo
ŠK Pogo Budišov n. B.
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7.
8.
9.
10.

Krajská soutěž MKŠS 2021/2022 – skupina „A“
Datum
Utkání
Výsledek
30/01 SK Kravaře
2,5 – 5,5
2022 Pogo Budišov
13/02 Pogo Budišov
4–4
2022 ŠK Orel Opava „A“
27/02 ŠK TJ Dolní Benešov „C“
6–2
2022 Pogo Budišov
20/03 Pogo Budišov
3–5
2022 ŠO Jiskra Rýmařov
Krajská soutěž MKŠS 2021/2022 – skupina „A“
– tabulka po 10. kole

Poř. Družstvo
Zápasy Body Skóre Part.
1 SK Bruntál A
9
25
51
34
2 Slezan Opava B
9
20
47
34
3 TJ Tatran Město Albrechtice
9
19
37
25
4 ŠO Jiskra Rýmařov
9
17 40,5 23
5 ŠK TJ Dolní Benešov C
9
12 34,5 22
6 ŠK Orel Opava A
9
11
36
24
7 Šachy Krnov B
9
10
35
23
8 ŠKTP Hrabyně
9
10
34
20
7
31
13
9 ŠK Pogo Budišov nad Budišovkou 10
10 Šachy Krnov A
9
7
28,5 14
11 SK Kravaře
9
6
25,5 12
12 ŠO TJ Velká Polom
0
0
0
0
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Turnaj „O pohár starosty města“ - už po šesté
Na přelomu ledna a února se uskutečnil již 6. ročník tří turnajů
pro naše malé fotbalové talenty. Naštěstí se situace kolem „covidu“ uklidnila a my jsme mohli opět uspořádat sérii turnajů pro
mladé hráče fotbalu v naší sportovní hale. Všechny zúčastněné týmy hrály s obrovským nasazením, bylo vidět, že se kluci
na turnaj těšili a fotbal je baví. Každého turnaje se účastní kolem 100 dětí plus jejich trenéři a samozřejmě fanoušci. Turnaje
dopadly dobře, nikdo se nezranil, medaile, poháry a ceny byly
předány a všichni odjížděli spokojeni. Musím podotknout, že
všechny týmy se pokaždé ujišťují, zda se turnaj bude pořádat
i napřesrok, a rezervují si hned účast. Prý se jim u nás líbí.
Chtěl bych ještě poděkovat trenérům mládeže za jejich výbornou práci s naší mládeží, městu Budišovu za podporu a záštitu nad turnajem, všem sponzorům, kuchařům
a v neposlední řadě pořadatelům. Bez těchto
ochotných lidiček by se totiž žádný turnaj nemohl
uskutečnit.
Děkuji a za rok na shledanou.
Roman Pecník
Turnaj hráčů ročník narození 2011
1. Spartak Budišov, 2.TJ Niva Hladké Životice,
3.TJ Sokol Slavkov
Turnaj hráčů ročník narození 2013
1.MFK Kravaře, 2. Spartak Budišov/Nové Sady,
3.TJ Vítkov
Turnaj hráčů ročník narození 2009
1.Kietrz, 2. Fotbal Fulnek, 3. Moravský Beroun
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Naše organizace STP
Dne 26. března se uskutečnil ples
babiček a dědečků. Plesu se zúčastnilo 100 lidí a bylo strašně moc fajn.
Po dvou letech jsme opět mohli pokračovat v naší tradici. Chtěla bych
moc a moc poděkovat všem, co pomáhali při přípravě plesu a hlavně
všem sponzorům, co nám přispěli
darem do tomboly, i našim členům,
kteří také donesli ceny, takže tombola byla opravdu bohatá. Velký dík pa-
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tří i děvčatům za vystoupení s parádní zumbou, které se
moc líbilo. Poděkování patří také hudební skupině, která
nám hraje více jak 20 let. Věřím, že se všichni dobře bavili a těšíme se na setkání opět za rok. JEŠTĚ JEDNOU
MOC VŠEM DĚKUJI.
A informace - 21. dubna se bude konat výroční členská
schůze, na kterou všechny členy STP srdečně zvu. Pohoštění je zajištěno. Během schůze se provede kontrola
průkazů a vyberou členské příspěvky.
za STP předsedkyně Ilona Matýsková

