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Slovo starosty
Milí spoluobčané,
prázdniny a léto nám pomalu končí a já doufám, že jste si
užili dovolené, odpočinuli a nabrali sil. V dnešní hektické
době je to důležité. Další zpravodaj nám vyjde až v říjnu,
tudíž díky brzkému termínu komunálních voleb do obecních zastupitelstev chci a musím závěrem napsat pár děkovných slov a trošku zrekapitulovat ty předchozí 4 roky.
Je to šílené, jak ten čas letí, 4 roky utečou jako voda.
Nyní však přejdu k podstatnému, co se událo či děje.
Pumptrackový okruh je již zpřístupněn mládeži, dětem,
byť je to stále takový „nedodělek“. Kareta již uklidila skládku suti, instalujeme lavičky, TeSport to začíná pravidelně
sekat a na podzim či na jaře se vedle začne stavět skatepark. To je všechno fajn, děti se mají kde vyblbnout, to
jsme chtěli, o tom žádná. Zadaná hluková studie vyšla,
samotné ježdění nedělá hluk, avšak lidé z okolní zástavby nejsou povinni poslouchat hlasité vulgarismy, ani potmě tam nemá co kdo dělat a rušit noční klid. Museli
jsme přijmout opatření, byla stanovena provozní doba
pumptracku, městská policie se na to také zaměří, byla
informována státní policie, příští rok tam budou také instalovány v rámci stavby skateparku 2 kamery. Na Kraji jsme
sehnali 4,3 mil. korun na obě akce, což není jednoduché,
rádi to pro naše děti a mládež stavíme, ale bohužel stížnosti nemůžeme ponechat bez povšimnutí. Také jsem byl
mladý, poseděli jsme, zanadávám si často, ale nemusí to
být slyšet na hony daleko. Už jsem to myslím psal, takový
komplexní sportovní areál najdete málokde v kraji. Tak si
toho važme a chovejme se vzájemně ohleduplně.
Stavba regenerace sídliště konečně dospěla do zdárného
konce. Nedodělky byly odstraněny, připravujeme kolaudaci. Stihli jsme naštěstí vše vysoutěžit na poslední chvíli, než se zvedla dramaticky cena stavebních materiálů.
Celkové náklady na stavbu činí 11,5 mil. korun, nové parkoviště stálo 1,2 mil., rekonstrukce ul. Hřbitovní 200 tis.
a kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení s přípravou
na kamerový systém stála 4,1 mil. Což je v součtu 17 mil.
korun. Ještě nejsou uhrazeny všechny faktury, vypadá
to, že z úvěru bude hrazeno okolo 13 mil. Z mého pohledu odvedly firmy Kareta i ELTOM dobrou práci, vždy vše
pořešily ke spokojenosti investora a občanů. Ve výsledku
to vypadá dobře, přibylo parkovacích míst, což je největší
bolest dnešní doby v těchto sídlištních zástavbách. Jsem
si vědom, že architektonicky není regenerace sídliště
pojata nijak světoborně. Kvůli financím a administrativě
jsme se drželi při zemi, prakticky je to celé řešeno jako
větší oprava sídliště ve stávajících trasách.
Stavba infrastruktury zasněžování lyžařského areálu
v Guntramovicích, přístavba a rekonstrukce hasičárny
zdárně běží. Hasičárna by měla být na konci září hotová.
Vyčíslujeme vícepráce, které vyplynuly z potřeb hasičů
nebo kvůli technickému stavu a stáří budovy. Rekonstrukci chodníků, komunikace a parkovišť na ul. Mírových letnic nám zpomalil problém s plynovodem, který je položen
v malé hloubce. Plynaři si bohužel vymínili přeložení části
plynovodu na náklady města. To jsou jobovky, ke kterým
přijdeme jak slepý k houslím. Na nic nečekáme, už se
přeložka plynovodu projektuje, tak snad zdržení nebude
dlouhé.
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Proběhla montáž zázemí rozhledny Halaška. Těšit se můžete na sluneční hodiny Halaškovo slunce formou otevřeného přístřešku, mapu hvězdné oblohy, geologické lavičky, naučné panely, rozcestníky, odpadkové koše, stojany
na kola, které byly instalovány v rámci realizace mikroprojektu s názvem Příroda, kultura, vesmír – po stopách
rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia, reg.
číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002866, financovaného z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci
programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Autorem skvělého návrhu zázemí je autor rozhledny p. Lumír
Moučka. Výše dotace činí 30 000 Euro, celkové náklady
38 207 Euro. Na konci srpna se uskuteční v rámci projektu slavnostní otevření zázemí rozhledny Halaška. Na
papíře se návrh zázemí nejevil tak pěkně, jak to vypadá ve skutečnosti. To je opravdovou třešinkou na dortu
naší rozhledny. Velice mě také těší návštěvnost rozhledny. Začali jsme pravidelně monitorovat počítadlo, kdy na
konci července nám napočítalo 350 návštěvníků týdně.
To jsou zajímavé počty turistů, kteří navštíví cíleně Budišov a v neposlední řadě tu utratí nějaké peníze. Rozvoj
cestovního ruchu nepochybně přispívá k oživení našeho
zapomenutého regionu.
Když tedy sečteme náklady na všechny letošní stavební akce, dostáváme se na číslo 42 mil., z toho
cca 26 mil. bude hrazeno z úvěrů, výše dotací činí 7
mil. Důslednou práci odvádí náš stavební dozor Ing. Kamil Neuwerth, kterému patří velký dík, samozřejmě také
všem, co mají dočinění s realizací a administrací staveb.
Po dvouleté pauze jsme si mohli opět užít 2 dny pohody
na Letnicích. Nově byly motokáry na náměstí a musím se
přiznat, že to bylo pro mě velkým překvapením, jak se to
povedlo. Roman Pecník si to vzal společně Automotoklubem na starost a nezbývá než říci: klobouk dolů pánové.
Bylo to něco nového a skvělé doplnění víkendového programu. Letnice jsou největší akcí města a tomu odpovídá
i nasazení lidí a techniky. Je třeba poděkovat pracovníkům SVČ, Technickým službám, našim hasičům, Lesům,
organizátorům, místním spolkům, kteří zajistili občerstvení ve stáncích a ostatním, co se podíleli na organizaci.
Tradici jsme obnovili v roce 2011 a letošní ročník byl pro
nás 10. jubilejní. Bylo mně velkým potěšení a ctí, že jsme
mohli společně s Pepou Poljakem poděkovat organizačnímu týmu přímo na pódiu po vyhlášení výsledků řezbářské soutěže. Neboť pomáhat 10 let zadarmo, obětovat
svůj čas, není jen tak. Dárkem a slovně jsme poděkovali
Milušce Řezníčkové, Marii Schrammové, Ivaně Tomandlové, Romanovi Pecníkovi, Jirkovi Rakovi, Romanovi
Ščurkovi a Radimovi Němečkovi (ten nebyl přítomen).
Jsem rád, že jsme spolu 10 let byli u toho, a ještě dalších
pár let budeme ☺.
Jak jsem již avizoval na začátku textu, naše další volební období se blíží (zdárně či konečně, to záleží na úhlu
pohledu) ke svému konci. Jménem zastupitelů děkuji za
důvěru, kterou nám dali. Snažili jsme se společně ten náš
milovaný Budišov zase někam posunout, zkrášlit, být tu
pro občany. Samozřejmě se vše nepovede, to ani nejde,
vysvědčení nám vystavíte v podzimních komunálních
volbách. Jak říkám, co 4 roky nás čeká znova „maturi-
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ta“. Zastupitelů bylo a bude opět 15, radních je 5. Milé
kolegyně a kolegové, díky Vám za společnou práci pro
město. Jednání zastupitelstva proběhlo 26 x a radní se
sešli 71 x. Vážím si toho, že jednání probíhala klidně,
diskuse byly věcné a nehádali jsme se. Přestože starosta vystupuje navenek jako „šéf“ města a úřadu, sám nic
nezmůže. Jsem rád a mám štěstí, že mám kolem sebe
schopné, pracovité a obětavé kolegy a kolegyně. V první
řadě musím jmenovat místostarostu Pavla Jílka, se kterým nám to lidsky i pracovně šlape a umíme se domluvit,
i když máme jiný názor. Nesmím opomenout pracovníky
městského úřadu, kteří skvěle odvádí úřednickou práci,
na kterou já moc nejsem. Výborná spolupráce je byla
i s ředitelkami, řediteli příspěvkových organizací města
(ZŠ, MŠ, SVČ a TS) a jednateli městských firem (TeSport
a Lesy). Penzum práce odvedly i naše bezpečnostní
složky: hasiči a městská policie. Nelze však jen zmínit
šéfy organizací, práci pro město odvádí zaměstnanci zmí-

něných organizací a firem a díky vám za ni. Jsem rád, že
máme v Budišově a místních částech spoustu aktivních
spolků a zájmových organizací, které zlepšují komunitní
život. Spokojenost občanů a kvalita života ve městě se
nedá měřit pouze počtem supermarketů, divadel či multikin. V životě jsou cennější hodnoty, jako například dobré
sousedské a rodinné vztahy. Spolupráce po ose „město
- spolky – občané“ dle mého mínění dobře funguje, což je
pro život ve městě dobře.
Vím, že Budišov se potýká s různými problémy a život zde
není úplně jednoduchý, ale je tu krásně. Něco můžeme
ovlivnit, něco však ne, byť bychom chtěli. Stále se najdou
lidé, kterým není Budišov lhostejný, a rozhodli se kandidovat v komunálních volbách. O přízeň budou usilovat 4
subjekty KDU-ČSL, KSČM, ODS a SNK, kandidátům přeji hodně štěstí. Těm, kteří již dále nekandidují, děkuji za
dosavadní práci a přeji vše nejlepší do budoucna.
Ing. Patrik Schramm, starosta města

Poděkování ing. Františkovi Vrchoveckému
Po dlouhých letech práce pro město se rozhodl ing. František Vrchovecký nekandidovat do zastupitelstva města
Budišov nad Budišovkou. Již v roce 1986 byl jmenován
předsedovou finanční komise MěNV, starostou města byl
zvolen 28. 9. 1992, kdy tuto pozici vykonával dlouhých
18 let do roku 2010. Poté byl ještě 3x zvolen zastupitelem města. Čísla jsou to úctyhodná a sluší se poděkovat
za práci pro město. Když si starostování vyzkoušíte, snáze se píše a ze srdce děkuje. Díky panu Vrchoveckému
jsem se stal zastupitelem města v roce 2002, kdy mě

oslovil, ať si to jdu zkusit na jejich kandidátku. Jsem rád,
že to nezabalil ani potom, co skončil na pozici starosty.
Dalších 12 let pracoval pro město a jeho občany jako řadový zastupitel. Pro nás „mladší“ byly jeho názory a rady
přínosné.
Milý Franto, dovolím si Vám jménem svým a občanů našeho města poděkovat za práci, kterou jste pro město
vykonal. Užívejte si zaslouženého důchodu a jistě si najdete spoustu času na myslivost.
ing. Patrik Schramm, starosta města

Střípky z radnice
• Jak už zmínil starosta ve svém článku, nejrozsáhlejší
akce letošního roku, kterou je rekonstrukce sídliště.
se nám pomalu blíží do finále. V červenci byly položen
poslední asfaltový povrch u nového parkoviště před
kotelnou B5 a dokončeny byly všechny zbývající chodníky na horním sídlišti. Poté již probíhaly jen terénní
úpravy a poslední detaily před předáním stavby zpět
do užívání. Firma Kareta a.s. zde odvedla velký kus
práce a patří jim za to velký dík, i přestože se během
stavby vyskytlo nespočet problémů, vše se podařilo

zdárně vyřešit a spolupráce to byla velmi dobrá. A protože se prázdniny přehouply do své druhé poloviny
a co nevidět se budou děti vracet do školy, je potřeba si procvičit i trochu matematiku. Jen pro zajímavost
bylo celkem opraveno zhruba 2 400 m2 ploch chodníků
a vjezdů, což pro představu znamená, že bylo nutno
položit asi 120 000 kusů dlažebních kostek, na komunikacích se udělalo téměř 4 000 m2 nových asfaltových ploch, celkem na horním i dolním sídlišti vzniklo
33 nových parkovacích míst, dohromady bylo zrekon-
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struováno 66 míst. Byly také opraveny veškeré vjezdy
ke garážím a upraveny okolní travnaté plochy včetně
zpevněných pěšinek. Samozřejmě ještě chvíli potrvá,
než se zazelená nově zasetá tráva, zatím pořád ještě
jde poznat, že celé sídliště ještě před pár dny bylo jedno velké staveniště. Oprava sídliště trvala celkem 307
dnů, a to včetně zimního období, kdy byly práce na necelé tři měsíce přerušeny z důvodu nevlídného počasí.
Nesmíme zapomenout ani na kompletní rekonstrukci
veřejného osvětlení, která probíhala současně s rekonstrukcí. Máme tak nejen nové sloupy a svítidla, ale
také rozvody jak pro osvětlení, tak i pro připravovaný
kamerový systém. Na závěr doufáme, že se Vám nově
opravené sídliště líbí a je to po těch letech chození po
rozbitých chodnících příjemná změna k lepšímu.
• Poněkud horší situace je na další stavbě, kterou je
vybudování parkovacích míst a nového chodníku
u bytových domů na ul. Mírových letnic. Jak už nastínil starosta, máme zde velké problémy s přeložkou
plynovodu, která se nečekaně objevila a nikdo nepředpokládal, že něco podobného budeme muset řešit.
Celá situace vznikla tím, že při přípravě povrchu a provedené skrývce narazila provádějící firma na plynovod,
který je uložen v nedostatečné hloubce. A tím, že se
nachází přímo v místě komunikace a budoucího podélného stání, není jiná možnost než jej přeložit a navíc,
aby to nebylo příliš jednoduché, tak to nelze udělat bez
projektu a všech možných vyjádření. Tím se nám celá
stavba protáhne, a proto se předem omlouváme všem

dotčeným občanům za způsobené komplikace a prosíme je o trpělivost. Aktuálně už máme projekt hotov
a čekáme jen na povolení. Současně doufáme, že budeme co nejdříve moci tuto přeložku provést co nejdříve, abychom stihli položit asfaltové povrchy dříve, než
přijdou mrazy. Dobrou zprávou a malou náplastí na
tom všem je alespoň to, že se povedlo dokončit alespoň přístupové chodníky k jednotlivým domům. Stejně
tak je hotové i nové parkoviště pro šikmé stání.
• Oproti tomu rekonstrukce hasičské zbrojnice se začíná již rýsovat, nová přístavba garáže už je hotová
včetně vrat a fasády, uvnitř budovy je osazena většina dveří, hotové jsou podlahové krytiny, vnitřní omítky
a výmalby. Aktuálně probíhá kompletace elektrorozvaděčů a dalších detailů včetně městského bytu. Ten by
měl být k nastěhování již koncem měsíce srpna. Práce
se teď přesunuly do velké garáže, kde je už vylita nová
vysoce-zátěžová podlaha. Také kotelna už má osazeny nové kotle a rozvody tepla jsou víceméně hotovy.
Zbývá tak jen provést veškeré dokončovací práce,
osadit kliky na dveřích a doladit veškeré detaily a stavba může být předána našim hasičům, kteří se již jistojistě těší na nové prostory.

