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Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
prázdniny nám utekly jako voda, no a za 2 měsíce tu už
zas máme Vánoce, a my si s místostarostou říkáme, že
už by se to teď mohlo na chvíli uklidnit a zpomalit, snad.
Během poloviny srpna jsme absolvovali slavnostní otevření vyhlídkové romantické věže ve Wodzislawi, rozhledny v Jeseníku nad Odrou, přístavby naší mateřské
školy, v září proběhl Den otevřených dveří na opraveném bytovém domě na Partyzánské ulici a 30. září jsme
slavnostně otevřeli naši rozhlednu Halašku, do toho se
předávala dokončená sociální zařízení na ZŠ, workoutové hřiště a Naučná stezka k Jezernímu dolu. Což o to,
účastnit se slavnostního otevření je fajn, pokud vyjde počasí, rádi fotíte a jste fotogenický (což není můj případ)
a nepřeženete to třeba s jídlem... Samotnému otevření
však předchází dlouhá příprava, realizace, pak chvíle
štěstí, že se to povedlo a ustřihl jsem správně pásku.
No, a na závěr nás čeká „kruté vystřízlivění“ a realita
vyúčtování. Nyní aktuálně vyúčtováváme projekty MŠ,
dům na Partyzánské a rozhlednu a modlíme se, aby
vše klaplo a nekrouhli nám dotaci. Jen u těchto akcí se
bavíme odhadem o 35 mil. korun dotace. To je již ta
neviditelná práce, za kterou jsou zaměstnanci městského úřadu, města a dotčených příspěvkových organizací,
kteří nejsou v hledáčku objektivů, ale zaslouží si veliké
poděkování.
Jen krátce zrekapituluji: otevření přístavby mateřské
školky se holkám z naší školky moc povedlo; dále děkuji
občanům a zástupcům spolků, kteří se v této covidové
době „obětovali“ a jeli s námi do Polska a Jeseníku n. O.
na rozhledny. Bytový dům na Partyzánské je již obsazen,
bylo zde mnoho žádostí na byt a je těžké vybrat toho
pravého, když bychom měli upřednostnit žádané pozice
pracující ve školství či zdravotnictví. Vidíme, že je zájem o solidní bydlení a můžeme se tedy na jaře pustit do
oprav Krušovic, abychom mohli zase nabídnout nějaké
další nesociální byty občanům. O otevření naší Halašky
píšu dál samostatný článek.
K Halašce bylo napsáno hodně, jen dodám aktuální čísla. Cena díla (rozhledny) dle PD byla 10,4 mil. Kč, vysoutěžit se podařilo realizaci za 11,1 mil. Kč, vícepráce byly
nízké, cca 100 tis. Původní výše dotace činila 344 296
Eur, ta nám byla navýšena na 369 389 Eur z uznatelných
nákladů, což vychází dotace 9,6 mil. Kč. Ještě je třeba
vyúčtovat neinvestiční aktivity v řádu 100 tis. Kč a za půl
roku uvidíme, jak to celé vyšlo a kolik nám pošlou. Když
jsme začínali stavět, tak jsem byl sám na pochybách,
že jsme to netrefili ve vhodnou dobu, cena šla nahoru,
městské příjmy klesaly. Zástupci FEMONTU Opava mi
při otevření řekli, že kdybychom stavěli zítra, tak by rozhledna byla o 5 - 6 mil. dražší při dnešních cenách! Tak
asi konec dobrý, všechno dobré. Teď jen přejme Halašce, ať dlouho slouží občanům, turistům a je o ni stále takový zájem. Příští rok vše ještě vyšperkujeme zázemím.
K poslednímu září byla také předána stavba Naučné
stezky k Jezernímu dolu poblíž Čermenského mlýna a je
již plně přístupná pro zájemce a zvědavce. Musíme ještě
provést doznačení naučné stezky na břidlicové stezce,
ať turisté vědí, že tu je něco nového. Vzhledem k poča-
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sí ji otevřeme slavnostně někdy v květnu, kdy vše kvete a příroda je nejpěknější, jako je i toto samotné místo. Otevření spojíme s procházkou údolím Budišovky,
opečeme buřty, což bude jistě fajn. Náklady na realizaci
naučné stezky činily 1,3 mil Kč, výše dotace je 1 mil.
V Krajině břidlice tak můžeme nabídnout turistům opět
něco nového.
Zateplení ZŠ je již hotové a fasáda vypadá skvostně,
zateplení bytových domů ze strany náměstí finišuje, výměna střešní krytiny na budově ZŠ je již dokončena a na
bytovkách se také dokončuje. Asi mi dáte za pravdu, že
opravené střechy ty budovy vyšperkovaly. No a konečně se firma KARETA vrhla na sídliště. Konkrétně začala
práce na spodním sídlišti a dále bude pokračovat stavbou nového parkoviště SO-104. Pokud vás zajímá, co se
bude dělat, jak to bude vypadat, podívejte se na webové
stránky města https://www.budisov.eu/mesto/projekty/
projekty-v-realizaci/. O samotné realizaci sídliště budeme psát ještě dlouho. Hlavní důvod, proč jsem stavby
zmínil je, že chci požádat občany o opatrnost a shovívavost k omezením pro pěší či vjezd automobilům. Prostě
se opravují, dá se říct, komplet vnitrobloky sídlišť a občané to pocítí. Firma vše dělá postupně, aby byly hotové úseky a logické celky. Do toho jsme nuceni postupně
měnit veřejné osvětlení, takže kromě rozkopaných cest
a chodníků bude dočasně i tma. Ale teprve začínáme
se stavbou, kontakty na vedení města jsou na webu, tak
kdyby bylo třeba, určitě volejte. Také jsem chtěl poděkovat za pochopení občanům a podnikatelům z bytových
domů na náměstí. Zatepluje se od dubna a vím, že to
trvá, ale již se blížíme k cíli. Kromě toho, že domy budou
hezky vypadat, vy ušetříte na energiích za vytápění díky
zateplení, což při současných šílených cenách energií
není zanedbatelné. Když se dělal průtah náměstím, také
to nebylo komfortní pro občany a podnikatele, ale vše
jsme společnými silami zvládli, protože to tady chceme
mít všichni pěkné.
V polovině října začínáme stavět pumptrackovou dráhu
za sportovní halou, která by se na jaře už pouze vyasfaltovala a pak bude sloužit dětem a mládeži. U přístavby
a rekonstrukce hasičárny je připravena veřejná zakázka
na spuštění. Na Ministerstvu pro místní rozvoj již zveřejnili nové dotační výzvy, tak už budeme zvažovat, co do
konce roku podáme, abychom se nenudili ani v příštím
roce.
Závěr patří mistrům, tudíž poslední odstavec věnuji našim
hasičům. V červnu 2019 zachránili naši hasiči Tomáš Indrák a Vláďa Uvíra život paní Martině na hasičské soutěži
v Březové. Nyní jim byla udělena medaile Za záchranu
života v Přibyslavi. Pánové, jsme na vás právem hrdí, je
úžasné, že máme takové hasiče ve svém kruhu. Přiznám
se, že jsem o té záchraně života ani pořádně nevěděl, buď
mi to kluci ze skromnosti neřekli, nebo mi to uteklo. V červenci, kdy jižní Moravu postihlo tornádo, pomohli i naši
hasiči. Mirek Indrák, Jindřich Bláha ml., Miroslav Uher,
Petr Čelka, Vojtěch Mitický. Pomáhali v oblasti Hodonína, kde odstraňovali popadané stromy v dětském táboře. Vyráželi 2. července v ranních hodinách a vrátili se 4.
července k večeru. V minulém čísle BZ jsem to zmiňoval
pouze jednou větou, ale chlapi si zaslouží za svoji obětavost a chuť pomoci v nesnázích naši úctu a veliké díky.
Ing. Patrik Schramm, starosta města
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Střípky z radnice
• Dovolte mi, abych se na moment vrátil ještě na konec letních prázdnin, kdy proběhlo slavností otevření mateřské školky v rámci výstavby nové přístavby
a celkové modernizace. Samotná stavba byla sice
ukončena již v červnu, avšak v červenci ještě probíhala dodávka nábytku a vybavení od firmy Benjamín
do nově vybudovaných tříd a šaten. Jsem moc rád,
že se celý projekt povedl zdárně dotáhnout do konce
a děti si tak už mohou užívat krásných nových prostor. Podle reakcí ze slavnostního otevírání se líbilo
i rodičům a návštěvníkům, a to nejen prostory ve školce, ale také pestrý program se spoustou dobrot, za
což patří velké poděkování celému kolektivu mateřské
školky a všem ostatním, jenž se na této povedené akci
podíleli.
• A teď už pár slov k probíhajícím akcím – aktuálně byla
dokončena výměna oken a zateplení na budově základní školy na náměstí, jakmile bylo sundáno lešení,
tak jsme se mohli konečně pokochat novou fasádou.
Myslím, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že
škola pořádně prokoukla a ze šedivé oprýskané budovy se rázem stala výkladní skříň našeho náměstí.
Barvu fasády vybíral kolektiv pedagogů základní školy a i přestože měli na výběr jen omezené možnosti
dané Národním památkovým ústavem, tak si myslím,
že vybrali moc hezky. K tomu nová okna, dveře, střeš-
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ní krytina a škola je jako nová. Ostatně posuďte sami,
na fotkách si můžete porovnat, jak škola vypadala
před a nově po rekonstrukci. V době psaní článku ještě zbývá dokončení znaku města nad hlavními dveřmi
a pak už se můžeme všichni těšit na slavnostní otevření, které by mělo proběhnout ke konci října.
• Na náměstí ještě zůstaneme, protože se pomalu a jistě blíží ke konci i další velká rekonstrukce, a to hned
u pěti bytových domů, které zateplujeme a pokrýváme nové střechy. Ze dvorní části už je téměř
vše hotovo, už v létě proběhla výměna všech výloh
a v průběhu října a listopadu by měly být dokončeny
práce na fasádách i ze strany náměstí. Protože se nás
občas ptáte, kdože to vybírá barevnost fasád, tak podobně jako na škole, i zde o barevném podání rozhodoval Národní památkový úřad. To už je bohužel daň
za městskou památkovou zónu, ale v tomto případě
byly vybrány decentní barvy v jemných tónech. Věříme, že po sundání lešení se bude výsledek líbit. Domy
si nové fasády a střechy zcela jistě zasloužily, vždyť
bylo vše původní ještě od výstavby někdy v 60. letech
minulého století.
• A pomalu se dostáváme k té největší akci, kterou jsme
naplánovali pro letošní a příští rok. Je to dlouho očekávaná a mnohými žádaná rekonstrukce sídliště, která
se konečně na začátku října dala do pohybu i přestože
jsme vše měli vysoutěženo již na začátku roku. Celou
akci pro město realizuje společnost Kareta z Bruntálu, která nabídla v soutěži nejnižší cenu a navíc s ní
máme velmi dobré zkušenosti z 1. etapy rekonstrukce
náměstí. Termín dokončení je stanoven na jeden rok,
ale je to spíše proto, že jsme chtěli mít dostatečnou
rezervu pro případ, že by se přihodilo něco neočekáváného, celá stavby by měla být dokončena dříve.
Co všechno vlastně bude rekonstrukce obnášet? Na
dolním sídlišti, kde už se intenzivně pracuje, budou
položeny nové asfaltové povrchy na komunikacích,
nové chodníky a před garážemi budou zámkové dlažby. Dále zde vnikne jedno nové parkoviště pro 6 aut
a ve spodní části další parkoviště pro 4 osobní automobily, přičemž stávající parkovací místa zůstanou
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zachována. Nově tedy přibude 10 parkovacích míst
jen na spodním sídlišti. Zrekonstruovány budou i plochy se sušáky na prádlo, kde budou nově položeny
zatravňovací panely a místo vyšlapané pěšinky bude
nový chodník. Do toho nové odvodňovací a drenážní
kanály, vyspravení části zídek, na kterých už se podepsal zub času a samozřejmě terénní úpravy s výsadbou trávníků. Abych nezapomněl, rekonstrukce
se týká i starého nevyhovujícího veřejného osvětlení,
které bude nahrazeno novým, a to i s přípravou pro
kamerový systém.

