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Vánoční slovo starosty a místostarosty
Naši milí spoluobčané,
rok se s rokem sešel a opět na dveře klepe advent a Vánoce s číslovkou 2021. Advent je popisován jako doba
očekávání, v našich tradicích je to také doba zklidnění. To
neplatilo jen dříve, kdy naši předkové od jara do podzimu
intenzivně pracovali např. na polích a v zimě odpočinuli,
to zklidnění je příznačné i v dnešní době. V době, kdy se
neustále za něčím honíme, stresujeme se, někomu chybí čas, jinému peníze či zdraví. I my dva tedy naše slovo
pojmeme adventně, vánočně a obsáhlejší bilancování si
necháme na leden. Poslední roky jsme psali náš vánoční
příspěvek společnou rukou, ani letos tomu nebude jinak.
Bohužel, stávající situace s koronavirem nás nutí vyjádřit
se i k tématu očkování. Prosíme Vás, žádáme Vás a apelujeme na Vás - očkujte se. Čísla z nemocnic mluví jasně,
kdy akutní péči potřebují převážně neočkovaní. Zdravotníci jsou přetížení, unavení fyzicky i psychicky. Vždyť lidský
život a zdraví je to nejcennější, co máme. My dva jsme se
šli nechat naočkovat hned, jak to bylo možné, a neřešili to.
Ano, máme svobodu, demokracii, což jsou důležité hodnoty dnešní doby, za které jsme před 32 lety „sametově“
bojovali. Platí: moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. Ale nebuďme sobečtí k ostatním, neohrožujme je, nepřetěžujme zdravotnictví, když nemusíme. Nikdo z nás neví, kdy zrovna bude potřebovat akutní péči na
ARO či JIP a tato lůžka budou obsazena neočkovanými.
I přestože si dobře uvědomujeme, že i očkovaní se mohou nakazit, pořád je zde menší pravděpodobnost, že se
tak stane, a hlavně, když už k nákaze dojde, tak očkovaní
jsou na tom mnohem lépe s průběhem. Není to opravdu
žádná legrace a věříme, že většina z Vás už naočkovaná
je, a děkujeme za to. Zatvrzelé odpůrce očkování nejspíše
nepřesvědčíme, ale s tím bohužel nic nezmůžeme.
Dva náročné roky s covidem a s ním spojenými problémy
i pro řízení města máme za sebou. Ale neméně náročný
rok máme před sebou. Covid jen tak nezmizí a musíme se
s ním naučit žít. Nastávající doba bude spojena se změnami ve všech směrech. Od různých hygienických opatření, přes zásahy do financování obcí, zvyšující se ceny
stavebních prací a materiálů či šílený vzestup cen energií.
Navzdory tomu všemu se nám v letošním roce podařilo
dokončit mnoho staveb za docela velký balík peněz. Když
to vezmeme postupně, letos na jaře jsme dokončili volnočasové centrum u SVČ, které již slouží jako zázemí školní
družiny, poté byla dokončena rozhledna Halaška a v červnu jsme slavnostně otevřeli novou přístavbu mateřské
školky a po prázdninách i nově zrekonstruovanou budovu
nižšího stupně základní školy na náměstí Republiky. Tím
ale výčet letošních akcí zdaleka nekončí, instalovali jsme
také nový digitální rozhlas, postavili workoutové a fitness
hřiště u sportovní haly, dále se povedlo dokončit naučnou
stezku k Jezernímu dolu, díky Tesportu se povedlo vybudovat novou plynovou kotelnu na spodním úřadě a zmodernizovat kotelnu na opravené škole.
Abychom nezapomněli, velkou akcí bylo také zateplení bytových domů na náměstí, kde už září nové fasády
a střechy.
Od podzimu se rozběhla výstavba nového pumptrackového okruhu za halou a také regenerace sídliště, kde
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bytové domy náměstí Republiky dříve…

….a nyní
máme téměř dokončeno spodní sídliště, zde čekáme jen
na vhodné počasí, aby se mohly položit nové asfaltové
povrchy. Součástí regenerace je i výstavba zcela nového
parkoviště, které už je vlastně také téměř hotovo a chybí jen ty zmiňované asfalty. Na spodním sídlišti bylo také
instalováno kompletně nové veřejné osvětlení. Celkem
jsme za poslední rok a půl proinvestovali bezmála 65 milionů Kč a z toho se povedlo získat přibližně 48 milionů Kč
z dotací. Je to asi největší investice od dob, kdy se dělala
kanalizace a plynofikace.
V loňském roce jsme Vám ještě slíbili nové vánoční osvětlení a i přestože jsme díky Covidu neměli možnost udělat
klasický advent se slavnostním rozsvícením stromu, tak
nové motivy na sloupech v okolí náměstí už svítí. Vánoční
osvětlení na stromech už také začíná dosluhovat, proto
ho také v příštím roce obměníme, ať pěkně ladí s novými
motivy.
Se závěrem roku se vždy sluší poděkovat za práci. Poslední dva roky byly opravdu hektické, takové množství
staveb, akcí ve velkém finančním objemu realizovaných
souběžně zde v historii nebylo. Velké díky patří kolegyním
a kolegům pracujícím na Městském úřadě. Město však
není jen úřad, neodmyslitelnou součástí jsou školská zařízení, tedy škola, školka a SVČ, dále Technické služby
a městské firmy Lesy a TeSport v čele se svými řediteli,
ředitelkami a jednateli. Všem patří díky, stejně tak jako
i našim hasičům, na které jsme po právu pyšní. Upřímně
také děkujeme Vám všem, kteří jste se zapojili do veřejné-
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ho života a dění ve městě, přispěli tak ke zlepšení života
v Budišově a jeho vesnicích. Jste to Vy, členové spolků,
zájmových organizací či občané, kterým život v našem
městečku není lhostejný, a jste ochotni věnovat část svého času, aby byl ještě lepší.
Milí občané, přejeme Vám všem krásný adventní čas, užijte si v klidu a pohodě nejkrásnější svátky v roce v kruhu
Půjdem spolu do Betléma… nejkrásnější svátky v roce nám již lehounce klepou
na dveře… venku poletují sněhové vločky,
září vánoční světýlka, tajemná a slavnostní
vánoční atmosféra je už všude kolem nás.
Dovolte nám, abychom vám popřáli nádherný a klidný čas adventní strávený s rodinou
či přáteli. Užijte si tyto cukrovím a jehličím
provoněné pohádkové chvíle. Držíme
Vám pěsti, abyste vše zvládli podle svých
představ bez zbytečného stresu a spolu

svých nejbližších. Do nového roku Vám přejeme vše nejlepší, hodně štěstí, spokojenosti, radosti a hlavně zdraví,
to je ze všeho nejdůležitější. My se budeme snažit plnit
Vaše přání a budeme zde pro Vás, tak aby se nám společně v tom Budišově, Guntramovicích, Oldřůvkách a Podlesí žilo dobře. Děkujeme za přízeň, vše dobré v roce 2022.
Ing. Patrik Schramm a Ing. Pavel Jílek
se svými blízkými prožili ty nejkouzelnější Vánoce.
Milí spolutvůrci našeho zpravodaje, čas letí opravdu
rychle a věřte nevěřte, v rukou máte náš společný 65.
Budišovský zpravodaj! Děkujeme a těšíme se na další
zajímavé příspěvky a skvělou spolupráci.
Přátelé, v tomto složitém období je velmi důležité neztrácet naději, že bude líp a my Vám do nadcházejícího
roku přejeme víru, lásku, skvělé přátele, štěstí, humor,
pozitivní myšlení, ale hlavně ZDRAVÍ!
S přáním všeho dobrého
Vaše Redakční rada

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.
53. jednání RM dne 20. září 2021
(přítomno všech 5 členů rady města,
další přítomní: MěÚ – Ing. Jana Modelská,
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
• schvaluje přidělení bytu č. 8 o velikosti 1+0 na ul.
náměstí Republiky č. p. 158 v Budišově nad Budišovkou, p. J. U., s nájemní smlouvou uzavřenou od 1.
10. 2021 na dobu určitou 3 měsíce dle Občanského
zákoníku;
• schvaluje přidělení bytu č. 1 o velikosti 3+KK na ul.
Partyzánská č. p. 278 v Budišově nad Budišovkou, p.
P. H., s nájemní smlouvou uzavřenou od 1. 10. 2021
na dobu určitou 3 měsíce dle Občanského zákoníku;
• schvaluje přidělení bytu č. 2 o velikosti 1+KK na ul.
Partyzánská č. p. 278 v Budišově nad Budišovkou, p.
M. H., s nájemní smlouvou uzavřenou od 1. 10. 2021
na dobu určitou 3 měsíce dle Občanského zákoníku;
• schvaluje přidělení bytu č. 3 o velikosti 2+KK na ul.
Partyzánská č. p. 278 v Budišově nad Budišovkou, p.
Z. V., s nájemní smlouvou uzavřenou od 1. 10. 2021
na dobu určitou 3 měsíce dle Občanského zákoníku;
• schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 2+1 na ul.
Partyzánská č. p. 278 v Budišově nad Budišovkou, p.
I. H., s nájemní smlouvou uzavřenou od 1. 10. 2021
na dobu určitou 3 měsíce dle Občanského zákoníku;
• schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Budišov nad
Budišovkou a firmou KARETA, s.r.o. na realizaci díla
„Regenerace sídliště Budišov nad Budišovkou – SO
104 Parkoviště“ ve výši 1 009 903,63 Kč a pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy;

• schvaluje Smlouvu o zajištění školení mezi statutárním městem Ostrava a městem Budišov nad Budišovkou a pověřuje starostu města podpisem této
smlouvy;
• doporučuje zastupitelstvu města schválit potřebnost
sociální služby „Občanská poradna“ zaměřenou na
dluhovou problematiku;
• doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční
příspěvek Charitě Odry pro provoz Občanské poradny na rok 2022 ve výši 75 000 Kč;
• schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem Budišov nad Budišovkou a Petrem Oravou na
realizaci díla „Naučná stezka k Jezernímu dolu – Přístřešek a inventář“ a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku;
• schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč na pořízení nového kotle pro p. A. B., a pověřuje starostu
města podpisem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace;
• schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti inženýrské sítě č. 1014C21/22, parc. č. 1466/2 k.
ú. Guntramovice pro oprávněného Státní pozemkový
úřad; věcné břemeno je vázáno ke stavbě zemního
kabelového vedení VN AXEKVCE 3x1x120, realizované v rámci akce „Výstavba kompaktní kioskové
trafostanice celkového příkonu 400 kVA, Budišov nad
Budišovkou, Guntramovice“; věcným břemenem budou zatíženy pozemky parc. č. 438 a 439/1, v obci
Budišov nad Budišovkou, k. ú. Guntramovice; věcné
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břemeno se bude zřizovat za jednorázovou náhradu
ve výši 6 000 Kč, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-8021326/2, k. ú. Budišov nad Budišovkou, parc. č. 1170/4, 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 parc. č. 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 č. IV12-8018484/2, k. ú. Budišov nad Budišovkou, parc. č.
1807/4, smyčka NN pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. spočívající v zajištění práv opravného umístit,
provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční
soustavy, provádět obnovu, výměnu a modernizaci;
věcným břemenem budou zatíženy pozemky parc. č.
4081 a 4101, k. ú. Budišov nad Budišovkou, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
schvaluje zveřejnění záměru města na úplatný převod pozemku parc. č. 2302/1, k. ú. Budišov nad Budišovkou;
schvaluje výsledek hospodaření města Budišov nad
Budišovkou a zřízených příspěvkových organizací
(MŠ, ZŠ, SVČ, TS, ND) k 30. 6. 2021;
schvaluje jako jediný společník výsledek hospodaření obchodní společnosti Lesy Budišov nad Budišovkou, s.r.o. k 30. 6. 2021;
schvaluje jako jediný společník výsledek hospodaření obchodní společnosti TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o. k 30. 6. 2021;
schvaluje upravený odpisový plán Základní školy
Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace na rok 2021 v celkové výši 83 991 Kč,
z toho v hlavní činnosti 77 993 Kč a v doplňkové činnosti 5 998 Kč dle přiloženého materiálu;
doporučuje zastupitelstvu města schválit úpravu
neinvestičního příspěvku na odpisy v hlavní činnosti (závazný ukazatel na rok 2021), který v roce 2021
činí 77 993 Kč (navýšeno o 3 363 Kč) Základní škole
Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková
organizace;
schvaluje zakoupení odpeckovačky výpalků z pálenice, způsob financování bude schválen po účetní
závěrce k 30. 9. 2021;
schvaluje Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 u města Budišov nad Budišovkou s firmou Audit Team s.r.o., se sídlem v Olomouci dle přílohy a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy;
schvaluje přiloženou Smlouvu o poskytnutí auditorských služeb s firmou Audit Team s.r.o., se sídlem
v Olomouci za účetní období 2021 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy;
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 45 pro rok 2021
na straně výdajů částku ve výši 170 000 Kč:
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva - 170 000 Kč
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6409 – 6313 – Investiční transfery podnikatelským
subjektům – práv. os.
+170 000 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 46 pro rok
2021 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši
155 000 Kč:
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4111 – Neinvestiční přijaté transfery v všeob.
pokl. správy
+ 155 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6114 – 5021 – Ostatní osobní výdaje
+ 80 000 Kč
6114 – 5139 – Nákup materiálu j. n.
+ 30 000 Kč
6114 – 5162 – Služby elektronických komunikací		
		
+ 1 000 Kč
6114 – 5161 – Poštovní služby
+ 1 500 Kč
6114 – 5169 – Nákup služeb j.n.
+ 42 500 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 47 pro rok 2021
na straně příjmů a ve výdajové části rozpočtu ve výši
120 000 Kč:
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 1381 – Daň z hazardních her		
		
+ 120 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
		
- 3 000 000 Kč
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby + 3 120 000 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 48 pro rok
2021 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši
1 098 960 Kč:
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4222 – Investiční přijaté transfery od krajů
		
+ 1 098 960 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby + 1 098 960 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 49 pro rok 2021
ve výdajové části rozpočtu ve výši 3 363 Kč, za podmínky schválení závazných ukazatelů Základní škole
Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková
organizace na nejbližším jednání zastupitelstva města
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva - 3 363 Kč
3113 – 5331 – Neinv. příspěvky zřízených přísp. org.		
		