• Další velkou akcí je výstavba zasněžování ve skiareálu v Guntramovicích, která začala na jaře a během července se povedlo dokončit nízkotlaké potrubí
od vodní nádrže u hasičárny až na kopec. Kompletně
hotové je také vysokotlaké rozvody vody a vzduchu
přímo na svahu, kde jsou osazeny také všechny tzv.
hydroboxy, ke kterým se budou připojovat sněžná děla
a tyče. Nyní se začíná stavět vyrovnávací nádrž ve
svahu, která bude sloužit jako další zásobárna vody
pro zasněžování. Zde se práce o něco zdržely, kvůli statickým posudkům na založení hráze, ale podle
všeho by nemělo jít o nijak velké zdržení a stále předpokládáme, že letošní sezónu bychom již měli spustit s umělým sněhem. Jak jsem již uváděl v minulém
zpravodaji, trafostanice je dokončena a zde čekáme
jen na připojení od ČEZu. V červenci proběhlo výběrové řízení na dodavatele 2 ks sněžných děl a 5 ks
zasněžovacích tyčí, byly osloveny tři firmy, a nakonec
se nám podařilo vysoutěžit zařízení od špičkového výrobce TechnoAlpin s výslednou cenou 1,08 mil. Kč, což
je o 400 tis. méně, než byl předpoklad, se kterým jsme
šli do soutěže. Je to velmi dobrá zpráva, že se stále
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daří soutěžit téměř 30 % pod cenou, tím spíše v dnešní
nejisté době zdražování.
• V červenci také proběhla výměna sloupů a elektrického vedení v horní části Starých Oldřůvek. Celkem bylo vyměněno 15 sloupů, které byly na konci
své životnosti a došlo k převěšení svítidel veřejného
osvětlení a také rozhlasu. Celou akci pro ČEZ realizo-

vala společnost MSEM a během dvou týdnů bylo vše
hotovo. Vzhledem k tomu, že se při demontáži a zpětné montáži poněkud mohla změnit pozice svítidel VO,
prosíme o občany o informaci, pokud světla nesvítí tak,
jak by měla, abychom mohli provést nápravu. Podobně
je to i s rozhlasem, kde jsme byli nuceni z důvodu delší
odstávky vyměnit hlavní baterii, ale již by mělo být vše
v pořádku a rozhlas by měl být plně funkční.
• V horní části ve Starých Oldřůvkách jsme také provedli
čištění příkopů a koryta potoka, které už bylo z velké
části zaneseno. Za dobře odvedenou práci patří velký
dík pracovníkům firmy Zdeňka Foltýna, kteří toto bagrování a odvoz nánosů provedli.
Ing. Pavel Jílek, místostarosta města

Rada města
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na
území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17 (cizí stání občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici na sekretariátu vedení
města, Halaškovo náměstí 2, Budišov n/Budišovkou.
67. jednání RM dne 16. května 2022
(přítomno všech 5 členů rady města,
další přítomní: MěÚ – Ing. Hana Dlouhá,
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
• schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 05171961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
České republiky a pověřuje starostu města podpisem;
• schvaluje zápis do kroniky města za rok 2020;
• schvaluje přidělení bytu č. 2, kategorie A, o velikosti
1 + 1, na ulici ČSA č. p. 307 v Budišově nad Budišovkou,

p. J. M. s nájemní smlouvou uzavřenou od 17. 5. 2022
na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku;
• schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV–12–8023173/2, Guntramovice, p. č. 108/3, rozš.
kNN pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s. spočívající
v zajištění práv oprávněného umístit, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy, provádět obnovu,
výměnu a modernizaci; věcným břemenem bude zatížen pozemek ppč. 110 a 7, k. ú. Guntramovice; věcné
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břemeno se bude zřizovat za jednorázovou náhradu
ve výši 2 000 Kč a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy;
• schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IP–12–8026488/VB01 Podlesí nad Odrou, p. č.
50/1, příp. NN pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s.
spočívající v zajištění práv oprávněného umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy, provádět obnovu, výměnu a modernizaci; věcným břemenem bude zatížen pozemek ppč. 2268/29, k.
ú. Podlesí nad Odrou; věcné břemeno se bude zřizovat
za jednorázovou náhradu ve výši 1 500 Kč + DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
• doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemků z majetku města k. ú. Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 4740 ost. plocha o výměře 281 m2 p. D. R. za
kupní cenu ve výši 300 Kč/m2;
• doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemků z majetku města k. ú. Podlesí nad Odrou:
parcela č. 5/1 ostatní plocha část o výměře cca 120 m2
p. L. a S. Š. za kupní cenu 130 Kč/m2;
• schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo schválené
12. 4. 2021 mezi městem Budišov nad Budišovkou a p.
Lumírem Moučkou, Kunčice 200, 569 24 Kunčice;
• bere na vědomí stav rozpracovanosti PD na akci „Muzeum břidlice v podzemním lomu Jezerní důl“;
• schvaluje výsledek opakované veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek na akci „Příroda, kultura, vesmír –
po stopách rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu
Silesia“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
o dílo s vítězným uchazečem firmou NORETO s.r.o.,
Jedousovice 334, 533 61 Choltice;
• schvaluje výši dotací na úhradu neinvestičních výdajů
na činnost neziskovým organizacím od 1. 1. 2022 do
30. 11. 2022 ve smyslu zákona o obcích dle přiloženého materiálu (vč. příspěvku Klubu důchodců) a pověřuje starostu města podpisem smluv;
• doporučuje zastupitelstvu města schválit neinvestiční dotaci na činnost od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 ve
výši 120 000 Kč neziskové organizace TJ Spartak z. s.
Budišov nad Budišovkou a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy;
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 22 pro rok 2022 na
straně příjmů a výdajů rozpočtu ve výši 1 179 402,61 Kč:
○ v příjmové části rozpočtu
0000 – 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery
ze SR (bez ÚZ)
- 1 134 426,91 Kč
0000 – 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery
ze SR
+ 1 134 426,91 Kč
○ ve výdajové části rozpočtu
3293 – 5336 – Neinvest. transfery zřízeným přísp.
org. (ZŠ, bez ÚZ)
- 531 184 Kč
3293 – 5336 – Neinvest. transfery zřízeným přísp.
org. (ZŠ)
+ 531 184 Kč
3293 – 5336 – Neinvest. transfery zřízeným přísp.
org. (MŠ, bez ÚZ)
- 368 330 Kč
3293 – 5336 – Neinvest. transfery zřízeným přísp.
org. (MŠ)
+ 368 330 Kč
3293 – 5909 – Ostatní neinvest. výdaje j. n. (město)			
- 234 912,91 Kč
3293 – 5909 – Ostatní nein. výdaje j. n. (5% spo-
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- 44 975,70 Kč
3293 – 5336 – Neinvest. transfery zřízeným přísp.
org. (ZŠ)
+ 26 559,20 Kč
3293 – 5336 – Neinvest. transfery zřízeným přísp.
org. (MŠ)
+ 18 416,50 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 23 pro rok 2022
na straně příjmů a výdajů rozpočtu ve výši 190 920 Kč:
○ v příjmové části rozpočtu
0000 – 1122 – DPPO za obce
+ 190 920 Kč
○ ve výdajové části rozpočtu
6399 – 5365 – Platby daní a poplatků krajům, obcím
a st. fondům
+ 190 920 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 24 pro rok 2022 v tř.
8 financování a výdajů rozpočtu ve výši 3 000 000 Kč:
○ tř. 8 – Financování
0000 – 8115 – Změna stavu bank. účtů 3 000 000 Kč
○ ve výdajové části rozpočtu
6310 – 5362 – DPH
600 000 Kč
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva 2 400 000 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 25 pro rok 2022 na
straně příjmů a výdajů rozpočtu ve výši 1 567 848,72 Kč:
○ v příjmové části rozpočtu
0000 – 4222 – Invest. přijaté transfery od krajů (bez
ÚZ)
- 1 567 848,72 Kč
0000 – 4222 – Invest. přijaté transfery od krajů (ÚZ
212)
+ 1 567 848,72 Kč
○ ve výdajové části rozpočtu
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby (stavebnictví –
bez ÚZ)
- 1 567 848,72 Kč
5512 – 6121 – Budovy, haly a stavby (požární ochrana – s ÚZ 212)
+ 1 567 848,72 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 26 na rok 2022 ve
výdajové části ve výši 35 000 Kč:
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva - 35 000 Kč
3713 – 6371 – Investiční transfery obyvatelstvu
					
+ 30 000 Kč
6221 – 5162 – Služby telekom. A radiokomunikací
					
+ 5 000 Kč
doporučuje zastupitelstvu města schválit OZV
č. 1/2022 O nočním klidu;
doporučuje zastupitelstvu města schválit OZV
č. 2/2022 O regulaci hlučných činností;
doporučuje zastupitelstvu města odvolat z funkce vedoucího strážníka městské policie Budišov nad Budišovkou p. Jaroslava Grečmala;
doporučuje zastupitelstvu města jmenovat do funkce
vedoucího strážníka městské policie Budišov nad Budišovkou p. Jaroslava Stadlera;
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 27 pro rok 2022
ve výdajové části rozpočtu města ve výši 157 700 Kč:
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva - 157 700 Kč
4349 – 5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru
					
+ 27 000 Kč
4349 – 5031 – Povinné pojištění na veřejn. zdravot.
pojojištění
+ 9 700 Kč
4349 – 5022 – Ostatní osobní výdaje
+ 9 000 Kč
4349 – 5424 – Náhrady mezd v době nemoci
					
+ 4 000 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 28 pro rok 2022
ve výdajové části rozpočtu ve výši 10 000 Kč:
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby
- 10 000 Kč
3412 – 6121 – Budovy, haly a stavby
+ 10 000 Kč
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68. jednání RM dne 1. června 2022
obnovu, výměnu a modernizaci, věcným břemenem
(přítomni 4 členové rady města, omluvena: Mgr. Ivana
bude zatížen pozemek parc. č. 1201, 1228 a 1229, k.
Tomandlová,
ú. Guntramovice, věcné břemeno se bude zřizovat ze
další přítomní: MěÚ – Ing. Hana Dlouhá,
jednorázovou náhradu ve výši 2 000 Kč + DPH a povějednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
řuje starostu města podpisem smlouvy;
• schvaluje Smlouvu o připojení odběrného elektrické- • doporučuje zastupitelstvu města schválit přiložené
ho zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny
návrhy Smluv o výpůjčce uzavřené mezi:
0,4 kV (NN) – zasněžování SKI areálu;
Městem Budišov nad Budišovkou, IČO 00299898, DIČ
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 29 pro rok 2022
CZ00299898, se sídlem Halaškovo náměstí 2, 747 87
ve výdajové části rozpočtu ve výši 8 500 000 Kč:
Budišov nad Budišovkou, zastoupené starostou Ing.
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby (stavebnictví)				
Patrikem Schrammem – půjčitel a
- 8 500 000 Kč
- Základní školou Budišov nad Budišovkou, okres
5512 – 6121 – Budovy, haly a stavby (požární ochraOpava, příspěvková organizace, se sídlem Halašna)
+ 8 500 000 Kč
kovo náměstí 178, 747 87 Budišov nad Budišovkou,
IČO 71002529, zastoupenou ředitelkou Mgr. Natálii
69. jednání RM dne 13. června 2022
Jaššovou – vypůjčitel;
(přítomno všech 5 členů rady města,
- Střediskem volného času, příspěvková organizace,
další přítomní: MěÚ – Miroslava Zatloukalová, Ing. Hana
se sídlem Československé armády 325, 747 87 BuDlouhá
dišov nad Budišovkou, IČO 72553669, zastoupené
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
ředitelem Bc. Josefem Poljakem – vypůjčitel;
• doporučuje zastupitelstvu města schválit převod po- Mateřskou školou Budišov nad Budišovkou, okres
zemků z majetku města v k. ú. Budišov nad Budišovkou:
Opava, příspěvková organizace, se sídlem Českoparcela č. 822 zast. plocha o výměře 30 m2 p. J. H. za
slovenské armády 485, 747 87 Budišov nad Budikupní cenu 340 Kč/m2
šovkou, IČO 71002537, zastoupenou ředitelkou Mgr.
parcela č. 825 zast. plocha o výměře 23 m2 p. L. O. za
Simonou Novotnou – vypůjčitel
kupní cenu 340 Kč/m2
a pověřuje starostu města podpisem smluv;
• schvaluje zveřejnění záměru města na převod po- • schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. ERS –
zemků z majetku města k. ú. Podlesí nad Odrou:
CZ/2021/2866 o financování mikroprojektu typu B/C
parcela č. 2263/19 ost. plocha část o výměře cca 200 m2
realizovaného v rámci „Fondu mikroprojektů 2014 –
• schvaluje zveřejnění záměru města na propachtování
2020 v Euroregionu Silesia“ v programu Interreg V –
pozemků v majetku města k. ú. Budišov nad BudišovA Česká republika – Polsko a pověřuje starostu města
kou:
podpisem smlouvy;
parcela č. 950/3 trvalý travnatý porost o výměře 7 907 m2 • schvaluje výsledek veřejné zakázky malého rozsahu
parcela č. 3162/2 lesní pozemek část o výměře cca 10 m2
na stavební práce na akci „Stavební úpravy fasády č.
• schvaluje zveřejnění záměru města na pronájem hop. 2 v Budišově nad Budišovkou“ a pověřuje starostu
nitby „Městský les“ o výměře 998,47 ha;
města podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchaze• schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – slučem firmou DUO STAV, s.r.o., U lučního mlýna 044/12,
žebnosti č. IV–12–80119970/VB03, Budišov nad Budi747 05 Opava, IČO 25357522;
šovkou, p. č. 4355, NN pro oprávněného ČEZ Distribu- • schvaluje odměnu pro ředitelku základní školy Mgr.
ce, a. s. spočívající v zajištění práv oprávněného umístit,
Natálii Jaššové a ředitelku mateřské školy Mgr. Simoprovozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční
ně Novotné dle předloženého materiálu;
soustavy, provádět obnovu, výměnu a modernizaci, věc- • neschvaluje poskytnutí daru Zdravotnímu klaunu,
ným břemenem bude zatížen pozemek parc. č. 4355,
o.p.s.;
k. ú. Budišov nad Budišovkou, věcné břemeno se bude • doporučuje zastupitelstvu města schválení účetní zázřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 2 000 Kč
věrky města Budišov nad Budišovkou k 31. 12. 2021
+ DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
dle přiložených dokumentů jejich součástí jsou:
• schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – slu1) Účetní závěrka k 31. 12. 2021 – Rozvaha, Výkaz
žebnosti č. IP–12–8020398/VB001, Budišov nad Buzisku a ztráty, Příloha
dišovkou, č. d. 680, kNN pro oprávněného ČEZ Dis2) Zpráva o provedené inventarizaci majetku a závaztribuce, a. s. spočívající v zajištění práv oprávněného
ků k 31. 12. 2021 včetně návrhů na vyřazení (schváumístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení dislena usnesením rady města dne 11. 4. 2021)
tribuční soustavy, provádět obnovu, výměnu a moder3) Zpráva o výsledku finanční kontroly města Budišov
nizaci, věcným břemenem bude zatížen pozemek ppč.
nad Budišovkou za rok 2021;
3616, 3568/5 a st. 1066, k. ú. Budišov nad Budišov- • schvaluje výsledek hospodaření (mezitímní účetní zákou, věcné břemeno se bude zřizovat za jednorázovou
věrku) města Budišov nad Budišovkou a zřízených přínáhradu ve výši 2 000 Kč + DPH a pověřuje starostu
spěvkových organizací (MŠ, ZŠ, TS, ND) k 31. 3. 2022;
města podpisem smlouvy;
• schvaluje jako jediný společník výsledek hospodaření
• schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zříobchodní společnosti Lesy Budišov nad Budišovkou,
zení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
s.r.o. k 31. 3. 2022;
pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s. spočívající v za- • schvaluje jako jediný společník výsledek hospodaření
jištění práv oprávněného umístit, provozovat, opravoobchodní společnosti TeSport Budišov nad Budišovvat a udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět
kou, s.r.o. k 31. 3. 2022;
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• doporučuje zastupitelstvu města schválit vyúčtování neinvestiční dotace na provoz sportovní haly dle
smlouvy o poskytnutí dotace na kompenzaci nákladů
veřejné služby za období 1 – 12/2021;
• bere na vědomí zprávu likvidační komise a předložené doklady k likvidaci majetku města Budišov nad Budišovkou na základě provedené inventarizace majetku
a závazků k 31. 12. 2021;
• bere na vědomí zprávu likvidační komise a předložené doklady k likvidaci majetku zřízených příspěvkových organizací (ZŠ, SVČ a TS) na základě provedené
inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2021;
• doporučuje zastupitelstvu města schválit zprávu
o činnosti finančního výboru zastupitelstva města za
rok 2021 dle přiloženého materiálu;
• doporučuje zastupitelstvu města schválit plán činnosti
finančního výboru zastupitelstva města na rok 2022 dle
přiloženého materiálu;
• doporučuje zastupitelstvu města schválit zprávu
o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města za
rok 2021 dle přiloženého materiálu;
• doporučuje zastupitelstvu města schválit plán činností
kontrolního výboru zastupitelstva města na rok 2022
dle přiloženého materiálu;
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 30 pro rok 2022
na straně příjmů rozpočtu ve výši 316 000 Kč:
0000 – 4222 – Invest. přijaté transfery od krajů
+ 316 000 Kč
3233 – 6121 – Budovy, haly a stavby + 316 000 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 31 pro rok 2022
na straně příjmů a výdajů rozpočtu ve výši 124 750 Kč:
○ v příjmové části rozpočtu
4122 – Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR (EP)
					