• Na horním sídlišti by mělo ještě letos být vybudováno
úplně nové parkoviště pro 15 aut na travnaté ploše za
bytovým domem č. p. 698, které bude mít vjezd z ulice
9. května. Záleží, jak dovolí počasí, každopádně práce
na tomto parkovišti jsou v plném proudu, tak uvidíme,
co se podaří stihnout, než napadne sníh. Všechny
ostatní práce na horním sídlišti jsou plánovány až na
jaro, protože je toho více než dost – kompletní renovace všech asfaltových a betonových povrchů, nové
chodníky, vjezdy do garáží, rekonstrukce parkoviště
(celkem 14 míst) u domů č. p. 697, 698, 699 a 700,
dále nové parkoviště pro 12 aut u kotelny B5 (u domu
č. p. 709), rekonstrukce stávajícího parkoviště před
domem č. p. 711 (celkem 9 míst). Čekají nás i menší terénní úpravy včetně rekonstrukce nových pěšin,
odvodnění, drenáží a nesmíme zapomenout ani na
nové veřejné osvětlení také s přípravou pro osazení
kamerového systému, který bychom rádi do budoucna
ještě posílili pro zajištění lepší bezpečnosti a zamezení stále více se rozmáhajících se krádeží na stojících
autech. Následně po rekonstrukci sídliště by měla
proběhnout ještě výsadba a obnova zeleně. Je toho
opravdu hodně a už teď bychom Vás chtěli poprosit,
abyste byli shovívavý k různým dopravním omezením
a komplikacím, bohužel, nějak se to udělat musí a konečný výsledek by měl stát za to. S realizační firmou
jsme domluveni, že nerozkopou všechno naráz, ale
bude se postupovat systematicky a po menších celcích. I přesto velmi prosíme, v době vyznačených prací, si přeparkujte si auta na parkoviště ke sportovní
hale nebo na plochu u pálenice, případně využijte dalších parkovacích míst ve městě, aby zrovna Vaše auto
nebránilo těžké technice. Vše bude řádně vyznačeno

a snad nenastanou zmatky, jako tomu bylo hned ze
začátku, kdy subdodavatelská forma, která má na starosti dopravní značení, osadila pro jistotu zákaz vstupu na celé sídliště. Za toto nedopatření se společnost
Kareta dodatečně omlouvá a nemusíte mít obavy, přístup k obytným domům bude vždy zajištěn, i když to
někdy bude jen provizorní dočasné řešení.

• Na závěr ještě pár informací k množícím se dotazům
na dotace na výměnu kotlů – vzhledem k plánovanému zákazu kotlů emisní třídy č. 1 a 2 bude na začátku příštího roku vyhlášena nová výzva na 4. vlnu kotlíkových dotací. Tentokrát však bude cílová skupina
žadatelů omezena na tzv. nízkopříjmové domácnosti,
kde bude jako kritérium posuzován průměrný čistý příjem na jednoho člena rodiny. Senioři pobírající starobní důchod by měli do této skupiny spadat automaticky
bez ohledu na výši jejich důchodů. Novinkou je, že by
mělo být možné požádat předem o zálohu na realizaci
a důležité je, že bude možno požádat si na výměnu
kotle i zpětně, pokud výměna proběhla v době od 1.
1. 2021. Samozřejmostí je splnění všech podmínek
výzvy, které by se neměly výrazně lišit od 3. vlny. Žádosti se budou podávat přes Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
Pro ostatní žadatele o dotace na výměnu kotle, kteří
však nesplňují podmínku maximálního čistého příjmu
na osobu v domácnosti, bude připraven program Nová
zelená úsporám, kde bude moci žádat úplně každý.
Zde by však měla být dotace ale již o něco nižší. Žádosti se v tomto případě budou podávat přes Státní
fond životního prostředí. Aktuálně máme k dispozici
pouze předběžné informace, vše ale bedlivě sledujeme, a jakmile budou známy přesné podmínky výzvy,
tak je určitě zveřejníme na webových stránkách města
také zde ve zpravodaji.
Pokud Vás již nyní zajímají bližší informace o připravovaných výzvách, případně byste chtěli pomoci
s žádostí, tak se prosím obracejte přímo na mně (tel.
736 614 894, email p.jilek.mu@budisovnb.cz, případně na Ing. Kateřinu Bečicovou, tel. 556 312 046, email
k.becicova.mu@budisovnb.cz, rádi Vám sdělíme podrobnosti a pomůžeme s přípravou a vyřízením žádosti o dotaci na výměnu kotle.
Ing. Pavel Jílek, místostarosta města
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Rada města
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na
území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17 (cizí stání občané, kteří jsou v obci hlášeni
k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici na sekretariátu vedení města, Halaškovo náměstí 2, Budišov n/Budišovkou.
0000 – 1121 – Daň z příjmů právnických osob
51. jednání RM dne 16. srpna 2021
+ 692 647 Kč
(přítomno všech 5 členů rady města,
o ve výdajové části
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva – 92 994 Kč
• souhlasí s termínem udělením souhlasu se změ5399 – 5011 – Platy zaměstnanců v prac.poměru
nou v rejstříku škol a školských zařízení ve znění:
+ 357 729 Kč
Navýšení kapacity MŠ Budišov nad Budišovkou,
5399 – 5031 – Povinné poj. na SZ a stát.pol. zaměstn.
okres Opava, příspěvková organizace ze 128 na 148
+ 88 719 Kč
dětí pro mateřskou školu a školní jídelnu – výdejnu,
5399 – 5032 – Povinné poj. na veř. ZP + 32 193 Kč
s účinností od 1. 9. 2021;
5399 – 5021 – Ostatní osobní výdaje + 156 000 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 34 pro rok 2021
5399 – 5164 – Nájemné
+ 60 000 Kč
na straně příjmů a výdajů ve výši 392 911,58 Kč
5399 – 5169 – Nákup ostatních služeb + 36 000 Kč
o v příjmové části
5399 – 5909 – Ostatní neinv. výdaje j.n. + 75 000 Kč
0000 – 4216 – Investiční přijaté transfery ze SR (ÚZ • schvaluje úpravu rozpočtu města č. 38 pro rok 2021
17508)
+ 265 056,91 Kč
na straně příjmů a výdajů ve výši 565 906 Kč
0000 – 4216 – Investiční přijaté transfery ze SR (ÚZ
o v příjmové části
17508)
+ 127 854,67 Kč
0000 - 4116 – Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR
o ve výdajové části
(EP)
+ 481 020,09 Kč
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva (bez ÚZ)
0000 - 4116 – Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR
+ 265 056,91 Kč
(NP)
+ 84 885,91 Kč
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby (ÚZ 17508)
o ve výdajové části
+ 127 854,67 Kč
3113 – 5336 – Neinv. transfery zřízeným PO (EP)
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 35 pro rok 2021
+ 481 020,09 Kč
na straně příjmů a výdajů ve výši 531 888,06 Kč
3113 – 5336 – Neinv. transfery zřízeným PO (NP)
o v příjmové části
+ 84 885,91 Kč
0000 – 4111 – Neinv. přijaté transfery ze všeobec. • schvaluje úpravu rozpočtu města pro č. 39 rok 2021
pokl.správy
+ 531 888,06 Kč
na straně příjmů a výdajů ve výši 275 000 Kč
o ve výdajové části
o v příjmové části
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
6330 – 4134 – Převody z rozpočtových účtů
+ 531 888,06 Kč
+ 275 000 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 36 pro rok 2021
o ve výdajové části
na straně příjmů a výdajů ve výši 276 000 Kč
6330 – 5342 – Základní příděl FKSP a SF obcí
o v příjmové části
+ 275 000 Kč
0000 – 4116 – Ost. neinv. přijaté transfery ze SR
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 40 pro rok 2021
+ 276 000 Kč
na straně příjmů a výdajů ve výši 200.500 Kč
o ve výdajové části
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva – 200 500 Kč
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva – 70 024 Kč
3745 – 5139 – Nákup materiálu
+ 120 000 Kč
4349 – 5011 – Platy zaměstnanců v prac.poměru 		
3745 – 5169 – Nákup služeb j.n.
+ 80 500 Kč
+ 215 256 Kč • schvaluje úpravu rozpočtu města č. 41 pro rok 2021
4349 – 5031 – Povinné poj. na SZ a stát.pol.zaměstn.
v příjmové a výdajové části ve výši 4 272 632,11 Kč
+ 53 388 Kč
o v příjmové části
4349 – 5032 – Povinné poj. na veř. ZP + 19 380 Kč
0000 – 4216 – Investiční přijaté transfery ze SR
4349 – 5021 – Ostatní osobní výdaje
+ 18 000 Kč
+ 4 272 632,11 Kč
4349 – 5134 – Osobní ochranné pomůcky
o ve výdajové části
+ 10 000 Kč
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
4349 – 5167 – Služby školení, vzdělávání
+ 4 272 632,11 Kč
+ 18 000 Kč • schvaluje úpravu rozpočtu města č. 42 pro rok 2021
4349 – 5169 – Nákup ostatních služeb + 12 000 Kč
na straně příjmů a výdajů ve výši 44.100 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 37 pro rok 2021
o ve výdajové části
na straně příjmů a výdajů ve výši 712 647 Kč
3612 – 5152 – Teplo
– 21 100 Kč
o v příjmové části
3745 – 5169 – Nákup ostatních služeb + 21 100 Kč
0000 – 1112 – Daň z příjmů FO placená poplatníkem
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva – 23 000 Kč
+ 20 000 Kč
6171 – 5167 – Služby školení a vzdělávání + 23 000 Kč
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52. jednání RM dne 23. srpna 2021
(přítomni 4 členové rady města, omluvena Mgr. Ivana
Tomandlová – pozdější příchod,
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
• schvaluje přidělení bytu č. 8, o velikosti 1+0 na ul.
náměstí Republiky č. p. 158 v Budišově nad Budišovkou, p. J. U., s nájemní smlouvou uzavřenou od
1. 10. 2021 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku;
• schvaluje přidělení bytu č. 2, o velikosti 2+kk na ul.
náměstí Republiky č. p. 159 v Budišově nad Budišovkou, p. A. G., s nájemní smlouvou uzavřenou od
1. 9. 2021 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku;
• schvaluje výjimku z nejvyššího počtu dětí, žáků,
studentů stanoveného prováděcím právním předpisem do počtu 4 dětí žáků a studentů tak, jak jí ukládá
§ 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon;
tato výjimka bude použita pouze pro výuku hudební
výchovy a výtvarné výchovy ve 4. a 6. ročníku;
• schvaluje uzavření školní družiny při Základní škole
Budišov nad Budišovkou, okres Opava, p. o. v níže
uvedených termínech:
Podzimní prázdniny: 27. a 29. října 2021
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 včetně
(zahájení provozu 3. 1. 2022)
Pololetní prázdniny: 4. 2. 2022
Jarní prázdniny: 21. – 27. 2. 2022
Velikonoční prázdniny: 14. dubna 2022
Hlavní (letní prázdniny): 30. 6. – 31. 8. 2022
V době vedlejších prázdnin (tj. všechny mimo letní)
zůstane školní družina otevřena v případě, že o pobyt v ŠD projeví zájem minimálně 10 žáků školy přihlášených do ŠD;
• schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč na pořízení nového kotle pro p. D. S. a pověřuje starostu
města k podpisu dokumentu „Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace“;
• stanovuje měsíční nájemné v nově zrekonstruovaných bytech v bytovém domě Partyzánská 278 ve
výši 75 Kč/m2;
• bere na vědomí předloženou Územní studii lokality
„Pod Šibeníkem“ Budišov nad Budišovkou;
• bere na vědomí předloženou Zastavovací studii lokality „Bezručova“ Budišov nad Budišovkou;
• doporučuje zastupitelstvu města schválit Memorandum o spolupráci mezi Odbor pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj ČR a městem
Budišov nad Budišovkou;
• schvaluje výsledek hospodaření Města Budišov
nad Budišovkou a zřízených příspěvkových organizací (MŠ, ZŠ, TS, ND) k 31. 3. 2021;
• schvaluje jako jediný společník výsledek hospodaření obchodní společnosti Lesy Budišov nad Budišovkou, s.r.o. k 31. 3. 2021;
• schvaluje výsledek hospodaření obchodní společnosti TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o.
k 31. 3. 2021;
• schvaluje neinvestiční dotaci na provoz v roce 2021
ve výši 30 000 Kč příspěvkové organizaci Domov
Letokruhy, p.o. v Budišově nad Budišovkou dle přiloženého materiálu; schvaluje veřejnoprávní smlouvu