Občanská poradna Budišov nad Budišovkou
Občanská poradna pomáhá lidem při řešení jejich krizo- Přijďte, vše se dá řešit, poradíme a pomůžeme Vám.
vých životních situací, se kterými si neví rady, a zároveň
nemají dostatek prostředků na právní služby. V sou- Kontakt:
časné době byla ukončena nabídka využití institutu tzv. Vedoucí odborné sociální poradny
Milostivého léta, které umožňovalo předluženým lidem Ing. Michaela Dlabajová
v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 zbavit se dlu- Tel.: 604 645 378
hů. Týkalo se to těch, kteří mají dluhy u státních institucí, E-mail: michaela.dlabajova@odry.charita.cz
které jsou vymáhány exekutorem, mohli
tak uhradit jistinu dluhu a 908 Kč poplatek a zbytek dluhu, tzv. příslušenství, jim
byl po úhradě odpuštěn. Ve spolupráci
s poradnou tak lidé písemně kontaktovali exekutora, který jim sdělil jistinu,
a na základě tohoto byla částka včetně poplatku uhrazena a exekuce poté
ukončena.
Zájem občanů o využití této šance byl
velký, bohužel v mnoha případech
zvláště pak u vícečetných exekucí nebylo možné jej využít. Důvodem byly vysoké částky jistin, které občané nemohli
Invaze ruských vojsk na Ukrajinu a vyhlášení válečného stavu dramaticky
vzhledem ke svému rozpočtu uhradit.
prohlubuje bezpečnostní i humanitární situaci v zemi. Ta se v důsledku
Příkladem, kdy byl využit tento institut
vleklého ozbrojeného konfliktu na východě země potýká s dlouhodobou
Milostivého léta, byla paní, které se díky
humanitární krizí. Již nyní je v zemi na 1,5 milionu vnitřně vysídlených lidí,
úhradě jistiny 5 000 Kč a poplatku 908
jejich počet ale prudce narůstá. Další stovky tisíc lidí jsou či budou nuceny
Kč podařilo ukončit exekuci, kde zbýuprchnout a stejně jako ti, kteří zatím ve svých domovech zůstávají,
vající dlužná částka činila 350 000 Kč
potřebují pomoc se zajištěním základních životních potřeb.
(náklady exekutora, poplatky a dalších
náklady). Paní je nyní šťastná, že se
Charita Česká republika vyhlásila na pomoc obyvatelům Ukrajiny
zbavila nejen dluhu, ale také nátlaku
zasaženým válkou humanitární sbírku na zajištění základních potřeb, jako
exekutora.
jsou voda, potraviny, hygienické potřeby, psychologická pomoc či přístřeší.
Provozní doba poradny:
Ve spolupráci s českými úřady se zároveň připravujeme na pomoc
Pondělí
zavřeno
ukrajinským uprchlíkům v České republice (více také na: www.charita.cz).
Úterý
zavřeno
Středa 8:00-11:30; 12:00-16:00 hod.
Výtěžek sbírky pomůže lidem zasaženým válkou
Čtvrtek
zavřeno
zajistit základní životní potřeby.
Pátek
zavřeno
Terénní forma je poskytována dle potřeb
imobilních klientů max. 4 hodin týdně.
Neváhejte se na nás obrátit, jsme tady
pro Vás, spolupráce probíhá zcela bezplatně po celou dobu řešení případu klienta.
Najdete nás na ul. Partyzánská 229,
747 87 Budišov nad Budišovkou.

Děkujeme za Vaši pomoc!
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OBEC ČERMNÁ VE SLEZSKU
Čermná ve Slezsku 81, 749 01

vyhlašuje

ZÁMĚR
na
pronájem nebytového prostoru.
Jedná se o nově zrekonstruovanou obecní hospodu
v Čermné ve Slezsku č.p. 71
za účelem provozování hostinské činnosti
Nájem je možný ihned, výše nájemného činí 2 000,- Kč/ měsíc
+ náklady za skutečně spotřebované energie.

Prohlídka provozovny a bližší
informace obdržíte na Obecním
úřadě v Čermné ve Slezsku každé
pondělí a středu v době od 8.00 do
15.30 hodin, nebo telefonicky na
telefonních číslech 556 300 023,
728745765.
vezuleky_inzerce_budi‰ov.pdf
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Nová online lékárna
s dopravou zdarma
Zvolte si výdejnu v této lékárně
a neplatíte za dopravu.
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Lékárna Budišov

Berounská 23, Budišov nad Budišovkou

Vaše objednávka
je již na cestě

objednávejte

tel: 702 050 028 I mail: info@vezuleky.cz

www.vezuleky.cz
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