+ 74 000 Kč
4222 – Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR (NP)
					
+ 50 750 Kč
○ ve výdajové části rozpočtu
3233 – 5336 – Neinv. transfery zřízeným PO (neinv.
část)
+ 74 000 Kč
3233 – 6356 – Neinv. transfery zřízeným PO (inv.
část)
+ 50 750 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 32 pro rok 2022 na
straně příjmů a výdajů rozpočtu ve výši 517 808,60 Kč:
○ v příjmové části rozpočtu
2169 – 3129 – Ostatní invest. příjmy j. n.
					
+ 517 808,60 Kč
○ ve výdajové části rozpočtu
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby
					
+ 517 808,60 Kč
• schvaluje převod technického zhodnocení svěřeného
majetku Technickým službám města Budišov nad Budišovkou, týkající se rekonstrukce sociálního zařízení
v Autokempu Budišov nad Budišovkou, financovaného z dotace Moravskoslezského kraje se spoluúčastí města Budišov nad Budišovkou, v účetní hodnotě
389 892 Kč;
• doporučuje zastupitelstvu města schválit převod
herních prvků (dle přílohy) v celkové účetní hodnotě
168 874,86 Kč, financovaných z dotace Moravskoslezského kraje se spoluúčastí města Budišov nad Budišovkou v roce 2021 do správy, jako majetek svěřený,
Technickým službám města Budišov nad Budišovkou;
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• doporučuje zastupitelstvu města schválit opatření
k nápravě zjištěných chyb a nedostatků vyplývajících
ze Zprávy o přezkoumání hospodaření ÚSC města Budišov nad Budišovkou za rok 2021 uvedených v příloze
tohoto usnesení;
• schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč na pořízení nového kotle pro p. M. W. a pověřuje starostu
města k podpisu „Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
dotace“;
• schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč na pořízení nového kotle pro p. R. M. a pověřuje starostu města
k podpisu „Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace“;
• schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč na pořízení nového kotle pro p. J. P. a pověřuje starostu města
k podpisu „Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace“;
• doporučuje zastupitelstvu města schválit převod majetku města z výpůjčky do správy příspěvkové organizaci Střediska volného času Budišov nad Budišovkou,
p. o. v celkové hodnotě 1 452 517,10 Kč (DDHM ve
výši 906 810 Kč a DHM ve výši 545 707,10 Kč), který
byl předmětem smlouvy o výpůjčce (dotačního titulu
projektu „Pojďme společně za kulturou“) dle přiloženého inventurního soupisu;
• doporučuje zastupitelstvu města schválit převod majetku města z výpůjčky do správy Středisku volného
času Budišov nad Budišovkou, p. o. v celkové hodnotě
445 711,06 Kč (DHM), který byl předmětem smlouvy
o výpůjčce (dotačního titulu projektu „Spojme se rýchlo
a moderně“) dle přiloženého inventurního soupisu;
• doporučuje zastupitelstvu města trvat na svém usnesení č. 4/23Z/2022 ze dne 2. 2. 2022 ve znění:
Zastupitelstvo města Budišov nad Budišovkou schvaluje převod pozemků z majetku města k. ú. Guntramovice:
parcela č. 105, 109 a 104 ostatní plochy část o výměře cca
400 m2 p. J. H. za kupní cenu ve výši 380 Kč/m2 + DPH;
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 33 pro rok 2022
na straně příjmů a výdajů ve výši 30 538,61 Kč:
○ v příjmové části rozpočtu
0000 – 4216 – Ostatní invest. přijaté transfery ze SR
(s ÚZ)
+ 30 538,61 Kč
○ ve výdajové části rozpočtu
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby + 30 538,61 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 34 pro rok 2022
na straně příjmů a výdajů rozpočtu města ve výši
50 000 Kč (ÚZ 211):
○ v příjmové části rozpočtu
0000 – 4122 – Neinvest. přijaté transfery od krajů
					
+ 50 000 Kč
○ ve výdajové části rozpočtu
5512 – 5021 – Ostatní osobní výdaje
+ 50 000 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 35 pro rok 2022
na straně příjmů a výdajů rozpočtu města ve výši
146 582 Kč:
○ v příjmové části rozpočtu
0000 – 1334 – Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
zem. půd. fondu
+ 2 000 Kč
3613 – 2111 – Příjmy z poskyt. služeb a výrobků
					
+ 135 000 Kč
3613 – 2322 – Příjmy pojistného plnění + 9 582 Kč
○ ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
					
+ 146 582 Kč
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• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 36 pro rok 2022
na straně výdajů ve výši 3 093 782,64 Kč:
2212 – 6121 – Budovy, haly a stavby (místní komunikace)
- 3 093 782,64 Kč
3631 – 6121 – Budovy, haly a stavby (veřejné osvětlení)
+ 3 093 782,64 Kč
• schvaluje na základě usnesení Zastupitelstva města
Budišov nad Budišovkou č. 5/25Z/2022 ze dne 1. 6.
2022 úpravu rozpočtu města č. 37 pro rok 2022 v části

rozpočtu tř. 8 – Financování a v účtové skupině 45 –
Dlouhodobé závazky (451 0660 – 2169 – 6121 – 201
– 201) ve výši 13 500 000 Kč:
○ tř. 8 – Financování
0000 – 8123 – Dlouhodobé přijaté úvěrové prostředky
+ 13 500 000 Kč
○ ve výdajové části rozpočtu
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby (stavebnictví)
					
+ 13 500 000 Kč

Zastupitelstvo
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na
území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17 (cizí stání občané, kteří jsou v obci hlášeni
k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici na sekretariátu vedení města, Halaškovo náměstí 2, Budišov nad Budišovkou.
26. zastupitelstvo města konané dne 30. června 2022
(přítomno: 9 členů zastupitelstva města;
omluveni: Ing. Pavel Brodský – příchod 16:28, MUDr.
Zdeněk Flatanovský, Ing. Rostislav Kyncl, MUDr. Věra
Mikulíková, Vojtěch Mitický, Roman Pecník, Desanka
Sekerková;
další přítomní: MěÚ – Ing. Jana Modelská, Miroslava Zatloukalová, Ing. Hana Dlouhá; veřejnost – Eduard Sova;
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 Bc. Josefa Poljaka a Aloise Bečicu;
(8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• jmenuje ověřovatele zápisu Ing. Františka Vrchoveckého a Mgr. Natálii Jaššovou;
• bere na vědomí zprávu o odpadovém hospodářství za
rok 2021;
(8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje převod pozemků z majetku města k. ú. Budišov nad Budišovkou:
parcela č. st. 822 zast. plocha o výměře 30 m 2 p. J. H.
za kupní cenu 340 Kč/m2
parcela č. st. 825 zast. plocha o výměře 23 m2 p. L. O.
za kupní cenu 340 Kč/m2 a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy;
(8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje převod pozemků z majetku města k. ú. Podlesí nad Odrou:
parcela č. 2263/19 ostatní plocha část o výměře cca 50
m2 p. Z. B. za kupní cenu 90 Kč/m2 a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy;
(8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje výkup pozemku do majetku města k. ú.
Podlesí nad Odrou:
parcela č. 271/1 ostatní plocha dle GP nově označena
jako parc. č. 271/5 o výměře 14 m2 od p. Z. B. za kupní
cenu 320 Kč/m2 a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy;
(8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje výkup pozemku do majetku města k. ú.
Guntramovice:

parcela č. 591 ostatní plocha část o výměře cca 80 m2
a část parc. č. 542 ostatní plochy o výměře cca 10 m2
od p. L. H. za kupní cenu ve výši 80 Kč/m2;
(8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• trvá na svém usnesení č. 4/23Z/2022 ze dne 2. 2.
2022 ve znění:
Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemků
z majetku města k. ú. Guntramovice:
parcela č. 105, 190 a 104 ostatní plochy části o výměře cca
400 m2 p. J. H. za kupní cenu ve výši 380 Kč/m2 + DPH;
(8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje přiložené návrhy Smluv o výpůjčce uzavřené mezi:
Městem Budišov nad Budišovkou, IČO 00299898, se
sídlem Halaškovo náměstí 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou, zastoupené starostou města Ing. Patrikem
Schrammem – půjčitel a
- Základní školou Budišov nad Budišovkou, okres
Opava, p.o., se sídlem Halaškovo náměstí 178, 747
87 Budišov nad Budišovkou, IČO 71002529, zastoupenou ředitelkou Mgr. Natálii Jaššovou – vypůjčitel
- Střediskem volného času Budišov nad Budišovkou,
p.o. se sídlem Československé armády 325, 747 87
Budišov nad Budišovkou, IČO 72553669 zastoupené
ředitelem Bc. Josefem Poljakem – vypůjčitel
- Mateřskou školou Budišov nad Budišovkou, okres
Opava, p.o. se sídlem Československé armády 485,
747 87 Budišov nad Budišovkou, IČO 71002538, zastoupenou Mgr. Simonou Novotnou – vypůjčitel
a pověřuje starostu města podpisem smluv;
(8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje účetní závěrku města Budišov nad Budišovkou k 31. 12. 2021 dle přiložených dokumentů jejichž
součástí jsou:
1) účetní závěrka k 31.12.2021 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha
2) Zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2021 včetně návrhů na vyřazení (schválena usnesením rady města dne 11. 4. 2022)
3) Zpráva o výsledku finanční kontroly města Budišov
nad Budišovkou za rok 2021;
(8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
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• schvaluje Závěrečný účet města za rok 2021 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením města za rok
2021;
(8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021 s výhradami (v bodu B zprávy) na
základě nichž přijme územně samosprávný celek opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků;
(8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků vyplývajících ze Zprávy o přezkoumání hospodaření ÚSC města Budišov nad Budišovkou za rok
2021 uvedených v příloze tohoto usnesení;
(8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje převod herních prvků (dle přílohy) v celkové
účetní hodnotě 168 874,86 Kč, financovaných z dotace Moravskoslezského kraje se spoluúčastí města
Budišov nad Budišovkou v roce 2021 do správy Technickým službám města Budišov nad Budišovkou, jako
majetek svěřený;
(8 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;
(8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje vyúčtování neinvestiční dotace na provoz
sportovní haly dle smlouvy o poskytnutí dotace na
kompenzaci nákladů veřejné služby a dodatku č. 7 za
období 1-12/2021;
(8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje převod majetku města z výpůjčky do správy, jako majetek svěřený, příspěvkové organizace
Středisko volného času Budišov nad Budišovkou, p.o.
v celkové hodnotě 1 452 517,10 Kč (DDHM ve výši
906 810 Kč a DHM ve výši 545 707,10 Kč), který byl
předmětem smlouvy o výpůjčce (dotačního titulu projektu „Pojďme společně za kulturou“) dle přiloženého
inventurního soupisu;
(8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
• schvaluje převod majetku města z výpůjčky do správy, jako majetek svěřený příspěvkové organizaci Středisko volného času Budišov nad Budišovkou, p.o.
v celkové hodnotě 445 711,06 Kč (DHM), který byl
předmětem smlouvy o výpůjčce (dotačního titulu projektu „Spojme se rýchlo a moderně“) dle přiloženého

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

inventurního soupisu;
(8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
schvaluje neinvestiční dotaci neziskové organizaci TJ
Spartak, z. s. Budišov nad Budišovkou na úhradu nákladů na činnosti od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 ve výši
120 000 Kč;
(8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
na úhradu výdajů na činnost TJ Spartak Budišov nad
Budišovkou, z. s. dle předchozího bodu tohoto usnesení a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu výdajů na činnost dle předchozího bodu tohoto usnesení;
(8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
schvaluje zprávu o činnosti finančního výboru zastupitelstva města za rok 2021 dle přiloženého materiálu;
(8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
schvaluje plán činnosti finančního výboru zastupitelstva města na rok 2022 dle přiloženého materiálu;
(8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
schvaluje zprávu o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města za rok 2021 dle přiloženého materiálu;
(8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
schvaluje plán činností kontrolního výboru zastupitelstva města na rok 2022 dle přiloženého materiálu;
(8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
Ing. Pavel Brodský se omlouvá za pozdní příchod
Zrušuje ve smyslu § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů účelový peněžní fond – Fond rozvoje bydlení města Budišov nad Budišovkou;
(9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
schvaluje počet volených zastupitelů pro nové volební
období v počtu 15;
(9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
schvaluje dar od společnosti WOMEN FOR WOMEN,
o.p.s. v I. etapě pro školní rok 2022–2023 ve výši
112 860 Kč pro období od 1. 9. do 31. 12. 2022;
(1 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
schvaluje dar od společnosti WOMEN FOR WOMEN,
o.p.s. v II. etapě pro školní rok 2022–2023 ve výši
175 230 Kč pro období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2022;
(9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 20 pro p. K. H. a pověřuje
starostu města podpisem dodatku.
(9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

Volby 2022
Čtyři roky uběhly jako voda a opět tady máme komunální
volby, které proběhnou 23. – 24. září 2022. V letošním
roce se komunální volby spojí se senátními, které budou
s největší pravděpodobností dvoukolové.
Jak volit?
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
S úřední obálkou a hlasovacím lístkem vstoupí volič do
prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen v dané obci,
je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. V Budišově nad
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Budišovkou je počet zastupitelů 15.
Úřední obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou
od sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby do zastupitelstev obcí jsou barvy šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu jsou
barvy žluté.
Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených
způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před
názvem volební strany pouze jednu volební stranu.