•

•

•

•

•
•

o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem
smlouvy;
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. IZ-12-8001673, Budišov nad Bud., ul. 9. Května,
přeložka kVN 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
3568/25, k.ú. Budišov nad Budišovkou; věcné břemeno se bude zřizovat za jednorázovou náhradu ve
výši 1 000 Kč + DPH; pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene
- služebnosti č. IV-12-8013062, Budišov nad Budišovkou, NNK, 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.
4104, k.ú. Budišov nad Budišovkou; věcné břemeno
se bude zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 2
000 Kč + DPH; pověřuje starostu města podpisem
smlouvy;
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IP-12-8025550/2, Budišov nad Bud.,
p. č. 560/46, přípojka 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. 3568/8 a 560/3, k.ú. Budišov nad Budišovkou; věcné břemeno se bude zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 2 000 Kč + DPH; pověřuje
starostu města podpisem smlouvy;
schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IP-12-8021326/1, Budišov nad Budišovkou,
p.č. 1170/4, kNN, pro oprávněného ČEZ Distribuce,
a.s. spočívající v zajištění práv oprávněného umístit,
provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy, provádět obnovu, výměnu a modernizaci; věcným břemenem bude zatížen pozemek ppč.
5/1, k.ú. Podlesí nad Odrou; věcné břemeno se bude
zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 3 234 Kč +
DPH; pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce WC v Základní škole Budišov nad Budišovkou“ a pověřuje starostu města podpisem dodatku;
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Zateplení
budovy ZŠ náměstí Republiky č. p. 154“

schvaluje úpravu rozpočtu města č. 43 pro rok 2021
na straně výdajů částku ve výši 30 000 Kč
6409 – 5222 – Neinvestiční transfery spolkům
– 30 000 Kč
6409 – 5339 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým org.
+ 30 000 Kč

schvaluje úpravu rozpočtu města č. 44 pro rok 2021
na straně výdajů částku ve výši 50 000 Kč
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva – 50 000 Kč
3111 – 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.
+ 50 000 Kč.
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Zastupitelstvo
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na
území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17 (cizí stání občané, kteří jsou v obci hlášeni
k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici na sekretariátu vedení města,
Halaškovo náměstí 2, Budišov nad Budišovkou.
nického práva k nemovité věci a o zřízení věcného
20. zastupitelstvo města konané dne 30. srpna 2021
práva č. UZSVM/OOP/2165/2021-OOPM k pozemku
(přítomno: 12 členů zastupitelstva města;
ppč. 3632/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.
omluveni – Petr Modelský, MUDr. Věra Mikulíková, Ing.
ú. Budišov nad Budišovkou do vlastnictví města BuFrantišek Vrchovecký, Mgr. Ivana Tomandlová – příchod
dišov nad Budišovkou; věcné právo spočívá v závaz16:45; další přítomní: TeSport - Ing. Slavomír Jaššo;
ku nabyvatele (povinného) nezcizit převáděný majednání řídil: Ing. Patrik Schramm, starosta města)
jetek a nezatížit jej zástavním právem, a to po dobu
V souladu s § 84 zákona o obcích zastupitelstvo:
10 let od právního účinku vkladu vlastnického práva
• jmenuje předsedu komise pro přípravu návrhu usnepro nabyvatele této smlouvy do katastru nemovitostí
sení MUDr. Zdeňka Flatanovského a členy Aloise
(tato povinnost nabyvatele jako povinného se zřizuje
Bečicu a Desanku Sekerkovou;
jako věcné právo) a pověřuje starostu města podpi(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
sem smlouvy;
• schvaluje „Plán rozvoje sportu v Budišově nad Budi(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
šovkou“ dle předloženého materiálu;
• schvaluje směnu pozemků následně:
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
do majetku města se převádí (směnná smlouva)
• schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na
z majetku p. Š. část p. č. 4725, k. ú. Budišov nad
projekt „Rekonstrukce víceúčelového hřiště s uměBudišovkou do majetku p. Š. se převádí (směnná
lým povrchem ve sportovním areálu v Budišově nad
smlouva) z majetku města část p. č. 3568/1, k. ú.
Budišovkou“ v rámci dotačního programu MinisterBudišov nad Budišovkou;
stva financí, prostřednictvím Národní sportovní agen(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
tury, výzva č. 8/2021 „Kabina 2021“. Program č. 162 • Mgr. Ivana Tomandlová se omlouvá za pozdní pří52 „Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina
chod
2021-2025“ a schvaluje vlastní podíl města Budišov • schvaluje Memorandum o spolupráci mezi Odborem
nad Budišovkou ve výši min. 20 % z celkových způpro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozsobilých výdajů;
voj ČR a městem Budišov nad Budišovkou a pověřu(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
je starostu města podpisem smlouvy.
• schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlast(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

