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Poděkování občanům
Milí spoluobčané,
máme za sebou komunální volby do zastupitelstva města
Budišov nad Budišovkou. Naše koalice ODS a SNK Budišovsko získala přes 67 % hlasů z celkového počtu. Velmi
si vážíme Vaší podpory a důvěry, byli jsme opravdu mile
překvapeni, že se nám povedlo navýšit počet mandátů
z 9 na 11 zastupitelů z celkových 15 členů zastupitelstva
města. Přestože máme společně pohodlnou většinu, naše
společná práce bude pokračovat ve stejném duchu, jako
tomu bylo doposud. Zcela jistě to ale není tak, že bychom
si teď schválili, co nás napadne. Jsme moc rádi, že i společně s dalšími zastupiteli zbývajících stran dokážeme
táhnout společně za jeden provaz, anebo naopak, když
je potřeba, být si občas i konstruktivní opozicí z vlastních
řad. Ze všeho nejdůležitější je ale nalézt vždy to nejlepší
řešení pro město. Dalo by se říci, že máme laťku nastavenou zase o něco výše a do budoucna je to pro nás velmi
zavazující. Můžeme nadále pokračovat v rozdělané práci,
dokončit zajímavé projekty a začít pracovat na nových.
Budeme se snažit rozvíjet naše město, jak nejlépe budeme umět, ať už jde o rozvoj infrastruktury (nové chodníky,
cesty, opravy bytových domů, rozšíření kamerového systému apod.) tak samozřejmě i nadále chceme zlepšovat
podmínky pro školní i mimoškolní vzdělávání dětí, posky-

tovat dostatek kulturní a volnočasové aktivity pro občany
všech věkových kategorií a určitě nezapomínáme ani na
spolkovou činnost, která je pro nás velmi důležitá. Není to
však jen o nás dvou, je to týmová práce radních, zastupitelů, členů komisí, ale také celého kolektivu městského
úřadu, všech zaměstnanců našich organizací a co je velmi důležité – také Vás všech občanů, kteří se zapojujete
do dění ve městě. A jsme opravdu rádi, že všichni dohromady tvoříme skvělý tým, který má společný cíl udělat
město zase o kus lepším místem pro život.
Děkujeme všem, co přišli k volbách. Tradičně zde máme
nižší volební účast, v Budišově a jeho místních částech
přišlo k urnám 37 % voličů, což si přiznejme není nijak
velké číslo. Je to námět za namyšlení, proč občané nevolí a co zlepšit, aby se to změnilo. Ustavující zasedání zastupitelstva města se uskuteční na konci října, do
řad zastupitelů přivítáme několik nových tváří a věříme,
že přinesou třeba i nové nápady. Už nyní ale můžeme
prozradit, že na pozici starosty a místostarosty ke změně
nedojde. Těšíme se na další čtyři roky společné práce pro
Vás a město.
Ing. Patrik Schramm, starosta města
Ing. Pavel Jílek, místostarosta města

Volební výsledky v Budišově nad Budišovkou
volební účast 36,68 %
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Patrik Schramm
Ivana Tomandlová
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Roman Pecník
Ondřej Morkes

strana / umístění

pořadí na
kandidátce

počet
hlasů

6

213

1
4
2
3
5

420
310
294
288
261

SNK Budišovsko
1.
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5.

Pavel Jílek
Rostislav Kyncl
Věra Mikulíková
Pavel Brodský
Slavomír Jaššo

Komunistická strana Čech a Moravy
1. Desanka Sekerková
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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.
70. jednání RM dne 11. července 2022
(přítomni 4 členové rady města,
omluven: Roman Pecník,
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
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• schvaluje Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského
zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice,
602 00 Brno a městem Budišov nad Budišovkou a po-
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věřuje starostu města podpisem smlouvy;
• schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje mezi Moravskoslezským krajem a městem Budišov nad Budišovkou ve výši 3 mil.
Kč na realizaci projektu SportParkBnB-II. etapa skatepark a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
71. jednání RM dne 8. srpna 2022
(přítomno všech 5 členů rady města,
další přítomní: MěÚ – Ing. Hana Dlouhá,
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
• schvaluje přidělení bytu č. 4, kategorie A, o velikosti
1+0, na ul. Pivovarská č.p. 317 v Budišově nad Budišovkou, p. J. P. s nájemní smlouvou uzavřenou od
15. 08. 2022 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku;
• schvaluje přidělení bytu č. 1, kategorie A, o velikosti
3+1, na ul. náměstí Republiky č.p. 661 v Budišově nad
Budišovkou, p. L. S. s nájemní smlouvou uzavřenou od
15. 08. 2022 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku;
• schvaluje Smlouvu o vymezení práv a povinností
mezi centrálním zadavatelem Ministerstvo České republiky a pověřujícím zadavatelem městem Budišov
nad Budišovkou - Rámcová dohoda na pořízení CAS
pro JSDHO a HZS ČR (dle typu CAS);
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 43 pro rok 2022
na straně příjmů a ve výdajové části rozpočtu města ve
výši 150 000 Kč (ÚZ):
○ v příjmové části rozpočtu
0000 – 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery
od krajů
+ 150 0000 Kč
○ ve výdajové části rozpočtu
5512 – 5021 – Ostatní osobní výdaje + 150 000 Kč
• doporučuje zastupitelstvu města schválit zakoupení
taženého sypače Pronar T130 v ceně 299 000 Kč bez
DPH (tj. 361 790 Kč vč. DPH);
• doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí
investiční dotaci s vyúčtováním na zakoupení taženého sypače Pronar T130 v ceně 361 790 Kč vč. DPH;
• bere na vědomí sdělení p. J. D.;
• neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši
10 000 Kč na provoz krizové linky Linka bezpečí;
• neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku/daru pro
Domov pro seniory Vrbno;
• schvaluje výsledek veřejné zakázky, zadávané mimo
režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek na akci „Koncová zařízení pro lyžařský areál
Guntramovice“ a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy;
• bere na vědomí dopis firmy SUPERSNOW, S. A.
a schvaluje odpověď firmě SUPERSNOW, S. A.;
• schvaluje poskytnutí příspěvku do maximální výše
15 000 Kč pro p. J. F. na úpravu zdroje pitné vody;
dotace bude vyplacena po realizaci na základě předložených faktur;
• schvaluje uzavření smlouvy o úvěru mezi společnostmi TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o. a Komerční
banka, a.s. za účelem financování rekonstrukce kotelny B1 v Budišově nad Budišovkou dle předloženého
materiálu a pověřuje jednatele společnosti TeSport
Budišov nad Budišovkou, s.r.o. podpisem smlouvy;

• doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření
smlouvy o ručení mezi Městem Budišov nad Budišovkou a společností Komerční banka, a.s. za účelem zajištění úvěru na financování rekonstrukce kotelny B1
v Budišově nad Budišovkou dle předloženého materiálu a doporučuje zastupitelstvu města pověřit starostu
města podpisem smlouvy;
• schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. ERS-CZ/2021
/2866 o financování mikroprojektu typu B/C realizovaného v rámci „Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia“ v programu Interreg V-A Česká republika-Polsko mezi Euroregionem Silesia CZ a městem
Budišov nad Budišovkou a pověřuje starostu města
podpisem;
• schvaluje upravený odpisový plán Technických služeb města Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace na rok 2022 za obě činnosti, v celkové výši
871 023 Kč, z toho příspěvek v hlavní činnosti ve výši
454 920 Kč (snížený o transfery ve výši 311 493,54 Kč)
a v doplňkové činnosti 97 265,32 Kč (snížený o transfery ve výši 7 344,54 Kč) dle přiloženého materiálu;
• doporučuje zastupitelstvu města schválit úpravu neinvestičního příspěvku na odpisy v hlavní činnosti (závazný ukazatel na rok 2022 schválený 438 820 Kč),
který v roce 2022 činí v hlavní činnosti 454 920 Kč (navýšení o 16 100 Kč) Technickým službám města Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace;
• schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro oprávněného GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, spočívající v právu oprávněného zřídit a provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení, právu vstupovat a vjíždět
na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, věcným břemenem
bude zatížen pozemek parcel č. 3568/23 ost. plocha,
k.ú. Budišov nad Budišovkou, věcné břemeno se bude
zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč +
DPH;
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 44 pro rok 2022
na straně příjmů a ve výdajové části rozpočtu ve výši
274 740 Kč s označení „ÚZ 720“:
○ v příjmové části rozpočtu
0000 – 4222 – Investiční přijaté transfery od krajů
(ÚZ 720)
+ 274 740 Kč
○ ve výdajové části rozpočtu
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby (bez ÚZ) 							
					