BUDIŠOV SKÝ ZP RAVODAJ

Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem
toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů,
kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
3. Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta
další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran.
V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle
pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům,
kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.
Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje
již v této volební straně konkrétní kandidáty. K označení
kandidátů u této volební strany se v takovém případě
nepřihlíží.
Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný.
Při souběhu voleb musí být hlasovací lístek vložen do
úřední obálky téže barvy, jinak je hlas voliče neplatný.
Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na
předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední
obálky.
Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.
S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tě-

lesnou vadu, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru
pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, ne však
člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho
upravit a vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
U komunálních voleb do zastupitelstev obcí se nevydává voličský průkaz!
Volební okrsky
Jako v letech minulých budou v Budišově nad Budišovkou 2 volební okrsky. U prvního okrsku dochází ke změně
z důvodu rekonstrukce hasičské zbrojnice. Volit se nyní
bude v bývalém DESKÁČI u Domova Letokruhy. Z dob
minulých víme, že přístup do volební místnosti na hasičárně nebyl úplně nejlepší, a tak doufáme, že tato změna
bude pro voliče vítaná, ať už bezbariérovým přístupem
či krásně zrekonstruovanou místností. Druhý okrsek je
umístěn v kulturním domě. V místních částech zůstává
vše při starém: Staré Oldřůvky – hospoda, Podlesí nad
Odrou – Ranč u Huťů, Guntramovice – bývalá škola.
Přenosná volební urna
Tak jako každý rok i letos budou přichystány přenosné
volební urny. Pokud se ze zdravotních důvodů (nepočítá se karanténa z důvodu onemocnění COVID 19) nebudete moci dostavit do volební místnosti, obraťte se
na paní Marii Stránskou, DiS., která má na starosti organizaci voleb. Telefonní kontakt je 556 312 030 nebo
e-mailem m.stranska.mu@budisovnb.cz.
Marie Stránská, DiS.,
referent finančního a správního odboru

Dokončení realizace pozemkových úprav
V Budišově nad Budišovkou, Podlesí a Starých Oldřůvkách proběhla částečná realizace tzv. komplexních
pozemkových úprav. Řádně zkolaudována byla vodní
díla a polní cesty MěÚ ve Vítkově. Zimní počasí zapříčinilo posun stavby do konce května 2022. Investorem této
nákladné akce byl Státní pozemkový úřad a realizační
firmou byl STRABAG. Celková investice činila cca 44 mil.
korun. Pozemkové úpravy se realizovaly na městských
pozemcích a během léta vše bude papírově i fyzicky předáno městu. Podstatné je, že nás to nestálo ani korunu,
a budeme doufat, že se v dalších letech najdou finance

na pokračování pozemkových úprav, které jsou vyprojektované a povolené.
Již jsem o tom psal, pro připomenutí: byly zrekonstruovány polní cesty Podlesí – Staré Oldřůvky, dále od teletníku
k Hubertkovi včetně výsadby stromů a odvodnění. Součástí komplexních pozemkových úprav byla také vodní
díla – 3 nové tůně, které byly vybudovány u Podlesí. Ve
Starých Oldřůvkách je již hotová tzv. protierozní mez,
která opět stahuje vodu z polí do potoka.
Asi nejvíce viditelným vodním dílem je zrealizovaný záchytný a svodný průleh. Záchytný průleh je hotový od

11

BUDIŠOV SKÝ ZP RAVODAJ

cesty k Hubertkovi (nebo rozhledně) vlevo po poli směrem ke Dvorecké ulici. Záchytný průleh je před zaústěním do propustku na Dvorecké opevněn lomovým kamenem. Vlevo od Dvorecké cesty je dokončen svodný průleh, který svádí veškerou vodu v břehu do potoka. Zde

byly vytvořeny kamenné stupně, aby voda nevymlela
koryto. Ti, co chodí na procházky po Dvorecké, si tohoto
díla jistě všimli. Pozemkové úpravy mají svůj význam a je
jednoznačně dobře, že jejich část byla provedena.
Ing. Patrik Schramm, starosta města

Upozornění na konec lhůt splatnosti místních poplatků
Vážení občané,
chtěli bychom Vás upozornit na lhůty splatnosti místních
poplatků:
a) místní poplatek ze psů - splatný do 30. 6. 2022,
b) místní poplatek za odpady - splatný do 31. 8. 2022,
c) pronajatý pozemek - splatný do 31. 3. 2022.
Vzhledem k rostoucím nákladům na rozesílání složenek
odbory jejich zasílání zrušily. Proto Vás chceme touto
cestou upozornit, abyste poštovní poukázku neočekáva-

li a sami se postarali o úhradu příslušné částky. Pokud
neznáte její výši nebo číslo účtu, na který je třeba úhradu poukázat, zavolejte na finanční a správní odbor tel.
556 312 035 a odbor bytového hospodářství 556 312 045,
nebo se dostavte osobně. Rádi Vám vše sdělíme.
Zároveň Vám sdělujeme, že od července je již možné
platit kartou, ale pouze v pokladně bytového hospodářství Partyzánská 229 (spodní úřad).
Monika Tóthová, Odbor finanční a správní

Muzeum břidlice v podzemním lomu „Jezerní důl“
Na konci června letošního roku byla završena 18měsíční
práce na projektové dokumentaci na zpřístupnění Jezerního dolu. Projekt s názvem Muzeum břidlice v podzemním
lomu „Jezerní důl“ byl spolufinancován z prostředků
Moravskoslezského kraje dotací ve výši 318 000 Kč.
Celkové náklady na vypracování projektové dokumentace
byly 530 000 Kč. Zpracovatelem byl pan Lumír Moučka.
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Cílem předkládaného projektu je zhotovení komplexní
projektové dokumentace v šesti paré + jednom elektronickém vyhotovení v rozsahu pro stavební povolení včetně
všech potřebných průzkumů, studií, analýz a položkových
rozpočtů ke stavebnímu záměru Muzeum břidlice v podzemním lomu „Jezerní důl“. Tento stavební záměr je situován na parcely č. 490/2 a 489/2 v k. ú. Nové Oldřůvky,
jež spadají pod území Budišova nad Budišovkou (žadatel o dotaci). Vlastníkem obou dotčených parcel je město
Budišov nad Budišovkou. Zhotovená dokumentace bude
sloužit jako podklad pro podání žádosti o dotaci v rámci
národních či evropských dotačních titulů na podporu realizace plánovaného záměru. Projektová dokumentace, na
kterou byla žádána podpora, je členěna na čtyři stavební
objekty SO01 - jáma č. 1, SO02 - jáma č. 2, SO03 - štola
a SO04 - odstavná plocha, parkoviště, ke každému z nich
je vypracován položkový rozpočet v takovém rozsahu,
aby bylo možné podle něj zadat veřejnou zakázku na realizaci stavebního záměru. Plánovaný záměr Muzeum břidlice v podzemním lomu „Jezerní důl“ plynule navazuje na
pilotní turistický projekt města Budišova nad Budišovkou
Krajinu břidlice, jejíž součástí je již dlouhodobě fungující
(od r. 1996) a v rámci republiky ojedinělé Muzeum břidlice
v Budišově nad Budišovkou, dále Naučná břidlicová stezka, která je rozšířenou přírodní expozicí Muzea břidlice
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a dokumentuje historii fotografiemi, nářadím, vzorky, výrobky a dalšími reáliemi z období těžby. V letošním roce
je Krajina břidlice doplněna také o Naučnou stezku k Jezernímu dolu.
Zprovozněním podzemního díla Jezerního dolu v budoucnu v rámci Muzea břidlice dojde k vytvoření turistické
aktivity s vysokou atraktivitou, která nemá v celém Moravskoslezském kraji obdobu. Cílem projektu je navázat na
již existující prvky Krajiny břidlice (Muzeum, Naučné stezky) a zpřístupnit občanům města, návštěvníkům z okol-

ních měst a turistům z celé republiky jedinečné důlní dílo,
které bude vyhledáváno pro několik možností využití:
1) podzemní turistická atrakce s významným naučným
přesahem - vstup jámou po točitém schodišti, průjezd Jezerním dolem na lodičkách s prohlídkou předmětů a způsobů těžby, výstup obnoveným ústím lomu,
2) výcvikové centrum potápěčů - výcvikové pobyty potápěčů v prostředí jeskynního potápění při zachování bezpečné otevřené hladiny.
Ing. Patrik Schramm, starosta města

Pumptrackový cyklookruh Budišov nad Budišovkou
Během měsíce června byla dokončena realizace
pumptrackové dráhy za sportovní halou. Byla tak zrealizována I. část SportParkuBnB. Projekt „Pumptrackový
cyklookruh Budišov nad Budišovkou“ byl spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje dotací
ve výši 1,37 mil. Kč v rámci
programu Podpora rozvoje
cykloturistiky
v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+.
Celkové náklady činily 1,7 mil. Kč. Cílem projektu bylo
vybudování asfaltového pumptrackového cyklookruhu
v Budišově za sportovní halou v návaznosti na přilehlé
cyklotrasy a turistické stezky. Jde o rozšíření nabídky
pro cykloturisty a o podporu občanů v aktivním trávení
volného času. Pumptrack je uzavřený, uměle vytvořený
okruh pro jízdu na kole, který se projíždí bez šlapání.
Okruh je tvořený vlnami a klopenými zatáčkami, které
umožňují udržovat nebo dokonce zvyšovat rychlost jízdy
pouhým pumpováním neboli změnou těžiště těla. Je to
ideální nácvik rovnováhy, ovládání a získání základních
dovedností na jízdních kolech, zároveň je to výborný prostředek pro zábavu a pilování technických dovedností.

Je určen pro širokou veřejnost a je bezplatně přístupný.
Mezi přínosy patří: propagace cyklistiky, podpora zdravého životního stylu, zábava, která dostane mládež od
počítačů, podpora sportovního vyžití, veřejně prospěšná
aktivita, nízké náklady na údržbu a v neposlední řadě
rozvoj znevýhodněné oblasti Budišovska.
Ing. Patrik Schramm, starosta města

Národní geopark Krajina břidlice
20. června předala ministryně životního prostředí České
republiky, Ing. Bc. Anna Hubáčková zástupcům spolku
certifikát, kterým se Krajina břidlice stává desátým národním geoparkem.
Při krátké prezentaci a povídání o Krajině břidlice paní
ministryně ocenila především pracovitost a nadšení lidí,

kteří stojí za vznikem geoparku. Ten by měl budovat
v místních lidech hrdost k místu, kde žijí a přilákat do
této pohornické krajiny nové návštěvníky. Břidlice, kterou
zde naši předkové po staletí těžili, opět nachází uplatnění např. ve stavebnictví, velmi moderní je její využití
v gastronomii, proto se na některých místech její těžba
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obnovuje. Jsme rádi, že i při různých prezentacích Krajiny břidlice využíváme kámen, který je všude kolem nás,
lidé jej berou do ruky, zkouší štípat, malovat na něj, vyrábět z něj drobné šperky…
Děkujeme všem našim příznivcům a těšíme se, že se
budeme dále potkávat a spolupracovat, držte našemu
novému geoparku pěsti.
Více na www.krajinabridlice.cz
Kamila Kohoutková

SILESIANKA
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SILESIANKA – to je název nové přeshraniční stezky rozhleden a vyhlídkových míst
v Euroregionu Silesia. Zahrnuje 34 stávajících i nově vybudovaných objektů nejrůznějšího charakteru na české a polské straně
hranice propojených do ojedinělého turistického produktu, který je návštěvníkům k dispozici od letošní turistické sezóny.
Návštěvníci stezky se mohou kochat pohledy z výšky na starobylá města, rozhlédnout
se do krajiny, nechat se vtáhnout do industriální atmosféry či historie území česko-polského příhraničí. Opavská Hláska, vyhlídka
nad tzv. Začarovanou zahradou v Arboretu
v polské Ratiboři, Bolt Tower v Dolní oblasti
Vítkovice, železobetonová rozhledna Šibenice u Stěbořic, připomínající dobu budování
československého vojenského opevnění,
rozhledna na unikátních meandrech Odry
v polských Chałupkách či budišovská rozhledna Halaška, nabízející fantastické rozhledy od Jeseníků až po Beskydy – to vše
a mnohem více stezka nabízí.
Nejen pro milovníky rozhleden je od června
2022 připraven věrnostní program s motivační soutěží pro získání mnoha zajímavých
odměn, např. 3D modely, přívěšky v podobě
klíčenky nebo hry. Na jednotlivých objektech
jsou umístěny tabulky s informacemi a QR
kódem, prostřednictvím kterého se mohou
zájemci zapojit do programu na webových
stránkách Silesianky. Na tabulkách jsou připevněna i kovová razítka, která je možné
překopírovat do tzv. vandrbuchu, a na vy-

Rozhledna Halaška - Budišov nad Budišovkou

Rozhledna na Hraničních meandrech

Městská věž Hláska Opava

Vyhlídkové místo v Arboretu Moravské brány
v Raciborzu

Vysoká pec č. 1 – Bolt
Tower – Ostrava

braných místech je také možné získat klasické inkoustové razítko. Odměny si pak lze
vyzvednout na vybraných místech, mimo
jiné v Městském informačním centru v Odrách nebo Turistickém informačním centru
v Opavě. Zde budou pro zájemce k dispozici
zdarma i nejrůznější propagační materiály –
kromě zmiňovaného vandrbuchu pro sbírání tradičních razítek také ilustrovaná mapa
celé stezky a brožura ve čtyřech jazykových
mutacích, nabídky tematických výletů pěšky,
na kole i autem či karty jednotlivých objektů
s nabídkou zajímavostí v okolí.
Celou stezkou návštěvníky provází postavička SILESIANKA, která vzešla z dětské česko-polské výtvarné soutěže. Tak neváhejte
a pojďte navštívit naši stezku rozhleden
a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia.
POZNEJ NAŠI SILESIANKU
www.silesianka.eu
www.facebook.com/silesianka/
www.instagram.com/Silesianka_plcz/

Rozhledna Šibenice - Stěbořice
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ZPRÁVY MĚSTSKÉ POLICIE

Některé události řešené Městskou policií v Budišově n/B.
v měsíci květen a červen 2022
25. 05. 2022 - 16.50 hod.
Hlídkou MP bylo přijato oznámení o nedovoleném parkování na chodníku na ul. Rooseveltova – řešeno na místě, vozidlo bylo přeparkováno.

04. 05. 2022 – 08.50 hod.
Hlídka MP v součinnosti na žádost OO PČR
Vítkov provedla asistenci záchranářům RZS
při naložení klientky z chráněného bydlení do
sanitky.
10. 05. 2022 - 11.45 hod.
Hlídkou MP bylo přijato oznámení, že se u městské pily, směrem na Guntramovice, nacházela
v příkopě sražená srna – vyrozuměn správce honitby.
14. 05. 2022 - 17.30 hod.
Hlídka MP při zajišťování akce „Otevření naučné stezky“
přijala oznámení, že v její blízkosti někdo volá o pomoc.
Byla nalezena dívka, která byla pod vlivem alkoholu
nebo jiných návykových látek – na místo přivolána RZS,
která si dívku převzala.
17. 05. 2022 - 12.25 hod.
Hlídka MP od místního občana převzala nález peněženky, ve které se nacházela finanční hotovost + průkaz ZP
– předáno majiteli.