Slavnostní otevření rozhledny Halaška
Ve čtvrtek 30. září 2021 se v Budišově nad Budišovkou uskutečnilo slavnostní otevření rozhledny Halaška
v rámci realizace projektu „Silesianka“ - stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia, která
byla spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká
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republika – Polsko 2014 – 2020. Přivítali jsme mnoho
vzácných hostů. Vedoucím partnerem tohoto projektu je
Euroregion Silesia se sídlem v Opavě, zastoupený panem Romanem Tománkem s kolegyněmi. Polskou část
Euroregionu Silesia Stowarzyszenie Gmin Dorzecza
Górnej Odry reprezentovala ředitelka paní Daria Karda-
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czyňska s kolegyněmi ze sekretariátu v Ratiboři. Přivítali
jsme také občany polského partnera města Wodzislaw
Slaski v čele se zástupcem prezidenta města panem
Wojciechem Krzyžkem, autobus taktéž vypravila obec
Jeseník nad Odrou v čele s radním města, panem Glogarem. Slavnostního otevření se zúčastnili také zástupci
realizační firmy FEMONT OPAVA, jednatel pan Ziegler,
hlavní stavbyvedoucí pan Stoklasa a stavbyvedoucí
pan Ďurovič a autor návrhu i projektové dokumentace
Lumír Moučka. Všichni se postupně vystřídali na malém pódiu se svými projevy či zdravicemi. Poděkování
se také dostalo panu Neuwertovi, který zodpovědně vykonával technický dozor stavebníka a zástupkyni firmy
Seller Moravia, která administrovala veřejnou zakázku.
Přivítat jsme mohli také zástupce stávajících či nových
přeshraničních partnerů: Powiatu Glubczyckego, Gminy

Mszana, města Glubczyce, Arboreta Bramy Morawskiej
w Raciborzu. Pozvání také přijali někteří kolegové z Venkovského Mikroregionu Moravice, zástupci spolku Krajina břidlice byli skoro v plné sestavě, což nás potěšilo.
Nesmím zapomenout také na občany a zastupitele města Budišova nad Budišovkou, kteří byli taktéž pozváni.
Děkuji všem, kteří dorazili. Počasí vyšlo skvěle, všichni si
mohli užít krásné výhledy z naší ocelové krásky jménem
Halaška. Pro hosty bylo připraveno drobné občerstvení. Hrdě se hlásíme ke Krajině břidlice, takže nechyběla
Hornická svačinka, skvělý tmavý Břidličňák na zapíjení
a štípání srdíček. Po slavnostním přestřižení pásky jsme
se opět, většinou po svých, vypravili do kulturního domu,
kde bylo v rámci projektu přichystáno bohaté pohoštění,
hudební vystoupení a výstava velkoformátových fotografií rozhleden a vyhlídkových míst, které jsou součástí „Silesianky“. Poděkování patří pracovníkům SVČ, TS
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a MěÚ, kteří se na pořádání slavnostního otevření podíleli, a také dámám z STP, které napekly skvělé frgály.
Během srpna byl z Budišova vypraven autobus do měs-

ta Wodzislaw Slaski na slavnostní otevření romantické
bašty a obce Jeseník nad Odrou, kde slavnostně otevřeli svoji rozhlednu v Blahutovicích. Otevřením rozhledny
Halaška však práce na projektu „Silesianka“ ještě nekončí. Realizace projektu byla prodloužena do září 2022,
kdy vzniknou nové webové stránky „Silesianky“, věrnostní program, hra, pexeso, všechny objekty budou nafoceny a natočeny, na světě jsou již malé 3D modely všech
zapojených objektů a apod. Na české straně je zapojeno
23 objektů a na polské 11. Cílem projektu je vytvoření
nového komplexního přeshraničního turistického produktu s názvem „Silesianka”, a to prostřednictvím dobudování 3 nových rozhleden a propojením všech rozhleden
na území Euroregionu Silesia vhodnými prostředky.
Ing. Patrik Schramm, starosta města

Realizace pozemkových úprav
V Budišově nad Budišovkou, Podlesí a Starých Oldřůvkách probíhá realizace tzv. komplexních pozemkových úprav. Pro běžného smrtelníka je to asi nesrozumitelný výraz, když to zjednoduším, jedná se o rekonstrukci
a odvodnění polních cest, tak aby měly únosnost i pro
těžké stroje a řádně odváděly vodu. Rekonstruuje se
takto polní cesta Staré Oldřůvky – Podlesí včetně příkop
a propustků.
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Jsou zde položeny nové konstrukční vrstvy odhadem
cca 40 cm a horní vrstvu tvoří mechanicky zpevněné
kamenivo. Mechanicky zpevněné kamenivo vznikne
zhutněním nestmelené směsi kameniva nejčastěji frakce 0/32 bez použití tmelící složky. Další rekonstruovanou
polní cestou v Budišově je úsek Bezručova ulice směr
k Hubertkovi.
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Cca 600 m úsek od Bezručovy ul. po teletník bude vyasfaltován a dále bude položeno mechanicky zpevněné
kamenivo. Cesta je již odvodněna novými příkopy a propustkem. Součástí komplexních pozemkových úprav
jsou také vodní díla = tůně. U Podlesí budou vybudovány
3 nové tůně. Ve Starých Oldřůvkách je již hotová tzv. protierozní mez, která opět stahuje vodu z polí do potoka.

Dalším vodním dílem je realizace záchytného a svodného průlehu. Průleh je protierozní opatření zadržující vodu
a půdu v krajině. Jedná se o mělké, široké, často zatravněné příkopy s mírným sklonem proti okolnímu svahu,
kopírující vrstevnice. Vytvářejí se na prudších delších
svazích s ornou půdou. Záchytný průleh se realizuje od
ulice K Hubertovi (směr rozhledna) vlevo po poli směrem
ke Dvorecké ulici. Ze začátku to vypadalo hrozivě, pomalu jako obchvat Budišova, nyní už je to plytký příkop,
který stahuje vodu při deštích. Záchytný průleh je před

zaústěním do propustku na Dvorecké opevněn lomovým
kamenem. Vlevo od Dvorecké cesty se buduje svodný
průleh, který svádí veškerou vodu v břehu do potoka.
Zde budou vytvořeny kamenné stupně, aby voda nevymlela koryto.

Již minule jsem zmiňoval, že směrem k Hubertkovi bude
vysazena alej ovocných stromů. Co je podstatné, město není investorem této nákladné akce, financována
je ze státního rozpočtu Státním pozemkovým úřadem
a realizační firmou je STRABAG. Celková investice cca
44 mil. korun, termín ukončení prací je konec listopadu
tohoto roku, což je šibeniční termín. Za město se účastníme pouze kontrolních dnů 1 x za 14 dnů. Samozřejmě
jsme rádi, že se tzv. pozemkovky realizují a doufáme, že
se v dalších letech bude pokračovat dále realizací ostatních navržených opatření.
Ing. Patrik Schramm, starosta města

Krajina břidlice ve Vídni
Na českém velvyslanectví ve Vídni se 22. září konal
již dvaadvacátý ročník Svatováclavského posvícení. Pravidelně se na něm prezentují jednotlivé kraje
a v letošním roce vyšla řada na náš kraj.

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana pro cestovní ruch; prof.
Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje; Ing.
Libor Helis, starosta města Odry; Ing. Patrik Schramm, starosta
Budišova nad Budišovkou; JUDr. Ivana Červenková, velvyslankyně ČR; Ing. Pavel Smolka, starosta města Vítkov

V centru Vídně vyrostlo moravskoslezské
městečko. Tonak, Štramberské uši, Kofola,
Radegast, úžasná břidlice z Budišova nad
B. i Valašský vojvoda z Kozlovic zahřáli u srdce české rodáky žijící v Rakousku i samotné Rakušany.
Vždyť náš region nabízí poklady! (Zpráva z fb profilu MSK)
S tím nejkrásnějšími a nejzajímavějším z Moravskoslezského kraje se mohli seznámit účastníci dvaadvacátého ročníku Svatováclavského posvícení ve Vídni.
Akce, kterou každoročně pořádá Velvyslanectví České
republiky u příležitosti svátku patrona české země sv.
Václava, se těšila velkému zájmu hostů. „Svatováclavské posvícení se ve Vídni koná každoročně, přičemž každý rok přebírá záštitu určitý region. Náš kraj byl osloven
už v roce 2019, ale naše účast byla kvůli koronaviru odložena. To nejkrásnější z regionu a nejzajímavější atraktivity cestovního ruchu jsme proto mohli představit až
letos,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Dodal, že česká ambasáda ve Vídni hostila během
včerejší slavnostní recepce několik stovek významných
osobností. „Zhruba pěti stovkám hostů jsme představili
náš zajímavý a rázovitý kraj, který má návštěvníkům rozhodně co nabídnout. K vidění byly klobouky z Tonaku,
ochutnávalo se pivo z nošovického pivovaru Radegast,
nabízeli jsme tradiční nápoj s bohatou historií Kofolu
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nebo štramberské uši Ladislava Hezkého. Velmi se líbila
možnost vyzkoušet si štípání břidlice a také doprovodný program pod taktovkou lidového souboru Valašský
vojvoda,“ řekl náměstek hejtmana pro cestovní ruch Jan
Krkoška. Nabídku společenského večera doplnila výstava fotografií nejoblíbenějších turistických cílů Moravskoslezského kraje a tematicky laděný foto koutek.
Součástí prezentace Moravskoslezského kraje byla i tisková konference, kterou zorganizovala krajská centrála
cestovního ruchu Moravian-Silesian Tourism ve spolupráci se zahraničním zastoupením CzechTourismu
v Rakousku. „Velice si cením toho, že letos přišla na
Svatováclavském posvícení řada na prezentaci Moravskoslezského kraje. Myslím, že lepší načasování snad
ani být nemohlo. Rakousko je jedním z našich hlavních
cílových trhů a po ekonomicky náročném období ovlivněném celosvětovou pandemií má prezentace naší turistické nabídky ve Vídni ještě větší smysl než kdy jindy,“
konstatoval jednatel krajské destinační společnosti MS
Tourism Petr Koudela. Kromě kampaně Máme světový
kraj, projektu Technotrasa a top destinací na severní Moravě a ve Slezsku představil novou kampaň na podporu
příjezdového cestovního ruchu. Ta odstartuje začátkem
října. (Tisková zpráva Moravskoslezského kraje)
Velmi si vážíme pozvání členů spolku Krajina břidlice do
Vídně, abychom mohli prezentovat to nejkrásnější a nejzajímavější z našeho kraje. Prezentaci zajistil spolek
Krajina břidlice, jehož je Budišov členem. Že se jednalo
o významnou událost, dokládá také osobní přítomnost
paní velvyslankyně Ivany Červenkové, místopředsedy
senátu Jiřího Oberfalzera, hejtmana MSK Ivo Vondráka a dalších významných hostů. Všichni si udělali čas
na naši expozici, vyzkoušeli štípání srdíčka. Věříme, že
jsme společnou propagací naší krásné a turisty dosud
nepříliš objevené krajiny Nízkého Jeseníku udělali maximum. Kladný ohlas jak ze zahraničí, tak i od politických
představitelů Moravskoslezského kraje nás utvrzuje ve
smysluplnosti společné propagace naší srdci milé „Krajiny břidlice“. Což nás povzbuzuje do další práce, kterou
máme před sebou. Moravskoslezský kraj nám přispěl
200 000 Kč na nový web a propagační materiály, v rámci dotace z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia
budeme realizovat projekt Geoateliér a budeme usilovat
o udělení statusu Národní geopark.
Ing. Patrik Schramm, starosta města,
člen výboru spolku Krajina břidlice
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Revitalizace zeleně na vybraných veřejných prostranstvích
města Budišov nad Budišovkou
Na konci loňského roku byl v Budišově nad Budišovkou
zahájen projekt „Revitalizace zeleně na vybraných veřejných prostranstvích města Budišov nad Budišovkou“. Tento projekt započal kácením neperspektivních
dřevin a dřevin ve špatném zdravotním stavu. Na začátku letošního roku projekt pokračoval výsadbou stromů,
keřů a trvalek, dále bylo provedeno odborné ošetření