+ 3 363 Kč
schvaluje darovací smlouvu mezi Moravskoslezským
kraje a městem Budišov nad Budišovkou, jejímž předmětem je věcný dar 1 ks dopravního automobilu určeného pro jednotku požární ochrany s číslem karosérie
VIN WDB 906655 1P 218562, pořízeného z projektu
„Nákup dopravních automobilů pro jednotky požární
ochrany“ spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko
2007 – 2013, reg. č. CZ.10/1.4.00/05.01822; účetní
hodnota předmětu daru činí 3 843 020,50 Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
schvaluje darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem a městem Budišov nad Budišovkou, jejímž předmětem je věcný dar 1 ks osvětlovací soupravy v LED provedení v obalu vč. teleskopického stativu
a kotevní sady v celkové hodnotě 108 505 Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
schvaluje dar od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s pro Základní školu Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace na
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stravování 3 žáků školy v I. etapě pro školní rok 2021
– 2022 ve výši 3 630 Kč pro období od 1. 10. 2021 do
31. 12. 2021;
• schvaluje dar od společnosti WOMWN FOR WOMEN, o. p. s. pro Základní školu Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace na
stravování 3 žáků školy v II. etapě pro školní rok 2021
– 2022 ve výši 7 920 Kč pro období od 1. 1. 2022 do
31. 12. 2022;
• schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o pachtu tepelných zařízení a zpětném odběru tepelné energie
s obchodní firmou TeSport Budišov nad Budišovkou,
s.r.o. dle přiloženého materiálu a pověřuje starostu
města podpisem dodatku.
54. jednání RM dne 4. října 2021
(přítomno všech 5 členů rady města,
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
• schvaluje výsledek veřejné zakázky zadávané mimo
režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek na akci „Pumptrackový cyklookruh Budišov
nad Budišovkoku“ a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem HYDRO
GAS MANUFACTURE s.r.o., Poděbradova 1099/35,
702 00 Moravská Ostrava.
55. jednání RM dne 18. října 2021
(přítomno všech 5 členů rady města,
další přítomní: MěÚ - Ing. Jana Modelská, Ing. Hana Dlouhá,
jednání řídil: Ing. Patrik Schramm, starosta města)
• schvaluje přidělení bytu č. 3 o velikosti 2+1 na ulici
Mírových letnic č. p. 508 v Budišově nad Budišovkou, p. S. B., s nájemní smlouvou uzavřenou od 1.
11. 2021 na dobu určitou 3 měsíce dle Občanského
zákoníku;
• schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 2+1 na ulici
Mírových letnic č. p. 508 v Budišově nad Budišovkou,
p. I. F., s nájemní smlouvou uzavřenou od 1. 11. 2021
na dobu určitou 3 měsíce dle Občanského zákoníku;
• bere na vědomí výši finančního příspěvku města Budišov nad Budišovkou na zajištění dopravní obslužnosti oblasti Opavsko na rok 2022 dle přiloženého
materiálu;
• bere na vědomí spolufinancování nových kotlíkových dotací,
• doporučuje zastupitelstvu města schválit spolufinancování nových kotlíkových dotací a doporučuje
zastupitelstvu města schválit výši dotací na spolufinancování výměny kotlů ve městě Budišov nad Budišovkou a místních částech dle přiloženého materiálu;
• bere na vědomí spolufinancování dotací na výměnu
zdroje tepla dle aktuální vyhlášené výzvy z programu
Nová zelená úsporám ze Státního fondu životního prostředí ČR, doporučuje zastupitelstvu města schválit
spolufinancování dotací na výměnu zdroje tepla dle
aktuálně vyhlášené výzvy z programu Nová zelená
úsporám ze Státního fondu životního prostředí ČR
a doporučuje zastupitelstvu města schválit výši dotací
na spolufinancování výměny zdrojů tepla z programu
Nová zelená úsporám ve městě Budišov nad Budišovkou a místních částech dle přiloženého materiálu;
• schvaluje Plán zimní údržby pro období 2021/2022,

•

•
•

•

•
•
•
•

•

bere na vědomí připravenost města na zimní období 2021/2022 dle přílohy č. 1 plánu zimní údržby
a schvaluje Nařízení města č. 2/2021 o rozsahu,
způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti
a sjízdnosti místních komunikací;
schvaluje Smlouvu o zemědělském pachtu pro zemědělskou společnost UEREPOL, spol. s.r.o. na pozemky v majetku města, k.ú. Budišov nad Budišovkou, celková výměra 9,96 ha, pachtovné se schvaluje
ve výši 11 952 Kč:
parcela č. 3709 trvalý travní porost o výměře 5 579 m2
parcela č. 4392 trvalý travní porost o výměře 31 021 m2
parcela č. 4400 ostatní plocha o výměře 460 m2
parcela č. 4414 trvalý travní porost o výměře 12 003 m2
parcela č. 4419 ostatní plocha o výměře 472 m2
parcela č. 4067 orná půda o výměře 28 447 m2
parcela č. 4084 orná půda o výměře 7 011 m2
parcela č. 4036 trvalý travní porost o výměře 8 880 m2
parcela č. 4178 orná půda část o výměře 1 700 m2
parcela č. 4229 trvalý travní porost část o výměře
1 700 m2
parcela č. 4229 trvalý travní porost část o výměře
4 000 m2
schvaluje cenovou nabídku firmy ELTOM na realizaci veřejného osvětlení na dolním sídlišti v Budišově
nad Budišovkou;
schvaluje smlouvu o partnerství mezi Centrem inkluze, o.p.s. a městem Budišov nad Budišovkou v rámci projektu Cesta k porozumění a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy;
doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu
územního plánu Budišov nad Budišovkou na základě
návrhu, který podal p. L. U., a změnu pozemku parc.
č. 2347 a 2350/2 k. ú. Staré Oldřůvky z plochy zemědělské v nezastavěném území na plochu smíšenou
obytnou vesnickou za účelem možnosti výstavby rekreačního objektu;
schvaluje cenovou nabídku na vícepráce v rámci realizace akce Výměna střešní krytiny objektu Základní
škola náměstí Republiky 154, Budišov nad Budišovkou;
doporučuje zastupitelstvu města schválit investiční
záměr na výstavbu infrastruktury pro zasněžování
Skiareálu Horní Guntramovice;
souhlasí s termínem uzavření Mateřské školy Budišov nad Budišovkou v době vánočních prázdnin od
22. 12. 2021 do 31. 12. 2021;
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 50 pro rok
2021 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši
1 204 137 Kč:
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4211 – Investiční přijaté transfery ze všeob.
pokl. správy
+ 1 204 137 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby + 1 204 137 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 51 pro rok
2021 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši
490 094 Kč:
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze
SR
+ 490 094 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby + 490 094 Kč
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• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 52 pro rok
2021 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši
29 155,87 Kč:
o v příjmové části rozpočtu „ÚZ 98037“
0000 – 4211 – Nein. Přijaté transfery ze všeobec.
pokl. správy
+ 29 155,87 Kč
o ve výdajové části rozpočtu bez ÚZ
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva		
		
+29 155,87 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 53 pro rok
2021 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši
1 106 502,05 Kč:
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
SR (bez ÚZ)
- 1 106 502,05 Kč
0000 – 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
SR
+ 1 106 502,05 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
3293 – 5336 – Neinvest. transfery zřízených přísp.
org. (ZŠ, bez ÚZ)
- 542 582 Kč
3293 – 5336 – Neinvest. transfery zřízených přísp.
org. (ZŠ)
+ 542 582 Kč
3293 – 5336 – Neinvest. transfery zřízených přísp.
org. (MŠ, bez ÚZ)
- 337 362 Kč
3293 – 5336 – Neinvest. transfery zřízených přísp.
org. (MŠ)
+ 337 362 Kč
3293 – 5909 – Ostatní neinvest. výdaje j.n. (město)		
		
- 226 558,05 Kč
3293 – 5909 – Ostatní neinvets. výdaje j.n. (město)
		
+ 226 558,05 Kč
3293 – 5909 – Ostatní neinvest. výdaje j.n. (5 % spoluúčast)
- 43 997,20 Kč
3293 – 5336 – Neinvest. transfery zřízených přísp.
org. (ZŠ)
+ 27 129,10 Kč
3293 – 5336 – Neinvest. transfery zřízených přísp.
org. (MŠ)
+16 868,10 Kč
• schvaluje na základě usnesení zastupitelstva města č. 2/17Z/2021 ze dne 14. 4. 2021 úpravu rozpočtu
města č. 54 pro rok 2021 v části rozpočtu tř. 8 – Financování a v účtové skupině 45 – Dlouhodobé závazky (451 0630 – 2169 – 6121 – 201 – 201) ve výši
3 000 000 Kč:
o tř. 8 – Financování
0000 – 8123 – Dlouhodobé přijaté úvěrové prostředky		
		
+ 3 000 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby (stavebnictví)
		
+ 3 000 000 Kč
56. jednání RM dne 8. listopadu 2021
(přítomni 4 členové rady města, omluven Vladan Dušek,
další přítomní: MěÚ - Ing. Jana Modelská, Ing. Hana Dlouhá,
jednání řídil: Ing. Patrik Schramm, starosta města)
• doporučuje zastupitelstvu města schválit OZV č.
3/2021 města Budišov nad Budišovkou o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství;
• schvaluje přiložený Plán inventur v rámci inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2021 pro město
Budišov nad Budišovkou a pověřuje starostu města
podpisem dokumentů vyplývajících z Plánu inventur,
ukládá ředitelům příspěvkových organizací realizovat inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2021
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v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními
předpisy a ukládá ředitelům příspěvkových organizací předložit finančnímu a správnímu odboru výsledky provedené inventarizace majetku a závazků,
vč. inventurních soupisů k 31. 12. 2021 v termínu do
11. 3. 2022;
schvaluje Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č.
5900024243 Slavia pojišťovny a.s. na komplexní pojištění majetku města a jeho organizace;
schvaluje upravený odpisový plán Technických služeb města Budišov nad Budišovkou, příspěvková
organizace na rok 2021 v celkové výši 825 914 Kč,
z toho v hlavní činnosti 724 822,13 Kč a v doplňkové činnosti 101 091,87 Kč, doporučuje úpravu neinvestičního příspěvku na odpisy v hlavní činnosti
Technickým službám města Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace o 18 159 Kč a doporučuje schválit neinvestiční příspěvek na odpisy na rok
2021 v hlavní činnosti (závazný ukazatel na rok 2021)
v upravené výši činí 413 328,59 Kč;
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 55 pro rok
2021 v příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši
586 382,51 Kč:
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4116 – Ostatní neinvest. přijaté transfery ze
SR (EP)
+ 498 425,13 Kč
0000 – 4116 – Ostatní neinvest. přijaté transfery ze
DR (NP)
+ 87 957,38 Kč
o ve výdajové části rozpočtu bez ÚZ
3111 – 5336 – Neinvest. transfery zřízeným PO (EP)		
		
+ 498 425,13 Kč
3111 – 5336 – Neinvest. transfery zřízeným PO (NP)		
		
+ 87 957,38 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 56 pro rok 2021
ve výdajové části rozpočtu ve výši 18 159 Kč, za podmínky schválení závazných ukazatelů Technickým
službám města Budišov nad Budišovkou, p.o. na nejbližším jednání zastupitelstva města dne 10. 11. 2021
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva- 18 159 Kč
3639 – 5331 – Neinvest. příspěvky zřízeným příspěv.
org.
+ 18 159 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 57 pro rok 2021
na straně příjmů a ve výdajové části rozpočtu ve výši
2 967 500 Kč:
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 1112 – Daň z příjmu FO placených poplatníkem
+ 180 000 Kč
0000 – 1113 – Daň z příjmu FO vybíraní srážkou		
		
+ 250 000 Kč
0000 – 1121 – Daň z příjmů právnických osob		
		
+ 2 500 000 Kč
0000 – 1335 – Poplatky za odnětí pozemků plnění
funkcí lesa
+ 2 500 Kč
3632 – 2132 – Příjmy z pronájmu ost. nemovit. věcí		
		
+ 35 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby + 2 967 500 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 58 pro rok
2021 na straně příjmů a tř. 8 Financování ve výši
65 556,90 Kč:
o v příjmové části rozpočtu
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0000 – 4216 – Ostatní invest. přijaté transfery ze SR		
		
+ 65 556,90 Kč
o Tř. 8 - financování
0000 – 8124 – Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjč. prostř.
+ 65 556,90 Kč
neschvaluje neinvestiční dotaci/dar na úhradu nákladů na provoz sociální služby Domova pro osoby se
zdravotním postižením v roce 2021;
schvaluje zveřejnění záměru města na pronájem –
pacht pozemků v majetku města v k. ú. Budišov nad
Budišovkou:
parcela č. 134 zahrada o výměře 301 m2
parcela č. 755/5 orná půda o výměře 839 m2
doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku z majetku města k. ú. Staré Oldřůvky:
parcela č. 209/2 trvalý travnatý porost o výměře 262
m2 společnosti CONSLUSIVE s.r.o. za kupní cenu 80
Kč/m2, tj 20 960 Kč;
doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku z majetku města k. ú. Budišov nad Budišovkou
parcela č. 2302/1 ostatní plocha – manipulační plocha
o výměře 1 080 m2 p. J. L., za kupní cenu 399 600 Kč;
schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků z majetku města v k. ú. Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 3568/5 ostatní plocha část o výměře cca
10 m2
parcela č. 3568/24 ostatní plocha část o výměře cca
15 m2;
schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků z majetku města v k. ú. Guntramovice:
parcela č. 105, 109 a 104 ostatní plochy části o výměře cca 400 m2
parcela č. 101 ostatní plocha o výměře cca 110 m2
parcela č. 122/1 ostatní plocha část o výměře cca
20 m2
parcela č. 539/1 ostatní plocha část o výměře cca
750 m2;
schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků z majetku města v k. ú. Podlesí nad Odrou:
parcela č. 140/1 ostatní plocha o výměře 149 m2
parcela č. st. 167/2 zastavěná plocha o výměře 81 m2
parcela č. 2263/19 ostatní plocha část o výměře cca
430 m2
parcela č. 2511 ostatní plocha část o výměře cca
100 m2
parcela č. 2212/4 ostatní plocha část o výměře cca
20 m2;
neschvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků z majetku města k. ú. Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 3563/2 ostatní plocha část o výměře cca
25 m2
parcela č. 4417 TTP o výměře 1 492 m2
parcela č. 221/2 ostatní plocha o výměře 1 514 m2
parcela č. 1135 zastavěná ploch a o výměře cca
40 m2, součástí je stavba bez č.p.
parcela č. 3568/6 ostatní plocha část o výměře cca
60 m2;
neschvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků z majetku města k. ú. Guntramovice:
parcela č. 108/2 ostatní plocha část o výměře cca
600 m2
parcela č. 360, 359, 358 a 357 ostatní plocha část
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•
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•
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•

o výměře cca 800 m2;
neschvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků z majetku města k. ú. Podlesí nad Odrou:
parcela č. 2612 ostatní plocha část o výměře cca
350 m2;
schvaluje zveřejnění záměru města na pronájem pozemků z majetku města k. ú. Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 3563/2 část o výměře cca 25 m2;
schvaluje zveřejnění záměru města na pronájem pozemků z majetku města k. ú. Staré Oldřůvky:
parcela č. 179/11 TTP o výměře 1 998 m2
parcela č. 2537 ostatní plocha o výměře 166 m2
parcela č. 2553 TTP o výměře 17 m2;
neschvaluje zveřejnění města na pronájem pozemků v majetku města k. ú. Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 221/2 ostatní plocha část o výměře cca
800 m2;
doporučuje zastupitelstvu města schválit vykoupení
pozemku do majetku města k. ú. Staré Oldřůvky:
parcela č. st. 193 zastavěná plocha díl „a“ o výměře
42 m2 od společnosti CONSLUSIVE s.r.o. za kupní
cenu ve výši 80 Kč/m2, tj. 3 360 Kč;
doporučuje zastupitelstvu města trvat na svém usnesení č. 6/16Z/2021 ze dne 17. 3. 2021 ve znění:
Zastupitelstvo města schvaluje převod nemovitostí
z majetku města následně:
parcela č. 1608 zahrada o výměře 536 m2 pro manžele p. I. Š. a p. G. Š., za kupní cenu 240 Kč/m2;
doporučuje zastupitelstvu města neschválit nabídku
na převod nemovitostí k. ú. Budišov nad Budišovkou:
parcela č. st. 142/2 zastavěná plocha o výměře 359
m2 – součástí je stavba bez č. p.
parcela č. 4827 ostatní plocha o výměře 322 m2
parcela č. 4725 ostatní plocha o výměře 122 m2;
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 25 014,50
Kč pro p. L. V. na nově vybudovanou domácí ČOV
a pověřuje starostu města podpisem Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace;
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 15 000 Kč pro
p. L. V. na nově vybudovaný zdroj pitné vody a pověřuje starostu města podpisem Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace;
schvaluje příkazní smlouvu na dotační management,
realizaci VZ mezi městem Budišov nad Budišovkou
a JK grand s.r.o., Opava na akci Stavební úpravy
chodníku podél ul. Generála Svobody v Budišově nad
Budišovkou a pověřuje starostu města podpisem příkazní smlouvy;
schvaluje vypracování projektové dokumentace ke
stavebním úpravám bytových domů na náměstí Republiky č. p. 158 a 159 a na ulici Partyzánská č. p.
160 dle předložených cenových nabídek;
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 59 pro rok
2021 na straně příjmů a tř. 8 Financování ve výši
1 092 253,59 Kč:
o v příjmové části rozpočtu
2169 – 3129 – Ostatní invest. příjmy j. n. 		
		