07. 06. 2022 – 21.00 hod.
Hlídce MP bylo oznámeno, že na ul. Palackého
ležel na zemi muž, který měl drobné zranění v oblasti obličeje. Muž uvedl, že v blízkosti svého domu při
chůzi zakopl a lékařské ošetření nepotřebuje. Hlídka MP
muže doprovodila domů.
14. 06. 2022 - 13.00 hod.
Hlídka MP od místní občanky převzala nález průkazu ZP
+ finanční hotovosti – předáno majiteli.
15. 06. 2022 - 17.30 hod.
Hlídce MP bylo oznámeno, že v Guntramovicích volně
pobíhal pes po pozemní komunikaci. Pes odchycen, převezen do útulku a následující den byl předán majiteli.
Kolektiv strážníků Městské policie Budišov n/B.

TESPORT

Novinky ze společnosti TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o.
Tepelné hospodářství
Jak to bude s topením ve městě a čím budeme topit, až
nebude plyn? To jsou dvě nejčastější otázky, které jsem
v poslední době od občanů města slyšel. Těžko bez věštecké koule odpovědět. Jedno je zřejmé: bez plynu se
stejně v dohledné době neobejdeme. Lhostejno odkud
primárně bude, jestli z Asie, Ameriky či odjinud, každopádně jeho cena již nikdy nebude ve stejné výši jako
třeba v loňském roce. To se samozřejmě týká i dalších
cen za energie. Vím, že to bude znít krutě, ale pokud by
nebyl plyn, tak se rozhodně nebudou řešit takové „podružnosti“, jako je vytápění jednoho menšího městečka.
Takže nezbývá než věřit, že vše se nakonec vyřeší, naši
zákonodárci nastaví rozumné mechanismy úsporného
režimu a v konečném důsledku nebude nikdo v zimě
mrznout. Opět opakuji: městská společnost TeSport
jako dodavatel tepla pro město má u svého dodavatele

plynu zafixovanou cenu do konce roku 2023 a prozatím
nic nenasvědčuje tomu, že by se tyto smluvní závazky
měly měnit. Cenová kalkulace platná pro rok 2022, kterou odběratelé obdrželi koncem roku 2021, tak prozatím
zůstává v platnosti. Stejná zůstává i výše záloh za teplo.
V případě jakýchkoli změn budou odběratelé tepla včas
informováni.
V měsíci srpnu budou pokračovat práce na rekonstrukci
kotelny B1 na ul. Křivá, která vytápí blok domů na náměstí. V současnosti kotelna jede jen na jeden kotel,
který vyrábí teplo pro ohřev vody. Nové kotle už jsou složeny v kotelně, během srpna budou probíhat práce na
jejich připojení na otopný systém, dojde k jejich elektrickému zapojení a počátkem září by nové kotle měly být
v provozu.
Ing. Slavomír Jaššo
jednatel společnosti

ŠKOLSTVÍ

Spolupráce ZŠ a MŠ
Projektové dny

Naše škola ve spolupráci s MŠ zrealizovala ve druhém
pololetí školního roku 2021-2022 celkem 6 projektových
dní v rámci projektu „Společným úsilím k vyšší kvalitě
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vzdělávání“.
Protože v předchozích letech zasažených covidovými
opatřeními nebyly návštěvy těchto věkových skupin ve
školním zařízení často možné, aktivně byly projektové
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dny realizovány ve druhém pololetí. Každý projektový
den byl laděn dle určitého tématu: využili jsme našich
odborných učeben a projektové dny na budově školy na
Halaškově náměstí jsme nazvali „Zábavná přírodověda“,
„Kouzelná voda“, „Polytechnika“. Jak už názvy napovídají, byly využity zkušenosti pedagogů přírodopisu, fyziky
a dílen k aktivitám právě v těchto odborných učebnách.
Na prvním stupni byl 22. 4. realizován projektový den
ve spolupráci se třídou III. A pod vedením pedagogů na
ekologické téma. A jak už i datum naznačuje, jmenoval
se „Den Země“. Třeťáci si pro budoucí žáčky školy nachystali vědomostní a činnostní úkoly, děti si zasportovaly v tělocvičně, a všichni si tak užili všichni společné
dopoledne.
V květnu pak žáčci mateřinky tvořili přáníčka pro maminky a na úplný závěr navštívili v jednom parném letním

dopoledni naši hezkou školní zahradu. Zde sázeli, okopávali a soutěžili.
Tímto srdečně děkuji všem pedagogům, kteří se aktivně
a s osobitými nápady a kreativitou do spolupráce s naší
mateřskou školou zapojili.

Jarní školička pro předškoláky
Jarní školička pro zapsané děti na naši školu probíhala
vždy v odpoledních středečních hodinách v termínech
18. a 25. května a 1. a 8. června.
Rodiče i děti měli tak jedinečnou příležitost účastnit se
„vzorových“ hodin výuky vedených dvěma pedagogy prvního stupně. Děti si mohly vyzkoušet práci na interaktivní tabuli, vyplňovaly pracovní listy, kreslily, počítaly, ale
také soutěžily ve školní tělocvičně a na samý závěr jsme
v posledním termínu využili krásných prostor naší nové
školní družiny na ulici Československé armády 325, kde
děti mohly s pomocí pedagogů vyrábět překrásné rybičky
z kolíčků na prádlo. Dotazy rodičů směřovaly klasicky ke
školní výbavě, ale právě i k provozu školní družiny, o kte-

rou je tradičně zájem.
Školiček se pravidelně účastnilo 12-15 budoucích prvňáčků. Za jejich účast a podporu ze strany rodičů tímto
velmi děkujeme.
Mgr. Natálie Jaššová, ředitelka školy

Projekt SPOLEČNÝM ÚSILÍM K VYŠŠÍ KVALITĚ
VZDĚLÁVÁNÍ CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016361
je spolufinancován Evropskou unií.
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Akademie 2022
Covid bohužel v loňských dvou letech zasáhl i do konání
školní akademie. Ani ne tak kvůli shromažďování diváků,
i když i to by byl při letošní rekordní účasti oříšek…, jako
spíše kvůli skutečnosti, že na takové zkoušení a vymýšlení divadla, zpěvu, tanečků a jiné zábavy prostě musíte do školy chodit, potkávat se, zkoušet. Tohle se online
u počítače dělat nedá.

Letošní akademie nabídla opravdu mnohé: vyzdvihněme divadelní představení, které si připravili žáci z 2., 3.
a 4. B třídy. Ručně vyráběné kulisy byly pečlivě připravovány několik týdnů předem. Za zmínku jistě stojí dále zpívání žáků 7. a 1. A třídy – přeci jen zpěv před publikem
chce odvahu. Kromě klasických tanečků, reje kovbojů,
makareny a zumby jsme viděli i tanečně divadelní zpracování Šumavského otčenáše v podání třídy 2. B. Efekt
s mořskou vodou v podobě dlouhé modré látky jsme pochopili při tanci akvabel žáků 6. B, kteří sklidili velké ovace. A článek musím ukončit větou „Stůj, pojď sem a zpátky na chodník!“, která zazněla několikrát v podání žáků
2. A. Kdo viděl, určitě ví a nezapomene .
Za přípravu této akce se sluší velmi poděkovat, protože
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každá Akademie vyžaduje obrovské úsilí, mnoho času,
nápadů a nezřídka i sebezapření. Na školní akademii
se podíleli a děkuji tímto dětem, rodičům za účast, všem
pedagogům za svědomitou přípravu, režie průběhu se
skvěle ujala dvojice Jiřina Holleschová – Martina Pončíková a slovem nás provázela skvělá dvojka Láďa a Patrik.
Jak jsem již uvedla, účast byla rekordní, doufám, že se
Vám představení líbilo stejně jako nám, a moc si přeji,
abychom se mohli v červnu 2023 na tomto představení
znovu potkat.
Mgr. Natálie Jaššová
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Přednáška v cizím jazyce
Ve čtvrtek 23. června k nám zavítala vzácná návštěva.
Rodačka z Budišova, která se ve svých 14 letech přestěhovala do Kanady, nám přišla společně se svým manželem popovídat o svých cestovatelských zážitcích, a to
rovnou v anglickém jazyce. Tato přednáška byla určena
žákům 6. – 9. tříd.
Ilonka a její manžel Mike společně procestovali spoustu
zemí jako např. Austrálii, Bali, Mexiko a jejich kamarádka
a naše paní asistentka Petra Rábková zařídila, aby přišli
i k nám do školy a podělili se o své zážitky, zkušenosti
a také nám něco řekli o životě Ilonky jakožto Češky v Kanadě. Oba manželé mluvili s dětmi plynulou angličtinou,
což byla pro mnohé žáky první zkušenost, kdy slyšeli rodilého mluvčího. Své poznatky doplnili o videa a fotografie z cest, které byly naprosto famózní, a děti se mohly
na cokoliv zeptat.
Moc děkujeme Ilonce, Mikovi a také paní asistentce za
skvělý nápad a doufám, že to nebyla jejich poslední návštěva u nás. Věřím, že to byl pro děti krásný zážitek.
Mgr. Jana Schilderová

Ocenění pedagoga – Hana Hladišová
Při příležitosti konání Akademie 2022 byla starostou
města za svůj pedagogický přínos oceněna paní Hana
Hladišová, učitelka a zástupkyně ředitele školy v Budišově. Několik málo slov k připomenutí této osobnosti:
„Paní Hanka Hladišová, za svobodna Krajcarová, se narodila jistého krásného roku ve Vítkově a do budišovské
školy nastoupila pouze necelé dva týdny po svých 28.
narozeninách rovnou do rozjetého vlaku školního roku
1984 - 1985, a sice dne 1. 2. 1985 coby učitelka II. stupně oboru český jazyk a občanská nauka, který absolvovala na Pedagogické fakultě v Olomouci v roce 1981.

Během svého pedagogického působení na základní škole absolvovala řadu školení z oblasti výuky českého jazyka, rozvoje čtenářské gramotnosti, v podpoře a nápravě
poruch učení, oblibu našla také v užívání multimédií a internetu ve výuce, školila se v oblasti právní zodpovědnosti při sportovních akcích, kterých se sama mj. i jako
instruktor lyžařských kurzů účastnila. Byla metodikem
informačních a komunikačních technologií.
Dne 1. 9. 2008 pak byla Mgr. Janem Vondroušem jmenována zástupkyní ředitele školy, kteroužto funkci vykonávala zodpovědně a s plným nasazením duše a často
i těla až do 31. 8. 2017, kdy na vlastní žádost opět v plném rozsahu nastoupila před katedru, kde jsem ji poté
osobně mohla potkávat – a jsem za to velmi vděčná – až
do 30. 6. 2018.
To, že před námi stojí pedagogicky výjimečná a k tomu
velmi skromná osoba, svědčí fakt, že již v letech 1990
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a 1991 byla nominována školskému úřadu v Opavě na
ocenění při příležitosti ke dni učitelů. V odůvodnění ocenění z roku 1990 mj. stojí, že „má velmi pěkný vztah k žákům, náročné úkoly výchovně vzdělávací činnosti plní
svědomitě a pečlivě. Velmi solidních výsledků dosahuje
v jazykové výuce. Dobře organizuje jednotlivé akce, dětem se věnuje i mimo vyučování jako vedoucí zájmového
kroužku.“
Můžeme si tedy říci, že již před 32 lety věděli, koho mají

před sebou a koho chtějí ocenit, výčet pozitivních adjektiv musíme před jménem Hany Hladišové rozšířit o pojmy
oblíbená mezi kolegy, skromná, kamarádská, a k žákům
neskonale trpělivá, vstřícná, chápavá a ochotná.
Jsem velmi ráda, že dnešním dnem můžeme ocenit osobu, která je skvělým pedagogem a člověkem zároveň,
a je mi osobní ctí, Hani, že jsem mohla být alespoň jeden
jediný školní rok tvou kolegyní.“
Mgr. Natálie Jaššová, ředitelka školy

Školní výletování
Konečně po dvou letech mohly děti vyrazit na pořádné
akční výlety – zde krátké reporty toho, kam je měsíc květen a červen s jejich pedagogickým doprovodem zavál:
• Ve čtvrtek 16. 6. jsme s dětmi z 1. tříd navštívili Pra-

dědovu Galerii v Jiříkově. Mezi hlavní dominanty galerie patří bezesporu největší socha “vládce Jeseníků“
děda Praděda v ČR, která je 10,4 metrů vysoká a váží
15 tun. Další významnou částí galerie je betlém, který
obsahuje přes 250 ručně vyřezávaných figur v životní
velikosti, a který se neustále rozrůstá. Dále si děti prohlédly nově připravenou vyhlídku u čápů s posezením
a výběh s daňky.
• Ve středu 8. června jeli druháci a třeťáci na školní
výlet. Navštívili Zbrašovské aragonitové jeskyně, nakoupili si suvenýry v lázních Teplice nad Bečvou a nakonec si prohlédli Hranickou propast. Cestou trošku
zmokli, zašpinili se od bláta, ale i to k výletu patří.
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• Třída IV. A zamířila na turisticko-sportovní výlet do

Heřmánek a na „Štajn“. Žáci se hlavně projeli vlakem,
někteří jeli prvně, takže zážitek z vlaku byl fantastický.
Následovala krátká pěší procházka k poutnímu místu,
kde se děti seznámily s charakterem místa a hlavně
ochutnaly zázračnou vodu. Poobědvali jsme v areálu
hotelu Maria, kde jsme si pochutnali na výborné hovězí polévce a smažáku s hranolkama. A protože děti
neprojevovaly žádnou únavu, ihned po obědě se vrhly
na fotbalové hry. Děvčata hrála oblíbenou hru „Krvavá
dvacka“. Největším zážitkem byl ovšem dětský kolotoč
(upevněný se zemí), kde by se vydrželi točit i 24 hodin
denně. Závěr výletu ukončil ještě povedený táborák.
• Třída IV. B vyrazila různými dopravními prostředky (busem tam, částečně vlakem zpět) do Hradce nad Moravicí, kde si žáci užili hlavně prohlídku tohoto impozantního zámku a následně se „vyřádili“ v přilehlém lesíku
okolního parku.
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• Dne 13. 6. 2022 se uskutečnil školní výlet žáků páté

a šestých tříd. Spolu s žáky jsme navštívili město
Štramberk, kde nás čekalo mnoho zážitků. Nejdříve
jsme navštívili keramickou dílnu, kde nám paní majitelka předvedla, jak se vyrábí nádobí na keramickém
kruhu, vysvětlila dětem, z čeho své výrobky tvoří, jaké
další materiály používá a jak dlouho trvá vyrobit výrobek. Nakonec si každý mohl sám vyzkoušet práci na

rybami, ještěry a pavouky. Žáci si mohli na vlastní kůži
vyzkoušet, jaké to je mít na krku hada škrtiče, a odvážnější pak také mohli být přítomni krmení hadů. Poslední zastávkou byl okruh pro čtyřkolky. Všichni žáci
i dozorující pedagogové měli možnost vyzkoušet si
řídit čtyřkolku. Celý den se nesl v příjemném počasí,
kdy jsme měli sice zataženo, ale o to lépe se nám ve
Štramberku fungovalo. Počasí náš všechny zaskočilo
až v naprostém závěru výletu, kdy se nad Štramberkem prohnal opravdu krutý déšť s bouřkou. Pouze díky
rychlé akci pana učitele Gronycha jsme tuto bouřku
- ale v sumohli přečkat - sice naprosto promočení
chém prostředí místní základní školy, za což panu učiteli děkujeme.
• Že je v Praze Národní muzeum, ví asi každý, ale že je
krásné muzeum i v Opavě… To bylo pro některé sedmáky na jejich výletě překvapivé zjištění. Nádhernou
secesní budovu takřka v centru města zakrývají stromy, proto si jí dosud ne všichni všimli. Ale od začátku – protože je nás málo, museli jsme zvolit dopravu
klasickým linkovým spojením. V 9 hodin jsme už vystoupili v Opavě a cesta k muzeu netrvala příliš dlouho. I když poučeni o chování v ruchu velkoměsta, se