dřevin stávajících a zdravotní ořezy. Následovat bude
tříletá péče o vysázené dřeviny a květinové záhony. Projekt bude probíhat až do konce roku 2023.
V rámci projektu bylo vysazeno celkem 61 solitérních
stromů (javory, habry, hlohy, buk, jasan, třešně ptačí,
duby a lípy), 20 solitérních keřů a 480 keřů v keřových
skupinách. U 196 stromů a keřů bylo provedeno dendrologické opatření – zdravotní ořezy, tvarovací řezy,
bezpečnostní vazby apod. V prostoru parčíku naproti

Domova Letokruhy byly vysázeny kolem pomníku trvalkové záhony se stínomilnými druhy květin. Pro zvýšení
biodiverzity byla zvolena výsadba především domácích
druhů stromů a keřů, případně jejich kultivarů.
Podrobné výkresy navrhovaných výsadeb a opatření
jsou volně dostupné k nahlédnutí na webových stránkách města v záložce Projekty.
Celkové výdaje projektu jsou 907 069 Kč, z toho dotace
EU činí 544 241 Kč (60 %).

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního
programu Životní prostředí.
Ing. Kateřina Bečicová,
odbor BH, služeb, ŽP, výstavby a ÚP

Zdravé tělo, zdravý duch – díky Workout!
Na jaře letošního roku byla v blízkosti sportovní haly v Budišově nad Budišovkou zahájena výstavba Workoutového
hřiště. Tento projekt „Zdravé tělo, zdravý duch – díky
Workout!“ byl dokončen na konci srpna 2021.
Na workoutovém hřišti byla nejprve zhotovena podklado-
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vá betonová deska na ploše 90 m2 a na tuto betonovou
desku byla namontována dopadová plocha z litého tartanu v tloušťce 50 mm. Zde byly instalovány a upevněny
fitness prvky – workoutová sestava obsahující například
bradla, bradlovou lavici, hrazdu, žebřiny a žebřík. Ved-
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le této plochy byly zabudovány další fitness prvky, a to
veslovací trenažér, eliptický trenažér a posilovací stroj na
hrudník - dvojitý. Hřiště je vybudováno na veřejném, volně
přístupném travnatém prostranství vedle stávajícího dětského hřiště a v blízkosti sportovní haly. Workoutové hřiště je volně přístupné a zcela zdarma pro širokou veřejnost.
Celkové výdaje projektu činily 700 070 Kč, z toho dotace
z ministerstva činí 490 049 Kč (tedy 70 %).

Tento projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR
z programu Ministerstva
pro místní rozvoj, v rámci programu PODPORA ROZVOJE REGIONŮ 2019+.
Ing. Kateřina Bečicová,
odbor BH, služeb, ŽP, výstavby a ÚP

Volné kompostéry
Od letošního jara mají občané
města možnost získat bezplatně kompostér, který plní hned
několik velmi důležitých funkcí.
Především šetří náklady spojené
s likvidací směsného komunálního opadu, a tím výrazně napomáhá zkvalitnit nakládání s odpady.
Předpokládá se totiž, že biologický odpad tvoří váhově největší část komunálních odpadů, ve
finále končících na skládkách.
Další neméně významnou funkcí je samotné kompostování, při
kterém dochází k rozkladu biologických odpadů a vzniká organické hnojivo – kompost,
určený hlavně pro zahrádkáře.
Kdo by měl zájem naučit se kompostovat, prospět tím
své zahradě a zároveň ulevit své popelnici, má stále ješ-

tě možnost získat kompostér. Zároveň si o další mohou požádat
ti, co disponují velkou zahradou
a jeden zkrátka nestačí. Co je pro
to potřeba udělat? Nejdříve je nutné obdržet smlouvu o výpůjčce –
na městském úřadě na ulici Partyzánská 229 u Jany Modelské
(556 312 048, j.modelska.mu@
budisovnb.cz). Samotný kompostér si poté zájemci mohou vyzvednout na technických službách
– ul. 9. května 480, kde jim bude
poskytnut na základě předložené
smlouvy. Výdej je možný po dobu
otevření sběrného dvora, a to v pátek od 14:00 – 17:00
a v sobotu od 9:00 – 12:00.
Ing. Jana Modelská,
pověřená vedením odboru

ZPRÁVY MĚSTSKÉ POLICIE

Některé události řešené Městskou policií v Budišově n/B.
v měsících červenec a srpen 2021
8. 7. 2021 - 20.00 hod.
Na služebnu MP se dostavila oznamovatelka,
která hlídce sdělila, že na zahrádce provozovny restaurace Myslivna nalezla na podsedáku
židle větší finanční částku. Hlídce se následně
podařilo nalézt majitele této finanční částky,
kterému byla tato navrácena. Případ byl strážníky zadokumentován.
9. 7. 2021 – 10.51 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení od oznamovatele,
že se po staré Dvorecké ulici pohybují dva psi na volno
bez majitele. Hlídka MP oba psy odchytila a umístila do
Městského útulku. Případ byl strážníky zadokumentován.
10. 7. 2021 - 15.00 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou MP na
ul. Zahradní řešen dopravní přestupek, parkování v protisměru a v zákazu stání. Řidič osobního vozidla zde parkoval v protisměru obousměrné ulice a nerespektoval dopravní značení, zákazu stání vozidel na pozemní komunikaci.
Za uvedený přestupek mu byla udělena bloková pokuta.

15. 7. 2021 – 14.08 hod.; 6. 8. 2021 - 15.50
hod.; 17. 8. 2021 - 14.25 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl
hlídkou MP na ul. K Hubertovi řešen dopravní
přestupek, parkování v zákazu vjezdu všech
motorových vozidel s dodatkovou tabulkou
mimo vozidla s povolením městského úřadu. Řidič osobního vozidla zde nerespektoval dopravní
značení, zákazu vjezdu všech motorových vozidel
umístěné na této komunikaci, kdy neměl patřičné povolení
a za uvedený přestupek mu byla udělena bloková pokuta.
23. 7. 2021 - 11.42 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení od občanky, že
na ul. Havlíčkova střílejí nějaká děcka petardy. Hlídka po
příjezdu zjistila, o které nezletilé děti střílející petardy se
jedná. Děti byly upozorněny na nevhodnost svého chování a bylo jim zabráněno v pokračování tohoto jednání.
Následně byla celá věc projednána s rodiči těchto dětí,
kteří se hlídce omluvili a sdělili, že se to již nebude opakovat, a že děti řádně poučí. Věc byla řešena domluvou
a případ byl strážníky zadokumentován.
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23. 7. 2021 - 13.16 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení, že na ul. Berounská u Mariany, leží na chodníku nějaká žena. Hlídka MP
na místě zjistila, že žena již stojí na chodníku a odchází pryč, za doprovodu další ženy. Proto je zastavila, kdy
zjistila, že jedna z žen je v podnapilém stavu, komunikuje a je nezraněná. Po sdělení druhé ženy, že podnapilé
paní pomohla vstát a snaží se jí dopravit domů, jí hlídka
pomohla a tuto ženu doprovodila domů, kde informovala
jejího dospělého syna, který se následně o ni postaral.
Věc byla řešena domluvou a případ byl strážníky zadokumentován.
6. 8. 2021 – 15.55 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou MP
na ul. K Hubertovi řešen dopravní přestupek, parkování
v zákazu stání. Řidič osobního vozidla zde nerespektoval dopravní značení a parkoval v zákazu stání vozidel
na pozemní komunikaci. Za uvedený přestupek mu byla
udělena bloková pokuta.
10. 8. 2021 - 19.43 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení od OO PČR Vítkov s žádostí o součinnost při ověřování oznámení, že na
ul. Berounská mělo dojít k fyzickému napadení. Hlídka
MP na místě zjistila, že se jedná o pravdivé oznámení,
kdy zde došlo k fyzickému napadení jedné ženy jiným
mužem. Toto zjištění bylo oznámeno na OO PČR Vítkov,
jejíž hlídka se na místo dostavila a celou věc si převzala
k dalšímu řešení. Hlídka MP zde do příjezdu hlídky PČR
zajišťovala pořádek, aby zde již nedošlo k dalšímu napadení a následně jí byla nápomocná při jejím šetření. Případ byl strážníky zadokumentován.
11. 8. 2021 - 15.18 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení od OO PČR Vítkov s žádostí o prověření oznámení o napadení ženy
v Guntramovicích. Hlídka MP na místě zjistila, že se nejedná o fyzické napadení, ale o spor o vydání věcí mezi
bývalými partnery. Za přítomnosti hlídky MP se celá věc
vysvětlila, kdy došlo k dohodě o vydání věcí náležející bývalému partnerovi oznamovatelky a poučení obou osob
o tom, že pokud by se to mělo opakovat, tak se zde jedná
o Občanskoprávní spor, který by si měli řešit soudní cestou. K ublížení na zdraví, ani škodě na majetku zde nedošlo a o zjištěných skutečnostech k dané věci byl zpětně