+ 1 092 253,59 Kč
o Tř. 8 - financování
0000 – 8124 – Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjč. prostř.
+ 1 092 253,59 Kč
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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.
21. zastupitelstvo města konané dne 10. listopadu 2021
(přítomno: 13 členů zastupitelstva města;
omluveni: Roman Pecník, Ing. Patrik Schramm – příchod
17:23, Vladan Dušek – příchod 17:23, odchod 18:02,
Mgr. Natálie Jaššová – příchod 17:30, odchod 18:35,
Ing. Rostislav Kyncl – příchod 17:40, Alois Bečica – příchod 17:40,
další přítomní: MěÚ - Miroslava Zatloukalová, Ing. Jana
Modelská, TeSport – Ing. Slavomír Jaššo; členové Lyžařského oddílu - Hana Hladišová, Libor Kozák, Jiřina Holleschová, Kamil Švidra, Milan Švidra, Aleš Flesar, Ondřej
Vystrčil, Valerian Kufa; majitelé Zálesí - Radek Vyroubal,
Lenka Vyroubalová
jednání řídil: Ing. Patrik Schramm, starosta města)
V souladu s § 84 zákona o obcích zastupitelstvo:
• jmenuje předsedu komise pro přípravu návrhu usnesení Mgr. Ivanu Tomandlovou a členy MUDr. Věru Mikulíkovou a Bc. Josefa Poljaka;
(9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• jmenuje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Brodského
a Desanku Sekerkovou
• schvaluje OZV č. 3/2021 města Budišov nad Budišovkou, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství;
(9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• Ing. Patrik Schramm se omlouvá za pozdější příchod
• Vladan Dušek se omlouvá za pozdější příchod
• schvaluje převod pozemku z majetku města společnosti CONSLUSIVE s.r.o., k. ú. Staré Oldřůvky:
parcela č. 209/2 trvalý travnatý porost o výměře 262
m2 za kupní cenu 80 Kč/m2 tj 20 960 Kč;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje vykoupení pozemku do majetku města od
společnosti CONSLUSIVE s.r.o., k. ú. Staré Oldřůvky:
parcela č. 193 zast. plocha díl „a“ o výměře 42 m2 za
kupní cenu 80 Kč/m2 tj 3 360 Kč a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy;
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• Mgr. Natálie Jaššová se omlouvá za pozdější příchod
• schvaluje převod pozemku z majetku města p. J. L.
k. ú. Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 2302/1 ostatní plocha – manipulační plocha o výměře 1 080 m2 za kupní cenu 399 600 Kč za
podmínky, že město bude mít předkupní právo, pokud
p. J. L. bude chtít parcelu prodat, a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy;
(11 pro, 1 proti – Mgr. Ivana Tomandlová, 0 se zdrželo)
• trvá na svém usnesení č. 6/16Z/2021 ze dne 17. 3.
2021 ve znění:
Zastupitelstvo města schvaluje převod nemovitostí
z majetku města následně:
parcela č. 1608 zahrada o výměře 536 m2 manželům
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p. I. Š. a p. G. Š. za kupní cenu 240 Kč/m2;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
neschvaluje nabídku na převod nemovitostí do majetku města k. ú. Budišov nad Budišovkou:
parcela č. st. 142/2 zast. plocha o výměře 359 m2 –
součástí je stavba bez č. p.
parcela č. 4724 ostatní plocha o výměře 322 m2
parcela č. 4725 ostatní plocha o výměře 122 m2;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
ruší své usnesení č. 4/19Z/2021 ze dne 30. 6. 2021
ve znění:
Zastupitelstvo města schvaluje převod nemovitostí
z majetku města následně:
parcela č. 4432 TTP o výměře 1 298 m2, parcela č. 4424
zahrada o výměře 44 m2 p. J. B. a p. J. H., každému
podíl o velikosti ½ za kupní cenu 457 620 Kč + DPH;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
schvaluje zvýšení neinvestičního příspěvku na odpisy v hlavní činnosti Základní škole Budišov nad
Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace
o 3 363 Kč a schvaluje neinvestiční příspěvek na odpisy v hlavní činnosti na rok 2021 (závazný ukazatel
na rok 2021) v upravené výši 77 993 Kč;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
Vladan Dušek se omlouvá za dřívější odchod
Ing. Rostislav Kyncl se omlouvá za pozdější příchod
Alois Bečica se omlouvá za pozdější příchod
schvaluje investiční záměr města na výstavbu infrastruktury pro zasněžování Skiareálu Horní Guntramovice, pověřuje starostu a místostarostu přípravou podkladů k vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku,
pověřuje vedoucí finančního a správního odboru jednáním s bankami o podmínkách financování úvěru a pověřuje jednatele společnosti TeSport a vedoucí finančního odboru aktualizací nájemní smlouvy mezi společností TeSport a městem Budišov nad Budišovkou;
(12 pro, 1 proti – MUDr. Zdeněk Flatanovský, 0 se
zdrželo)
Mgr. Natálie Jaššová se omlouvá za dřívější odchod
schvaluje úpravu neinvestičního příspěvku na odpisy
v hlavní činnosti Technických službám města Budišov
nad Budišovkou, příspěvková organizace o 18 159
Kč a schvaluje neinvestiční příspěvek na odpisy na
rok 2021 v hlavní činnosti (závazný ukazatel na rok
2021) v upravené výši činí 413 328,59 Kč;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
schvaluje zakoupení odpeckovačky výpalků Technickými službami města Budišov nad Budišovkou,
příspěvková organizace a schvaluje investiční dotaci
s vyúčtováním na zakoupení odpeckovačky výpalků
z pálenice v ceně 82 500 Kč;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
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• schvaluje Smlouvu o výpůjčce movitých věcí (investiční a neinvestiční majetek) mezi městem Budišov
nad Budišovkou, okres Opava, příspěvkovou organizací a městem Budišov nad Budišovkou dle přiloženého materiálu a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci pro
p. M. P. na předfinancování výměny kotle na pevná
paliva dle předložené Smlouvy a pověřuje starostu
města podpisem Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci pro
p. K. H. na předfinancování výměny kotle na pevná
paliva dle předložené Smlouvy a pověřuje starostu
města podpisem Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

• schvaluje změnu územního plánu Budišova nad
Budišovkou na základě návrhu, který podal p. L. U.,
a změnu pozemku parc. č. 2347 a 2350/2 k. ú. Staré
Oldřůvky z plochy zemědělské v nezastavěném území na plochu smíšenou obytnou vesnickou za účelem
možnosti výstavby rekreačního objektu a ukládá pořizovateli evidovat návrh p. L. U. a projednat změnu
územního plánu až na základě obdržení více požadavků;
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje potřebnost sociální služby „Občanská poradna“ v Budišově nad Budišovkou zaměřenou na
dluhovou problematiku; schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Charitě Odry pro provoz Občanské
poradny na rok 2022 ve výši 75 000 Kč a pověřuje
finanční a správní odbor přípravou Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku.
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

Poděkování panu Jindřichu Bláhovi
Ke konci roku se rozloučíme s panem Jindřichem Bláhou,
který si bude užívat zaslouženého starobního důchodu.
Funkci vedoucího provozu Technických služeb vykonával dlouhých 24,5 roku. Technické služby vždy byly, jsou
a budou prodlouženou rukou města a s Jindrou jsme
z pohledu města úzce spolupracovali. Za ty roky praxe
a zkušeností se z něj s trochou nadsázky stala chodící encyklopedie majetku města. Na druhou stranu, když
nebylo lidí, tak neváhal a sednul za volant popelářského

vozu či traktoru s pluhem a nenechal nás ve štychu. Takže i proto ho nemůžeme nechat hned z fleku nic nedělat.
Alespoň jako hasič nám stále zůstává v záloze, abychom
mohli využít jeho znalostí a zkušeností i do budoucna.
Milý Jindro, díky moc za odvedenou práci, která nebyla
mnohdy jednoduchá. Společně s kolegyněmi a kolegy ti
přejeme mnoho zdraví a štěstí v budoucnu.
Za Město a Městský úřad v Budišově nad Budišovkou
starosta a místostarosta města

Vysokorychlostní internet v Podlesí
Už hodně dlouhou dobu si nám občané z Podlesí stěžovali a prosili, že v této naší místní části není žádný pořádný internet, a v mnoha místech se nelze ani pořádně
dovolat. Nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že požadavek na rychlé a stabilní internetové připojení jsme
řešili někdy od roku 2017. Od té doby jsme vedli mnoho jednání s jednotlivými operátory o posílení mobilního
signálu, rozšíření LTE, ale vždy jsme se nakonec setkali
s výsledkem, že je zde velmi málo lidí a jakékoliv rozšíření stávajících sítí je nerentabilní.
Zkusili jsme proto oslovit společnost SitePark s.r.o., tedy
pana Kozáka a pana Duse z nedaleké obce Moravice,

kteří poskytují internet pro velkou část Budišova. Nejprve
jsme se chtěli vydat cestou dotace na pokrytí tzv. „bílých
míst“, ale zde jsme neuspěli. Díky spolupráci s naším
radním Vladanem Duškem, který obeslal všechny případné zájemce, se nám povedlo zajistit dostatečný počet občanů. Nakonec jsme se domluvili, že vše zrealizuje
společnost SitePark a město přispěje částkou 170 tis. Kč
na vytvoření bezdrátového spoje s budišovským vysílačem. Nebylo to vůbec jednoduché, každý, kdo trochu ví,
jak je Podlesí rozlehlé a jak jsou jednotlivé domy od sebe
vzdáleny, tak mi dá zapravdu. Vše se ale nakonec zdárně
povedlo a v současné době už má všech 28 zájemců vysokorychlostní optické připojení s rychlostí 50, 100 nebo
300Mbps. A další zájemci, kteří se ozvali už v průběhu
realizace, budou připojováni dodatečně. Jsme moc rádi,
že se celá akce nakonec podařila zrealizovat a společnosti SitePark patří obrovský dík za to, že do toho s námi
šli a lidem v Podlesí jsme tak konečně mohli zajistit připojení, které odpovídá požadavkům dnešní doby.
Při této příležitosti bychom Siteparku chtěli poděkovat
také za pomoc při instalaci nových vánočních dekorů
na sloupy veřejného osvětlení. Spolupráce s Vámi si
velmi vážíme a jsme rádi za všechno, co pro naše město
děláte. Pevně věřím, že tomu tak bude i do budoucna.
Děkujeme!
Ing. Pavel Jílek, místostarosta města
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Městská památková zóna – možnost čerpání dotací na opravu staveb
Blíží se konec roku a s ním i schvalování rozpočtu města
Budišov nad Budišovkou na rok 2022. Již několik let se
v rozpočtu mimo jiné nachází částka určená na opravy,
údržbu a obnovu staveb, které se nachází v Městské památkové zóně města Budišov nad Budišovkou. Nejinak
tomu bude i v roce 2022.
Každý občan, který vlastní památkově významnou stavbu nebo dům v městské památkové zóně, si může o tuto
dotaci požádat. Dotace města hradí rozdíl mezi opravou
běžným způsobem a zvýšenými náklady vyplývajícími
z podmínek památkové péče a je poskytována na obnovu
fasád, výměnu oken, střešní krytinu, klempířské a umělecké prvky, a to na uličním průčelí stavby nebo na jinak,
z veřejných míst, pohledově významných plochách. Pro-

pláceny jsou již realizované práce na základě předložených faktur a dokladu o úhradě faktur, a na základě předložení závazného stanoviska Městského úřadu Vítkov,
odboru památkové péče. Bez něj nelze dotaci proplatit.
Termín pro podání žádostí o poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb pro rok
2022 je 31. ledna 2022. Formulář žádosti a bližší informace jsou k dispozici u Ing. Kateřiny Bečicové, kancelář
č. 5, Městský úřad Budišov nad Budišovkou, odbor bytového hospodářství, služeb, životního prostředí, výstavby
a územního plánování, ul. Partyzánská č. p. 229 nebo na
internetových stránkách města https://www.budisov.eu/
mestsky-urad/dokumenty-mu/formulare-z-odboru/.
Ing. Kateřina Bečicová, referent investic a pohřebnictví

Kotlíkové dotace
Program na výměnu nevyhovujících zdrojů tepla, tzv. kotlíkové dotace, vstupuje do nové fáze. Od 1. září 2022 bude
podle Zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno
používat kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN
EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů bude zakázán a bude
nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění.
Moravskoslezský kraj spustí pravděpodobně ve 2. čtvrtletí roku 2022 již 4. výzvu na předkládání žádostí na tzv.
kotlíkové dotace. Tato výzva bude určena pro vlastníky
a spoluvlastníky rodinných domů, bytů v bytových domech a rekreačních objektů, ve kterých žadatel o dotaci
bydlí. Dotace bude určena pro žadatele, kteří používají
(provozují) kotel na pevná paliva 1., 2. nebo neznámé
emisní třídy. Kotel musí být funkční (dokládá se tzv. revizní zprávou).
Nově bude pro poskytnutí dotace rozhodující příjem celé
domácnosti trvale obývající nemovitost, ve které bude
zdroj tepla vyměněn (dokládat se budou příjmy za rok
2020).
Příjmy nebudou posuzovány v případě, že v době, kdy
budete podávat žádost o dotaci (tj. v roce 2022):
• bude celá domácnost tvořena starobními důchodci
nebo invalidními důchodci 3. stupně,
• bude jediným vlastníkem nemovitosti nezletilý nebo
student denního studia do 26 let,
• jste někdy v průběhu období od 1. 1. 2020 do podání
žádosti pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení.
Celková výše poskytnuté dotace bude činit až 95 % ze

způsobilých výdajů. Žadatelé mohou využít financování
formou zálohy, tj. před výměnou kotle.
Způsobilé jsou výdaje na: stavební práce, dodávky
a služby související s realizací, včetně úpravy spalinové
cesty, rekonstrukce otopné soustavy, na akumulační nádoby/kombinovaný bojler, zkoušky nebo testy na uvedení zdroje k užívání a projektová dokumentace.
V případě, že příjem Vaší domácnosti přesáhne stanovený limit, máte možnost požádat o dotaci z programu Nová
zelená úsporám poskytovanou Státním fondem životního
prostředí. Příjem žádostí byl zahájen 11. 10. 2021. Žádosti budou podávány elektronicky přes Agendový informační systém SFŽP ČR na webové adrese zadosti.sfzp.
cz. Finanční prostředky má program zajištěny minimálně
do roku 2025 s dalším výhledem až do roku 2030, žádosti bude možné podávat kdykoliv v celém tomto období.
Navíc při kombinaci více úsporných opatření (zateplení,
výměna zdroje energie a další opatření) můžete získat
bonus. Výše dotace činí max. 50 % ze způsobilých výdajů, bližší informace viz Nová zelená úsporám - Dotace
pro úsporné bydlení (novazelenausporam.cz).
Pro bližší informace kontaktujte Ing. Kateřinu Bečicovou,
referentku odboru bytového hospodářství, služeb, životního prostředí, výstavby a územního plánování Městského úřadu v Budišově nad Budišovkou, tel: 556 312 046,
email: k.becicova.mu@budisovnb.cz nebo Ing. Pavla
Jílka, místostarostu města Budišov nad Budišovkou, tel:
556 312 042, email: p.jilek.mu@budisovnb.cz.
Ing. Kateřina Bečicová, referent investic a pohřebnictví