hrnčířském kruhu. Dále nás čekala pekárna Štramberských uší u Katky na náměstí. V pekárně dostali
žáci přednášku o pečení pravých Štramberských uší.
Bylo nám vysvětleno, co je ochranná známka výrobku, k čemu slouží a jak mohou u stánků, kde jsou uši
prodávány, poznat, že se skutečně jedná o ty pravé
Štramberské uši. Všichni žáci dostali příležitost si smotat své vlastní štramberské ucho. Z pekárny jsme se
přesunuli nad náměstí, kde po zdolání cca 200 schodů
z náměstí čekal děti výstup na Štramberskou Trúbu.
Žáci, kteří měli obavu vystoupit do těch nebeských
výšek, zůstali s pedagogem u stánku, kde si mohli zakoupit suvenýry nebo zmrzlinu. Po výstupu žáky čekal
hodinový rozchod na náměstí, kde si dali oběd, a poté
si mohli zakoupit drobné dárky a suvenýry. Návštěva
štramberského náměstí byla zakončena návštěvou
mini zoo. V této zoo jsme se setkali převážně s hady,
i tak někteří na chodníku přetlačovali s místními chodci. Muzeum nebylo krásné jen zvenku, ale i zevnitř. Ve
vstupní hale nás přivítala trojice zvířat, která převyšoval indický slon. Zvláštní pocit, že zvířata skutečně
žila a i teď vypadala, že nás přijdou přivítat. Plánovaná komentovaná prohlídka expozice slezské přírody
nám odhalila, jací různí živočichové tady s námi žijí
a ani o nich nevíme. Následně si žáci sami vybrali, co
si chtějí z historie Slezska prohlédnout. K vidění toho
bylo, od pravěkého osídlení přes řemesla, oděvy až po
současnost, opravdu hodně. Zpáteční jízda probíhala
díky dusnu a obsazení autobusu trochu hekticky, ale
všichni přežili. Konec cesty byl velmi úsměvný, když
přistoupily děti z MŠ a protože nebylo místo, dostali je
sedmáci na klín.
A osmáci s deváťáky si užili zase jednou Prahu. O tom
jsme ale už psali v minulém čísle BZ.
Pedagogové ZŠ Budišov nad Budišovkou

25

BUDIŠOV SKÝ ZP RAVODAJ

Honba za pokladem ve školní družině
Poslední pátek školního roku čekalo na holky a kluky z družiny velké
překvapení. Na zahradě objevili dopis a ne jen tak obyčejný. Přímo od

skřítka Prázdnináčka! Ukryl jim někde poklad! Podle jeho instrukcí splnily děti jeho úkoly, vyluštily hádanku
a poklad objevily. A že byl obrovský!!!

Loučení s absolventy
Uteklo to jako voda a opět jsme se museli rozloučit s další třídou deváťáků. Je
to jako vždy taková veselá akce s nádechem smutku. Něco hezkého končí,
ale něco dalšího začíná... Doufáme, že
budete s láskou vzpomínat, a přejeme
všem krásnou budoucnost, spokojený život a vykročení do další životní etapy tou
správnou nohou.
Děkujeme všem zúčastněným za vydařený slavnostní okamžik, rodičům, kteří
přišli podpořit své děti, a KRPŠ za skvělý
dortík, po kterém se zaprášilo.
Mgr. Jana Schilderová,
zástupkyně ředitele

Den dětí
1. červen tradičně patří dětem. Je to den,
který je spjatý s neutuchající radostí, nadšením a bezstarostností, která je pro děti
tolik typická.
V Mateřské škole Budišov nad Budišovkou jsme toho všeho mohli být součástí.
Na zahradě byly pro děti v tento slunečný
den připraveny hry, soutěže a úkoly. A to
nejlepší samozřejmě na konec – vytoužená odměna v podobě památeční medaile a obří cukrové vaty pro všechny naše
úžasné děti. Dětský smích a radost, to je
to, co si přeje vidět každý z nás a to nejen
na Den dětí.
Markéta Kešeláková, učitelka MŠ
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Inu, jak napsal Prázdnináček – jsou
opravdu móóóc šikovní!
Martina Pončíková, vychovatelka
ŠD
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Pohádková cesta
V sobotu 4. června mohly děti oslavit svůj svátek. Na pohádkové cestě v doprovodu rodičů plnily úkoly u pohádkových bytostí – Rumcajse a Manky, Tří mušketýrů, Křemílka a Vochomůrky, vodníků, strašidel, čertů, hejkalů,
víl i princezen. A že to byly úkoly náročné. Běhaly, přeskakovaly, trefovaly se, podlézaly, přelézaly, malovaly,

lovily ryby. Ale stálo to za to. Za odměnu si mohly nechat
pomalovat obličej, opéct špekáček a ještě si zatancovat.
Počasí nás sice potrápilo, ale nakonec vykouklo i sluníčko a celý sváteční den byl krásně zakončen.
Mgr. Miluška Ščurková,
učitelka MŠ

Den otců v MŠ
Táta a máma … dva lidé, bez kterých
bychom neexistovali. Táta a máma
… dva lidé, kteří chtějí být svým dětem každý den, každou chvíli nablízku, aby jim kdykoli nabídli svou náruč plnou lásky, pohlazení, podpory,
povzbuzení, odvahy a síly. Stejně
jako rodiče dávají svou lásku dětem,
děti dávají lásku svým rodičům. Svátek maminek jsme společně oslavili
vystoupením v místním kulturním
domě. Svátek tatínků, který připadá
na třetí červnovou neděli, jsme společně oslavili na školní zahradě naší
mateřské školy.
V rámci projektu „Malí architekti“ (CZ

.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017696) si
pedagogové MŠ Budišov nad Budišovkou ve spolupráci s pedagogy
a studenty z Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci pro
děti a tatínky připravili různá stanoviště s úkoly. Nechybělo zatloukání
hřebíků, práce s pilníkem – výroba
tužky, výroba svíčky či magnetky.
Vypalování do dřeva, poznávání nářadí, malování na zeď, práce s nekonečným závitem a matkami či jízda
na kolečku. Odměnou za splnění
úkolů bylo nejen malování na obličej
a cukrová vata, ale především spokojené děti, které si domů odnášely

kromě všech svých výrobků také radost ze společně stráveného odpoledne se svým tátou.
Děkujeme všem, kteří se podíleli
na přípravě a realizaci projektového
dne: pedagogům a studentům fakulty, SVČ Budišov nad Budišovkou,
KRPŠ, MAS Opavsko, SDH Budišov
nad Budišovkou, TJ Spartak, Pepovi Dvořákovi a také moc děkujeme
všem maminkám, babičkám a zaměstnancům mateřské školy, kteří
nejen pro tatínky upekli sladké i slané občerstvení. ♥
Bc. Zdeňka Sventková, zástupkyně
ředitele MŠ
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Plavání se školkou
odstranění strachu z vody a jako prevence utonutí. Během jarních měsíců
se stihlo kurzu účastnit 10 dětí, pro
které byla zážitkem již cesta elektromobilem. Děti po skončení kurzu čekala sladká odměna a diplom.
Mgr. Kateřina Vlková, učitelka MŠ

I v tomto roce měly děti možnost
účastnit se plavání se školkou. Pro
některé to byla první zkušenost
s plaváním v hlubší vodě a hlavně
organizovaným plaváním. Děti se
postupně seznamovaly s pomůcka-

mi, učily se plavecké styly, potápět
se, ale současně i dovádět ve vodě,
skákat nebo lovit hračky z vody. Kurz
plavání se školkou je pro děti jen
takovým prvním krůčkem a startem
ke kladnému vztahu k vodě, hlavně

Pasování na školáky
Rok se s rokem sešel a my měli tu
čest rozloučit se s dalšími dětmi, kterým končí jejich první, krásná vzdělávací etapa dětského života. V tento
slavnostní den se děti společně s pedagogy, rodiči a kamarády z ostatních tříd sešly na školní zahradě, kde

proběhlo pasování na školáky. Tohoto slavnostního ceremoniálu se ujaly
paní učitelky – děti poklekly, paní učitelky je mečem pasovaly, slavnostní
šerpou ozdobily. Byla to krásná a dojemná událost. Loučení je náročné
nejen pro děti, ale také pro paní uči-

telky. Budoucím školákům přejeme
hodně štěstí do další životní etapy.
Mgr. Simona Novotná, ředitelka MŠ

Ve zdravém těle zdravý duch
Začátkem května k nám do MŠ zavítala paní lektorka Kratochvílová
s výchovně vzdělávacím projektem
o chlapci jménem Zdravík, který se
skamarádil s Jedlíkem. Tento poučný
příběh o správném zdravém stravování děti natolik zaujal, že jsme požádali o další spolupráci. A tak nyní
na konci školního roku si pro nás
paní Kratochvílová připravila společ-
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ně s roztomilým látkovým chlapcem Zdravíkem dopoledne plné pohybu a sportovních výkonů. Děti si vyzkoušely
i nové zajímavé hry. Nakonec dostaly od Zdravíka pěkný
diplom a poučné pexeso. Všem dětem se hravé sporto-

vání moc líbilo a určitě se těší na další překvapení se
Zdravíkem. Děkujeme.
Pavla Hasalová,
učitelka MŠ

Výletování se školkou
V měsíci červnu jsme s dětmi z MŠ Budišov nad Budišovkou vyrazili na výlety. Třída Myšiček a Berušek se vydala na výlet do Svatoňovic vlakem, udělaly si piknik, kde
si snědly svačinku a kochaly se okolím. Třída Vrabečků
a Broučků využila také vláček do Svatoňovic, ale protože
už jsou děti větší, vydaly se zpátky pěšky. Po cestě se
stavily ve Svatoňovicích do školky, kde si pohrály s dětmi a opekly si špekáčky. Třída Čertíků se vydala pěšky
na Davidův mlýn. Zastavily se na Kružberské přehradě

a sledovaly okolí hráze. Cestou z hráze na Davidův mlýn
šly děti kolem horolezeckých skal, kde nakoukly do jeskyně. Na Davidově mlýně si děti užívaly lanové centrum.
Třída Včeliček ze Svatoňovic jela autobusem do Oder,
kde navštívila dětské hřiště. Po dovádění na hřišti si děti
daly na osvěžení zmrzlinu, zpátky vyměnily autobus za
vláček a vrátily se do školky. Děti si výlety nesmírně užily
a byly nadšené, získaly plno nových zážitků. Počasí nám
všem naštěstí vyšlo a bylo krásně. Přijeli a přišli jsme do
školky šťastní a unavení. Už se nemůžeme dočkat, až
pojedeme na další výlet.
Bc. Martina Ježová, učitelka MŠ

Potěšení pro babičky a dědečky
Dne 15. 6. 2022 děti z mateřské školy navštívily Domov Letokruhy s pásmem básní, písní a tanců pro babičky
a dědečky. Děti se na tato mezigenerační setkání vždy velmi těší. Letos
společně s paní asistentkou Monikou
Maderovou vyrobily dárky v podobě
krásné žluté slunečnice. Kytky, připomínající nedávnou krásu a mládí

našich babiček, kytky, která stejně
jako naši senioři potřebuje laskavou
péči a dobré zacházení. Vážíme si
pozvání vedení Domova Letokruhy
a děkujeme za možnost těchto setkání, které vykouzlí úsměv na tváři
seniorům i našim dětem. Budeme se
těšit na další milé setkání.
Mgr. Simona Novotná, ředitelka MŠ
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Společnou cestou k úspěchu
V průběhu tří let jsme v naší mateřské škole realizovali projekt z dotačního programu OP VVV pod názvem
„Společnou cestou k úspěchu“, reg.
číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/001
1776.
Mateřská škola získala spoustu nových, zajímavých didaktických pomůcek, odborných i dětských knih,
ICT pomůcky v podobě minikateder
včetně výukových programů. Pedagogové získali také nové zkušenosti
ve vzdělávání dětí v rámci metody Grunnlaget. Nově jsme navázali
spolupráci s pedagogy předškolního
klubu Krteček a ještě více prohloubili
spolupráci s pedagogy základní školy.
Jedenkrát týdně probíhal v mateřských školách v Budišově nad Budišovkou a ve Svatoňovicích klub

„Sovičky“. Do klubu byly vybírány
děti, které vyžadují individuální přístup ke vzdělávání. Zavedením klubu jsme chtěli u dětí hravou formou
budovat kladný vztah ke vzdělávání
a všestranně je tímto rozvíjet.
V rámci projektu jsme také pro děti
získali speciální pomůcky Klokanův
kufr a Klokanovy kapsy. Tyto pomůcky jsou určeny především pro děti
předškolního věku, které pomáhají
k jejich celkovému rozvoji a naučí
děti vše, co mají umět a znát před
nástupem do základní školy. Klokanův kufr byl vytvořen na základě publikace „Diagnostika dítěte předškolního věku“ autorek Mgr. J. Bednářové
a PhDr. V. Šmardové. Hravou formou
pomáhá posuzovat, co dítě skutečně
umí a zvládá, definovat jeho proble-

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

Letnicové ozvěny
Jsme velmi rádi, že jsme se po dvouleté přestávce s vámi
mohli setkat na Budišovských Letnicích. V programu došlo oproti plánovaným Letnicím 2020 pouze k drobným
změnám a tak jsme mohli v hudební části vidět Stromboli, dnes už určitě legendu českého rocku, v naprosto
ojedinělé kompletní sestavě. Taky kapela MIG 21 se
ráda vrátila po 7 letech na Letnice a předvedla energickou show. Mladší návštěvníky potěšili Senwitch nebo
Messenjah, známé písničky předvedli v originální úpravě Lovci Nedvědů, rockerům zase patřili Bastard, Vilém
Čok, A.C.Speciál, nebo tradiční Maraton. Nedílnou součástí Letnic je řezbářská soutěž „O Zlatou lípu“, kde i letos vytvořili řezbáři originální díla. Pro návštěvníky byla
opět k dispozici spousta občerstvení, ukázky řemesel, či
dětská zóna.
V něčem byl ale letošní ročník přece trošku jiný. Chtěli
jsme vrátit i historicky tradiční součást Budišovských Let-
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matické stránky, kterým je potřeba se
dále věnovat, a ukazuje cestu, jak je
s ním zapotřebí pracovat.
Všechny pomůcky i po ukončení projektu „Společnou cestou k úspěchu“
v mateřské škole zůstávají a budeme
je i nadále využívat ve prospěch dětí.
Děkujeme za spolupráci pedagogům
ZŠ Budišov nad Budišovkou a pedagogům předškolního klubu Krteček,
také všem pedagogům MŠ Budišov
za jejich práci v rámci projektu „Společnou cestou k úspěchu“.
Lucie Jakelová,
školní asistent v MŠ
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nic do centra města. Původně se jezdily ve městě závody motokár, letos
tedy poprvé měli možnost diváci zažít
Letnicové Burácení přímo na náměstí. Nejen motokáry, ale i ukázky motoristických rarit, veteránů a vystoupení kaskadéra A. Peschela mohly
tak v krásném letním dni potěšit oko
i ucho diváka.
Velký dík patří nejen organizačnímu
týmu, který letos už po desáté (!)
naprosto spolehlivě a s nasazením
fungoval, ale i všem partnerům, jako
AMK Budišov, hasičům, technickým
službám, dobrovolníkům, stánkařům
a dalším, kteří se podíleli na přípravě
a průběhu festivalu. Díky patří také
sponzorům, bez kterých by nebylo
možné připravit tak bohatý program.
Hlavně ale děkujeme Vám, návštěvníkům, kteří jste se opět přišli pobavit,
potkat se se známými a užít si tradiční dva dny pohody.
Jak víte, na Letnicích se můžeme

nejen bavit, ale i pomáhat. A tak jako
vždy mohli návštěvníci Letnic dobrovolnou finanční částkou „ocenit“
úžasná díla našich řezbářů a pomoci
tak někomu v těžké životní situaci. Po
vyhlášení vítězů proběhla také dražba
jedné ze soch a nám se tak podařilo

vybrat úctyhodnou částku, tentokráte
pro Kamilu Plačkovou na rehabilitace.
Věříme, že jí pomohou a Vám všem,
kteří jste v soutěži hlasovali, či jinak
přispěli, patří obrovské díky!
Tak krásný zbytek léta a zase za rok!
Bc. Josef Poljak