informován operační OO PČR Vítkov. Případ byl strážníky zadokumentován.
16. 8. 2021 - 15.00 h.; 21. 8. 2021 - 17.10 h., 18.00 h.,
18.50 h.; 25. 8. 2021 - 17.10 h.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou MP
na ul. Zahradní řešen dopravní přestupek, parkování
v zákazu stání. Řidič osobního vozidla zde nerespektoval dopravní značení a parkoval v zákazu stání vozidel
na pozemní komunikaci. Za uvedený přestupek mu byla
udělena bloková pokuta.
16. 8. 2021 – 15.30 hod.
Na služebnu MP se dostavil občan s tím, že na dětském
hřišti u sportovní haly na ul. Dukelská našel mobilní telefon. O nálezu tohoto mobilního telefonu byl následně
sepsán úřední záznam o odevzdání nalezené věci a ten
byl poté společně s nalezeným mobilním telefonem předán na Městský úřad města Budišov nad Budišovkou na
ztráty a nálezy, ke zveřejnění na stránkách města. Případ
byl strážníky zadokumentován.
19. 8. 2021 - 14.25 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou MP
na ul. Halaškovo náměstí řešen dopravní přestupek, nedovolené pakování na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo
označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením. Řidič osobního vozidla se zde dopustil
přestupku tím, že při řízení vozidla neoprávněně stál s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené
parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo v rozporu s § 67 odst. 4 neoprávněně použije
parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením při
stání nebo při jízdě. Za uvedený přestupek mu byla udělena bloková pokuta.
26. 8. 2021 - 13.55 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou MP
na ul. Generála Svobody řešen dopravní přestupek, nedovolené telefonování za jízdy. Řidič osobního vozidla se
zde dopustil dopravního přestupku tím, že při řízení vozidla držel v ruce telefonní přístroj. Za uvedený přestupek
mu byla udělena bloková pokuta a zápis dvou bodů do
karty řidiče.
Grečmal Jaroslav
vrchní komisař
vedoucí strážník MP Budišov n/B.

TECHNICKÉ SLUŽBY

Informace ke svozu směsného komunálního odpadu
Vážení spoluobčané, dovoluji si v tomto vydání Budišovského zpravodaje připomenout zásady svozu komunálního odpadu v našem městě a jemu přilehlých obcích pro
nadcházející období roku.
Podmínky svozu nádob SKO (popelnic):
• Nádoba je přistavena ve svozový den již od 6:00 hodin.
• K nádobě musí být bezpečný přístup bez terénních
překážek.
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• Nádoba musí být přistavena max. 1,5 m od okraje silnice.
• Nádoba musí být v dobrém technickém stavu, aby nemohlo dojít k poškození zdraví pracovníků nebo svozové techniky.
• Nádoba může být plněna pouze komunálním odpadem nevhodným k třídění nebo popelem náležitě vychladlým. Tuto skutečnost kontroluje obsluha vývozního prostředku teploměrem. Pokud nádoba vykazuje
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•

•
•
•

vyšší teplotu, její vývoz nebude realizován z důvodu
rizika zahoření svozového vozidla.
Do nádob je přísně zakázáno ukládat žhavý nebo
mokrý popel, tekuté odpady, hořlaviny, žíraviny, výbušniny, uhynulá zvířata, nebezpečné odpady (barvy,
lepidla, pesticidy, léčiva, oleje, baterie, akumulátory,
elektrospotřebiče, zářivky, výbojky…).
Nesmí být překročena nosnost nádob (popelnice 120 l
– max. 50 kg, plastová popelnice 240 l – max. 100 kg).
Nádoba nesmí být plněna přes horní okraj.
Do nádob nesmí být ukládány těžké, přilnavé

a neskladné odpady (zemina, beton, cihly, kamení, železný šrot, kartony, větve...). Tyto komodity jsou ukládány v režimu sběrného dvora případně bioodpadu.
• Nádoby se musí dát vyprázdnit jejím překlopením do
svozového vozidla.
Technické služby města Budišov nad Budišovkou děkují
za respektování těchto svozových podmínek.
Ing. Pavel Brodský, ředitel,
Technické služby města Budišov nad Budišovkou, p.o.

TESPORT

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

Sport

Dlouhá zima, krátké léto: takový je koloběh přírody v našich končinách. Topili jsme do konce května a koncem
srpna už to opět bylo pomalu na zatopení. Naštěstí počátkem září se oteplilo, a tak jsme si ještě chvíli užili babího léta.
Modernizace infrastruktury tepelného hospodářství
v majetku města letos opět pokročila. Jak jsem psal v minulých číslech, přes léto proběhla rekonstrukce kotelny
v budově základní školy na náměstí Republiky, kde již
visí a topí dva nové kondenzační kotle Viessmann, každý o výkonu 50 kW. Stejné kotle jsou instalovány do
nové kotelny ve sklepě budovy č. p. 229 na ul. Partyzánská (budova zdravotního střediska a úřadu) a kotel
Viessmann o výkonu 24 kW topí také našim strážníkům
městské policie. Původní dosluhující kotelna na adrese
Partyzánská 670 byla zrušena. Od roku 2019 jsme tak
již vyměnili a zmodernizovali zdroje tepla na 8 odběrných
místech. Aktuálně se zpracovává projektová dokumentace na rekonstrukci kotelny B1 na adrese Křivá 673, která
vytápí blok domů na náměstí Republiky. Kdy k této rekonstrukci dojde, ještě není jisté, neboť ceny materiálů
a kotlů nejsou aktuálně zrovna moc příznivé, tak uvidíme, jak se situace vyvine.

Ve sportovní hale jsme připraveni na halovou sezonu
a všichni si přejeme, ať to nedopadne jako loni, kdy se
nesportovalo vůbec nikde. Máme nachystaný docela bohatý program sportovních aktivit, a kdo bude chtít, tak
si určitě možnost poměřit své schopnosti s ostatními na
nějakém turnaji vybere. Rozpis turnajů je přiložen vedle
článku.
Ing. Slavomír Jaššo,
jednatel společnosti
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ŠKOLSTVÍ

Pestrý podzim
Tak přesně takový byl a stále trvá. Kde? No přece na
naší základce.
S prázdninami jsme se rozloučili hezky stylově příměstským táborem s tématem přírodopisným, zážitkovým
a vzdělávacím zároveň: žáci si mohli již během prázdnin vyzkoušet poznávat všemi svými smysly ekosystémy
kolem nás. Prozkoumávali mraveniště, hráli si na (luční)
koníky, včely i mravence, poznávali krásy i nástrahy přírody. Průvodci jim byli učitelé a asistenti školy.

Na konci prázdnin byla také dokončena rekonstrukce
sociálních zařízení na Halaškově nám. 178. Letité klozetové retro kousky byly nahrazeny novými, staré kovové
kóje byly vyměněny za zděné kabinky s hezkým obkladem. Samotnou kapitolou byly rozvody teplé a studené
vody – přijít na to, kde kdysi nechal tesař se zedníkem
díru – to byl úkol téměř nadlidský! Ale dílo se zdařilo a jis-

tě to při nějaké blízké návštěvě školy sami oceníte.
Aby to nebylo tak jednoduché, tak na konec druhé, právě
probíhající rekonstrukce si ještě chvíli budeme muset počkat. Budova školy na nám. Republiky se sice již vyloupla z šedého hávu lešeňových trubek, ale detaily se ještě
ladí. Na druhou stranu nám čekání na výsledek a práce
navíc, které bohužel rekonstrukce severní strany fasády
s sebou přinesla, připravila také nečekaný dárek: pracovníci opavské firmy WINRO s. r. o. odhalili v rohové části

fasády ukrytou časovou
schránku z dob rekonstrukce ještě z doby Rakouska-Uherska (1905).
V kovové skříňce, kterou
dobrou půlhodinku otvírali pracovníci místních
technických služeb, byla
nalezena kronika města
autora Wilhelma Veselého (dílo bylo sepsáno
roku 1904), pamětní spis
o rekonstrukci školy a stavu školství v letech 19051906, pozvánka na žá-
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kovskou akademii konanou v prostorách školní tělocvičny,
článek z novin roku 1871 (Neue Zeit, Olmütz), který popisuje školní slavnost v Budišově a jednu říšskou minci. Texty
se stanou samozřejmě předmětem překladu a budeme
o nich informovat v dalších číslech Zpravodaje. Slavnostní
otevření rekonstruované budovy plánujeme na konec října
před zahájením podzimních prázdnin, snad nám do toho
opět nehrábne baron Covid.
V letošním školním roce zahájilo slavnostně v prostorách
kulturního domu povinnou školní docházku celkem 30

dětí ve dvou paralelních třídách. Díky krásným novým
prostorám, které nám poskytlo Středisko volného času
v nově vybudovaném „žlutém domečku“, máme také parádní odpolední družinu, kterou využívají zejména děti
v nejnižších ročnících.
Školní rok bohužel již v září poznamenala opatření spojená se šířením Covidu-19. Díky výskytu onemocnění
mezi žáky, bylo nutné dát postupně do karantény celkem
tři třídy. Horším faktem je ovšem karanténa 11 pedagogických pracovníků, kvůli které jsme do distanční podoby
výuky převedli všechny třídy 5. - 9. ročníků. Je to poměrně nepříjemná záležitost zejména pro rodiče žáků,
ale i pro žáky samotné, protože tento stav nebyl vynucen
samotnou nákazou ve třídách. Tak jen doufejme, že se
tímto opatřením minimalizovalo další šíření viru, který
může ublížit zásadním způsobem rizikovým skupinám,
a že jsme si toho „peška“ vybrali již nyní na začátku školního roku.
Zatímco občanský rok se chýlí spíše ke konci, ten školní
začíná. Jménem svým i jménem pracovníků školy našim
žákům ze srdce přejeme radost z učení, veselí při hrách
a úspěchy po celý školní rok 2021/2022.
Natálie Jaššová, ředitelka školy