Krátce z matričního úřadu a evidence obyvatel Městského úřadu
Budišov nad Budišovkou
Matriční úřad Budišov nad Budišovkou vykonává státní
správu v rámci matričního obvodu města Budišov nad
Budišovkou včetně jeho částí - obcí Guntramovic, Podlesí a Starých Oldřůvek a dále pro obce Svatoňovice,
Staré Těchanovice, Kružberk a Nové Lublice. K matričnímu úřadu zdejšího úřadu patří kromě jiného i činnost na
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úseku evidence obyvatel, která se týká obyvatel města
Budišov nad Bud. a jeho částí, kterými jsou obec Staré
Oldřůvky, obec Podlesí a obec Guntramovice.
Matriční úřad vede matriční knihy narození, manželství
a úmrtí shora jmenovaných obcí a do těchto nastalé události zapisuje. Dále vede knihu určení otcovství, knihu
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vydaných osvědčení k církevním sňatkům a vydaných
vysvědčení o právní způsobilosti uzavřít manželství,
také knihu pro vidimaci a legalizaci. V tomto roce bylo
v časovém horizontu od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2021 ve
zdejším matričním obvodu uzavřeno a zapsáno dvanáct
sňatečných obřadů, z toho tři obřady byly církevní. V matričních knihách úmrtí bylo zapsáno 26 událostí. Z pohledu evidence obyvatel se v uvedeném období v našem
městě narodilo 17 dětí, z toho 13 chlapců a 4 děvčátka;
zemřelo pak 38 osob. Změna bydliště byla zaznamenána u 230 obyvatel, z toho se 89 obyvatel přistěhovalo,
98 obyvatel se pak odstěhovalo; rozdíl mezi uvedený-

mi čísly udává počet osob, které změnily pobyt v rámci
územního obvodu Městského úřadu Budišov nad Budišovkou.
Stejně jako loňský rok tak i ten letošní byl poznamenán
rozšířením onemocnění covid-19 způsobeným novým
koronavirem SARS-CoV-2, a to i co se týče matričních
událostí. Značný počet plánovaných sňatečných obřadů
byl zrušen nebo přesunut do dalšího roku, některé slavnostní události neproběhly vůbec. Můžeme jen doufat, že
příští rok, rok 2022, bude pro nás všechny nejen v tomto
ohledu příznivější.
Ing. Miluše Večerková, matrika a evidence obyvatel

Informace z bytového odboru
Správu bytů a nebytových prostor vykonává Městský úřad
Budišov nad Budišovkou, odbor bytového hospodářství,
služeb, životního prostředí, výstavby a územního plánování, který se nachází na ulici Partyzánská 229, dveře č. 2.
Město vlastní 21 bytových domů, ve kterých se nachází 147 bytů, z toho 15 bytů je v Domě s pečovatelskou
službou na ulici Pivovarská 317, 4 byty jsou bezbariérové v Domě s pečovatelskou službou na ulici Mlýnská 124
a 14 bytů je volných z důvodu započatých oprav, anebo
kvůli nevyhovujícím podmínkám. Město spravuje také 27
nebytových prostor, jsou to kanceláře, skladové prostory
či prostory pro služby obyvatelům.
V bytových domech žije 315 obyvatel, což je necelých 9,3
% obyvatel Města Budišov nad Budišovkou.
Město pronajímá ze svého majetku byty i nebytové prostory na základě zveřejnění nabídky na úřední desce - fyzická úřední deska se nachází před radnicí na Halaškově
náměstí č. p. 2 a na webových stránkách Města Budišov
nad Budišovkou (www.budisov.eu) - za vyhláškou předem
stanovených podmínek. Žadatelé se mohou ucházet o přidělení bytu/nebytového prostoru na základě písemné žá-

dosti, kterou podají ve stanoveném termínu na podatelnu
Městského úřadu. Rada města Budišov nad Budišovkou
rozhoduje o přidělení bytu/nebytového prostoru s přihlédnutím na doporučení sociální a bytové komise. Žadatelé
nesmí být dlužníky na místních poplatcích nebo pokutách.
Bytový fond je zapotřebí obnovovat, proto se investují
nemalé finanční prostředky do oprav. V letošním roce se
podařilo dokončit opravu bytového domu na ulici Partyzánská č. p. 278. Tento dům prošel kompletní rekonstrukcí a nachází se v něm 4 bytové jednotky. V přízemí se
nachází 2 bytové jednotky, které jsou bezbariérové, a to
dispozičně o velikostech 3+KK a 1+KK.
V 1. patře se pak nachází byty o velikostech 2+KK a 2+1.
Tento rok se rovněž provedlo zateplení bytových domů na
ulici Křivá 672 a 673 a náměstí Republiky 660, 661 a 659.
Tyto domy se kompletně zateplily, došlo k výměně výloh
u nebytových prostor a k výměně nové krytiny. Věřím, že
tato revitalizace bytových domů přispěje k oživení celého
náměstí.
				
Ivona Nesvadbová
referent bytového hospodářství

Poklady pod sněhem?
Hurá, hurá! Je tu první sníh. Pro mnohé majitele psích
mazlíků to ale znamená (a dokonce bych řekla, že jsou
o tom zcela přesvědčeni), že se spadnutím sněhu spadl
i konec úklidu psích exkrementů. Tímto žádám všechny
majitele pejsků, aby byli ohleduplní nejen k sobě, ale
i k obyvatelům našeho malého města. Udržujte zde čistotu a pořádek, uklízejte po svých pejscích a nenechte
sníh, aby „produkt“ schoval. Ono je to velmi jednoduché,
ale co bude, až bílá pokrývka roztaje? Když jdete ráno
za tmy do práce, večer za tmy z práce a donesete si na
podrážce nevábnou vůni, to opravdu nazlobí! Pokud
máte zájem, nabízíme sáčky pro úklid exkrementů, jsou

zdarma k dispozici na MěÚ, Halaškovo náměstí 2, odbor
finanční a správní nebo v ulici Partyzánská 229, odbor
bytového hospodářství.
Dále připomínáme, že držitelé pejsků by si měli splnit
svou povinnost dle vyhlášky města a přihlásit svého
mazlíčka po dovršení 3 měsíců věku psa na MěÚ. Částka, kterou ročně zaplatíte, není tak velká. Váš psí člen
rodiny vám za to určitě stojí a vynaložený finanční obnos
je nesrovnatelně nižší než cena krmení či pamlsků. A čím
psík splatí vám? No přece svým neodolatelným pohledem „mám tě rád!“
Monika Tóthová, finanční a správní odbor MěÚ

SmVak - vodné a stočné od 1. 1. 2022
Cena v Kč za 1 m3
Voda pitná (vodné)
Voda odvedená (stočné)
Celkem vodné a stočné

Cena bez DPH

Cena včetně DPH 10 %

45,91 Kč
40,79 Kč
86,70 Kč

50,50 Kč
44,87 Kč
95,37 Kč
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ZPRÁVY MĚSTSKÉ POLICIE

Některé události řešené Městskou policií v Budišově n/B.
v měsíci září a říjen 2021
4. 9. / 14. 9. / 2. 10. / 20. 10. / 29. 10.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl
hlídkou na ul. Zahradní řešen dopravní přestupek parkování v zákazu stání. Řidič osobního vozidla zde nerespektoval dopravní
značení a parkoval v zákazu stání vozidel na
pozemní komunikaci. Za uvedený přestupek
mu byla udělena bloková pokuta.
8. 9. / 11. 9. / 2. 10. / 30. 10.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou na
ul. K Hubertovi řešen dopravní přestupek, parkování
v zákazu vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou tabulkou mimo vozidla s povolením Městského úřadu. Řidič osobního vozidla zde nerespektoval dopravní
značení zákazu vjezdu všech motorových vozidel umístěné na této komunikaci, kdy neměl patřičné povolení
a za uvedený přestupek mu byla udělena bloková pokuta.
11. 9. 2021 - 16.12 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou řešen dopravní přestupek nerespektování zákazu vjezdu
všech vozidel v obou směrech do areálu Discgolf parku. Řidič osobního vozidla zde nerespektovala uvedené
dopravní značení zákazu vjezdu všech vozidel v obou
směrech, kdy mu za uvedený dopravní přestupek byla
udělena bloková pokuta.
13. 9. 2021 – 08.10 hod.
Na služebnu MP se dostavil občan s tím, že na ul. Dukelská poblíž benzínové čerpací stanice našel svazek
9 klíčů. O nálezu tohoto svazku klíčů byl následně sepsán úřední záznam o odevzdání nalezené věci a ten
byl poté společně s nalezenými klíči předán na Městský
úřad města Budišov nad Budišovkou na ztráty a nálezy
ke zveřejnění na stránkách města. Případ byl strážníky
zadokumentován.
27. 9. 2021 - 11.00 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou na
ul. Dukelská spatřen volně pobíhající pes bez majitele.
Hlídka MP proto psa odchytila a umístila do městského
útulku v Budišově nad Budišovkou. Případ byl strážníky
zadokumentován.
1. 10. 2021 - 15.00 hod.
Na služebnu MP se dostavil občan s tím, že před školní jídelnou v Budišově nad Budišovkou našel na zemi
svazek 10 klíčů s čipem. O nálezu tohoto svazku klíčů
s čipem byl následně sepsán záznam o odevzdání nalezené věci a ten byl poté společně s nalezenými klíči
předán na Městský úřad města Budišov nad Budišovkou na ztráty a nálezy, ke zveřejnění na stránkách města. Případ byl strážníky zadokumentován.
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1. 10. 2021 - 15.05 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení od
oznamovatele, že na ulici k Hubertovi pobíhá
nějaký černý pes na volno bez majitele. Hlídka MP psa odchytila a ten byl následně umístěn do útulku v Budišově nad Budišovkou.
Případ byl strážníky zadokumentován.
4. 10. 2021 - 11.45 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení od občana,
že za sportovní halou na ul. Bezručova už asi hodinu
stojí nějaké zelené auto, bez registrační značky, u kterého se pohybují čtyři osoby a chodí zezadu k fotbalové
tribuně, jako by tam něco hledaly. Hlídka po příjezdu
na uvedené místo zjistila, že vozidlo zde nemá zadní
registrační značku a přední registrační značka umístěná na vozidle je z jiného vozidla. Na místě byla zjištěna
totožnost přítomných osob a zjištěné skutečnosti byly
ihned oznámeny na OO PČR Vítkov, která se následně
dostavila na místo a celou věc si zde převzala k dalšímu šetření. Případ byl strážníky zadokumentován.
8. 10. 2021 - 16.46 hod.
Na služebnu MP se dostavil občan s tím, že před květinářstvím u kostela v Budišově nad Budišovkou našel na
zemi černou koženkovou peněženku, ve které jsou i nějaké peníze a věrnostní karty. O nálezu této peněženky byl následně sepsán záznam o odevzdání nalezené
věci a ten byl poté společně s nalezenou peněženkou
předán na Městský úřad města Budišov nad Budišovkou na ztráty a nálezy ke zveřejnění na stránkách města. Případ byl strážníky zadokumentován.
14. 10. 2021 - 08.15 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení od oznamovatele, že na pastvinách za svým domem na ul. Berounská
nalezl volně pobíhajícího pesa bez majitele. Hlídka MP
psa do oznamovatele převzala a ten byl následně umístěn do útulku v Budišově nad Budišovkou. Případ byl
strážníky zadokumentován.
25. 10. 2021 - 18.35 hod.
Na služebnu se dostavil muž, který zde oznámil, že při
projíždění silnice z Podlesí do Budišova nad Budišovkou spatřil, jak poblíž budovy vodárny hoří u cesty přilehlá mez a stromy. Toto oznámení o požáru bylo ihned
na tísňové lince oznámeno na centrálu Hasičského záchranného sboru a hlídka MP vyjela na uvedené místo,
kde toto zajišťovala do příjezdu HZS. Následně se zde
dostavilo vozidla DHS Budišov nad Budišovkou a poté
i vozidlo HZS Vítkov, načež požár uhasili. Případ byl
strážníky zadokumentován.
Grečmal Jaroslav, vrchní komisař,
vedoucí strážník MP Budišov n/B.
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TESPORT

Novinky ze společnosti TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o.
Tepelné hospodářství
Konečně tady máme krásný adventní čas a všichni už
se určitě těšíme na Vánoce. Z pracovního hlediska se
ale nejedná o žádné odpočinkové období: blíží se roční
uzávěrky a v tepelném hospodaření nás do konce roku
čeká spočtení předběžné ceny tepla na příští rok a hned
po Novém roce i provedení vyúčtování za teplo.
Mnoho lidí se mě již ptalo, jak to vypadá s cenami plynu
a tedy i cenou tepla na další období s ohledem na to, co
se na trhu s energiemi aktuálně děje, tj. prudký nárůst
cen za elektřinu a plyn. Odběratelé tepla v Budišově mohou prozatím být v klidu, neboť již v létě se nám podařilo
vysoutěžit plyn na roky 2022 a 2023 za cenu, která by
se ve světle dnešního energetického šílenství dala ozna-

čit za skvělou: pohybujeme se totiž zhruba na čtvrtinové
ceně oproti tomu, kdybychom smlouvu s dodavatelem
uzavřeli dnes. Něco podobného by se dalo říct i o ceně
elektrické energie, kterou odebíráme pro provoz kotelen:
i tady máme zafixovanou cenu do konce roku 2023 za
jarní ceny. K mírnému nárůstu oproti předchozím obdobím sice došlo, ale není to prozatím žádné velké drama.
Do konce roku 2023 se snad trh s energiemi ustálí na nějaké normální úrovni, i když lze důvodně očekávat, že na
ceny, jaké máme dnes, už se nikdy nedostaneme. Takže
tak jako tak nezbývá než se pomalu připravovat na postupné zdražování.