Dobrodružství v Bradavicích II
Dne 17. července byl na vlakovém
nádraží neobvyklý ruch a k vidění byla spousta malých kouzelníků
a kouzelnic, nastal totiž čas odjezdu
na letní tábor dobrodružství v Bradavicích. Malý kouzelníci nejdříve
po vzoru Harryho Pottera proskočili „cihlovou“ zdí a pak už nasedli na
Bradavický expres směr Mikulovice.
Po příjezdu na místo byly děti rozděleny mluvícím kloboukem do kolejí:
Nebelvír, Zmijozel a Havraspár. Po
seznamovacích hrách si opekly špekáčky a šly na kutě, protože další den
byl ve znamení výletů. V pondělí navštívily Zlatokopecký skanzen a Poštovní štolu, v úterý Vlastivědné muzeum a v něm expozici her, odsud jsme
se přesunuli do Priessnitzových lázní
zchladit si nožky v Balneo parku.
Další dny jsme se věnovali kouzlení

a zaříkávadlům, nafoukli jsme balonek bez dechu, vytvořili barevné pěnové gejzíry, nebo složili zaříkávadlo
na přeměnu ve zvíře. Protože teploty
byly opravdu vysoké, většina her se
odehrávala ve vodě nebo s vodou

a nechybělo ani osvěžení v řece Bělé.
Děti si užily také stezku odvahy
a karneval, tak jak to na každém
správném táboře má být.
Za SVČ
Hana Košarišťanová
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Cool summer camp
Černý potok u Vidnavy je krásné místo, ale to
určitě nestačí pro to, aby byl letní tábor COOL,
k tomu potřebujete ještě dobrou zábavu, bezva
zážitky a super lidi kolem sebe. Věřím, že ryze
holčičí osazenstvo si užilo své a na letošní tábor
bude vzpomínat s úsměvem. Za rok jedeme
znovu!
Za SVČ Kamila Kohoutková

ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ A SPORT

Letnicové burácení s AMK
Sobota 18. 6. 2022
dopoledne,
druhý
den
Budišovských
Letnic, byl ve znamení velké motorové
show. Zrodil se nápad zavzpomínat
a připomenout si doby, kdy se v Budišově pořádaly motokárové závody.
Bylo dost obtížné sehnat historické
materiály a podklady z minulého století. Už v zimě se začalo s přípravou, a postupně se rýsoval projekt
do finální podoby. Podařilo se oslovit také několik dosud žijících jezdců a mechaniků, kteří byli pozváni,
aby zavzpomínali na doby své slávy.
Výstava fotografii ve výkladech na
budišovském náměstí navodila sportovní atmosféru už měsíc předem.
Šest jezdců na motokárách přislíbilo
svoji účast při předváděcích jízdách
na okruhu budišovského náměstí.
Dalším lákadlem bylo vystoupení
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profesionálního jezdce a kaskadéra
Adama Peschla. Svým vystoupením
si získal velký obdiv diváků, kteří sledovali našlapaný dopolední program.
Ten byl doplněn představením a propagační jízdou skútrů sourozenců
Brhelových na čtyřkolkách jedoucí
mistrovství světa, opavských veteránů, závodního auta do vrchu a také
představením našich motokrosařů
včetně těch nejmenších jezdců týmu
DIRTBIKER Racing Team Opava.
Tři hodiny komentáře, nepřetržitého
burácení, adrenalinu a napětí stálo
opravdu za pěknou podívanou. Potlesk diváků byl tou nejlepší odměnou
pro celý realizační tým. Akci podpořili
tito sponzoři: fa. Černín s. r. o, Insportline, DIRTBIKES s. r. o., Amaro
autodíly, LH Trans, Středisko volné-

ho času a Město Budišov nad Budišovkou. Všem děkujeme za finanční
podporu a pomoc.
Za AMK Milan Švidra
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Stopařský závod, výcvikový den
Dne 18. 6. 2022 uspořádal KK Budišov n. B. s Klubem
přátel chodského psa 3. ročník Chodského stopařského
závodu. Jedná se o celorepublikový závod pro národní
plemeno chodský pes, které vyniká právě ve stopařině.
Své schopnosti pejsci porovnali ve třech kategoriích, ti
začínající a nejmladší čichali ZM 150 kroků po 20 minutách, prostřední ZVV1 300 kroků po půl hodině a ti nejzkušenější se museli snažit na stopě FPr3, hodinové,
cizí, 600 kroků dlouhé. Některým se zadařilo, některým
ne, ale žádná ostuda, stopa je „alchymie“ a pes vám ni-

kdy nemůže říct, jak se zrovna teď cítí. Navíc musí pracovat na desetimetrové šňůře úplně sám, psovod nesmí
ani slovem do práce psa zasahovat. A když se k černému chlupatému kožichu přidá ještě i vedro, jsou výkony
psů obdivuhodné. Nejlepší stopař získal 94 bodů ze sta,

bohužel nebyl náš, ale to nevadí, ve třech kategoriích
jsme získali jedno první, dvakrát druhé a jednou třetí
místo. Díky sponzorům si všichni závodníci mohli odnést
hodnotná ocenění, a na co jsem obzvláště hrdá, jsou
ocenění v podobě plaket (skvělý nápad Jany F.), které
reprezentují náš kraj a vyrobila je fa Černin.
Po náročné sobotě nás čekala ještě náročnější neděle
– výcvikový den. Na náš plácek se sjelo 17 choďáků,
kteří dychtili po výcviku, respektive se chtěli naučit, jakým způsobem psa vést, aby dělal to, co chcete. Úroveň
byla různá, od začátečníků po zkušené mistry a všichni
odjížděli s očekáváním, že příště zase.... Dokonce jedna
paní až z Brna k nám chtěla jezdit pravidelně. A to jsem
si říkala, že výcvik už letos naposled, tak teda asi nee.
Velmi děkuji sponzorům, kteří se na našich akcích podíleli: město, KPCHP, Staz, Canis, Insportline, Gala, Renova, Raddog, Černin, Plot. A ještě větší dík patří členům
klubu, bez jejich ochoty by se už zaběhnuté akce konat
nemohly, velmi si jejich pomoci považuji.
Mgr. Lenka Galová

Léto v Domově Letokruhy
Léto v Domově Letokruhy
se nese v duchu nejrůznějších výletů a aktivit. S uživateli jsme
se vydali např. do Arboreta Nový
Dvůr, kde jsme mohli pozorovat rozkvetlé azalky a rododendrony. Podívali jsme se také do místního zoo
koutku, kde byli k vidění malé i velké kozy a dokonce i osli. Uživatelé
mohli zdejší zvířata i nakrmit, a to se
líbilo jak uživatelům, tak zvířatům.
A jelikož letní počasí vybízí k osvěžení, navštívili jsme několikrát místní hospůdku, ve které pro nás bylo
připraveno čepované pivo a malé
občerstvení. A tím zdaleka nekončíme. V následujících dnech nás čeká
opékání špekáčků, posezení v naší
kavárně a hospůdce Letokruhy
a mnoho dalšího.
Bc. Pražáková Marcela
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Animoterapie v sociálních službách aneb jak zvířata pomáhají
Animoterapie, neboli léčení za pomoci zvířat,
pomáhá širokému spektru lidí u nás i ve světě.
V mnoha studiích je dokázáno, že pouhá přítomnost zvířete snižuje u léčených osob napětí,
stres a snižuje krevní tlak. Zároveň animoterapie pomáhá v rozvoji tělesných i duševních
schopností.

A právě tuto doplňkovou metodu jsme se rozhodli využít v našem Domově Letokruhy od
letošního roku, kdy jako sociální pracovnice
Podpory samostatného bydlení Budišov nad
Budišovkou v roli dobrovolníka navštěvuji společně se zvířaty Domov se zvláštním režimem
a službu Podpora samostatného bydlení v tomto městě. Klienti těchto služeb mají také možnost využít službu hiporehabilitace, kdy se jedná o sociálně-pedagogický program s využitím
koně, jehož cílem je rozvoj sociálních schopností a dovedností, snížení rizika sociálního
vyloučení, rozvoj psychické kondice, pozitivní
ovlivnění chování, zlepšení zdraví a fyzické
kondice, usnadnění edukačních procesů.
Už dnes pozorujeme výsledky ve zlepšení komunikace s klienty, samostatné schopnosti rozhodování a mnoho dalších dovedností, které se
vážou na tento a animoterapeutický program.
Chtěla bych tímto poděkovat paní ředitelce organizace Domov Letokruhy, Mgr. Kamile Molkové, vedoucí služby Podpory samostatného
bydlení, Natálii Radové, a dalším skvělým lidem v této organizaci, že mohu tuto netradiční
metodu realizovat a mít radost z úspěchů, které
tato metoda přináší a nacházím podporu v jejím
uplatňování a zavádění do praxe.
Jako sociálního pracovníka a milovníka zvířat
mě velice těší, že mohu poukázat na pozitiva
zvířat, jak dokáží profesionálně pomáhat a vi-
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dět s touto metodou posuny
našich klientů. Právě zde bych
uvedla příklad dobré praxe,
kdy se jedna z našich klientek
Podpory samostatného bydlení Budišov nad Budišovkou
stala asistentkou při těchto
programech se zvířaty, a tím si
rozšířila kompetence v samostatnosti, v organizování svého
volného času, stala se zodpovědnější a také se zvýšila šance na další pracovní uplatnění.
Další klienti začali více komunikovat, pracovníci mají o to lepší možnost s klienty pracovat na
společných plánech, jak nejlépe podpořit jejich změnu a dosažení
toho, co by si v životě přáli dosáhnout.
K této metodě jsou u nás využívány momentálně tato zvířata: králici, kozy, psi a koně (koně jsou ve výcviku pro hiporehabilitaci v pedagogice a sociální praxi). Pokud byste se o této metodě chtěli
dozvědět víc, neváhejte mě kontaktovat - Organizace JARO22, z.
ú., Bc. Jaroslava Uškert, DiS., telefon 771 162 455.
Jaroslava Uškert, sociální pracovnice
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AVZO informuje
Naši střelci se v uplynulých měsících účastnili těchto soutěží:
• 19. 6. luková sportovní střelba z předovek - Petr Bartona 100 metrů,
šek - II. místo nástřel 94 bodů v disciplíně Vetterli,
• 17. 7. veřejná soutěž „Malá odstřelovačka“ za účas• 25. 6. perkusní střelecká soutěž v Polsku – obsazení 2.
ti pěti našich střelců - pěkné druhé místo obsadil pan
místa v disciplíně Sharps,
Stanislav Stuchlík.
• 5. 7. tradiční soutěž „Moravský duel“ za účasti našich Mimo tyto soutěže pokračují i ostatní klubové soutěže.
5 střelců,
Zájemci o podrobnější výsledky se mohou podívat na
• 9. – 10. 7. MČR 2022 ve sportovní střelbě z předovek - naše webové stránky www.avzo-budisov.cz.
Petr Bartošek – zisk 2. místa v disciplíně MINIE střelbě
Petr Bartošek

Moravský duel
Tak jsme letos oslavili desáté výročí této soutěže. Tato
soutěž si zachovala komorní prostředí, je koncipována
pro menší počet účastníků. Optimální účastnická tabulka je pro deset účastníků, kdy se vzájemně utká každý
s každým. Uvažované tabulky umožňují dvoustupňové
rozdělení do skupin o postup do dvaceti přítomných.
Vzhledem k přísným předpisům v souvislosti se střelnými zbraněmi ve vlastním zájmu dodržujeme postup při
organizaci soutěže. Znamená to registraci, vstupní poučení, před soutěží nástup s celkovým poučením a možnosti dotazů a upřesnění a představením pořadatelů.
Naše specifická disciplína duel se střílí tak, že dva duelisté stojí každý u jednoho stolu kousek vedle sebe. Před
nimi jsou zrcadlově rozmístěné sklápěcí terče, na každé
straně dva pro malorážní pušku, dva pro malorážní pistoli nebo revolver, pak jeden na velkorážní pistoli nebo
revolver a uprostřed jeden duelový dvojterč, také pro velkorážní pistoli, kdy na jednom stojanu jsou dva sklápěcí
terče a to mírně pootočené. Pootočené tak, aby první
sklopený byl vespod po úspěšném zásahu.
Postup při každém jednotlivém duelu: Na pokyn řídícího střelby si dva duelisté připraví zbraně na stůl, další
postup je nabíjet a hlásit připravenost. Následuje zvukový signál připravenost, pak druhý - start. Střelci střílí
v pořadí zvenčí dovnitř, každý na své straně, napřed dva
nejvzdálenější malorážkovou puškou, pak malorážkovou pistolí další dva malé vnější, vnitřní. Poslední zbraní
je velkorážní pistole jeden vnější a poslední je duelové
dvojče. Splnění je při sklopení všech terčů v určeném
pořadí a vyhrává ten, jehož terč na duelovém dvojčeti je
vespod. Následuje zvukový signál k ukončení a odložení
zbraní. Pokud dojde k nedodržení pořadí sklopení terčů,
následuje ihned zvukový signál ukončení souboje a bod
získává soupeř. Po každém duelu je kontrola všech zbraní, zapsání výsledku a pokyn k terčům.

Soutěže se letos zúčastnilo sedm střelců, dva hosté
a pět našich členů. Plynulému a bezpečnému průběhu
soutěže pomohla dobrá nálada i počasí. (Po úplném
skončení a úklidu včetně vyhodnocení a focení začalo
pršet a dost!)
Letos se do tabulek historie této soutěže zapsal jako vítěz host Břetislav Havel, druhý se umístil Dušan Zaremba, třetí Pavel Opletal st., čtvrtý Libor Flašar, pátý host
Lumír Klos, šestý Pavel Opletal a sedmý Josef Růžička.
Ukončení s vyhodnocením a předáním cen všem účastníkům s následnou závěrečnou fotografií jme oslavili největší moravský svátek – svátek Cyrila a Metoděje, patronů Moravy a Evropy a také letošní 1200leté výročí první
doložené písemné zmínky o Moravanech.
Děkujeme všem zúčastněným i nestřílejícím za bezpečný a příjemný průběh. Za ceny a upomínkové předměty
pro všechny pak sponzorům: Linaset Budišov n. Bud.,
AVZO a bance CREDITAS.
Pavel Opletal st.
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STP informuje
STP Budišov připravuje na sobotu 10. září v kempu
něco pro zdraví a v dalším týdnu okolo 14. září zájezd
na „Čapí Hnízdo“. Přesné datum bude oznámeno na
plakátku ve skřínkách a bude vyhlášeno také v rozhlasu.