+ 274 740 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 45 pro rok 2022
ve výdajové části rozpočtu ve výši 1 900 000 Kč:
2169 – 6121 – budovy, haly a stavby – 1 900 000 Kč
2212 – 6121 – budovy, haly a stavby + 1 900 000 Kč
72. jednání RM dne 5. září 2022
(přítomni 4 členové rady města,
omluven: Roman Pecník,
další přítomní: MěÚ – Miroslava Zatloukalová, Ing. Jana
Modelská, Ing. Hana Dlouhá,
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
• schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8021326/2, Budišov nad Budišovkou, p.č. 1170/4, kNN, pro oprávněného ČEZ Distri-
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buce, a.s. spočívající v zajištění práv oprávněného
umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy, provádět obnovu, výměnu a modernizaci, věcným břemenem bude zatížen pozemek ppč.
5/1, k. ú. Podlesí nad Odrou, věcné břemeno se bude
zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 6 400 Kč +
DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8018834/4, Budišov nad Budišovkou,
p.č. 401, smyčka NN pro oprávněného ČEZ Distribuce,
a.s. spočívající v zajištění práv oprávněného umístit,
provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční
soustavy, provádět obnovu, výměnu a modernizaci,
věcným břemenem bude zatížen pozemek ppč. 3566/2,
k. ú. Budišov nad Budišovkou, věcné břemeno se bude
zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 1 000 Kč +
DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-128030086, Budišov nad Budišovkou, p. č. 567/8, příp.
NN pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. spočívající
v zajištění práv oprávněného umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy, provádět obnovu, výměnu a modernizaci, věcným břemenem bude zatížen pozemek ppč. 602/6, k. ú. Budišov
nad Budišovkou, věcné břemeno se bude zřizovat za
jednorázovou náhradu ve výši 2 000 Kč + DPH a pověřuje města podpisem smlouvy;
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby pro
oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. spočívající v zajištění práv oprávněného umístit, provozovat, opravovat
a udržovat Zařízení distribuční soustavy, provádět obnovu, výměnu a modernizaci, věcným břemenem bude
zatížen pozemek ppč. 560/4, k. ú. Budišov nad Budišovkou, věcné břemeno se bude zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 2 000 Kč + DPH a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy;
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8020448/1, Budišov nad Budišovkou,
p. č. 560/12, rozšíření kNN pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. spočívající v zajištění práv oprávněného
umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy, provádět obnovu, výměnu a modernizaci, věcným břemenem bude zatížen pozemek ppč.
3444/3 a 560/4, k. ú. Budišov nad Budišovkou, věcné
břemeno se bude zřizovat za jednorázovou náhradu
ve výši 1 000 Kč + DPH a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy;
schvaluje pronájem pozemku v majetku města k. ú.
Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 3162/2 lesní pozemek část o výměře cca
10 m2, p. Ing. F. V. za roční nájemné ve výši 100 Kč;
schvaluje pacht pozemku v majetku města k. ú. Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 950/3 trvalý travní porost o výměře 7 907 m2
p. D. B. za roční pachtovné ve výši 948 Kč;
odkládá rozhodnutí o schválení Smlouvy o nájmu honitby „Městský les“ o výměře 998,47 ha s tím, že o nájmu rozhodne nově zvolená rada města;
schvaluje uzavření školní družiny při Základní škole
Budišov nad Budišovkou, okres Opava, p. o. v níže
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uvedených termínech:
podzimní prázdniny: 26. a 27. října 2022
vánoční prázdniny: 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 včetně
(zahájení provozu 3. 1. 2023)
pololetní prázdniny: 3. 2. 2023
jarní prázdniny: 27. 2. – 5. 3. 2023
velikonoční prázdniny: 6. dubna 2023
hlavní (letní prázdniny): 1. 7. – 31. 8. 2023
schvaluje Plán zimní údržby pro období 2022/2023;
bere na vědomí připravenost města na zimní období
2022/2023 dle přílohy č.1 plánu zimní údržby;
schvaluje Nařízení města č. 3/2022 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací;
schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem nebytového prostoru na ul. náměstí Republiky č.p. 159, 747 87 Budišov nad Budišovkou;
doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku z majetku města k. ú. Guntramovice:
parcela č. 105 ostatní plocha část o výměře 108 m2
p. M. V. za kupní cenu ve výši 380 Kč/m2 + DPH;
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč na pořízení nového kotle pro p. Z. M. a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy;
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč na pořízení nového kotle pro p. R. Š. a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy;
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč na pořízení nového kotle pro p. I. G. a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
schvaluje přidělení bytu č. 8, kategorie A, o velikosti
1+0, na ul. Pivovarská č. p. 317 v Budišově nad Budišovkou, p. A. M. s nájemní smlouvou uzavřenou od
12. 9. 2022 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského
zákoníku;
schvaluje přidělení bytu č. 3, kategorie A, o velikosti
2+KK, na ul. Partyzánská č. p. 278 v Budišově nad Budišovkou, p. K. M. s nájemní smlouvou uzavřenou od
12. 9. 2022 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského
zákoníku;
schvaluje přidělení bytu č. 7, kategorie C, o velikosti
3+1, na ul. Berounská č. p. 667 v Budišově nad Budišovkou, p. P. H. s nájemní smlouvou uzavřenou od
5. 9. 2022 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského
zákoníku;
doporučuje zastupitelstvu města schválit Plán sociálního začleňování – Město Vítkov, Budišov nad Budišovkou a Čermná ve Slezsku 2021 – 2027;
doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci na projekt Podpora prevence kriminality
v Budišově nad Budišovkou a souhlasí s finanční spoluúčastí ve výši 5 % uznatelných výdajů;
schvaluje výsledek poptávkové řízení na akci Rekonstrukce sociálního zařízení ve SVČ Budišov nad Budišovkou;
schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Budišov nad
Budišovkou a Technickými službami Budišov nad Budišovkou, p. o. na akci Rekonstrukce sociálního zařízení
ve SVČ Budišov nad Budišovkou ve výši 647 646,04 Kč
bez DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
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• schvaluje na základě předložených nabídek výběr dodavatele na dodávku odbavovacího zařízení pro SKI
areál Guntramovice, kterým je systém ELVIS od společnosti Jan Nižník IČ 10119230 a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy;
• schvaluje smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 u Města Budišov nad Budišovkou, s firmou Audit Team, s.r.o., se sídlem v Olomouci dle přílohy a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy;
• schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 199 700 Kč na akci Rekonstrukce
infrastruktury v Autokempu Budišov nad Budišovkou
v rámci dotačního titulu Podpora cestovního ruchu
v Moravskoslezském kraji v roce 2022 a pověřuje starostu města podpise smlouvy;
• schvaluje přijetí podpory z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR a uzavření Smlouvy
č. 1210400407 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR na akci „Revitalizace obce Budišov nad Budišovkou“ ve výši 249 555 Kč a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy;
• schvaluje upravený odpisový plán Základní školy Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace na rok 2022 za obě činnosti v celkové výši
95 125 Kč, z toho příspěvek v hlavní činnosti ve výši
90 283 Kč a v doplňkové činnosti 4 842 Kč dle přiloženého materiálu;
• doporučuje zastupitelstvu města schválit úpravu neinvestičního příspěvku na odpisy v hlavní činnosti (závazný ukazatel na rok 2022 schválený 79 430 Kč), který
v roce 2022 činí v hlavní činnosti 90 283 Kč (navýšení
o 10 853 Kč) Základní škole Budišov nad Budišovkou,
okres Opava, příspěvková organizace;
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 46 pro rok 2022 ve
výdajové části rozpočtu města ve výši 536.937,48 Kč:
3631 – 6121 – Budovy, haly a stavby (Veřejné osvětlení)
+ 536 937,48 Kč
2212 – 6121 – Budovy, haly a stavby (Silnice) 		
					
+ 536 937,48 Kč
• schvaluje na základě usnesení ZM Budišov nad Budišovkou č.2/17Z/2021 ze dne 14.4.2021 úpravu rozpočtu města č. 47 na rok 2022 v části rozpočtu tř. 8
– Financování a v účtové skupině 45 – Dlouhodobé závazky (451 0630-2212-6121-203-203) ve výši
587 960,52 Kč:
○ tř. 8 – Financování
0000 - 8123 – Dlouhodobé přijaté úvěrové prostředky
+ 587 960,52 Kč
○ ve výdajové části rozpočtu
2212 – 6121 – Budovy, haly a stavby (silnice) 			
					
+ 587 960,52 Kč

• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 48 pro rok 2022
na straně příjmů a ve výdajové části rozpočtu města ve
výši 260 000 Kč s označení „ÚZ 98187“:
○ v příjmové části rozpočtu
0000 – 4111 – Neinvestiční přijaté transfery v všeob.
pokl. správy
+ 260 000 Kč
○ ve výdajové části rozpočtu
6115 – 5019 – Ostatní neinv. výdaje j.n. 					
					
+ 10 000 Kč
6115 – 5021 – Ostatní osobní výdaje 				
					
+ 150 000 Kč
6115 – 5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstn.
+ 3 380 Kč
6115 – 5139 – Nákup materiálu j.n.
+ 40 000 Kč
6115 – 5169 – Nákup služeb j.n.
+ 56.620 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 49 pro rok 2022
ve výdajové části rozpočtu ve výši 16 100 Kč, za podmínky schválení navýšení neinvestičního příspěvku
na odpisy v roce 2022 (zvýšení závazných ukazatelů)
Technickým službám města Budišov nad Budišovkou,
příspěvkové organizaci na nejbližším zasedání zastupitelstva města:
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva – 16 100 Kč
3639 – 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. org.
+ 16 100 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 50 pro rok 2022
ve výdajové části rozpočtu ve výši 10 853 Kč, za podmínky schválení neinvestičního příspěvku na odpisy
(závazné ukazatele) Základní škole Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvkové organizaci na nejbližším jednání zastupitelstva města:
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva - 10.853 Kč
3113 – 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. org.
+ 10.853 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 51 pro rok 2022
ve výdajové části rozpočtu ve výši 1 500 000 Kč:
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby (stavebnictví) 			
– 1 500 000 Kč
3631 - 6121 – Budovy, haly a stavby (veřejné osvětlení)
+ 1 500 000 Kč
73. jednání RM dne 29. září 2022
(přítomno všech 5 členů rady města,
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
• schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Budišov nad Budišovkou a RENESA-stavební firma s.r.o., Opava z dne 13. 12. 2021 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
• schvaluje objednávku pro firmu ELTOM Ostrava v rámci akce Rekonstrukce infrastruktury v Autokempu Budišov nad Budišovkou na modernizaci veřejného osvětlení v Autokempu Budišov nad Budišovkou.