Sport
Ve sportovní hale se aktuálně stále dá sportovat, i když
jsou zde jistá omezení daná různými nařízeními vlády.
Nemá cenu zde omezení vypisovat, protože v době vydání zpravodaje už zase může být vše jinak. Každopádně
se stále nevzdáváme myšlenek na pořádání naplánovaných sportovních turnajů jak těsně po Vánocích, tak i po

Novém roce. Vše samozřejmě za respektování hygienických opatření a státem nařízených omezení. Informace
o jednotlivých turnajích budou s dostatečným předstihem
zveřejněny např. na facebookovém profilu sportovní haly.
Ing. Slavomír Jaššo
jednatel společnosti

ŠKOLSTVÍ

Rekonstrukce Základní školy Budišov nad Budišovkou
V podzimních měsících byla zdárně
dokončena rekonstrukce budovy základní školy na nám. Republiky 154.
Od února zde probíhaly práce, které
obnášely výměnu oken a dveří, opravu fasády, zateplení půdních prostor

a navíc i výměnu střešní krytiny.
Fyzicky se na realizaci podílela firma
Ing. Illík – RAIL, s. r. o. Opava.
Je důležité zmínit se o nákladech,
které byly se stavbou spojeny. Většinu nákladů bude pokrývat dota-

ce z Ministerstva pro místní rozvoj
v rámci programu „Podpora rozvoje regionů 2019+“ – stát přispěje na rekonstrukci budovy částkou
4 496 370 Kč. Podíl Města Budišov
nad Budišovkou, které stavbu zadávalo, činí 1 927 017 Kč. Nicméně při
stavbě se zejména u severní strany
fasády vyskytly extra požadavky na
její podobu ze strany památkového
úřadu, čímž vznikly vícepráce ve výši
514 542,69 Kč.
Mimo tuto dotaci byla realizována výměna střešní krytiny a hromosvodové soustavy. Tato část rekonstrukce
byla plně hrazena z rozpočtu města
a činila 1 318 065,39 Kč.
Sečteme-li jednotlivé částky, můžeme říct, že oprava a krásná budova školy stála +- 8 256 000 Kč.
Nutno k tomu ještě podotknout, že
při výstavbě budovy v letech 19031905 byla použita částka tehdejších
66 000 korun, tak jen doufejme, že
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nám letošní rekonstrukce stejně a více než stonásobně
vydrží!
Při příležitosti zahájení podzimních prázdnin jsme si dovolili v úterý 26. 10. 2021 budovu školy v odpoledních
hodinách slavnostně otevřít a nabídnout k nahlédnutí
také široké veřejnosti, investorovi, realizační firmě a samozřejmě našim žákům. Akce byla velmi zdařilá, jsme
tímto rádi za hojnou účast a těší nás pozitivní ohlasy rodičů, kterým se nový kabátek i vnitřní prostory velmi líbí.
Natálie Jaššová, ředitelka školy

Škola v akci covid necovid
Ve srovnání s loňským startem školního roku je tohle období na aktivity podstatně zajímavější. Některé věci občas musíme odpískat (např. klasický budišovský advent
s velkým jarmarkem, čas od času padne za vlast i nějaká
třída či jedinec do karantény), ale jinak se školní dny již
velmi přibližují stavu před pandemií Covid 19.
Díky tomu jsme mohli např. na exkurzi firmy Cernin s. r.
o., starším čtenářům možná připomeneme, že jde o bý-
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valou firmu Bierent („birentka“). Volba povolání je důležitým aspektem už na základní škole, proto jsme rádi, když
žáci mohou vidět prezentaci „živé“ firmy přímo v našem
městě.
Jinou exkurzi, už ne tak oficiální, si užily děti z třetí třídy
na městském úřadě. Zážitek z focení z pracovny u pana
starosty je jistě k nezaplacení!
Byť ne „live v Opavě“ - ale přesto s úspěchem - se naši
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žáci účastnili také již tradiční výtvarné soutěže pořádané společností Eurotopia o. p. s., jejíž téma letos znělo
„Zahrada plná života“. Šest krásných výtvarných počinů
bojovalo v silné konkurenci a úspěšné druhé místo získala v nejvyšší kategorii (12-15 let) talentovaná Simča
Zlámalová.

V rámci dalšího projektu, Společným úsilím k vyšší kvalitě vzdělávání, jsme měli mj. možnost pozvat naši budoucí „mladou krev“ do školních řad. Za kamarády do
1. tříd zavítaly děti z předškolních tříd mateřské školy

z Budišova a Svatoňovic. Všem se společné učení líbilo
a nejraději by předškoláci zůstali a učili se – no, na to si
ještě chvíli počkají, ale už nyní se na ně při dubnovém
zápise těšíme!
A aby toho nebylo málo, také trochu investujeme do výzdoby a učebních pomůcek: obojí se nám krásně podařilo
spojit díky výukovým polepům a naučným tabulím, které
jsme zakoupili pro obě budovy naší školy.
Takže covid necovid, jedeme dál. A abyste mohli být
s námi v obraze, sledujte raději naše fíbíčko, bo ten školní webmaster je trošku slabší… 
Zaměstnanci ZŠ Budišov nad Budišovkou,
okres Opava, p. o.
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Poděkování paní
Janě Košarišťanové
za organizaci dobročinné akce
Děkujeme tímto Bc. Janě Košarišťanové, DiS. za organizaci dobročinné akce – sběr lízátek pro onkologicky
nemocné pacienty. Vyjma sladkostí paní Košarišťanová
předala do Fakultní nemocnice v Olomouci také hygienické potřeby a drobné hračky.
Ještě jednou děkujeme všem rodičům za skutečnost, že
jim potřeby nemocných dětí nejsou lhostejné a podporují
v tomto směru drobnými skutky i své děti.
Pracovníci ZŠ Budišov nad Budišovkou

Školní slavnost v roce 1871
V minulém čísle Zpravodaje jsme čtenáře informovali o otevření časové schránky při rekonstrukci fasády školy na
nám. Republiky č. p. 154, která byla ukryta v severovýchodním rohu budovy. Zde se mj. nacházel dobový novinový
článek, jehož překlad Vám nyní nabízíme. Jedná se o popis ukončení školního roku 1871, který byl oslaven náležitou
školní slavností. Nyní se tedy můžeme dozvědět, jak slavili místní občané konec školního roku před 150 lety.
Z dopisů čtenářů
(překlad dobového textu – korespondence do Neue Zeitung, Olmütz/Olomouc – vypovídá o popisu školní slavnosti konané dne 29. 7. 1871)
Nechť žije školní slavnost! Tato slova byla nedávno
slyšet z úst několika stovek radostí a štěstím zářících dětí. Ono „Vivat-Schulfest!“ (Nechť žije školní
slavnost!) bylo vidět na mnoha malých pestrých
korouhvičkách nesených čilými hochy a mohutně
znělo toto zvolání v chóru publika čítajícího několik
stovek hlasů, které se účastnilo této 1. školní a žákovské slavnosti v našem německo-moravském
městě.
Onoho dne v poledne bylo vidět čilý ruch u naší
školní mládeže, byly zde děti různého věku, hoši
i děvčata ve svých nejlepších slavnostních šatech
spěchajíce k místu školy, a na jejich čilých a veselých pohybech byl patrný slavnostní okamžik chvíle. Což trvalo asi do jedné hodiny odpolední, poté
následovala asi půlhodinová pauza, během které
bylo viděti chvályhodného místního školního radu,
pana okresního školního radu a všechny pány učitele, kteřížto tvořili výbor následující školní slavnosti, kterak spěchají taktéž ku škole. O půl druhé se
pak jednotlivé třídy shromáždily na volném místě
vedle radnice a budovy školy. První a druhá třída
měly bílou a modrou korouhvičku, korouhvička třetí
třídy byla bíločervená a čtvrtá třída měla korouhev
černozlatou. Z každé těchto tříd nesli vždy dva největší žáci na střídačku velký a hedvábnými pentlemi
zdobený prapor a vepředu na špici se honosil velký
bílo-červeno-zlatý prapor.
Ve dvě hodiny bylo již vše seřazeno k slavnostnímu průvodu společně s budišovskou hudební kapelou. Na znamení pořadatele slavnosti, městského
sekretáře pana Augusta Justa, začala kapela hrát
slavnostní pochod, načež se slavnostní průvod dal
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do pohybu v tomto pořadí:
Vpředu kráčela kapela, hned za ní výbor, pak hlavní prapor nesený dvěma výbornými žáky 4. třídy, pak kráčeli
společně hoši první a druhé třídy, následovali chlapci ze
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3. a 4. třídy, děvčata ze všech čtyř tříd společně, a průvod uzavíralo četné publikum váženého i středního stavu
budišovských obyvatel a ti, kdož se kvůli svým domácím
povinnostem nemohli slavnostního průvodu účastnit, se
shromáždili ve velkém na našem náměstí (dnešní nám.
Republiky) a kochali se impozantním a nádherným pohledem na průvod, který právě zatáčel na náměstí kolem městské kašny. Nyní se pokračovalo horní uličkou,
podél okresní cesty z Dvorců do Vítkova (pravděpodobně ul. Gen. Svobody), poté u hřbitova podél vpravo, až
jsme urazili kus cesty vedoucí z Guntramovic do Opavy
(pravděpodobně Berounská), během čehož se publikum,
které náš průvod doprovázelo, zdvojnásobilo. Mířili jsme,
zatímco nám kapela hrála různé kousky, ke slavnostnímu místu, které ryze prakticky zvolil výbor a představený
města. Zde se jednotlivé třídy rozdělily do skupin vždy
ke svému praporu, přičemž zhruba uprostřed byl umístěn hlavní prapor. Nyní, svou třídu opustivší, vystoupil
vrchní učitel Josef Hykerda, přistoupil k praporu a pronesl vskutku povznášející řeč k žákům a jejich rodičům, ty
první povzbuzoval k další píli, rodiče nabádal k tomu, aby
svým dítkům dopřáli nepřerušovanou školní docházku,
a uzavřel se slovy díků k jeho Veličenstvu, císaři Franzi
Josefu, a s jeho výslovným nařízením žákovské zkoušky
a místo nich školní slavnost za započatou. Pak k praporu
přistoupili pánové školní radní, člen okresní školské rady,
a také další význačné osobnosti našeho města a pronesli
trojí Sláva! našemu veličenstvu císaři, ochránci svobodné
školy, což bylo provoláno také s nadšením publikem, načež následovalo tísicihlasé echo, přicházející z lesů ob-

klopujících ono slavnostní místo.
Po malé přestávce určené zejména k občerstvení dětí,
každá třída zazpívala krásné písně, přednesla nádherné
básně, jež byly přijaty publikem se slovy Bravo! a ohromným potleskem.
Pak se konaly různé dětské hry, nechyběl ani strom k lezení, jenž byl ověšen různými cenami: bylo zábavné pozorovat, kterak malí cvičenci o tyto zápolí, a neuběhla ani
hodina, načež strom byl oloupen o všechny své cennosti.
Následovaly nejrůznější dětské hry – běh v pytli, stínání
kohouta, skákání aj. Mezitím muzika hrála, a nakonec –
čímž se naši mladí nejvíce baví – přišlo vodění medvěda, kdy jeden místní starý švec převlečený za medvěda
rozhodil mezi děti na 30 liber bonbonů (asi 15 kg). I větší
děti se při hledání této sladkosti zapojily. Nakonec následoval husí pochod - na jednom konci místa slavnosti totiž
bylo umístěno kolo štěstí, kde si každé z dětí vylosovalo
lísteček a hned vedle měli pan starosta a členové slavnostního výboru připraveny četné malé dárečky pro ony
šťastlivce.
Návrat domů nastal až pozdě večer a byl ozářen odpáleným ohňostrojem. Na rynku ještě pan vrchní učitel Hykerda pronesl několik závěrečných slov k členům slavnosti,
načež za obecného jásotu byla zpívána národní hymna.
Po hlasitém Sláva! jeho Veličenstvu císaři dospěla ke
konci i naše školní slavnost, kteréžto se účastnilo téměř
všechno obyvatelstvo města a na niž jistě mladí i staří
dlouho nezapomenou.
Autor v textu novin není znám. Překlad: Natálie Jaššová
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Drakiáda
Vítr ve vlasech, vítr, který víří prach, vítr v peněžence,
studený severní vítr, jarní vánek, letní větřík, který nás
v horkém slunci schladí. Vítr, větřík, vichřice… Každý je
jiný. Podzimní vítr má ale navíc jeden moc důležitý úkol:
dělá radost dětem a ne jen jim. Pouštění draků v podzimním větru potěší jak děti, tak dospěláky. Přesvědčit
jste se o tom mohli na již tradiční DRAKIÁDĚ pořádané
mateřskou školou ve spolupráci se SVČ a KRPŠ.
Páteční slunečné odpoledne, silný vítr a chuť si užít
krásný podzimní den. To vše přilákalo děti, rodiče i prarodiče do místního parku. Kromě pouštění draků na děti
čekaly i různé úkoly. Sladká odměna a diplom jako vzpomínka na tento den určitě potěšil všechny děti. Pro děti

i dospělé byl také připraven teplý čaj, svařák nebo párek
k opékání. U ohně se tak každý mohl nejen zahřát, ale
dát si i odpolední svačinu, kterou si sám připravil.
Chceme tímto poděkovat všem, kteří se na této akci
podíleli. Firmě Zempol, za možnost uspořádat akci na
daném místě. Městským lesům města Budišova a jejich
zaměstnancům za dřevo na oheň. Dobrovolným hasičům za dohled nad celou akcí. Zaměstnancům MŠ, SVČ
a členům KRPŠ za krásnou podzimní akci a také vám
všem, kdo jste za námi přišli a užili si krásné podzimní
odpoledne se svými dětmi. Děkujeme.
Bc. Zdeňka Sventková, učitelka MŠ

Logopedie je hra
byla přednáška o vývoji řeči v dětství, co všechno můžeme udělat pro správný vývoj dítěte, ale také o možných problémech a dopadech při nástupu povinné školní
docházky. Prostřednictvím kvalitní prezentace nám paní
lektorka předala spoustu odborných rad a informací. Po
přednášce měli rodiče možnost individuální konzultace.
Tímto paní Mgr. et Bc. Zuzaně Jüstelové velmi děkujeme
za předání důležitých informací, rodičům a pedagogům
za vysokou účast.
Mgr. Simona Novotná, ředitelka MŠ

Dne 21. 10. 2021 proběhla v Mateřské škole Budišov nad
Budišovkou přednáška pro rodiče, pedagogy a asistenty
mateřské a základní školy na téma „Logopedie je hra“.
Diskuzní setkání bylo naplánováno v rámci projektu Společným úsilím k vyšší kvalitě vzdělávání (reg. č. CZ.02.3
.61/0.0/0.0/19_075/0016361). Naše pozvání přijala paní
Mgr. et Bc. Zuzana Jüstelová, logopedka a speciální pedagožka, která dlouhá léta působila ve Speciálně-pedagogickém centru pro děti s vadami řeči v Opavě, nyní
provozuje soukromou praxi. Tématem tohoto setkání
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Knihy plné zážitků
V rámci projektu „Společnou cestou k úspěchu“ s tématem Knihy plné zážitků jsme se s dětmi z mateřské školy
vydali do městské knihovny. Cílem této návštěvy bylo seznámení dětí s prostředím knihovny, vybudování kladného vztahu ke knihám, zdůraznění potřebnosti každodenního čtení dětem, které rozvíjí jejich představivost a vnímání světa.
Po příchodu nás přivítala usměvavá paní knihovnice Ivana Kobelová. Seznámila děti s prostory knihovny. Pověděla jim, jak to v knihovně funguje, jak ukládá knihy do
polic, jaké mají barevné rozlišení a především jak se ke
knihám správně chovat.
Děti pozorně poslouchaly výklad paní knihovnice, protože v knihovně byly téměř všechny poprvé. Měly k dispozici nepřeberné množství krásných dětských knih, které
si prohlížely, ale také si mohly samy nějakou knihu nebo
časopis vybrat a prohlédnout. Návštěvu knihovny
jsme si moc užili.
Jestli Vás, rodiče, budou
děti prosit o to, abyste se
s nimi v knihovně zastavili,
přimlouvám se za to, abyste jim toto přání splnili.
Užijete si tak spolu cenné
chvíle. Třeba i na Vás prostředí plné krásných knih
zapůsobí a stanete se pravidelnými návštěvníky.
Markéta Kešeláková,
učitelka MŠ

Plavání se školkou
Po roční pauze jsme mohli opět s dětmi vyrazit na bazén
do Turistcentra Dvorce. Pro děti je zážitkem již cesta na
bazén, kdy můžeme využívat elektromobil TeSportu. Na
podzimních lekcích se postupně vystřídalo deset dětí.
Děti se seznamovaly s novými pomůckami, učily se základy plaveckých stylů a dováděly na vodní klouzačce
nebo plaveckých pontonech. Cílem kurzu je odstranit

u dětí strach z vody a vytvořit si k ní kladný vztah. Ti
odvážnější se zkoušejí potápět, lovit hračky pod vodou
a skákat do vody. Na závěr si mohou děti vyzkoušet, jaké
to je plavat bez pomůcek. Po absolvování kurzu dostávají děti sladkou odměnu a diplom.
Mgr. Kateřina Vlková, učitelka MŠ
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Strašidelná stezka pro malé průzkumníky MŠ Svatoňovice
V úterý 9. 11. 2021 jsme si dopřáli trochu tajemna
a uspořádali jsme (ne)strašidelnou cestu okolo budovy
naší krásné školky ve Svatoňovicích. Děti čekala spousta tajuplných úkolů, které připravily paní učitelky z mateřské školy ve spolupráci s obcí Svatoňovice. Tato stezka byla určena pro malé děti. I ti nejmenší se nemuseli
bát a s odvahou plnili zajímavé úkoly: počítání netopýrů,
skládání puzzle se strašidly, prolézání pavučinou, vyrábění ducha, hledání hmyzu, zkoumání hmyzu ve slizu….