Slavnostní otevření přístavby Mateřské školy - projekt
MODERNIZACE MŠ BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU
Registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010074. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Globálním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v rámci
města Budišov nad Budišovkou.
jejíž realizaci se podílela velká spousta lidí, kterým patří
naše obrovské díky.
o Děkujeme našemu zřizovateli a vedení města, panu
starostovi Ing. Patriku Schrammovi a panu místostaDne 25. srpna 2021 jsme se sešli v Mateřské škole Burostovi Ing. Pavlu Jílkovi, kteří celou tuto akci řídili
dišov nad Budišovkou u slavností příležitosti otevření
a kooperovali. Děkuji pánové za Vaši přízeň, za Váš
přístavby. Krásné odpoledne zahájily děti svým pěkným
zájem o naši mateřskou školu a velkou spoustu Vaševystoupením, poté jsme přivítali všechny vzácné hosty,
ho času, který jste této stavbě věnovali. Cítíme vůči
rodiče a děti.
Vám velkou vděčnost a velké díky.
Před několika lety vznikla myšlenka, že přístavbou mateřské školy a zvýšením její kapacity pomůžeme mnoha
rodinám k tomu, aby se jim v našem městě lépe žilo. Byl
to úkol nelehký a finančně velmi náročný. V tento den se
náš sen splnil a my stáli před nádhernou budovou, na

o Děkujeme paní Ing. Daniele Diblíkové a jejímu týmu projekční kanceláře Wellnet design za zpracování projektové dokumentace, kterou v reálu vidíte dnes před sebou.
o Děkujeme panu Davidu Linhartovi a panu Richardu
Klimčákovi ze společnosti Bm asistent za úspěšné
zpracování a podání dotační žádosti.
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o Dále děkuji paní zástupkyni Zdeňce Sventkové za pomoc při realizaci, při kontrolních dnech a za kvalitní
práci při chystání podkladů pro výběrové řízení.
o Velmi děkuji všem zaměstnancům mateřské školy
a našim dětem, že jste celou situaci, kdy stavba probíhala za běžného provozu, zvládli.
o Nemalý dík také patří Evropskému fondu pro regionální rozvor – Integrovaný regionální operační program
a Ministerstvu pro místní rozvoj za poskytnutí dotace.
Po slavnostním přestižení pásky proběhla prohlídka nových prostor budovy školy a poté si již děti společně s rodiči užívaly pěkné odpoledne plné zábavy a občerstvení,
které připravili zaměstnanci mateřské školy a děvčata
z KRPŠ. O hudbu se nám postaral Pepa Dvořák a moderování celého odpoledne se chopila Ivetka Bačkovská.
Děkujeme.
Na závěr bych chtěla všem dětem, zaměstnancům i rodičům popřát jen samé krásné chvíle, prožité v naši mateřské škole.
Mgr. Simona Novotná, ředitelka MŠ

o Děkujeme stavební společnosti Milimex, vedení panu
Eugeniusovi Sowovi, všem zaměstnancům, pánům
stavbyvedoucím Kryštofu Jedziniakovi a Petru Gilkovi
za dohled nad realizací stavby. Velké poděkování patří
také všem Vašim subdodavatelům.
o Děkujeme panu Romanu Tylovi ze společnosti Seller
Moravia za chystání podkladů a realizaci výběrových
řízení.
o Obrovské poděkování patří panu Ing. Kamilu Neuwertovi, který po celou dobu stavby svým ostřížím okem
vše dozoroval. Moc děkujeme.
o Velké poděkování patří příspěvkovým organizacím
našeho města: Technickým službám za obrovskou
pomoc při stěhování, při vyklízení budovy, při práci
na školní zahradě. Děkujeme Základní škole, školní
jídelně a Středisku volného času, že nás o loňských
prázdninách, kdy se prováděly stavební úpravy ve stávající budově, nenechali na holičkách a poskytly nám
prostory k užívání. Děkujeme.
o Děkujeme panu Janu Dobešovi a panu Petru Haferníkovi, jejichž krásná pracovní stopa se prolíná celou
budovou mateřské školy. Pánové, patří vám naše velké děkujeme.

Řezbářské sympozium
Projekt zaměřený na podporu rozvoje zručnosti dětí
a podporu řemesel realizovaný naší mateřskou školou
pod záštitou MAS Opavsko „Učíme se za školou“ se pomaličku blíží ke svému závěru.
Některé aktivity, které jsme si společně s rodiči naplánovali na prvním setkání v červnu, jsme již v průběhu září
zvládli i zrealizovat. A pokud vás zajímá, co že jsme si
naplánovali … rádi vám vše prozradíme.
Nejdůležitější součástí projektu jsou děti! Také proto

20

byla první aktivita projektu zaměřena právě na ně. Děti
společně se svými rodiči strávily odpoledne v dílnách
Pedagogické fakulty na Katedře technické a informační
výchovy při výrobě nejrůznějších výrobků z přírodních
materiálů. A věřte, že své výrobky, na které byli patřičně
hrdí, si vezli domů nejen děti. 
Druhá aktivita byla určena pro rodiče a pedagogy.
Řezbářský kurz (pro absolventy kurzu „řezbářské sympozium“) proběhl v dílnách základní školy. Za možnost
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využít nově opravené, moderní dílny děkujeme paní ředitelce Mgr. Natálii Jaššové.
Počáteční ostych na začátku kurzu po chvíli vystřídalo
tlučení palic do dlát. Jen málokdo ráno věřil, že odpoledne si každý „řezbář“ ponese domů svou, ručně vyrobenou misku. Všem skvělým řezbářům ještě jednou gratuluji. A možná … na příštích Letnicích v řezbářské soutěži
uvidíme i některé z vás. 
Bc. Zdeňka Sventková, učitelka MŠ

Letní prázdniny v dětském domově
Děti z budišovského dětského domova strávily
osm prázdninových dnů v táboře Agentury Tapaza
v Moravském Berouně. Celodenní program jim poskytl
všestranné zájmové vyžití, od airsoftu přes taneční
a výtvarné aktivity až po táborové hry a bohaté večerní
programy včetně diskoték a týmových soutěží. Více
než 120 dětí na turnusu poskytlo dostatek možností
k bohatému sociálnímu kontaktu s vrstevníky, k navázání
kamarádství a táborových známostí. Táboroví vedoucí
připravili dětem hezký prázdninový program. Chlapci
zvládli náročný airsoftový výcvik bez problémů a dívky si
dobře zatančily, třeba ve večerním dance battle a všichni
si tak užili spoustu legrace. Nechyběly táboráky, společné
hry či sportovní aktivity. Mnozí se potkali s kamarády
z minulých let a všichni byli spokojení. Starší děti dostaly
nabídku absolvovat v příštích letech instruktorskou

školu a využít možnosti zapojit se do organizace táborů
v následujících letech. Děti si užily i zbytek léta, ať už
programem v domově, nebo na pobytech u svých rodičů.
Individuálně si děti užily také jiných táborů, Furry
Campu v Dětřichově u Moravské Třebové, příměstského
jezdeckého táboru na farmě v Horních Loděnicích nebo
letního táboru ve Višních Lhotách.
Děkujeme za finanční podporu Nadačnímu fondu Albert,
který se v rámci projektu „Bertíci pomáhají“ spolupodílel
na financování letních rekreací a rovněž volnočasových
kroužků a školného na ZUŠ Vítkov v kalendářním roce
2021. Nadační fond Albert rovněž pomohl s počítačovým
vybavením potřebným pro zvládnutí distanční výuky
ve školním roce 2020/21. Vážíme si naší dlouholeté
spolupráce a děkujeme za podporu.
Bc. Daniel Štencel, vedoucí vychovatel

Celostátní turnaj dětských domovů v malé kopané 2021 – DD CUP
V létě jsme se zúčastnili celostátního turnaje dětských
domovů v malé kopané o Pohár české fotbalové reprezentace – DD CUPu. V našem kraji se soutěž hrála pod
záštitou fotbalového klubu Baník Ostrava.
V kvalifikačním krajském kole v Markvartovicích dne 9. 6.

naši chlapci po rozpačitém začátku zabrali a výsledkem
bylo skvělé 1. místo v turnaji a postup do republikového finále. Jeden z hochů navíc jako nejmladší účastník
turnaje získal ocenění a dres Baníku Ostrava. Kluci byli
s akcí velmi spokojení a potěšil je jejich úspěch.
Celostátní finále se konalo v Praze na jednom ze tří
stadiónů v komplexu Strahova. Zúčastnilo se 12 týmů
z dětských domovů z celé republiky. Naši chlapci zvládli
postup ze skupiny, hráli výborně, ale ve čtvrtfinále ztratili vedení 3:1 a vypadli v penaltovém rozstřelu. Nakonec
jsme v rámci ČR obsadili 7. místo, ale fotbalu a atmosféry turnaje jsme si užili. Chlapci se také potkali a seznámili
s legendami našeho fotbalu, např. s Karlem Poborským
a Petrem Koubou.
Přejeme našim dětem další zážitky i budoucí sportovní
úspěchy.
Bc. Daniel Štencel, vedoucí vychovatel
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DĚJEPIC!! - děti z DD na natáčení České televize
V letošním roce jsme byli osloveni a pozváni ostravským
studiem České televize k natáčení pořadu DĚJEPIC!,
dětské talkshow protkané scénkami, reportážemi a zá-

bavnými rubrikami, které malého televizního diváka seznamují s českými dějinami.
Mohli jsme se podívat do zákulisí natáčení televizního
pořadu, sledovat zblízka práci filmařského týmu - kameramany, režiséra, herců a celého zákulisí. Poznali jsme,
že je to zajímavá práce, ale rovněž dřina. Naše děti plnily
v natáčecím studiu čtyři dny roli dětského publika, ale
také to pro ně bylo seznámení s živým divadlem a bezprostředním herectvím. Režisér a autor projektu Roman
Motyčka svěřil hlavní role mladým adeptům herectví
z Janáčkovy konzervatoře v Opavě a moderování pořadu herci Tomáši Jeřábkovi.
Natáčení bylo opravdu zajímavé, a ačkoliv bylo pro děti
náročné nekonečné sezení na polštářích ve studiu,
utkvělo jim nakonec v paměti mnoho vědomostí z jednotlivých dílů, ať už o Eduardu Štorchovi, nebo Josefu Mánesovi, stejně jako mnohé písně, vtipné repliky Tomáše
Jeřábka nebo výkony výborných ostravských herců.
Bc. Daniel Štencel, vedoucí vychovatel