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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27. zastupitelstvo města konané dne 12. září 2022
(přítomno: 12 členů zastupitelstva města;
omluveni: MUDr. Věra Mikulíková, Ing. František
Vrchovecký, Roman Pecník;
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 Vojtěcha Mitického a členy Ing. Pavla Brodského
a Petra Modelského;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• jmenuje ověřovatele zápisu MUDr. Zdeňka Flatanovského a Mgr. Natálii Jaššovou;
• schvaluje převod pozemků z majetku města k. ú. Guntramovice:
parcela č. 105 ostatní plocha o výměře 108 m2 p. M. V.
za kupní cenu 380 Kč/m2 + DPH;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje neinvestiční příspěvek na odpisy v hlavní
činnosti v roce 2022 v upravené výši 454 920 Kč (tj.
navýšení o 16 100 Kč) Technickým službám města Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje neinvestiční příspěvek na odpisy v hlavní
činnosti v roce 2022 v upravené výši 90 283 Kč (navýšení o 10 853 Kč) Základní škole Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje uzavření smlouvy o ručení mezi městem
Budišov nad Budišovkou a společností Komerční
banka, a.s. za účelem zajištění úvěru na financování
rekonstrukce kotelny B1 v Budišově nad Budišovkou
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• bere na vědomí dopis p. J. D. a odpověď na tento dopis;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje podání podnětu prošetření rozhodnutí stavebního úřadu týkající se stavby oplocení parcely
č. 4724, 4725;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje záměr realizace projektu EU OPZ + Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách
s názvem Rozšíření terénního programu Vítkovsko, na
území města Budišov nad Budišovkou v letech 2023
– 2026;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje Plán sociálního začleňování – město Vítkov,
Budišov nad Budišovkou a Čermná ve Slezsku 2021 –
2027;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

• schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Podpora prevence kriminality v Budišově nad Budišovkou
a souhlasí s finanční spoluúčastí ve výši 5 % uznatelných výdajů;
(11 pro, 1 proti - D. Sekerková, 0 se zdrželo)
• schvaluje podání žádosti o dotaci do výzvy č. 5/2022
SFŽP „Přírodní zahrady“ na projekt Zahrada učitelka 2;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje realizaci projektu „Zahrada učitelka 2“ a případné zhodnocení majetku ve vlastnictví zřizovatele;
schvaluje předfinancování celkových nákladů projektu
„Zahrada učitelka 2“ ve výši max. 580 000 Kč a schvaluje spolufinancování způsobilých výdajů projektu ve
výši 15 % v případě získání dotace;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje podání žádosti o dotaci do výzvy č. 5/2022
SFŽP „Přírodní zahrady“ na projekt Přírodní zahrada
v areálu MŠ Budišov nad Budišovkou; schvaluje realizaci projektu „Přírodní zahrada v areálu MŠ Budišov nad Budišovkou“ a případné zhodnocení majetku
ve vlastnictví zřizovatele; schvaluje předfinancování
celkových nákladů projektu „Přírodní zahrada v areálu
MŠ Budišov nad Budišovkou“ ve výši max. 580 000 Kč
a schvaluje spolufinancování způsobilých výdajů projektu ve výši 15 % v případě získání dotace;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje podání žádosti Základní škola Budišov nad
Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace, se
sídlem Budišov nad Budišovkou, Halaškovo náměstí
178, IČO 71002529 o dotaci na projekt „Bez bariér/
without borders“ v rámci 23. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu – Základní školy – specifický cíl 4.1;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje realizaci projektu „Bez bariér/without borders“ v případě získání dotace a provedením technického
zhodnocení budovy se zachováním výstupů po dobu
udržitelnosti projektu (tj. 5 let od data zahájení provozní fáze);
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje předfinancování projektu „Bez bariér/without
borders“ ve výši 90 % způsobilých výdajů projektu formou bezúročné finanční výpomoci v případě získání
dotace;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje spolufinancování způsobilých výdajů projektu „Bez bariér/without borders“ ve výši 10 %, v případě získání dotace;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• bere na vědomí informaci o plánovaných změnách
dopravní obslužnosti a nahrazení některých zrušených
vlakových spojů autobusovou dopravou.
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

Slavnostní otevření zázemí rozhledny Halaška
V úterý 23. srpna se uskutečnilo na rozhledně Halaška slavnostní otevření zázemí rozhledny. Doprovodná
infrastruktura rozhledny Halaška byla pořízena v rámci
projektu „Příroda, kultura, vesmír - po stopách rozhleden
a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia“, reg. č. CZ.11
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.2.45/0.0/0.0/16_013/0002866, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
z Programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko
prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia. Výše dotace činí 30 000 Euro, celkové
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náklady 38 200 Euro. Slavnostního otevření se zúčastnili
i zástupci přeshraničních partnerů projektu: Gminy Pietrowice Wielkie, Miasta Racibórz a Gminy Glubczyce. Po
úvodním slově starosty města promluvil zástupce Euroregiou Silesia CZ pan Roman Tománek a dále autor projektové dokumentace, pan Lumír Moučka. Po přestřižení
pásky bylo připraveno pro partnery projektu občerstvení
v Šatlavě. Firma NORETO s.r.o. z Choltic akci realizovala, grafické práce a texty připravil pan Moučka, tisk
grafických materiálů a panoramatických tabulí obstarala
firma CHAS-MT s.r.o. a návrh, výpočet a zhotovení podkladů pro výrobu slunečních hodin připravil p. Ing. Miloš
Nosek z Hradce Králové.
Od konce prázdnin tak mohou využívat návštěvníci rozhledny Halaška v Budišově nad Budišovkou nové zázemí rozhledny. Rozhledna je pojmenovaná po slavném
rodákovi světově uznávaném matematikovi, fyzikovi,
astronomovi, meteorologovi a učiteli, jímž byl František
Ignác Kassián Halaška. Zázemí je tematicky zaměřeno
na astronomii, vesmír a geologii. Těšit se tak můžete na
sluneční hodiny Halaškovo slunce formou otevřeného
přístřešku, geologické lavičky jejichž podstavy tvoří solitérní kameny pocházející z okolních lomů (Bělkovice,
Bílčice, Jívová, Lhotka, Valšov). Dále byla naistalována
mapa hvězdné oblohy s možností zobrazení oblohy dle
aktuálního data, naučné panely v přístřešcích rozhledny, 3 rozcestníky, odpadkové koše, stojany na kola, informační panel na parkovišti u sportovní haly a panoramatické tabule s popisem výhledů. Rozhledna, která

se stala novou dominantou Národního geoparku Krajina
břidlice, se mezi turisty těší veliké oblibě, za první rok ji
navštívilo téměř 10 000 návštěvníků. Rozhledna Halaška
je součástí Silesianky – stezky rozhleden a vyhlídkových
míst v Euroregionu Silesia a věříme, že přiláká i turisty
z polského příhraničí.
Ing. Patrik Schramm, starosta města
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ZPRÁVY MĚSTSKÉ POLICIE

Některé události řešené Městskou policií v Budišově n/B.
v měsíci červenec a srpen 2022
01. 08. 2022 - 10.00 hod.
Místní občanka ze Starých Oldřůvek oznámila,
že v jejím domě ve sklepě se nacházela živá
liška, která následně uhynula. Uhynulá liška
převezena na Krajskou veterinární správu pro
Moravskoslezský kraj – Oddělení veterinární
hygieny Opava k vyšetření a likvidaci.

08. 07. 2022 - 14.20 hod.
Hlídka MP od místních mladistvých převzala
nález peněženky, ve které se nacházela ODIS
karta + průkaz ZP – předáno majiteli.
22. 07. 2022 – 08.40 hod.
Hlídce MP bylo oznámeno, že na ul. Na
Sídlišti ležel na zemi muž. Muž bez viditelného
zranění probuzen, lékařské ošetření nepožadoval
a následně z místa odešel domů.
28. 07. 2022 - 19.00 hod.
Hlídkou MP byl odchycen volně pobíhající pes (jezevčík)
– převezen do útulku a následně předán majitelce.
29. 07. 2022 - 17.00 hod.
Hlídka MP přijala oznámení od vedoucího tábora na
Hadince, že tam byli odchyceni dva psi rasy labrador –
převezeni do útulku a následně předáni majiteli.

29. 08. 2022 - 09.55 hod.
Hlídka MP přijala oznámení, že se na pozemní
komunikaci ve směru z Budišova n/B na Vítkov nachází
volně pohybující pes plemena jorkšír – předán majiteli.
31. 08. 2022 - 18.55 hod.
Hlídka MP od občanky z města Vítkova převzala nález
peněženky, ve které se nacházela zákaznická karta Dr.
Max + průkaz ZP – předáno majitelce.
Kolektiv strážníků
Městské policie Budišov n/B.