Tajuplnou atmosféru doplňovalo množství použitých
světýlek a svíček, což se dětem velmi líbilo, a díky kterým věděly, kudy se mají vydat k dalším úkolům. Jako
vstupenka sloužil lampión, kterým si mohly posvítit na
cestu. Na konci cesty na děti čekala truhlice s pokladem
a výborné strašidelné občerstvení, které jim připravily
naše milé paní kuchařky. Večer se vydařil a rodiče s dětmi spokojeně odcházeli domů.
Bc. Zdeňka Šmahelová, učitelka MŠ

Učíme se hrou
Již třetím rokem je v naší školce realizován projekt z dotačního programu OP VVV pod názvem „Společnou
cestou k úspěchu“, jehož cílem je rozvoj a prohlubování
inkluzivního prostředí v MŠ. Každý týden probíhá v mateřské škole v Budišově a ve Svatoňovicích klub Sovičky,
kde jsou pro děti připravena různá témata a výběr z bohaté nabídky didaktických pomůcek, které děti hravou
formou všestranně rozvíjí. Děti
se učí samostatnosti, sebeobsluze, matematické
a čtenářské pregramotnosti, logickému myšlení
a zdokonalování
paměti, provádějí různé pokusy.
Učí se pracovat
s digitální technologií a to s výukovými tablety
nebo s interaktivní tabulí. Nezapomínáme ani
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na rozvoj tělesné zdatnosti a pohybových aktivit. V rámci projektu úzce spolupracujeme s rodiči dětí, u kterých
chceme dlouhodobě budovat kladný vztah k procesu
vzdělávání a umožnit jim zažívat s vlastními dětmi příjemné pocity společně stráveného času.
Lucie Jakelová, asistentka v MŠ
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POTRAVINOVÁ SBÍRKA 2021 aneb Střední škola Odry POMÁHÁ…
Úkolem školy je, mimo jiné, vést žáky k občanské zodpovědnosti a společenské solidaritě, proto jsme se stejně
jako množství jiných organizací našeho regionu zúčastnili dobročinné sbírky potravin pro potřebné. Ve všech
našich budovách, v kadeřnictvích a masérnách v Kopřivnici, Novém Jičíně, v Odrách, ve Vítkově na pracovišti
odborného výcviku kuchařů-číšníků, v autoservise ve
Vítkově-Podhradí a také ve všech prostorách teoretické
výuky se žáci i pracovníci školy zapojili pod záštitou Moravskoslezského kraje a ostravské potravinové banky do
sběru potravin.
V průběhu čtrnácti dnů na přelomu října a listopadu nosili
žáci a zaměstnanci trvanlivé potraviny na svá pracoviště.

Společným úsilím se
podařilo nashromáždit pestrou zásobu
jídla. Od základních
potravin jako jsou
olej, těstoviny, rýže,
přes potraviny pro
děti jako přesnídávky piškoty, cereálie
až po dobroty, jako
jsou adventní kalendáře, které malé děti
v předvánočním čase
určitě potěší.
V pondělí 8. 11. byly
potraviny svezeny na
budovu A v Odrách, kde si je v úterý 9. listopadu vyzvedli
zástupci potravinové banky. Tašky a krabice s potravinami zaplnily celý nákladový prostor dodávky a my byli
zvědaví, jestli se nám podařilo překonat loňskou sbírku.
Po převážení a roztřídění potravin v ostravské centrále
jsme obdrželi certifikát potvrzující, že jsme letos do sbírky přispěli 301 kg potravin, což bylo o 80 kg více než
v loňském roce.
DĚKUJEME VŠEM, kteří se do sbírky zapojili, v dnešních dnech to bude pro řadu lidí jistě vítaná pomoc.
Mgr. Jana Kellnerová
ředitelka školy
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Středisko volného času

Podzimníček
Podzimní prázdniny byly v Budišově ve znamení zábavy. Ve dnech
27. a 29. října proběhl z projektu
OPZ CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047
/0014118 Podzimníček a na děti
čekal nabitý program a dokonce
dva výlety! Jeden výlet byl za zvířátky do kontaktní ZOO v Opavě.
Děti se zde dozvěděly spoustu informací o zvířatech, a ta si
mohly také pomazlit, ti největší

odvážlivci dostali na
Evropská unie
Evropský sociální fond
krk i krajtu - hada škrOperační program Zaměstnanost
tiče! Další výlet, tentokrát do Kružberku, zvládli všichni táborníci pěšky, máme
prostě mezi dětmi zdatné turisty! Mezi dalšími aktivitami
byl turnaj v deskových hrách, Šatlakino s popcornem,
maškarní bál, ale také cesta „po stopách budišovských
mlynářů“, kdy děti navštívily místa, kde mlýny stávaly.
I podzimní čas se dá pořádně užít!

Vítání Martina na bílém koni
Ve čtvrtek 11. listopadu se na náměstí sešla spousta dětí
i dospělých, aby již tradičně přivítali Martina na bílém
koni. Jejich čekání jim zkrátila ohňová show, po hlasitém volání se Martin ukázal a v čele průvodu prošel Budišovem až do parčíku před Domovem Letokruhy. Tady
už na děti čekala cestička plná světýlek a víl, které děti
doprovodily k Paní ZIMĚ, a ta si opět vyslechla každičké
dětské přání (někdy i přání dospělých). Nechybělo něco
teplého na zahřátí a na smlsnutí a pak už mohli všichni jít
spokojeně domů a čekat na sníh z tepla domova.
Za SVČ Kamila Kohoutková
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Kurz štípání břidlice
Při toulkách po různých akcích, na kterých prezentujeme
Krajinu břidlice a kde si může vyzkoušet štípání břidlice
kdokoliv má zájem, a protože zájemců bývá vždy hodně, napadlo nás, že by bylo fajn udělat kurz pro naprosté
amatéry, břidlicí téměř nepolíbené .
A tak jsme se do toho pustili, naplánovali jsme termín, domluvili naše „mistry“ štípače, no, a abychom se dozvěděli
i nějakou tu suchopárnou teorii o tom našem šutru, přizvali jsme odborníka, který břidlicí žije od svých dětských let,
kdy začal prolézat břidlicové štoly.

Je sobota 16. října 2021 10 hodin a nám se v zahradě
Muzea břidlice sešlo téměř dvacet lidí. Krátké přivítání,
občerstvení hornickou svačinkou a jdeme na to! Bc. Ka-

tašku a pak ji pomocí nůžek vystříhali. Praktickou ukázku
a dozor nad štípáním převzal Miloš Pírek. Pokud to umíte,
tak jako to umí naši štípači, vypadá to velmi jednoduše,
ale jednoduché to není! Někomu se dařilo, jinému méně.
Všichni se ale s břidlicí prali opravdu statečně a rádi.

Slunečné počasí, nadšení a šikovní lidé, příjemná nálada,
krásný kámen – to je návod, jak strávit fajn sobotu a zároveň si vyučit několik nových štípačů břidlice na příští
akce 
Na jaře pokračujeme!
Za SVČ Kamila Kohoutková

rol Šmehil to vzal pěkně od počátku, tedy od té doby, co
tady bylo všude moře a na jeho dně se začalo usazovat
bahno, naše břidlice.
A pak už jsme se pustili do práce, nejprve jsme různými
druhy dlát a palic z velkých kamenů štípali tenké desky,
na tuto tenkou desku jsme podle šablony nakreslili střešní

Ohlédnutí za turistickou sezonou
v Muzeu břidlice
Letošní sezona v muzeu začala kvůli pandemii až
5. června. Na otevření jsme si připravili „FILMOVÝ VEČER
V MUZEU BŘIDLICE“ – promítání velmi zajímavého filmu
o pokrývání střechy Národního divadla v Praze břidlicí ze
Starých Oldřůvek a komentované prohlídky se zúčastnilo
35 platících návštěvníků.
I když sezona začala později, muzeum navštívilo téměř
2 000 návštěvníků. Pracovaly zde brigádnice Anna Týnová
a Natálie Olšáková a pan Miloš Pírek naštípal téměř 300
srdíček, která se všechna prodala. Velký zájem byl také
o štípání břidlice na zahradě muzea. Turistům se naše
muzeum velmi líbí, o čemž svědčí zápisy v knize návštěv,
např.: „25. 9. skupina geologů VŠB, rok 1978. I po letech
jsme stále a neustále nadšeni krásou kamení. Děkujeme
velmi za fundovaný výklad. 33 geologů z celé republiky!“
Mgr. Jana Pavlů, průvodkyně
P.S. Pro následující sezonu hledáme nové brigádníky!
Kdo by měl zájem o zajímavou brigádu nejen z řad studentů, ale klidně i maminek na mateřské, aktivních důchodců atd., budeme rádi, když se za námi stavíte v kulturním domě.

Dovoluji si na tomto místě poblahopřát k životnímu jubileu
našemu srdíčkovému štípači Miloši Pírkovi. „Přejeme Ti z celého břidlicového srdce pevné
zdraví, spokojenost a své nejbližší stále na blízku! Milošku
vše nejlepší!!!!“

Překvapení v době adventní
Na letošní Budišovský advent jsme pro
Vás měli kromě jiného připraveno jedno
velké
překvapení.
Bohužel advent se
nekonal z důvodů
zpřísnění covidových
opatření, ale se souhlasem pana faráře
můžete toto překvapení vidět v kostele.
Na jaře tohoto roku
se dva naši obyvatelé propůjčili k naprosto bláznivé akci.
A to, že vyřežou
z lípy tři sochy v životní velikosti a položí tak základ našemu
vlastnímu BETLÉMU. Výzva to pro ně byla určitě veliká a skrývala se za ní spousta dřiny. Mají můj obrovský
obdiv, protože dílo, které vytvořili, je moc krásné. Děkuji
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tímto ZDEŇCE SVENTKOVÉ a HONZOVI GRYCKOVI
za to, že vytvořili sochy pro nás a věnovali nám tolik svého drahého času!
Dovolte mi, abych Vás touto cestou pozvala do našeho
kostela, kde můžete shlédnout sochy Marie, Josefa a anděla, které pro nás vyřezali. Věřím, že Vás potěší a za-

hřejí u srdce v tomto ročním období, plném zázraků…
Krásný vánoční čas a hodně zdraví všem!
Poděkování patří taky našemu městu a MAS Opavsko,
z jejichž programu „Malý LEADER“ jsme pořídili nářadí,
které se bude dál využívat v SVČ při různých dílničkách.
S díky Kamila Kohoutková

Brigáda ve Včelím sadu
Sešel se téměř rok s rokem a my jsme
se mohli posunout s výsadbou v sadu
zase o kousek dál. Tentokrát jsme si pořídili keře a byliny, na pomoc přizvali Jakuba Kršku, který nám poradil s výsadbou a tvorbou bylinkové spirály. Počasí
nám přálo, dorazilo několik již ostřílených

„sadařů“ a veliký kus práce odvedly děti
z Dětského domova. Naplánováno bylo
vykopat, zasadit, pohrabat, zalít a na
závěr si opéct do zlatova špekáček, vše
jsme splnili na výbornou a už teď se těšíme na jaro!
Kamila Kohoutková

Městská knihovna v Budišově nad Budišovkou oznamuje,
že v době vánočních svátků je od 20. 12. 2021 do 31. 12. 2021 UZAVŘENA.
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ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ A SPORT

Štěně, kam se podíváš…
Podzim nám na cvičák přivál studené větry, ale i docela
dost zájemců o výcvik. A tak se po výcviku věnujeme ještě sedmi psíkům, kteří chodí na střídačku a mají zájem
přiučit se základní ovladatelnosti. I když je to pro nás čas
navíc, děláme to rádi, jednak máme nějakou kačku do
rozpočtu a jednak nám tato činnost přináší radost, když
se daří a majitelé jsou se svými miláčky spokojení. Tuto
aktivitu majitelů vítám, protože žádný pes bez ohledu na
rasu by neměl být svému okolí na obtíž.
Leonberger z Libavé nás chtěl při prvním setkání všechny
sežrat a nikdo si nedovolil vztáhnout k němu ruku. Když
naposledy odcházel, sám si od všech vynucoval pomazlení a to je kus dobré práce. Ale nemyslete si, že se
vše stane mávnutím
kouzelného proutku,
bez cvičení doma
by výcvik u nás nestačil. Na cvičáku
ukážeme, jak na to,
s pejsky už se musí
pracovat doma, stačí pět minut, ale důsledně a pravidelně.
Další týden se vždy
pozná, jak kdo plnil
domácí úkoly. Velmi
slibně vypadají i naši
skoro roční mlaďošci, chodští souro-

zenci Carta a Cato,
kterého doplňuje maliňačka Izzy, a vypadá to, že brzy nahradí stejnou družstevní
dvojku Niky a Bonda.
Maliňáci Hugo s Cooprem a ovčanda Maya
jsou sice ještě výrostci,
ale už dospělákům šlapou na paty…
V září jsme uspořádali
dvoje zkoušky z výkonu a nejvíc se asi
„nadřel“ Michal s Airou. Nejenže stopařskou IFH2 splnili, ale ještě si odnesli
hodně slušné body. Hodnocení složených zkoušek za
celý rok (dvoje na jaře, dvoje na podzim) je víc než dobré, každý zúčastněný uspěl jednou i dvakrát a Michal se
se dvěma fenami radoval pokaždé. Poslední dva závody
už tak úspěšné nebyly, na „bedně“ stál ve Zlatých Horách zase jenom Michal… a jinak pro nás vždy úspěšné
Veřovice ani Niky, ani Bondovi letos nebyly nakloněné.
Lhala bych, kdybych tvrdila, že o vítězství vždycky nejde,
to potěší vždycky, ale hlavně se rádi potkáváme se známými psími tvářemi. Připouštím, že už jsme kynologicky
střelení, ale moooc nás to baví!
				
Mgr. Lenka Galová

AMK – Máme vicemistra Moravy v MX 1 pro rok 2021
Poslední SMS Moravy 26. 9. 2021
v Karlíně u Čejče a také možnost získat poslední body do celkové klasifikace pro rok 2021: Erik Švidra obsadil
3. místo, a tím si potvrdil druhé místo
v seriálu, čímž se stal vicemistrem
v královské kubatuře MX 1 pro rok
2021. Blahopřejeme.
3. 10. 2021 se také uzavíral seriál
MMČR seniorů na známé trati v Pře-

rově. Trať je náročná, rychlá, uskákaná a hlavně pořádně tvrdá. Nebezpečné jsou kolmé břehy od autokrosu
a po nakropení se stává kluzištěm. Ve
veteránech startoval také Víťa Pražák
a svým 11. místem si připsal 18 bodů.
Slušná jízda v silné konkurenci. Celkové 15. místo v seriálu MMČR je
pro Víťu úspěchem. Porážet profi
jezdce, kteří mají obrovskou podporu je skoro nemožné.
To samé platí o Erikovi.
Celkové 14. místo v MX
1 v Přerově. V seriálu
MMČR seniorů po odjetí tří závodů skončil na
27. místě. Na špici jede
Španěl Butron, výborný
Drdaj, Martin Krč. Jsou
to všechno profi jezdci,
kteří se těžko porážejí.
Úplný konec letošní sezóny jsme zakončili na
Liščí kotlině v sobotu

23. 10. 2021. Super trať připravil Víťa
Pražák, kropení zajistili místní hasiči, kterým moc děkujeme. 50 jezdců
profi, hobby a veterán si slunečný
den užívali naplno. Představili se také
začínající mladí jezdci a i ti předváděli tvrdé souboje. Spokojení diváci
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Bylo to zpestření celého dne. Erik si převzal břidlicovou
cenu za první místo. Celý den se jel ve znamení a v duchu přispět finanční částkou na léčbu a rehabilitaci našeho kamaráda Zdeňka Kratochvíla, který se léčí po úraze.
To se také povedlo. Byla mu předána částka 5 000 Kč.
Jezdcům děkujeme za tuto podporu. Tímto byla letošní
sezóna oficiálně ukončena.
Ještě jednou děkujeme za pomoc a podporu našich jezdců, za pomoc při úpravě tratě a přejeme všem klidný konec
roku 2021 a do toho nového hodně síly a hlavně zdraví.
Za AMK Milan Švidra

při vyhlášení poděkovali za pěkné závody. Spousta cen
od sponzorů. Jezdci na prvních třech místech obdrželi
krásné obrovské medaile z břidlice od Vaška Černína.
Opravdu unikátní, originální kousky, které všichni obdivovali. Závody byly hlavně pro amatéry, ale přesto jsme
pozvali několik jezdců s licencí, kteří jeli mimo soutěž.