Kdo by měl zájem, může se už hlásit u paní Matýskové,
tel. 605 913 863. Na listopad dále plánujeme posezení
u harmoniky.
Za STP Ilona Matýsková

XVII. Mistrovství Evropy mažoretek v chorvatském Zadaru
Dne 22. června 2022 v chorvatském Zadaru proběhlo Mistrovství Evropy mažoretek. Tohoto mistrovství se
zúčastnila i děvčata z SVČ Vítkov, kde také pilně trénují
a reprezentují Budišov nad Budišovkou (Tereza Halamíčková a Šárka Indráková), a i ony měly velký podíl na
výborném výsledku týmu: II. vícemistryně Evropy v kategorii Classic Pom Pon Junior a 1. místo Classic
Pom Pon Senior.
Děkujeme holkám za skvělou reprezentaci našeho města a také České republiky. Dík patří také rodičům, bez jejichž podpory, fandění a trpělivosti by to nešlo a přejeme
hodně štěstí na zářijovém Mistrovství světa 2022, které
se bude konat v chorvatském Záhřebu a na které se holky kvalifikovaly. Gratulujeme a držíme pěsti.
Fanoušci Budišova

KRPŠ - Rozloučení s absolventy školy
Již potřetí jsme byli
součástí loučení s absolventy naší školy
v Šatlavě, kteří se strávili své poslední chvíle
jako žáci základní školy. Vycházející deváťáci
opět zavzpomínali na
svá uplynulá školní léta
promítáním školních fotografií a poté slavnostně převzali
svá poslední vysvědčení. Pan učitel Jakub Zatloukal vycházejícím žákům popřál do dalšího života vše nejlepší,
s přáním se připojila i paní ředitelka, její zástupkyně, pan
starosta a pan místostarosta. A tak jako každý rok, ani letos zde nechyběly zástupkyně Klubu rodičů a přátel školy, které žákům na památku předaly drobný dárek a již
tradiční sladkou tečku.

Milí deváťáci, přejeme Vám pohodové prázdniny a při
dalším studiu ve školách, které jste si vybrali, co nejvíce
úspěchů. Přejeme Vám hodně štěstí v dalším životě …
Vaše KRPŠ

Pár slov Klubu rodičů
A nyní nám dovolte malou rekapitulaci školního roku 2021-2022. Po delší
přestávce jsme v tomto školním roce
konečně opět pořádali několik akcí
a těšili se z hojné účasti našich příznivců. Počínaje balíčkem na přivítanou našim prvňáčkům, tradiční Drakiádou, Strašidelnou cestou městem,
Čarodejnickým rejem, Pohádkovou
cestou, sladkostí na Den dětí, Letnicemi a konče Rozloučením s absol-
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venty školy jsme se snažili zpříjemnit
chvíle nejen dětem - našim žákům,
ale samozřejmě i Vám, jejich rodičům
či přátelům a příznivcům KRPŠ. Zájem o naše akce nás velmi těší a je
pro nás velkou motivací. Po delší odmlce, kdy se z důvodu covidové situace nekonaly nejen naše akce, ale
ani žádné akce školy a nebyly placeny ani příspěvky, se v tomto školním
roce opět platil příspěvek KRPŠ. Již

sedm let je příspěvek ve stále stejné
výši, a to 200 Kč rodina s jedním dítětem, 250 Kč se dvěma, či 300 Kč za
rodinu se třemi a více dětmi na školní rok. Jak víte, z těchto příspěvků je
žákům, kteří mají zaplaceno, přispíváno na akce pořádané školou, např.
na lyžařský výcvik, jízdné na exkurze, soutěže, výlety či návštěvy divadla apod. Ovšem pouze z příspěvků
by nebylo možné přispívat, proto se
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snažíme další finanční
prostředky „vydělat“ pro
naše žáky na našich akcích. Samozřejmě, pokud se akce nekonají či
není o příspěvek požádáno, nemůžeme logicky přispět. Pravda je, že
po covidové přestávce
se akce rozjíždějí pomalu, takže se letos i méně
čerpalo. Pro srovnání
uvádím výši zaplacených příspěvků a čerpání dle jednotlivých tříd za
školní rok 2018 – 2019
a právě ukončený školní
rok 2021 – 2022:

2018 – 2019
Vybrané
Třída
Vyčerpáno
příspěvky
1.A
2 350
3 658
1.B
2 900
3 618
2.A
3 350
6 862
3.A
2 200
4 926
3.B
2 050
2 976
4.A
2 600
5 122
5.A
2 250
2 390
5.B
1 850
2 420
6.A
3 100
3 307
7.A
1 300
2 284
7.B
1 650
2 428
8.A
2 350
6 520
9.A
3 050
9 356
Celkem 31 000
55 867

2021 – 2022
Vybrané
Třída
Vyčerpáno
příspěvky
1.A
2 050
936
1.B
1 800
720
2.A
2 400
1 456
2.B
2 300
1 248
3.A
3 850
3 184
4.A
2 200
0
4.B
2 200
0
5.A
2 900
2 658
6.A
2 050
2 628
6.B
1 700
1 810
7.A
2 300
1 118
8.A
3 325
5 000
9.A
2 275
5 250
Celkem 31 350
26 008

Závěrem dovolte, abychom poděkovali ZŠ,
MŠ, SVČ, hasičům,
fotbalistům,
žákům,
svým rodinám a všem
dalším příznivcům za
spolupráci a pomoc
při pořádání akcí. Vážíme si toho, protože
sami bychom nebyli
schopni po personální stránce vše zajistit.
Takže opravdu moc
děkujeme a přejeme
všem krásný zbytek
léta.
Za KRPŠ
Ivana Tomandlová

Milostivé léto II
Stejně jako v loňském roce, i letos je možné využít akce
nazvané „Milostivé léto“, která bude trvat od 1. září do 30.
listopadu 2022. Platbu je nezbytné provést v daném časovém rozmezí, jedinou výjimkou je situace, kdy exekutor
neodpoví ve stanoveném termínu. Díky Milostivému létu
je tak možné se zbavit příslušenství dluhů vůči veřejným
institucím či státním firmám a znatelně snížit částku, kterou je potřeba zaplatit. Při využití této možnosti bude možné v uvedené době zaplatit pouze původní dlužnou částku
(jistinu) zvýšenou o částku ve výši 1 815 Kč na náhradu
nákladů exekutorovi. Dojde tak k odpuštění všech úroků,
penále a dalších poplatků.
Dluh může být odpuštěn:
• fyzické osobě, která není v insolvenčním řízení a jejíž
exekuce je vedena soudním exekutorem.
Milostivé léto se vztahuje na exekuce zahájené před
28. říjnem 2021 kvůli dluhům u…
• Státu, samospráv, měst, úřadů
• Státních fondů a příspěvkových organizací, veřejných
škol
• Městských, státních a polostátních firem (např. ČEZ,
České dráhy či dopravní podniky)
• Zdravotních pojišťoven, státních nemocnic
• Českého rozhlasu či České televize
Jak máte postupovat?
• Doporučeným dopisem nebo datovou schránkou sdělte
exekutorovi, že Milostivého léta II využijete. Pokud neznáte stávající výši dluhu, můžete jej zároveň požádat
o tuto informaci.
• Do 30. listopadu 2022 doplaťte svůj původní dluh zvýšený o částku 1 815 Kč na účet exekutora. Do poznámky
uveďte např. „Úhrada jistiny – Milostivé léto, Jméno Příjmení“.
• Pro jistotu informujte exekutora o zaplacení Vašeho dluhu ještě jinými prostředky.
• Exekutor následně vydá rozhodnutí, kterým potvrdí
splacení Vašich dluhů.
Co když exekutor nekomunikuje?
• Když požádáte exekutora o sdělení výše zbývajícího dluhu do 15. listopadu 2022 a on do 15 dnů neodpoví, tak

se lhůta k úhradě dluhu prodlužuje o počet dnů, o který
soudní exekutor lhůtu 15 dnů překročil, a neskončí dříve
než 5 dnů ode dne, kdy jste odpověď obdrželi.
• Příklad: Pan Malý informoval exekutora o svém záměru využit Milostivé léto a poprosil o údaj o výši dluhu.
Exekutorovi byl dopis doručen dne 13. listopadu a panu
Malému odpověděl až 30. listopadu. Odpovědět trvalo
17 dnů. Pan Malý má však čas zaplatit svůj dluh do 5.
prosince, protože exekutorovi trvalo dlouho, než odpověděl.
• Když exekutor vůbec neodpoví: je možné podat podnět
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či stížnost u Exekutorské komory České republiky.
Exekuce jen na příslušenství?
Exekuce vedené jen pro vymožení příslušenství dluhu se
budou od 1. září 2022 považovat za uhrazené, a to i bez
požádání.

Info: Do milostivého léta se nejspíše dobrovolně zapojí
i některé banky – Moneta Money Bank, Komerční banka,
Česká spořitelna či ČSOB. Na detaily je potřeba se zeptat u konkrétní banky, podmínky výše uvedené se na toto
vztahovat nebudou.

Společenská rubrika

Poděkování paní Janě Pavlů
Se smutkem v srdci bych ráda věnovala
několik slov paní Janě Pavlů, dlouholeté
obyvatelce našeho města.
Paní Pavlů přišla do Budišova hned po
studiích z jejího milého Prostějovska.
Nebyl to pro ni přechod lehký, ale protože zde strávila celý svůj další život, věřím, že zde našla „něco“, proč už nebylo třeba jít nikam dál… Byla to učitelka
tělem i duší, svému učitelskému poslání
a výchově několika generací dětí s různými poruchami učení se věnovala až
do důchodového věku, a ještě kousek
dál… Byla velmi aktivní ve společenském a kulturním životě našeho města.
Její vypravěčský talent, osobitý humor
a vtipné historky znají mnozí z nás a již
navždy tady s námi zůstanou.

Já bych ji však na tomto místě chtěla
ještě jednou a naposledy poděkovat za
energii, kterou věnovala našemu Muzeu
břidlice. Měla velký podíl na založení
samotného muzea v roce 1996, rovněž
tak při rekonstrukci v roce 2013 a až do
loňského roku byla naší „hlavní“ a nejobětavější průvodkyní. V muzeu trávila
téměř veškerý svůj volný čas, když se
ocitl nečekaný návštěvník u dveří muzea, vždy byla za chvilku tam a už mu
se sobě vlastním humorem vyprávěla
o vzniku břidlice a zkamenělinách. Ještě nedávno psala, že se jí po muzeu stýská. A nyní už se může stýskat jen nám
všem a muzeu po ní… Snad na to naše
břidlicové muzeum, srdce v Krajině břidlice, bude stále dohlížet…

Fotografie je z Hornického dne
v Krajině břidlice 5. 9. 2019,
kde byla paní Mgr. Jana Pavlů
oceněna za práci, reprezentaci
a přínos pro Krajinu břidlice.
S úctou Kamila Kohoutková

INZERCE
BYTY pro SENIORY, s.r.o. , Berounská 379, 747 87 Budišov nad Bud.
Lenka Pírková a Jaroslav Pírek - majitelé a jednatelé společnosti
Tel. : 606 917 124 , Web : www.byty-pro-seniory.cz

E-mail : info@byty-pro-seniory.cz

1 VOLNÝ BYT k PRONÁJMU 1+KK = 38 m2
pro soběstačné SENIORY nad 60 let
Byt je volný k nastěhování IHNED – kdykoliv v průběhu SRPNA 2022.
Výše regulovaného nájmu ze strany MMR = 2.887,-Kč / měsíčně,
plus služby (voda, elektřina, teplo, výtah, úklid, … atd.) = 3.255,-Kč / měsíčně.
V případě vašeho zájmu nám napište na e-mail: info@byty-pro-seniory.cz
nebo nám zavolejte na telefonní číslo : 606 917 124.
12 bytů pro seniory 60 a více let
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Kuchyň + obývací část bytu

Koupelna se sprchovým koutem

Společenská místnost
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podpora sociálních služeb: Domov
Letokruhy, pečovatelská služba, Charita,
SASRD

podpora dopravní obslužnosti
k zaměstnavatelům (Mor. Beroun,
Bruntál, Dvorce, Libavá apod.)
podpora vzniku nových stavebních parcel
a zlepšení stávajícího bydlení
podpora infrastruktury v místních částech
(internet, vodovod, ČOV, studny aj.)
zajištění bezbariérového přístupu
k lékařům, na úřady, sportoviště, hřbitov, do
kostela, smuteční síně

efektivní řízení městské policie ve
spolupráci se sociálním odborem města
- sociálním pracovníkem
spolupráce s úřady a snižování
nezaměstnanosti sociálně slabých občanů
podpora rodin s dětmi, klubové zařízení
pro „náctileté“

hezké lavičky, kvalitní cesty a chodníky
a udržovaná městská zeleň

volnočasové aktivity podporující pracující
rodiče (kroužky, tábory)

kvalitní vzdělávání pro všechny děti
a podpora volnočasových aktivit (MŠ, ZŠ,
SVČ, ZUŠ, spolky)

podpora sportovních klubů,
kroužků, vybavenosti pro sport

kulturní vyžití pro
všechny věkové
skupiny

dokončení výstavby
lyžařského areálu, jeho
efektivní řízení

výrazná podpora
místních spolků

podpora turismu
a projektů přinášející
prospěch místním
občanům

podpora vzniku
kulturních center
v místních částech

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Alois Bečica
Ing. Martin Bláha
Ing. Josef Klus
Mgr. Natálie Jaššová
Mgr. Kamila Molková
Tomáš Indrák
Mgr. Rozálie Zlámalová
Inocenc Sedláček
Ing. Petr Halamíček
Gordana Mikešová
Mgr. Jakub Zatloukal
Ing. Pavel Zlámal
Ing. Lenka Halamíčková
Jan Halamíček
Lukáš Hrabina

41
37
38
41
49
37
42
45
47
50
32
39
46
40
46

SPORT A VOLNÝ ČAS

VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURA

PRÁCE A BYDLENÍ

podpora podnikání,
místních firem a služeb

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

podpora lékařů:
pediatr, praktik, zubař,
ambulance specialistů,
lékárna

nové firmy = nové
pracovní příležitosti

obchodní ředitel, Linaset, a. s.
revírník, Lesy České republiky
jednatel, Lesy Budišov n. Bud.
ředitelka, ZŠ Budišov n. Bud.
ředitelka, Domov Letokruhy
hasič, HZS Moravskoslezského kraje
sociální pedagog, ZŠ Budišov n. Bud.
lesní správce, TS Vítkov
manažer prodeje, Linaset, a. s.
sociální pracovník
učitel, ZŠ Budišov n. Bud.
revírník, Lesy České republiky
manažer nákupu, Linaset, a. s.
technolog SV, Linaset, a. s.
OSVČ

S respektem k lidem.
(kdu.budisovnb@seznam.cz)
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