TESPORT

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

Do letošní topné sezony jsme vstoupili se dvěma nově rekonstruovanými kotelnami. Na ul. Křivá proběhla rekonstrukce kotelny B1, která vytápí blok domů na náměstí.
Dvacet let staré kotle byly nahrazeny dvěma novými kondenzačními kotli, oba o výkonu 100 kW. Drobných úprav
rovněž doznal systém ohřevu teplé vody, který teď probíhá přes deskový výměník tepla a původní bojler slouží
jako zásobník vody. Zároveň bylo nutno vyvložkovat celý
komín a došlo k pár drobným úpravám na potrubních
rozvodech plynu a teplé vody. Snížením celkového výkonu kotelny a instalací moderních kondenzačních kotlů
dojde k významným úsporám ve spotřebě plynu.
V rámci rekonstrukce hasičárny byla rovněž rekonstruo-
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vána kotelna, která hasičárnu vytápí. I zde byly instalovány dva nové kondenzační kotle, oba o výkonu 32 kW.
Rovněž došlo k vložkování spalinových cest a úpravě
řídící regulace kotelny.
Co se týče globální energetické situace, tak nebudu
opakovat to, co všichni víme z médií. Nezbývá mi než
apelovat na všechny, aby se časem připravili na zdražení, kterému se nevyhneme nikdo. V této souvislosti
opět připomínám, že městská společnost TeSport jako
dodavatel tepla pro město 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 prozatím
zůstává v platnosti. Stejná zůstává i výše záloh za teplo.

V případě jakýchkoli změn budou odběratelé tepla včas
informováni.

Sport

Letní venkovní radovánky dospěly ke svému konci,
a proto si své tělo opět můžeme protáhnout sportem ve
sportovní hale. Volných termínů v odpoledních a večerních hodinách je stále dosti, proto nás neváhejte kontaktovat a zamluvte si termín pro své aktivity. Současně plánujeme dostatek turnajů v různých sportech, kde bude
mít každý možnost poměřit si své dovednosti s ostatními.
Rozpis akcí pro halovou sezonu 22/23 je přiložen vedle
tohoto článku.
Ing. Slavomír Jaššo
jednatel společnosti

ŠKOLSTVÍ

Mami, ale paní učitelka říkala…
Ano, opět začalo ono krásné období
těchto úvodních vět, které slyší doma
zejména rodiče mladších žáků. V letošním školním roce nastoupilo do
prvních tříd celkem 39 dětí, které
budou doprovázet paní učitelky Mgr.
Miroslava Klusová a Mgr. Jiřina Holleschová. Slavnostní zahájení prvňáčků proběhlo již tradičně ve velkém sále kulturního domu a na cestu
prvňáčkům milým slovem popřál
i pan starosta, ing. Patrik Schramm.
Doufejme, že se dětem bude vše
dobře dařit a že jim vzrušením a očekáváním rozsvícená očka vydrží co
nejdéle.
Mgr. Natálie Jaššová, ředitelka školy

Deváťáků splněné přání
Žáci třídy 9. A si údajně od pátého ročníku přáli, aby mohli strávit jeden celý den ve škole včetně noci. Zejména ta
noc je teda hooodně zajímala. Protože v minulých letech

nebylo příliš mnoho dobrých možností či příležitostí toto
přání splnit, rozhodla se paní učitelka třídní, Eva Hejčová, že snad v letošním roce by to šlo… A protože kluci
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a holky byli urputní, a slibovali a slibovali, jejich touha
se naplnila a společně tak mohli skutečně strávit 24 hodin ve škole. V doprovodu paní třídní a asistentky Petry
Rábkové nejprve obešli některé budišovské domy, aby
potěšili nezdárná dítka místních pedagogů tím, že jim za-

zpívali na dobrou noc.
Pak už se vše neslo v duchu různých her, aktivit a povídání ve velmi přátelském duchu. Nutno říci, že si to
vážně užili, utužili přátelské vztahy, a určitě budou až do
konce roku mooooooooc hodní!

Ukliďme Česko - podzimní verze
Asi všichni známe akci
„Ukliďme Česko!“, kdy na
jaře jsou pořádány velké
místní, městské či regionální akce, jejichž cílem
je uklidit od nepořádku,
který se po zimě objeví,
naši krásnou planetu. Tato
smysluplná akce má i svou
podzimní verzi - jedná
se o World Cleanup Day,

který byl pro letošní rok plánován na sobotu 17. září. Proto jsme vzali naše žáky v pátek 16. 9. do okolí Budišova
a pomohli planetě od nepotřebného nepořádku (a vzali
si na oplátku z lesa trochu hub). Závěrem jsme jako vždy
ohodnotili nejzdařilejší sběrače. Letos to jednoznačně
vyhrála 7. B v podobě doneseného těžkého koberce (no,
řekněte sami: kdo má potřebu vyhazovat stočený krásný
koberec do přírody???).
Mgr. Natálie Jaššová, ředitelka školy

Diskuzní setkání s rodiči
Dne 14. 9. od 15.00 se v místní základní škole uskutečnilo diskuzní setkání na téma „Pomáhající organizace pro rodiče s dětmi (z Vítkovska)“,
které bylo realizováno v rámci projektu Společným úsilím k vyšší kvalitě
vzdělávání, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.
0/19_075/0016408.
Na setkání se potkalo několik zástupců pomáhajících organizací z regionu, které mohly nastínit ostatním
organizacím, ale především rodičům
svůj druh pomoci. Zastoupeny byly:
Charita Odry prostřednictvím paní ing.
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Michaely Dlabajové, která prezentovala možnost pomoci místní dluhové
poradny, která v Budišově funguje 1x

týdně (středa). Dále dostaly prostor
paní Helena Mrusková a Vendula Repaská, které terénně zastupují službu

BUDIŠOV SKÝ ZP RAVODAJ

Sociálně-aktivizační služby pro rodiny
s dětmi, které v Budišově ambulantní formou zajišťuje SVČ Vítkov. Od
ledna příštího roku je pak příslib trvalejší služby v Budišově díky podpoře
z Moravskoslezského kraje a Města
Budišov nad Budišovkou.
Organizace, které zastřešují zejména vzdělávání a prezentovaly své
služby, byla Pedagogicko-psychologická poradna v Opavě, zastoupená panem Mgr. Ondřejem Hoppem
z Vítkovské pobočky. Zde bylo tématem zejména vyšetření dětí např.
pro případ nastavení speciálních
vzdělávacích potřeby, ale místní
školské organizace se také vyjádřily
k problémům, které mívají v případě
vyšetření dětí pro posouzení školní
zralosti. Další vzdělávací a na vzdělávání zaměřenou organizací bylo
Centrum inkluze, o. p. s., zastoupené moderátorkou diskuze a zároveň
ředitelkou, paní Mgr. Lucií Stanjurovou, dále paní Mgr. Lucií Tichou,
psycholožkou, která zastupovala zejména Centrum pro rodinu, jenž am-

bulantně působí také v Budišově, ale
hlavní kancelář má ve Vítkově. Paní
Martina Hučíková a Zuzana Botková
zastupovaly především centrum pro
děti – Krteček, kam docházejí děti
předškolního věku a školou povinné děti na doučování. Toto centrum
působí přímo v Budišově – jedná se
o budovu bývalé pekárny vedle autobusového náměstí.
Zástupcem státu byla pak paní Bc.
Adéla Ambrožová z OSPOD Vítkov,
která vysvětlovala pozici této složky
pro činnost rodin.

Základní škola zdůraznila zejména
pozici svého sociálního pedagoga,
který je mnoha rodinám nápomocen,
stejně např. jako ještě stále možnost
zapojení do programů „Obědy pro
děti“ nadace Women for Women.
Diskuze a dotazy rodičů i pedagogů
byly zajímavé, otevřely se nové problémové oblasti, ale také byla vyjádřena zřejmá podpora rodinám, které
pomoc v nynějších těžkých časech
potřebují. Těší nás také zájem z řad
komunity, která se setkání účastnila.
Mgr. Natálie Jaššová

Do učitelského nebe odešly…
Ač je škola místem radosti, někdy se nakupí i smutnější
zprávy. Tou nejsmutnější je odchod osoby do míst, odkud
není návratu, a ten se nevyhýbá ani učitelskému povolání. Nenávratně nás v poměrně krátkém čase opustily
celkem čtyři bývalé učitelky naší základní školy: paní
Zdeňka Halaxová, paní Jana Pavlů, paní Hedvika Opletalová a tou poslední bolestnou zprávou byla informace
o odchodu paní Blaženy Žatkové.