Dračí discgolfové polety
Zdravím vás, mílí čtenáři BZ. Od našeho posledního
článku ve zpravodaji uběhla dlouhá doba a taky jsme
toho za tu dobu stihli opravdu hodně. Ani nevím, kde začít. Hráči našeho klubu objížděli turnaje, kde jen mohli,
a jako třešnička na dortu bylo Mistrovství České republiky v Boubles konané na našem domácím hřišti, na jehož pořádání jsme se nemalou měrou podíleli. Ale pěkně
popořadě.
Hráči našeho klubu objížděli turnaje, kde se dalo. Začněme u Jarmila, který navštívil 21. 8. 2021 jeho srdcovku
Veselí Open. A opravdu si to užil. Toto nádherné a hodně těžké hřiště, postavené jen pro tento turnaj kousek
od Oder, prolétl moc skvěle a po dvou hracích dnech se
umístil v kategorii grandmasterů na skvělém 4. místě. Za
což mu gratulujeme.
Další dva draci Lukáš s Jirkou se zaměřili hlavně na turnaje discgolfové ligy Moravy a Slezska. Jeden z turnajů
byl 10. července v Budišově. O něm jsem Vám referoval
v předminulém čísle BZ. Jako další zastávka této ligy byl
31. července turnaj ve Vyškově. Tamní 18jamkové hřiště
je moc krásné. Skládá se hlavně z kratších technických
jamek plných stromů a překážek v délkách od 50 do 70
metrů umístěných v městském parku, které doplňuje pár
delších jamek. Na tomto turnaji skončil Jirka na děleném
36. místě se 7 hody nad par a Lukáš na 44. místě s 12
hody nad par z celkových 50 hráčů v kategorii MPO.
Tady se nám myslím moc nedařilo. No, každý den není
posvícení. Neúspěch hodit za hlavu a letíme dál. 28. srpna vyrazili opět Lukáš s Jirkou do Krnova na další turnaj
ligy Moravy a Slezska. Tady se hrála 3 kola, jelikož hřiště
mělo 15 jamek. 15 velice zajímavých jamek, které dokázaly slušně potrápit. Z Krnova nakonec odjížděl Jirka na
solidním děleném 13. místě s 6 hody nad par a Lukáš na
děleném 21. místě s 13 hody nad par. Předposlední zastávkou ligy byl Uničov. Úžasné 18jamkové hřiště, které
máme v oblibě a rádi si tam zajedeme i jen tak zaházet.
Tady ale šlo o body do ligy. A myslím, že se nám tu dařilo. Byť to dle umístění tak úplně nevypadá, ale je třeba
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vědět, že do Uničova jezdí opravdu ti nejlepší a konkurence je silná. Lukáš si tedy vyházel dělené 25. místo
a po dvou kolech měl rovný par. Jirka se s 1 hodem nad
par zařadil prakticky hned za ním na 28. místo z celkových 48 hráčů v jejich kategorii. Závěrečný turnaj ligy se
uskutečnil v Ostravě na 12jamkovém DG hřišti Raketa.
Hrála se zde tři kola. Lukáš se umístil na 18. místě s 3
hody nad par a Jirka na 19. místě s 5 hody nad par. Jirka
si jako bonus ještě odvezl i malou finanční odměnu za
trefení Hole in one, jinak řečeno esa. Každopádně liga
Moravy a Slezska tímto turnajem skončila a Lukáš skončil na celkovém 29. místě a Jirka na 19. místě v lize ze
skoro 100 hráčů. Což je moc krásné ligové umístění pro
oba draky a my jsme za to rádi. Před zmiňovaným MČR
v Doubles ještě vyrazil opět Lukáš s Jirkou na Valmez
Open do Valašského Meziříčí. Z tohoto turnaje si Lukáš
odvezl krásné 3. místo z kategorie začátečníků, ve které
bylo celkem 17 hráčů. Takže tento výjezd byl velmi vydařený. Další 3. místo v kategorii nováčků si pak Lukáš
ještě dovezl z Tučínské dvanáctky o dva týdny později.
Musím říct, že Lukáš herně roste a nevypadá, že by se
chtěl zastavit. Což je fajn.
No a teď už konečně k MČR Doubles konané u nás 23.
a 24. října.
Pro náš klub to byla velká výzva. Jelikož jsme se nejen
účastnili, ale hlavně jsme se podíleli na jeho organizaci.
Naše úkoly při organizaci spočívaly převážně v přípravě
hřiště. Takže jsme vyrazili s nůžkami, lopatami, krumpáči,
pilami a vrhli se do zeleně a úklidu na našem hřišti. A dle
ohlasů hráčů jsme to zvládli na výbornou. Město nám
ještě před turnajem posekalo hřiště, za což mu moc děkujeme. Zahájení turnaje se účastnil i náš starosta Patrik
Schramm, který všechny hráče přivítal, popřál nám co
nejlepší výsledky a předal ceny pro ty nejlepší. Náš klub
využil situace a Patrikovi jsme při této příležitosti nabídli
čestné členství v našem klubu a k tomu od nás dostal
i dres. Jsme rádi, že Patrik naši nabídku přijal. Protože
díky jeho aktivitě mohlo u nás v Budišově vzniknout DG
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hřiště, které je opravdu velmi unikátní a mezi hráči hodně
oblíbené. A jaké MČR vůbec bylo? Jedním slovem dokonalé. Neobvyklý formát turnaje, kdy hráči hrají po dvojicích a zapisují si skóre jako jeden hráč, bylo krásnou
ukázkou toho, že discgolf se dá hrát jakkoliv. Hrála se tři
kola ve dvou dnech. Naši draci se před turnajem rozdělili do tří dvojic. Jarmil hrál s Ondrou, Lukáš s Martinem
a Jirka s Petrem. Bohužel Jirkovi Petr kvůli zranění vypadl. Naštěstí se pro Jirku našla náhrada z klubu z Dlouhé
Loučky. Shodou okolností se také jmenoval Petr. Turnaj

jsme si nakonec všichni moc užili. Po dvou hracích dnech
plných skvělých zážitků se Martin s Lukášem umístili na
konečném děleném 11. místě. Jarmil s Ondrou skončili
na 10. místě. A Jirka s Petrem na 7. místě. Pro nás to byl
parádní víkend završený krásnými výsledky. A za krásné
fotky z této akce děkujeme Gábině Roháčové.
Do konce roku některé z nás ještě čeká pár turnajů. Tak
nám držte palce.
Ať to lítá!
Jiří Hroch

Strašidelné město
Jsme rádi, že u nás již tradiční strašidelná stezka se letos mohla konat! Kdyby se náhodou začaly rušit akce
konané uvnitř, tak jsme pro jistotu vybrali trochu netradiční venkovní prostor a všichni nebojsové se mohli těšit
na STRAŠIDELNÉ MĚSTO. Přivítání mrtvou nevěstou
a ženichem u startu, malé strašidelné občerstvení pro
zkrácení čekání a pak už hurá na cestu Budišovem obsazenou
vlkodlaky,
mrtvolami, smrtkami
a dalšími
strašidly
a strašidýlky.
Malá
sladká odměna na závěr a pak už honem
do bezpečí domova.
Jsme rádi, že vás dorazilo tolik, a že jsme
se mohli bát všichni
společně. A samozřejmě moc děkujeme za

pomoc všem strašidlům – učitelům a dětem ze základní školy, klukům a holkám od trenéra Miry Týna, a všem
dalším mladším začínajícím strašidlům. Díky a těšíme se
na další strašení za rok!
Za KRPŠ Kamila Kohoutková
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V Guntramovicích mají nový prapor
Dne 16. 10. 2021 proběhla v kostele sv. Jakuba staršího
slavnost svěcení nového praporu SDH Guntramovice,
na jehož grafické podobě se podíleli Ladislav a Jakub
Zatloukalovi. Páterem Jozefem byla sloužena mše svatá
za živé a zemřelé hasiče a následně jsme se přesunuli do budovy bývalé školy, kde Ladislav Zatloukal přednesl historická fakta ohledně vzniku a působení hasičů
v Guntramovicích, a došlo k ocenění vybraných členů za
dlouholetou činnost.
Chci poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli,
a členům SDH popřát hlavně hodně zdraví a vytrvalosti
do dalších let, aby bylo i nadále plněno hasičské motto:
Bohu ke cti, vlasti ku prospěchu a bližnímu ku pomoci.
Za SDH Guntramovice Alois Bečica

Zahrádkáři bilancují
Vážení přátelé,
opět se nám blíží konec roku, a tak mi dovolte, abych
v krátkosti zhodnotil činnost naší ZO ČZS v letošním roce
2021.
V březnu jsme měli v plánu uskutečnit výroční členskou
schůzi a začátkem května jsme měli v plánu uskutečnit
zájezd na jarní Florii Kroměříž. Ale tak jak již v předešlém
roce nám karanténa a COVID překazily naše plány.
V září se nám již povedlo uskutečnit 8. posezónní posezení s 6. ročníkem výstavy svých vlastních výpěstků
ovoce, zeleniny a květin. Akce super. Pořadatelé, vystavovatelé a účastníci byli velmi spokojeni.

V příštím roce máme opět v plánu uskutečnit zájezd na
jarní Florii Kroměříž a na podzim posezónní posezení.
Dále si v roce 2022 připomeneme 60. výročí založení
naší ZO ČZS. Již teď bych chtěl požádat naše členy,
pokud mají k této akci nějakou fotodokumentaci svých
zahrádek a jiné zahrádkářské věci, nářadí apod., a mohli
by je výboru zapůjčit, byli bychom vděčni.
Vážení přátelé, na závěr mi dovolte, abych nám všem
zahradníkům a zahrádkářům popřál do nového roku
2022 mnoho pevného zdraví, štěstí, spokojenosti a hlavně hodně pěstitelských úspěchů.
Za výbor ZO ČZS Zdenek Indrák

Pro příznivce sportovní střelby
Pro zájemce sportovní střelby přináším další informace
o našich aktivitách. Sezóna je téměř u konce, klubové
soutěže jsou vyhodnoceny.
13. 11. 2021 se uskutečnila tradiční střelecká soutěž
„O STAROSTŮV DORT“. Soutěže se zúčastnilo velmi
málo střelců, ale i tak jsme si to všichni užili. Soutěžilo se
ve dvou disciplinách: pistole a puška, vzdálenost 25 metrů, vždy šest ran v čase 30 vteřin do šesti různých terčů. Hodnotila se každá disciplína zvlášť a pak ze součtu
obou disciplín vzešel vítěz a obdržel dort starosty města.
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Kategorie pistole:
1. místo - domácí střelec Dušan Zaremba (248 bodů)
2. místo - Roman Piško (245 bodů)
3. místo - Rudolf Václavík (222 bodů)
Kategorie puška:
1. místo - Roman Piško (400 bodů)
2. místo - Rudolf Václavík (400 bodů)
3. místo - náš střelec Libor Flašar (370 bodů)
Celkové vítězství vybojoval Roman Piško (645 bodů),
2. místo Rudolf Václavík (622 bodů) a na 3. místě skončil
náš střelec Dušan Zaremba (574 bodů).
Další umístění v této soutěži a i v ostatních závodech zájemci najdou na www.avzo-budisov.cz
Za AVZO Budišov nad Budišovkou připravil
Petr Bartošek

STP Budišov
Rok 2021 byl opět dosti těžký, ale překonali jsme ho a už máme další rok 2022 a tímto chci popřát všem členům STP,
ale všem ostatním, hodně síly a zdraví. Doufám, že rok 2022 bude o hodně lepší než rok 2021
a sejdeme se v plném obsazení a konečně uskutečníme ples babiček a dědečků,
který jsme pořádali každým rokem. Těším se, až se sejdeme po Novém roce.
Také chci tímto poděkovat našim členkám, které byly vždy
ochotné pomoc při různých akcích, Městu také moc děkuji
za pochopení a pomoc když jsme něco potřebovali. Ještě
jednou do Nového roku jen to NEJ NEJ…
Za STP Matýsková Ilona

Šachový koutek
I šachy ovlivňuje pandemie koronaviru, Minulá sezona
byla zrušena úplně, letos se na podzim začalo hrát, ale
problémy pomalu vyvstávají na povrch. Některé oddíly
ukončily činnost, jiné výrazně personálně oslabily a toto
oslabení se nevyhnulo i našemu oddílu Pogo Budišov.
Stále hájíme příslušnost v krajské soutěži, ale hned první
tři kola nám naznačila, že zachránit se bude tentokrát
tuhý oříšek. Z nové sezony máme odehrány tři utkání
a všechna jsme prohráli. Trochu smůly jsme si vybrali

hned v 1. kole s Krnovem B, kde určitě bylo na to nějaký
ten bodík uzmout, ale po dlouhé pauze se našim hráčům
sem tam zamotaly figurky a rozehranější soupeři tvrdě
trestali. Další dva zápasy jsme neměli šanci. Proti týmům
z okresních měst Opavy a Bruntálu jsme dostali pěknou
nálož. Nedá se nic dělat, do konce soutěže stále zbývá
dost kol, abychom si napravili reputaci. Jestli se soutěž
ovšem vůbec dohraje, je stále s otazníkem, neboť stále
se zhoršující epidemiologická situace se všemi obory lid-
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ské činnosti momentálně táhne jako rudá výstražná nit,
šachy nevyjímaje.
Krajská soutěž MKŠS 2021/2022 – skupina „A“
Kolo Datum
17/10
1.
2021
07/11
2.
2021
21/11
3.
2021
05/12
4.
2020
19/12
5.
2021
16/01
6.
2022
30/01
7.
2022
13/02
8.
2022
27/02
9.
2022
20/03
10.
2022
03/04
11.
2022

Utkání
Výsledek
Pogo Budišov
3–5
Šachy Krnov „B“
Slezan Opava „B“
7,5 – 0,5
Pogo Budišov
Pogo Budišov
2,5 – 5,5
SK Bruntál „A“
TJ Tatran Město Albrechtice
3,5 – 4,5
Pogo Budišov
Pogo Budišov
ŠKTP Hrabyně
Pogo Budišov
KD,
místnost č. 1
Šachy Krnov „A“
SK Kravaře
Pogo Budišov
Pogo Budišov
KD,
místnost č. 1
ŠK Orel Opava „A“
ŠK TJ Dolní Benešov „C“
Pogo Budišov
Pogo Budišov
KD,
místnost č. 1
ŠO Jiskra aRýmařov
ŠO TJ Velká Polom
Pogo Budišov
Slavomír Jaššo
ŠK Pogo Budišov n. B.

Budišovský míčový víceboj
V sobotu 9. 10. 2021 se v budišovské sportovní hale
uskutečnil šestý ročník Budišovského míčového víceboje. Osm přihlášených dvojic se utkalo ve volejbale, nohejbale, badmintonu, stolním tenisu a košíkové. Každá
disciplína byla zvlášť vylosována a hodnotila se samostatně, a tak se průběžně pořadí během dne neustále
měnilo. O vyrovnanosti letošního ročníku svědčí fakt, že
každá soutěž končila nejtěsnějším rozdílem. Po pěti hodinách sportovních výkonů vypadalo pořadí následovně:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vlk Vladimír, Jaššo Slavomír
Hasala Ivo st., Hasala Ivo ml.
Schlauch Radek, Schober
Karlík Tomáš, Egyed Lukáš
Kaluža Tomáš, Molek Petr
Bačkovský Pavel ml., Jochim Bedřich
Dostál Pavel, Mička Lubomír,
Čech Marek, Modelský Petr

50
43
35
35
28
26
22
11

bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
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Ve vyrovnaných soubojích, které často končily nejtěsnějším rozdílem, se z vítězství radovala dvojice Jaššo – Vlk.
Na druhém místě se umístila dvojice Hasala st. - Hasala
ml., třetí se umístila dvojice Schlauch - Schober. Poděkování patří všem sponzorům a všem hráčům, kteří se této
nádherné sportovní akce zúčastnili. Mockrát děkujeme!
Po vyhlášení výsledků si každý účastník odnesl dárkový
balíček a krásný sportovní zážitek. Všichni zúčastnění se
shodli na tom, že akce byla po organizační i sportovní
stránce velmi vydařená, a těší se na sedmý ročník 2022.
Pořadatelé děkují všem sportovcům za pěkné sportovní
výkony a všem sponzorům turnaje.
Skupina příznivců basketbalu vás tímto zve na šestý ročník basketbalu 3x3, který se uskuteční 18. 12. 2021 ve
sportovní hale v Budišově nad Budišovkou.
Pavel Bačkovský st.

Rozhledna Halaška
V pondělí 11. 10. 2021 byl připraven pro naše uživatele krásný výlet.
Jeli se totiž podívat na nedalekou
rozhlednu Halašku, která je v Budišově nově otevřena. Rozdělili se na dvě skupinky, přičemž první skupinka byla tvořena třemi ženami a druhá
naopak třemi muži. Všichni se samozřejmě chtěli podívat až nahoru a kochat se krásným výhledem, avšak
z žen se odvážila pouze jedna a vystoupala až do 7. patra. Přestože nevyšla až úplně nahoru, byla s výhledem
a okolní přírodou velice spokojena. Skupinka mužů však

byla statečnější. Všichni byli odvážní a vystoupali až na samý vrchol rozhledny a užívali si pohled
na krajinu před nimi. Avšak nebyl
to jen tak ledajaký výlet. Jelikož je cesta na rozhlednu
dlouhá a sil je poskrovnu, byl účastníkům zajištěn odvoz
v policejním voze. Samotná jízda v tomto voze již pro ně
byla zážitkem. Tímto bychom chtěli poděkovat policistům
za spolupráci a odvoz a panu starostovi za zprostředkování jedinečného zážitku.
Bc. Marcela Prusková, sociální pracovnice
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Týden sociálních služeb v Chráněném bydlení
Týden sociálních služeb je za námi a nám nezbývá nic
jiného, než touto cestou co nejsrdečněji poděkovat za
sponzorský dar firmě MK KLEMENS Melč Jaroslavy
Klemensové v podobě úžasně připraveného vepřového
masa, které jsme si za krásného podzimního dne na zahradě Chráněného bydlení ugrilovali. Naše pozvání přijali uživatelé a zaměstnanci sociální služby Podporované
bydlení, dále také zástupci města Budišov nad Budišovkou pan starosta Ing. Patrik Schramm a Mgr. Michaela

Vondráčková, paní ředitelka Domova Letokruhy Mgr.
Kamila Molková. Akce v rámci týdne sociálních služeb
se díky všem zúčastněným podařila a my jsme si mohli
s našimi uživateli užít krásný podzimní den na zahradě.
Naším cílem je, aby dospělí lidé se zdravotním postižením žili co nejběžnějším, svobodným a zodpovědným životem, a k tomu jim pomáhá bezva tým pracovníků z Budišova nad Budišovkou.
Bc. Markéta Lamichová

Ocenění pracovníků Charity Odry

V průběhu měsíce října byli
oceněni tři pracovníci Charity
Odry. V sobotu 16. 10. 2021
v katedrále Božského srdce
v Ostravě po skončení slavnostní mše svaté byli oceněni
z rukou biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze
OPraem. paní Renata Sedláková, která zastává funkci vedoucí zdravotního úseku.
V Charitě Odry pracuje více jak 20 let a díky její obětavosti, odhodlanosti a profesionalitě je ošetřovatelská
služba známa po celém regionu Oder a Fulneku. Zároveň má největší podíl na antigenním testování ohledně
Covid 19 pro širokou veřejnost.
Další oceněnou pracovnicí byla zdravotní sestra paní
Dana Šustková, která díky dvacetiletému působení
v Charitě Odry dala vyniknout své obětavosti, precizní
práci a milému přístupu ke
klientům v rámci ošetřovatelské služby. Díky tomu ji klienti
znají v celém širokém okolí
Oderských vrchů.
Vedení Charity Odry je moc
rádo, že obě oceňované pracovnice pracují ve prospěch
Charity Odry a jejich klientů
a je na ně patřičně hrdé.
V úterý 19. 10. 2021 byl v katedrále svatého Víta v Praze
na závěru mše svaté oceněn
z rukou biskupa Mons. Pavla
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Posáda a ředitele Charity Česká republika Mgr. et Mgr.
Lukáše Curyla pan Bc. Petr Kučerka ředitel Charity Odry
za rozvoj charitního díla. Pan Petr Kučerka působí ve
funkci ředitele více jak dvacet let a ve spolupráci s městy
se mu podařilo rozšířit činnost Charity Odry v celém širokém regionu od Suchdola nad Odrou přes Odry, Fulnek,
Vítkov až po Budišov nad Budišovkou. V rámci Oder
díky vizi, kterou představil v průběhu času jednotlivým
zastupitelstvům, mohlo město Odry kolem domu s pe-
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čovatelskou službou zbudovat celý areál, který je využíván k sociálním službám poskytovaných Charitou Odry
ve prospěch našich spoluobčanů. Z těchto důvodů patří
městu Odry velké poděkování za vstřícnost a pochopení.
A další poděkování patří, jak řekl Bc. Petr Kučerka v děkovné řeči v katedrále sv. Víta: „Děkuji našemu nebeskému Otci za to, že nám žehná a nás ochraňuje. Mým
skvělým spolupracovníkům, protože bez nich by to nešlo
a mé ženě za její podporu.“
Všem oceňovaným přejeme, aby nadále sloužili s radostí našim spoluobčanům a rozvíjeli i v budoucnu charitní
dílo v našem regionu.
Charita Odry

Aktivity komunitní práce v Budišově nad Budišovkou
Jelikož se zlepšila covidová situace, mohla komunita opět začít realizovat své aktivity, některé
z nich bychom vám teď rádi ve zkratce představili.
Letní komunitní škola hrou
Vzhledem k pandemické situaci,
která měla/má negativní dopad na
vzdělání dětí, se komunita rozhodla
uspořádat již podruhé Letní komunitní školu hrou pro rodiče s dětmi.
V rámci Letní komunitní školy si rodiče s dětmi osvojili, jak procvičovat
počítání hravou formou, jak se učí
český a cizí jazyk zážitkem apod.
Tato aktivita byla slavnostně ukončená hravým odpolednem pro rodiče
s dětmi. Tuto akci zorganizovali aktivní lídři komunity bez pomoci komunitních pracovníků.

Komunitní zahrada
Dne 17. září se uskutečnilo slavnostní zasazení Stromu vzájemného porozumění, kterým místní obyvatelé
oficiálně zahájili budování komunitní
zahrady na bývalém kluzišti. Místní
komunita spatřuje v budování komunitní zahrady příležitost ke zlepšení
současných vztahů obyvatel města
a navázání spolupráce s majoritou.

Halloween
Dne 30. října se konal Halloween,
který uspořádali aktivní členové
místní komunity. Nejen že to zvládli
bez pomoci komunitních pracovníků,
ale také bez finanční podpory Centra. Akce se těšila hojné účasti, děti
i dospělí nejprve absolvovali stezku
odvahy a následně pro ně bylo připraveno i občerstvení. Touto cestou
bychom chtěli pochválit všechny ty,
kteří se podíleli na realizaci akce.
Jste skvělí!

Bc. Jaroslava Uškert, Bc. Rostislav Šivák, komunitní pracovníci
Projekt je financován z prostředků Evropských sociálních fondů prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu ČR CZ.03.2.6
0/0.0/0.0/16_052/0008945

Centrum inkluze a jeho aktivity na Vítkovsku
V rámci projektu Most k porozumění provozuje Centrum
inkluze na Vítkovsku již třetím rokem Centrum pro rodinu. Centrum pro rodinu zajišťuje odborné poradenství
zaměřené na podporu rodičovství, partnerství, podporu
pozitivních vztahů uvnitř rodiny, řešení konfliktů v rodině či
na řešení rozvodové a porozvodové situace. Na odborné
pracovníky Centra pro rodinu, jako je psycholog, terapeut

či mediátor se mohou obracet rodiče také v případě řešení
výchovných problémů dětí. V Centru pro rodinu je zajišťována komplexní podpora pro rodiny, které se potýkají s výchovnými a vzdělávacími potížemi dětí. Důležitou součástí Centra pro rodinu a prevenci bude také poskytování
poradenství rodičům v oblasti výchovy dětí, především
pak výchovu dětí, u nichž se vyskytují poruchy chování či
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byly zjištěny jiné specifické
potřeby (ADHD, ADD ap.).
V případě zájmu o konzultace se můžete obrátit na
naši kolegyni Jitku Turčínkovou na telefonním čísle
721 778 556.
V rámci projektu IN-VIT
2 Podpora inkluzivního
vzdělávání na Vítkovsku
nabízíme žákům, studentům, rodičům i pedagogům
řadu aktivit. V Budišově
nad Budišovkou nabízíme
doučování žákům ze základní školy. Žáky ohrožené školním neúspěchem se snažíme podpořit v jejich přístupu ke
vzdělávání, domácí přípravě. U žáků se nejvíce zaměřujeme na procvičování a upevňování aktuálního učiva. Také
se snažíme v naší činnosti o vybudování návyku chodit na
doučování pravidelně a včas. Pracujeme a komunikujeme
také s jejich rodiči, snažíme se jim ukázat cestu a podpořit
jejich rodičovské kompetence. V říjnu nastala situace, kdy
byly některé třídy v karanténě, tudíž musely přejít na distanční výuku. Žákům naše Centrum zapůjčilo notebooky,
které jim umožnily účast na distanční výuce. Jsme rádi, že
v tomto nelehkém období můžeme přispět a podpořit žáky
a jejich rodiny. V případě zájmu o doučování se můžete

obracet na naše kolegyně Zuzku Botkovou a Martinu Komárkovou z Předškolního klubu Krteček, který se nachází
na Halaškově náměstí 5.
Mimo doučování nabízíme dětem také kariérové poradenství zaměřené na volbu další vzdělávací dráhy dětí,
a v rámci tzv. tranzitních programů zajišťujeme individuální
podporu dětem při přestupu na střední školu. Cílem tranzitních programů
je podpořit žáky ohrožené
předčasným
odchodem
ze vzdělávání při přestupu na střední školu, podpořit žáky středních škol,
zvyšovat jejich motivaci
ke vzdělávání a podpořit
je ve vhodné volbě jejich
další vzdělávací a profesní dráhy.
Mgr. Lucie Stanjurová
Aktivity jsou financovány z prostředků Evropských sociálních fondů prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu ČR (projekt: CZ.03.2.60/0.0/
0.0/16_052/0008945) a prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR
(projekt: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011771).

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

MILOSTIVÉ LÉTO
ODPUŠTĚNÍ VELKÉ ČÁSTI DLUHU
Vztahuje se na exekuce vůči veřejné správě – stát, kraje, města, obce a jejich organizace. Mohou to být dluhy u zdravotní pojišťovny, nemocnice, dopravního podniku,
společnosti ČEZ, dluhy za televizní nebo rozhlasový poplatek aj.

Kromě jistiny (původního dluhu) stačí doplatit 907,50 Kč za zastavení exekuce.

Zbylé penále, úroky a takzvané příslušenství vám bude věřitelem odpuštěno.

Využít institutu milostivého léta je možné od 28. října 2021 do 28. ledna. 2022

Nejste si jistí? Potřebujete poradit?
Obraťte se na Centrum finanční a právní podpory FAJTA,
Partyzánská 229, Budišov nad Budišovkou.
Tel.: +420 607 817 202
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Informace k realizaci Tříkrálové sbírky 2022
Vážení spoluobčané,
i v letošním roce budete mít možnost zapojit se do Tříkrálové sbírky, podpořit charitní dílo a začít tak nový rok dobrým skutkem. Během prosince a celého ledna
můžete využít různé formy nového, moderního dárcovství a to pomocí QR kódů, platební
brány na stránkách Tříkrálové sbírky, nebo
odesláním Vašeho daru převodem z účtu.
Od 1. do 16. ledna bude také možné přispět
do pokladniček, které budou rozmístěny dle
místních možností na některých úřadech,
v kostelích a obchodech.
Tak jako loni k Vám do schránky přinese některý z Charitních kurýrů přání k novému roku
a tam, kde to bude možné, napíše požehnání
na dveře. Pokud bude epidemiologická situace opravdu velmi příznivá, je možné, že se
na některých místech na své putování vydají
i samotní tři králové.
S přáním všeho dobrého

www.trikralovasbirka.cz
www.facebook.com/trikralovasbirka.cz
www.odry.charita.cz

Mgr. Natálie Jaššová, asistentka Tříkrálové
sbírky pro Budišov nad Budišovkou
Bc. Petr Kučerka, ředitel Charity Odry
Rozdělení Tříkrálové sbírky 2022
65 % připadá na činnost Charity Odry
15 % na projekty Diecézní charity ostravsko
-opavské
10 % na humanitární pomoc v zahraničí
5 % na podporu projektů Charity Česká republika
5 % je v souladu se zákonem určeno na
režie sbírky
Účet Tříkrálové sbírky: 66008822/0800
Variabilní symbol za Charitu Odry: 777988011
Děkujeme za Vaši štědrost!

NÁZORY OBČANŮ

Poděkování
Vážený pane starosto,
chtěli bychom Vám jménem svým, a věřím, že také jménem mnoha jiných, poděkovat za vyřešení palčivé otázky
pro mnohé z obyvatel Podlesí - zřízení kvalitního připojení domácností k internetu. Po mnoha letech čekání a několika marných pokusech tedy konečně máme v Podlesí
připojení s rychlostí, o které se nám dříve mohlo pouze
zdát. Věřím, že všichni, kteří této šance využili, jsou s připojením tak spokojeni jako my na „Stovce“. Víme, že nemalý dík patří také panu radnímu Vladanu Duškovi, který
přípravě této akce věnoval také spoustu hodin ze svého
času. I jeho mravenčí práce jistě přispěla ke zdárnému
vymanění Podlesí z okruhu mnoha jiných míst, která nemají takové štěstí a dosud připojení k internetu nemají.

Samozřejmě patří veliký dík také poskytovateli služby společnosti SitePark s.r.o. Melč, která celou akci zrealizovala a postupně všechny zájemce k rychlému internetu připojila.
Pokud jsme ještě někoho, kdo také přispěl k realizaci
připojení v Podlesí, nejmenovali, omlouváme se, a tímto
děkujeme také jemu či jim.
Město tímto opět přispělo ke zkvalitnění a velkému
usnadnění života v Podlesí. Díky.
Miroslav a Ludmila Ondrovi
Podlesí č. 100
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