Všechny čtyři velkou část svého profesního i osobního
života věnovaly práci ve škole i ve městě. Mnoho dnes
již dospělých na ně vzpomíná, byly výraznou oporou pedagogického sboru a zanechaly zde stopu, kterou nelze
smazat. Až dlouhý čas odvane to, čím k životu ve škole
i ve městě přispěly.
Pamatujete-li i vy na tyto pedagogické osobnosti, uctěte
vzpomínkou, modlitbou či zapálenou svící…
Mgr. Natálie Jaššová, ředitelka školy

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

Hornický den
Letošní Hornický den Krajiny břidlice se konal 17. září
ve Skalních sklepech u Oder. Počasí nebylo úplně ide-

ální, ale přesto program přilákal spoustu návštěvníků.
A co jsme letos mohli na oslavě Hornického dne zažít?
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ve štípání břidlice. Prostě ten, kdo dorazil, viděl, zkusil
a zažil spoustu zajímavých věcí, dobrého jídla a muziky.
Součástí Hornického dne bylo i vyhlášení vítězů výtvarné soutěže „Permoníci a minerály očima dětí“, zde se
na stupních vítězů umístily i děti z Budišova, konkrétně
Lili Jaššová a děti Mateřské školy – Nelinka Karásková,
Pája Pizur a Mia Čarná. Gratulujeme!
Kamila Kohoutková

Např. výstavu báňské záchranářské techniky s komentářem, fotografie Flascharova dolu, ukázku techniky firmy
EUROVIA kamenolomy a. s., kdy jste se mohli vyvést
jeřábem až do výšky 25 metrů, opravdové permoníky
a jejich Kahancové tance ze Zlatých hor, ukázku nejen
břidlicového řemesla, ale také stavbu milíře a zpracování
lnu, zruční odvážlivci se mohli zúčastnit Mistrovství ČR

Indiánské léto
I letos se uskutečnil příměstský tábor Indiánské léto. Letos ve velmi hojném počtu třiceti dětí. Počasí bylo víc
než příznivé, proto malí indiáni trávili čas převážně venku. Mohli tak složit zkoušku přesnosti při stavění věže,
zkoušku vytrvalosti při indiánském pochodu Vítkov –
Klokočov a zpět, nebo zkoušku odvahy při jízdě na koni.
Koníky a jiná zvířata navštívili indiáni na Ranči u kulhavé
sovy, kde se s nimi mohli velmi zblízka seznámit. V pátek, který byl dnem posledním, jsme se s malými indiány rozloučili krásnou medailí z dílny Romany Skácelové
a slibem, že za rok se zase sejdeme.
Za SVČ Hana Košarišťanová
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SURVIVOR
Na TV Nova můžete sledovat světový fenomén SURVIVOR. Jedná se o reality show, ve které skupina lidí tráví
dlouhé týdny v divoké přírodě a snaží se přežít. Na cestě
k vítězství čeká účastníky spoustu překážek, úkolů a vyřazování.
A přesně v tomto duchu se nesl letošní srpnový příměstský tábor SURVIVOR u nás v SVČ. Dětem úplně stačil
týden, a od prvního dne propukl boj červeného a modrého týmu o body a indicie. Nebylo nouzi o soutěže, kvízy
s indiciemi do týdenní soutěže, sportovní souboje či výlety po okolí. Z těsného vítězství měl nakonec radost tým
červených, ale nám šlo především o super zábavu, bezva zážitky a super partu, na kterou budeme ještě dlouho vzpomínat s úsměvem
na rtu a za rok repete!
Za SVČ Jindřich Bláha

ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ A SPORT

Celkem slušnej oddíl…
Že se na našem plácku bere výcvik
velmi poctivě, je už jasná věc, proto
je taky třeba občas sklidit potěšující
výsledky. Chodští psi mají hodno-

cení výkonu za rok, což je u jednotlivých ras docela ojedinělé. Za
každou zkoušku či závod získávají
bodové hodnocení, pak se bodíčky
pěkně sečtou a ukáže se, který pes
byl toho roku nejlepší. Za uplynulý
rok 2021 nasbíral nejvíc můj Bond,
a stal se tak mezi choďáky nejlepším „sporťákem“ (stopa, poslušnost,
obrana) v republice. Ale to není náš
jediný úspěch, velmi dobře si vedla
i Vlasta s Agnes a Honza s Arčilem,
ti se spolu podělili o 7. místo a Martina se svými dvěma fenkami Audrey
a Curly obsadila 14. příčku. Hodnoceno bylo celkem 45 psů a žádný
jiný klub nemá ve sčítání tak početné

zastoupení s velmi kvalitním výkonem (www.kpchp.org/akce/chodský
pes ve výkonu).
Jsem opravdu hodně pyšná a opět
se skláním před trenérem a všemi,
kteří propadli kynologii, jsou ochotni
mít oblečení a auto s chlupy, blátěné
otisky tlapek úplně všude a hlavně
jsou ochotní věnovat svůj volný čas
pejskům. Je velká škoda, že takové měření výkonu nemají ostatní
plemena, která jsou v klubu zastoupena, určitě by se ani oni neztratili.
Ale nejen z výkonu je pejskař živ, ne
všichni členové mají závodní ambice. Třeba Mladce je už přes sedmdesát let, ale se svou boxerkou Sofií
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pořád pokouší zkušební řád, a i když na bedně nikdy stát
nebude, ráda za námi jezdí. A peče parádní buchty…
Mrzí nás, že nemáme příliš prostoru věnovat se výcviku psů z řad zájemců, kteří jsou kynologií nedotčeni, ale
chtějí, aby měl pes aspoň základní socializaci a zvládal
ty nejobyčejnější povely. Psí školka nás časově zatěžuje
a my pak nemáme prostor věnovat se vlastnímu potřebnému výcviku, ale zároveň ty človíčky nechceme posílat
pryč, když už chtějí cvičit. Proto jsme se rozhodli přijímat

jen Budišováky a blízké okolí. Během výcviku si vždycky někdo udělá čas a hostům se věnuje. Každý pes bez
ohledu na velikost by měl zvládat základní povely ke mně,
sedni, lehni, zůstaň a neměl by být agresivní k lidem ani
psům. Jinak je svému okolí na obtíž a také nebezpečný.
U nás ukážeme, jak se cvik dělá, a pak už musí každý
trénovat sám. V říjnu chystáme dvoje zkoušky, snad se
všem zadaří stejně jako v hodnocení loňského roku.
Mgr. Lenka Galová

Traktoriáda Guntramovice 2022
Na začátek tohoto článku si vypůjčím citát z humoristické
novely Vladislava Vančury Rozmarné léto, a to: „Tento
způsob léta zdá se mi poněkud nešťastný.“ Narážím na
fakt, že plánování letošních venkovních akcí bylo z důvodu počasí o nervy. I 16. ročník Traktoriády začal tak,
že z nebe nám padalo tolik vody, že nebylo trať nutné zavodňovat. Netrpělivě jsme sledovali počasí a odhadovali,

Na start se přihlásili odvážní závodníci ve 3 kategoriích
a soutěž dopadla následovně:
Sériové traktory s 4kolovým vlekem
1. místo Jurka Zdeněk (Dvorce)
2. místo Halamíček Josef (Guntramovice)
3. místo Košarišťan Jan (Guntramovice)
Sériové traktory s 2kolovým vlekem
1. místo Mikulenka Josef (Čermná ve Slezsku)
2. místo Košarišťan Jan (Guntramovice)
3. místo Barbořák Jaroslav (Čermná ve Slezsku)
Malotraktory s 2kolovým vlekem
1. místo Pavlíček Petr (Větřkovice)
2. místo Cihlář Josef (Větřkovice)
3. místo Sláma Zdeněk (Staré Oldřůvky)

kdy přestane pršet. Naštěstí nám patron hasičů sv. Florián přál a do oběda opravdu pršet přestalo. Ovšem toto
počasí neodradilo závodníky ani návštěvníky a odměnou
jim bylo nádherné odpolední počasí a spousta zážitků.
Na start se opět zapsali jak ostřílení harcovníci, kteří se
tohoto klání účastní každý rok, tak také několik nových
závodníků, kteří si přijeli užít zábavy, nástrahy trati, závodnický adrenalin, dobré jídlo, pití a vůni spáleného
benzínu a nafty, a hlavně si v klidu posedět a pobavit se
s přáteli.
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Mimo tyto kategorie byli vyhodnoceni
a oceněni závodníci, kteří přihlížející diváky nejvíce pobavili a byli oceněni největším potleskem. Těmito závodníky se
stali Hruška Ladislav, který jel svou jízdu
bez umístění pro čest a slávu, Hradilík
Radek, Klapetek Pavel, Volkmer Vladimír, Rusek Ladislav, Fojtík Jiří a Zavadinka Lukáš. Pro děti sdružení Fosilky
připravilo v budově bývalé školy tvůrčí
činnosti, takže mohly zapojit svou představivost a zhotovit si pěknou památku.
Po skončení soutěže nám zahrála místní
multižánrová skupina Pekárna a někteří
návštěvníci a jejich ratolesti využili možnosti vyzkoušet si záludnosti tratě na
vlastní kůži ve vypůjčených strojích.
Chtěl bych strašně moc poděkovat
všem, kteří se podíleli na přípravách této

akce, členům SDH Guntramovice, všem
pořadatelům, přátelům, kamarádům,
„mým holkám“ (ony ví 😊), sponzorům
a všem závodníkům.
Můj zvláštní, velký dík patří Technickým
službám Budišov n. Bud., které nám pomohly s přípravou trati a zázemí, Městské policii Budišov n. Bud. a Sdružení
dobrovolných hasičů Budišov n. Bud.,
kteří pomohli koordinovat dopravu.
Hlavně chci poděkovat všem divákům,
kteří letos dorazili ve velkém počtu.
Jsem přesvědčen, že se všichni výborně
bavili.
Věřím, že první srpnový víkend 2023 se
v Guntramovicích opět potkáme na 17.
ročníku Traktoriády.
Za SDH Guntramovice
Alois Bečica

Festival dračích lodí Slezská Harta 2022
aneb „Dobrá práce“ veze stříbro
Třetí srpnový víkend byl zasvěcen
8. ročníku Festivalu dračích lodí na
krásné přehradě Slezská Harta.
Jak už se stalo toto léto tradicí, meteorologové předpovídali opět na
víkend psí počasí, což jim zase tak
úplně nevyšlo, ale tak nějak jsme si
už všichni zvykli 😊.
Program byl jasný. Ve čtvrtek nachystat veškeré věci pro zázemí
týmu, v pátek týmový sraz a trénink, v sobotu závody na trati 200 m
a v neděli závody na 1 km. Jelikož
jsme se s některými členy týmu de
facto rok neviděli, bylo nutné naladit správnou taktiku. Tato porada se
trochu protáhla až do nočních hodin,
ale troufnu si říct, že na sobotních
200 m byl náš tým připraven.
Celkem na Hartu dorazilo 48 týmů,
které závodily ve dvou kategoriích.

Náš mančaft závodil v kategorii O pohár Moravskoslezského kraje, kde
bylo nahlášeno 38 posádek. Podmínkou účastí na závodech bylo, že
v každé posádce musí být minimálně
4 zástupkyně něžného pohlaví.
V sobotu proběhly závody na trati
200 m, kdy každý z týmů absolvoval
dvě rozjížďky, jejichž čas se sčítal.
Po první rozjížďce jsme figurovali na
5. místě, což bylo finále „B“. Proto
jsme se do druhé rozjížďky pořádně namotivovali „Ozzyho Hakkou“
a zrychlili o 1 sekundu, což se ukázalo jako stěžejní, jelikož jsme se
o jedno místo posunuli, a tím pádem
pronikli do finále „A“, což byl souboj
o vysněnou „bednu“.
Finálová jízda byla naplánována na
18.30 hod., a čím blíže jsme byli
tomuto času, tím vzrůstalo napětí.

Po startu jsme se do toho pustili se
vší vervou a nechali jsme v závodě
veškeré síly, které nám zbývaly. Po
dojezdu do cíle jsme jen čekali na finální verdikt, což bylo fantastické 2.
místo!!! Následné vyhlášení už bylo
zlatou třešničkou na tomto dortu, kdy
ani zkušený moderátor neměl slov,
a nechal to celé v naší režii. Poté už
propukly oslavy v neskutečném měřítku.
V neděli ráno se počasí zhoršilo natolik, že trať byla zkrácena na 500
m a posádka zúžena o dva muže.
I přes bujaré oslavy jsme se ani na
této trati neztratili, mákli jsme si až
na dno svých fyzických sil a nakonec
z toho bylo krásné 5. místo, a to pouhé 4 sekundy od medaile. Ale toto
nám už vůbec nevadilo. Cíl jsme si
splnili.
Nezbývá než poděkovat organizáto-
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rům za tuto akci, kapitánce Janči
za skladbu tohoto týmu a příští
rok se zase ve zdraví sejít, abychom své umístění ještě zlepšili
a mohli zodpovědně reprezentovat „naše končiny“. Laťku jsme
už opravdu posunuli hodně vysoko.
Za tým „Dobrá práce“ Lojza

Letokruhy vinobraní
I když nejsme vinaři, patříme k milovníkům dobrého vína.
A k vínu přece patří dobré jídlo, tanec a zpěv. To všechno
jsme spojili a uspořádali v sobotu 10. září naše tradiční
VINOBRANÍ, které bylo doplněno o setkání s rodinami.
Po pauze způsobené Covidem 19 jsme se všichni na tuto
akci velice těšili. Jedná se o tradiční akci, kterou chceme
rodiny seznámit s novými ošetřovatelskými metodami,
které ve své každodenní praxi využíváme.
Vše začalo setkáním ve společenském domu Dřevák,
kde zaměstnanci rodinám uživatelů představili, jakých
úspěchů jsme v letošním roce dosáhli (úspěšné obhájení
certifikace Bazální stimulace a Vážka), jaké máme plány
do budoucna a na jaké akce se mohou těšit. Poté začalo
vinobraní. Pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení od koláčů, pomazánek, přes bramborové placky až ke
klobáskám. Ochutnat bylo možné burčák, červené, či bílé
víno a mnoho dalšího. K poslechu, tanci a dobré náladě
hrála country kapela Kamarádi a na klávesy pan Ruda
z Rýmařova. Připraveno bylo posezení na naší zahradě
a v altánech, aby si každý mohl sednout a vychutnávat

příjemnou atmosféru. I když se nám mraky nad hlavami honily a přišel rychlý déšť, z úsměvů na tvářích všech
zúčastněných a z kladných ohlasů považujeme akci za
velmi vydařenou a těšíme se na další společná setkání.
Bc. Pražáková Marcela
Sociální pracovnice Domova Letokruhy

9. Zahrádkářské posezonní posezení
ZO ČZS v Budišově nad Budišovkou uspořádala v sobotu dne 10. 9. v prostorách drůbežárny 9.
Posezonní posezení se 7. ročníkem výstavy svých
vlastních výpěstků ovoce, zeleniny a květin. Součástí výstavy byla i soutěž pro malé i velké návštěvníky, tombola, pohoštění atd. I přes nepřízeň počasí
a opětovných více akcí v obci se výstava v celku podařila ke spokojenosti všech zúčastněných.
Všem vystavovatelům děkujeme za příspěvky na
výstavu. Taktéž děkujeme všem přítomným za návštěvu.
Všem zahrádkářům přejeme v dalším roce mnoho
šlechtitelských úspěchů a již nyní se těšíme na další
ročník výstavy.
Za výbor ZO ČZS, Zdenek Indrák
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Výsledky hlasování o nejlepší výpěstek:
Ovoce:
1. místo p. Wolf Zuzana
- švestky
2. místo p. Janalík Antonín
- ostružiny
3. místo p. Ondrušík Libor
- vinná réva
Zelenina:
1. místo p. Ondrušík Libor
- paprika kapie (14 hlasů)
2. místo p. Wolf Zuzana
- paprika kapie (10 hlasů)
3. místo p. Indráková Marie
- cukety
Květiny:
1. místo p. Kubíčková Marcelka - jiřiny
2. místo p. Ondrušíková Blanka - voskovky
3. místo p. Indráková Emilie
- růže
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Discgolfové polety
Mílí čtenáři zpravodaje a fanoušci discgolfu,
po dlouhé odmlce vás zdravím a v několika větách vás
poinformuji o tom, co se událo, co je nového a co nás
ještě čeká ve světě discgolfu. Celou sezonu jsme vymetali turnaje různých regionálních lig i samostatné jednodenní turnaje, nebo turnaje těch nejvyšších lig a také
jsme navštívili Mistrovství ČR.
Samozřejmě jsme nezapomněli na naše hřiště, kterému
věnujeme svůj čas, a staráme se o stále se rozrůstající
zeleň, případně o nějakou tu údržbu zařízení a schodů,
které se na hřišti nacházejí, a v neposlední řadě nás zaměstnává i úklid odpadků.
Ale pěkně popořadě. Jak jsem již zmínil, borci z našeho
klubu projeli Moravu a Slezsko křížem krážem, aby bojovali o body do discgolfové ligy Moravy a Slezska. Nyní,
dva turnaje před koncem ligy, je Lukáš Dovrtěl na krásném 9. místě a já na děleném 18. místě. Což považuji za
víc než slušné umístění, vzhledem ke konkurenci. Ještě
nás čeká jeden turnaj ve Valašském Meziříčí a pak závěrečný turnaj v Ostravě. Tak se pokusíme své umístění
v lize ještě trochu vylepšit. Lukáš vyrazil i na pár turnajů
Valašské ligy. Ale tuto ligu, vzhledem k nabitému kalendáři, už nedohraje, a místo této ligy nakonec raději jezdil
na jiné turnaje.

A u Lukáše ještě chvilku zůstaneme. Tenhle borec na
sobě neustále pracuje, jeho přístup ke tréninkům je vzorový a touha se zlepšovat zdá se býti nekonečnou. Svým
způsobem mě vyhecoval, abych na sobě začal víc pracovat. Což jde na mé hře trochu znát.
Protože Lukáš chtěl okusit velký turnaj - a co si budeme
vykládat, není to žádný troškař – tak si zajel rovnou na
Mistrovství ČR do Bůřova u Valašské Bystřice. Víc než
na výsledek jel Lukáš na MČR nasát atmosféru velkého
turnaje, posbírat zkušenosti, vyzkoušet si náročné hřiště a poznat nové lidi. To si taky splnil a po třech dnech
byl, aspoň myslím, spokojený jak želva. Zalíbilo se mu
to natolik, že se nakonec zaregistroval na poslední turnaj KOSTKA stav Czech Discgolf Tour a to na Moravian
Open – Jiří Bílek Memorial 2022. Což je turnaj nejvyšší discgolfové ligy v ČR. Brutální hřiště u Nového Jičína, postavené jen pro tento turnaj, bude těžkou výzvou.
A doufám, že si to Lukáš náležitě užije. Nakonec i já si
zajedu hodit jedno kolo na toto hřiště. A to v rámci doprovodného turnaje v Doubles.
Na závěr se podíváme zpátky k nám, do Budišova. Abychom taky zanechali v discgolfovém kalendáři naši stopu,
rozhodli jsme se uspořádat turnaj. Aby ta stopa po nás
byla výrazná, upravili jsme proporce Budišovského hřiště. Prodloužili jsme některé jamky.
Například jamku u koupaliště, kde
jsme vyhoziště posunuli na hráz.
Další jamku nad koupalištěm, která má již nyní 201 m jsme rovněž
prodloužili o dalších 80 m. U některých jamek jsme upravili jejich
hranice, ve kterých se musí hráči
držet. Plus další úpravy, které posune hřiště o level výš. Doufáme,
že tím nalákáme spoustu hráčů,
pro které máme ve spolupráci
s naším městem, Břidlicovým dolem Šárka, stavebninami Lhotský
a Prodiscgolf.cz připraveny krásné ceny a zajímavé hřiště. Budeme rádi, když se 28. 10. zastavíte,
povzbudíte hráče a podíváte se
na tento krásný sport.
Ať to lítá!
Za DGC Flying Dragons
Jiří Hroch

Pro všechny příznivce sportovní střelby
Střelecká sezóna se pomalu chýlí ke konci a zbývá už
jen pár klubových soutěží, které opět určí, kdo bude
v tomto roce nejúspěšnějším střelcem klubu.
Veřejné soutěže:
7. srpna „Perkusní pohár“ - 1. místo Petr Bartošek (nástřel 93 bodů), 2. místo Marek Ivica (nástřel 92 bodů) a 3.
místo Zdeněk Vích (nástřel 90 bodů). Další naši střelci
obsadili 4. místo (Miroslav Halabrín, 90 b.), 5. místo (Libor Flašar, 89 b.) a 10. místo (ing. Josef Růžička, 82 b.).

13. srpna „Válečný veterán“ - nejlepší umístění našich
členů: Libor Flašar jedenkrát 1. místo, jedenkrát 2. místo
a jedenkrát 5. místo. Petr Bartošek jedenkrát 7. místo.
Ve dnech 8. – 10. září Mistrovství Polska ve střelbě
z předovek - Petr Bartošek 2. místo (Sharps 100 m)
a 4. místo (Sharps 50 m), Miroslav Halabrín 4. místo
a 2krát 5. místo.
17. září „Válečný veterán“ - nejlepší z našich členů Libor
Flašar obsadil 2krát 1. místo a 1krát 3. místo.
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18. září „Malá odstřelovačka“ - soutěže se zúčastnili dva naši členové: Gabriel Havelka obsadil nástřelem
836 b. třetí místo a Pavel Opletal st. nástřelem 650 bodů
sedmé místo.
Ještě nás čeká 2. října poslední kolo veřejné soutěže
z perkusních zbraní a potom 12. listopadu tradiční Sta-

rostův dort a 4. prosince „Zmrzlá ruka“, ale o tom až
příště.
Zájemci o podrobnější výsledky se mohou podívat na
naše webové stránky www.avzo-budisov.cz.
Za AVZO Budišov nad Budišovkou
připravil Bartošek Petr

Reportáž z pietního setkání v rodové hrobce Žerotínů
Vážení občané Budišova nad Budišovkou, za náš spolek Moravská
národní obec (dále jen MNO) si vás
dovolujeme informovat o zajímavém
setkání, které se v sobotu 10. září
2022 konalo v severomoravské obci
Bludov. V místní rodové hrobce Žerotínů a rodu Mornstein-Zierotin se
od 17:00 hodin setkali příznivci Moravy a její historie, aby prostřednictvím
slavnostního pietního aktu vzdali
úctu jedné z největších osobností
země Moravy všech dob, kterou byl
významný šlechtic, diplomat, ochránce zemských i náboženských práv
a svobod Moravy, moravský zemský
hejtman Karel starší ze Žerotína (15.
září 1564 - 9. října 1636).
Tohoto vzpomínkového setkání se
účastnili také vzácní hosté a to především současná hlava domácího
rodu, pan hrabě Karel Mornstein-Zierotin v doprovodu svého zetě, pana
Zdenka Kuceru. Již tradičně tuto akci
svojí účastí podpořil také náměstek
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hejtmana Olomouckého kraje, pan
Mgr. Dalibor Horák, který se ve svém
proslovu věnoval významu Karla staršího ze Žerotína a dalších představitelů tohoto starožitného šlechtického
rodu i jejich odkazu pro současné generace. Na návrh pana hraběte Karla
jsme společně symbolicky minutou
ticha uctili památku nedávno zesnulé
britské královny Alžběty II. Následně
byl členem Historické sekce MNO,
panem Bc. Jaroslavem Svozilem,
zdůrazněn pozitivní vliv Karla staršího ze Žerotína na posilování zemské
svébytnosti Markrabství moravského.
Zde je důležité doplnit, že za období
hejtmanství Karla staršího ze Žerotína na počátku 17. století byla Morava
na vrcholu své zemské autonomie.
Během setkání byly připomenuty životní osudy nejen Karla staršího ze
Žerotína, ale také dalších významných zástupců tohoto slavného rodu.
Mnozí z nich se totiž ve své době výrazným způsobem podíleli na správě

a všeobecném povznesení mnohdy
těžce zkoušené země Moravy. Příkladem může být například Jan starší
ze Žerotína (otec Karla staršího ze
Žerotína), který byl významným podporovatelem Jednoty bratrské na Moravě nebo Bedřich ze Žerotína (strýc
Karla staršího), který mezi lety 1594
až 1598 zastával úřad zemského
hejtmana Moravského markrabství.
Zajímavou osobností, na kterou jistě nezapomeneme, byl také poslanec Moravského zemského sněmu,
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Říšské rady a počátkem 20. století moravský
místodržící Karel Emanuel ze Žerotína, který se
výrazně podílel na vzniku tzv. Moravského vyrovnání. Tento dokument umožnil smíření a otupení nacionálních vášní ve prospěch zemského
patriotismu obyvatel Moravy.
Vážení přátelé, občané Budišova nad Budišovkou, příští rok se bude toto setkání opakovat. Již
nyní si dovolujeme Vás co nejsrdečněji pozvat.
Je naší společnou morální povinností připomínat si významné postavy naší moravské historie.
Za Moravskou národní obec
Stanislav Blažek a Pavel Opletal st.

Šachový koutek
Na podzim se opět naplno rozběhne kolotoč šachových
zápasů v soutěžích družstev. Náš šachový oddíl Pogo
Budišov již osmou sezonu po sobě bude hrát Krajskou
soutěž v rámci Moravskoslezského kraje. V zápasech se
opět utkáme s týmy z mnohem větších měst, kterým se
nám zuby nehty daří stále konkurovat. Cílem bude opět
záchrana v soutěži a jako každý rok svoji kůži rozhodně
nemíníme dát zadarmo. Kdyby se někdo chtěl na takový šachový zápas podívat, tak klidně může. Své domácí
zápasy hrajeme v našem kulturním domě „na jedničce“
vždy od 9 hodin.
Krajská soutěž MKŠS 2022/2023 – skupina „A“
Kolo Datum Utkání
1.

16/10 Pogo Budišov
2022 Šachy Krnov „A“

2.

06/11 TJ Fulnek
2022 Pogo Budišov

3.

20/11 Pogo Budišov
KD, místnost č.1
2022 ŠK TJ Dolní Benešov „C“

KD, místnost č.1

4.

04/12 Šachy Krnov „B“
2022 Pogo Budišov

5.

15/12
volno
2022

6.

08/01 Pogo Budišov
2023 Slezan Opava „B“

7.

22/01 ŠKTP Hrabyně
2023 Pogo Budišov

8.

05/02 Pogo Budišov
2023 ŠO Jiskra Rýmařov

9.

19/02 TJ Tatran Město Albrechtice
2023 Pogo Budišov

10.

05/03 Pogo Budišov
2023 SK Kravaře

11.

26/03 ŠK Orel Opava „A“
2023 Pogo Budišov

KD, místnost č.1

KD, místnost č.1

KD, místnost č.1

Slavomír Jaššo
ŠK Pogo Budišov n. B.

Komunitní práce v našem městě
Centrum inkluze v lednu letošního roku zahájilo v Budišově nad Budišovkou realizaci dvouletého projektu Cesta k porozumění, který si prostřednictvím komunitní práce klade za cíl přispět k aktivizaci a zplnomocnění místní
romské komunity. Rovněž projekt usiluje o posílení inkluze, postavení a pozitivního vnímání Romů, zlepšení
vztahů mezi romskou minoritou a majoritou.

Vzhledem k tomu, že projekt je téměř v polovině své realizace, rádi bychom vám představili některé komunitní
aktivity, které jsme doposud s komunitou zrealizovali.
Dne 4. 6. lídři komunity vypomohli místnímu Klubu rodičů
a přátel školy s realizací Pohádkové stezky. Připravili si
a personálně zajistili jedno pohádkové stanoviště. Vyrobili si pohádkové kostýmy, kulisy a připravili pro děti úkol,
který spočíval ve správném seřazení obrázkového děje
pohádky. Ačkoli počasí akci moc nepřálo, akce se přesto
vydařila a komunita se těší na další spolupráci s KRPŠ.
Dne 30. 6. komunita v rámci ukončení školního roku
uspořádala komunitní vaření s dětmi. Ženy z komunity
nejprve dětem uvařily oběd a následně děti připravovaly
odpolední občerstvení. Nejenže děti připravily občerstvení zcela samy, ale dokonce umyly nádobí a uklidily celý
pronajatý prostor. Komunitní pracovníci i dospělí členové
komunity byli velmi mile překvapeni, jak jsou děti samostatné a schopné.
V sobotu 2. 7. se v Budišově nad Budišovkou konala akce Hurá prázdniny. Odpoledne si užily především
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sdílení zkušeností z realizace komunitní práce a k vzájemnému inspirování a motivování k dalším komunitním aktivitám.
Dne 3. 8. se uskutečnila v Budišově
nad Budišovkou první vzájemná návštěva komunit z Ostravy a Budišova.
Tuto vzájemnou návštěvu komunity
pojaly formou tanečního workshopu
pro taneční soubory z výše uvedených měst. Taneční soubory nejprve vystoupily se svými nacvičenými
tanci a následně začaly nacvičovat
společný tanec. Členové tanečních
souborů měli tak možnost navázat
nové kontakty, vzájemně se inspirovat a naučit nové taneční kreace.
Dne 29. 8. se uskutečnil komunitní

výjezd do zábavního parku Skalka
family park v Ostravě, který nabízí
přes 40 zábavných atrakcí. Děti se
tak vydováděly např. na dětském
hřišti s prolézačkami, vyzkoušely
místní lezeckou stěnu, lanovku, houpačky, kolotoče, trampolíny, skákací
hrady, lanové pyramidy, vodní atrakce a mnoho dalšího. Děti i rodiče si
den v zábavním parku náramně užili
a zakončili tak společně letní prázdniny.
Projekt Cesta k porozumění je financován z Fondů EHP a Norska. Číslo
projektu: LP-HROVA1A-013
Bc. Rostislav Šivák
komunitní pracovník

děti, pro které byl připraven program
plný soutěží. Po absolvování soutěžních disciplín dostaly od organizátorů
balíčky s odměnami, ale také buřty,
které si pak opekly na ohni. Došlo
i na taneční vystoupení místního dětského souboru a diskotéku, kterou si
užily nejen děti.
Ve dnech 14. až 15. 7. se uskutečnil
v rekreačním středisku Zálesí první
vzdělávací pobyt pro lídry komunit
z Budišova nad Bud., Brna, Ostravy
a Opavy. Během vzdělávání došlo
k vzájemnému seznámení účastníků,

Pečovatelky z organizace Charity Odry
berou svou práci jako poslání
Historie organizace Charity Odry se datuje už od sklonku
90. let 20. století a do dnešního dne došlo k velkým obměnám ve prospěch zkvalitňování života občanů se sníženou soběstačností, ať už z důvodu věku, chronického
onemocnění či zdravotního postižení.
Velké poděkování za spolupráci patří Městskému úřadu
v Odrách, Fulneku, ve Vítkově, v Budišově n./B. a zástupcům všech okolních obcí, kteří se podílejí na podpoře
fungování Charity Odry a také všem pracovníkům Charity
Odry za jejich obětavou práci. Bez této plnohodnotné spolupráce bychom se nemohli rozvíjet a zkvalitňovat život
spoluobčanů v tak širokém rozsahu služeb i působnosti.
Situace, kdy člověk potřebuje pomoc další osoby při zajištění běžných životních činností, jako mohou být dopomoc s oblékáním, příprava snídaně, dopomoc s hygienou, může postihnout každého z nás či někoho z našich
blízkých. Od roku 1995 Charita Odry poskytuje terénní
formou pečovatelskou službu, kdy nejprve tato služba
byla poskytována na Odersku. Při rozvoji organizace byla
pečovatelská služba rozšířena v roce 2004 na Vítkovsku
a Budišovsku a v roce 2013 i v oblastech Fulnecka. Ve
všech vyjmenovaných oblastech je poskytována až doposud. V roce 2021 jsme poskytli pečovatelskou službu
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celkem 392 spoluobčanům, přičemž věk některých klientů přesahoval hranici 90 let. Starší lidé špatně zvládají životní změny, jsou zvyklí na své rutinní návyky a je pro ně
důležité zůstat ve svém známém a přirozeném prostředí,
změna bývá pro tyto lidi často velmi stresující. Pečovatelská služba Charity Odry nabízí lidem možnost důstojného stáří v jejich domácím prostředí.
Poskytujeme terénní pečovatelskou službu osobám se
sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického
onemocnění či zdravotního postižení a snažíme se jim
nabídnout takovou pomoc a podporu, aby mohli i nadále
zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí. Pomáháme zejména s hygienou, s převlékáním, s přípravou jídla
a pití, dovozem obědů, s nákupy, praním a žehlením prádla, pochůzkami, dopravou vozidlem atd. Od 1. 4. 2022
je naše služba zpoplatněna sazbou 135 Kč za hodinu.
Do tohoto času se započítává čas pečovatelky strávený
u uživatele včetně doby potřebné k dojezdu do domácnosti. Počítá se každá započatá čtvrthodina. Uživatelům
poskytujeme také sociální poradenství např. ve věci vyřízení nebo navýšení příspěvku na péči či jiných sociálních
dávek. Poskytujeme informace o možnostech dalších návazných sociálních služeb (Domovy pro seniory, Denní
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stacionáře, odlehčovací služby atp.), o možnostech využití ošetřovatelské (zdravotní) služby, kompenzačních
pomůcek.
Zájemci o pečovatelskou službu se mohou obracet na:
Vedoucí PS: Martina Hezinová, tel: 731 075 802,
e-mail: martina.hezinova@odry.charita.cz
Sociální pracovník PS: Bc. Kateřina Pešlová,
tel: 605 467 813,
e-mail: katerina.peslova@odry.charita.cz

Posléze zájemce navštívíme v domácnosti, kde se provede sociální šetření, zjistíme jeho potřeby a domluvíme
se na poskytování péče. Podrobnější informace o poskytované pečovatelské službě se mohou zájemci dočíst na
webových stránkách www.odry.charita.cz v sekci pečovatelská služba.

NÁZORY OBČANŮ

My vám ty medaile přivezeme …
Dělat to, co vás baví, a být v tom dobrý není vždy samozřejmé. Kdo ale svou práci dělá nejen dobře, ale přímo
skvěle, je paní Kamila Kohoutková. Žena, která zvládá
devatero řemesel. Kromě jiného se naplno věnuje práci pro Krajinu břidlice, a tak není vůbec náhodou, že se
zúčastnila Mistrovství republiky ve štípání břidlice, kde
získala nejlepší čas, a stala se tak Mistryní republiky.
GRATULUJEME!!! Tento titul tak zůstává i pro další rok
v našem městě a snad i příští rok tomu nebude jinak.
„Kamilko“, bylo mi ctí s tebou změřit své síly, i když tentokrát jsi byla prostě lepší.
Zdeňka Sventková

„KROKODÝL“ Zuzanka
Tak jsme se po dlouhých covidových třech letech dočkali.
Byl to těžký návrat a těžká dlouhá doba. Vše fungovalo
jen na půl, většinou přes internet a všichni „seděli“ doma.
A tak to bylo i u Zuzanky a v jejím oddíle TOM Krokodýl.
Děvčata trénovala na dálku, úsilí trenérek i rodičů bylo
veliké a bylo těžké holky udržet, aby se nevzdaly. Ale
povedlo se. Konečně v loni v září začala skutečná sezóna. Tréninky, soustředění, tréninky, ale stálo to za to.
Naše paní trenérka Iva postavila s děvčaty krásnou sestavu s názvem „Naděje v bouři“. Tuto sestavu pomyslně
věnovaly mažoretkám v Hodoníně, které postihlo v létě
tornádo a byly pozvány, naší vedoucí Martou, právě do
krokodýlí základny v Ostravě. Tam se o ně naše děvčata

celý týden starala a chystala jim
program i tréninky, aby přišly na
jiné myšlenky.
Sestava byla opravdu nádherná a dojemná, ten, kdo ji viděl
a věděl, o co jde, i slzičku ukápl. A řeknu vám, sestavit takové
dílko, kdy 21 děvčat jsou jako
jedna, je opravdu velká fuška
a já smekám před paní trenérkou. S jejich sestavou samozřejmě prošly celou kvalifikací
v ČR a probojovaly se na Mistrovství Evropy, které se konalo
v chorvatském Zadaru. V jejich
kategorii měly soupeře z 15 různých zemí a na startovní listině
jely jako poslední, no, byly to
nervy až do konce. A výsledek?
... o 0,05 bodu jim unikla zlatá
příčka, tedy mají..... stříbro....1. Vicemistryně Evropy,
prostě božíííí. A my, v podstatě celá rodina, kteří se jakkoli podílíme na tom všem, bychom chtěli smeknout před
všemi děvčaty a hlavně naší Zuzankou, za její pevnou
vůli, bojového ducha a kamarádství...... chtěla už tolikrát
skončit, ale její tým je složený dnes už z kamarádek,
které prostě nejde jen tak opustit. A tak..... jedeme dál.
💪💪💪 Jsi naše „zářící světýlko“ Zuzanko! ❤❤❤
Indrákovic klan B+M&F+D+Š a babička
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