Nový školní rok, nový projekt

Se začátkem školního roku 2021/2022 se naše škola pod
záštitou Moravskoslezského kraje zapojila do projektu:
Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK;
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613, OKAP II.
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu
ČR a rozpočtu MSK a je realizován krajem ve spolupráci
s 96 partnerskými organizacemi. Mezi hlavní podporované oblasti patří odborné vzdělávání, kariérové poradenství, polytechnické vzdělávání, inkluze, podnikavost
a podpora rozvoje gramotností.
Oderská střední škola společně s 29 partnery pokračuje v čerpání personálních šablon: Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele a Školní kariérový poradce, na něž v předešlých dvou letech čerpala finance
z projektu Šablony II.
Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele zajišťuje pro školu součinnost s firmami a podnikateli. Vyhledává oborově příslušné zaměstnavatele ve spádové
oblasti, navazuje kontakty za účelem komunikace, zjišťuje požadavky budoucích zaměstnavatelů, sjednává
smluvní vztahy a podmínky, koordinuje odborný výcvik
žáků na konkrétních pracovištích, provádí kontrolu, seznamuje ostatní pedagogy s danou problematikou a organizuje setkání s odborníky.
Cílem této aktivity je zvýšit úroveň odborného vzdělávání na školách, propojit teoretické poznatky s praxí a připravit žáky na reálné pracovní prostředí. Koordinátor je
takovým prostředníkem mezi školou a zaměstnavateli,
jenž má studentům otevřít dveře na trh práce již během
studia. Koordinátor spolupráce pořádá se zástupci firem,
se zákonnými zástupci, s žáky a pracovníky školy setkání, jež v konečném důsledku vedou ke zlepšení celkové
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úrovně praktického vyučování.
Cílem pracovní pozice Školní kariérový poradce je
vytvořit komplexní služby kariérového poradenství pro
žáky a jejich zákonné zástupce. Pedagogický pracovník
v této funkci musí reagovat na potřeby žáků, aktivně je
motivovat k dalšímu vzdělávání, zabraňovat předčasným
odchodům a nakonec jim pomoci s uplatněním na trhu
práce. Tato pracovní pozice se pro nás stala klíčovou
především v otázce předčasných odchodů žáků ze školy
a přestupů na jinou školu.
Školní kariérový poradce realizuje s žáky individuální
setkání, která vedou k objevování jejich zájmů, předpokladů, vhodných směrů vzdělávání a profesní orientace. Navíc doporučuje informační zdroje, poradenské
subjekty, připravuje žáky na pracovní pohovory, komunikuje s rodiči, identifikuje nadání, pomáhá žákům se
speciálními vzdělávacími potřebami a spolupracuje s fir-
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mami, pověřenými úřady a institucemi. Chceme ukázat,
že kariérové poradenství má pevné místo ve vzdělávací
struktuře a může být velmi efektivním nástrojem pro rozvoj mladého člověka a podporu jeho zájmu v odborném

vzdělávání.
Obě pracovní pozice jsou pro školu velmi důležité a věřím, že je ocení především žáci a jejich rodiče.
Mgr. Jana Kellnerová, ředitelka školy

Středisko volného času

Léto s DOMEČKEM
Léto odstartovaly děti předprázdninovým víkendovým
pobytem „Huráá prázdniny“. Na této víkendové akci si
užily páteční večer v Šatlakině, při kterém nemohl chybět
popcorn, spousta her a soutěží. Zlatým hřebem akce byl
výlet do Zoochovu Kružberk, kde už na nás čekala velbloudice Šemi. Nejdřív jsme si prohlédli ZOO, kterým
nás provedla paní Veronika a o každém zvířátku nám
řekla spoustu informací. Poté jsme se i s Šemi vydali
na nedalekou louku, na které si některé děti splnily svůj
sen – jízdu na velbloudovi. Po návratu do Budišova byli
výletníci hladoví a všem přišel vhod špekáček vlastnoručně upečený na ohni. Po dlouhém dni už se všichni
těšili do postýlek. Neděli dopoledne jsme strávili pohybovými hrami a pak už následoval odjezd domů. Nebylo
proč zoufat, protože s prázdninami přišel i čas táborů pobytových i příměstských.
Letní pobytový tábor „Dobrodružství v Bradavicích“,
jak se podle názvu dá tušit, odehrával v říši kouzel Harryho Pottera. V sobotu 24. července se děti podle instrukcí zvacího dopisu dostavily na vlakové nádraží, nástupiště 9¾ . Na nástupišti byla samozřejmně připravena
kouzelná zeď, kterou museli malí čarodějové proskočit,

aby dobrodružství mohlo začít. Pokud zdí proskočili, nebylo už návratu a děti nastoupily do autobusu a vyrazily
do tajemných Stříbrných Hor. Ve Stříbrných Horách děti
trávily čas na krásné chatě uprostřed přírody, naučily se
vařit bylinný odvar, vyčarovat barevný Chrličův lektvar
a spoustu jiného. Nechyběl výlet, večerní opékaní při
tónech kytary, ani strašidelná stezka. Týden utekl jako
mávnutím kouzelného proutku a malí čarodějové se ocitli
zpět doma u mudlů.
Další tábory se již nesly v duchu příměstských a byly
podpořeny projektem CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/00141
18 – Příměstské tábory s Domečkem z Operačního programu Zaměstnanost. Jelikož i jarní prázdniny postihla
ještě covidová vlna a jarní tábor se uskutečnit nemohl,
přesunuli jsme si jeho pořádání na léto a rodičům jsme
tak o prázdninách mohli nabídnout tři pětidenní turnusy,
kdy bylo o jejich zlatíčka postaráno.
Prvním „příměšťákem“ byly „Hrátky s kamarády“,
během týdne si všichni kamarádi vyšlápli na naši čerstvě otevřenou rozhlednu Halaška, navštívili Muzeum
břidlice a vyzkoušeli si vyštípat břidlicové srdíčko, nebo
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jen tak malovat vodou na břidlici. Své malířské schopnosti pak zúročili při malování kamínků akrylovými barvami. Celodenní výlet do Kružberku byl sice náročný, ale
odměna (lanové centrum a opékání špekáčků) vyvážila
vynaložené úsilí.
Prázdniny se překulily do své druhé poloviny a před
námi byl další tábor „Fotbááál!“, sportovní tábor nejen
pro fotbalisty ovládli pouze kluci. Tvoření vlastních dresů,
trénink na velkém hřišti, ale také návštěva Grassroots
trenéra, to vše a spoustu dalších, nejen sporotovních aktivit kluci zvládli a únava na nich nebyla vidět.
Posledním táborem v rámci OPZ projektu bylo „Indiánské léto“ – indiáni trávili svůj čas kde jinde než
v přírodě. Tento tábor nebyl pro žádné ořezávátka, indiáni se projeli na koních, zašplhali si v lanovém centru,
ušli nejednu dlouhou tůru. Byl to zkrátka týden plný pohody, sluníčka i deště, ale hlavně zážitků.
Léto končí, je potřeba děti maličko připravit na školní
lavice. Obzvlášť po loňském školním roce, který děti
strávily téměř celý doma na distanční výuce, návrat do
lavic a učení nebude jen tak. I z tohoto důvodu jsme se
spolu se ZŠ Budišov nad Budišovkou zapojili do projektu
Letních kempů organizovaných MAS Opavsko a podpořených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Naše dva kempy „Škola ještě nevolá I a II“ navštívily v posledním prázdninovém týdnu tři desítky dětí. ZŠ
zajistila naučnou část kempů – děti se učily o různých
ekosystémech (rybník, louka, les...), na jejich obyvatelích pozorovaly způsob života těch nejmenších tvorů
a uvědomily si, jak je i tato část přírody důležitá. SVČ
dětem nabídlo zábavu a hry, sladkou exkurzi k rodině
včelařů Dalibora a Pavly Vraníkových, ale také výlet do
Malého světa techniky v Ostravě, kde se ocitly v úplně
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jiném světě, a to světě vynálezů.
Prázdniny skončily, děti jsou plné zážitků, rodiče možná
odpočatí, věříme, že všichni načerpali dostatek sil do
nového školního roku, který snad bude normálnější než
ten předchozí…
Za SVČ Hana Košarišťanová
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Ozvěny babího léta
Je první víkend v září, a protože jsme se celé léto věnovali
převážně dětem, tak proč neudělat menší radost i o něco
starší generaci? V pátek 3. září se zaplnil klub Šatlava
příznivci muziky. K pozdnímu odpoledni dorazili Opavští
hudci a svým zpěvem potěšili všechny, kteří přišli. Dvě
hodinky příjemného posezení, místy i popěvování utekly jako voda a na pódiu se vystřídali interpreti. Zdeněk
Krásný svými melodiemi roztančil nejednoho návštěvníka tohoto milého odpoledne. Co nesmělo chybět? No
přece víno, pivo, gulášek a veselá nálada! Děkujeme
všem, kteří nelenili a strávili čas se svými přáteli u nás!
Za SVČ Kamila Kohoutková

Hornický den v Krajině břidlice
Pomyslnou štafetu v pořádání Hornického dne v Krajině
břidlice převzalo pro letošní rok město Vítkov. Samotný
den oslavy hornictví zpestřilo pořádáním Mistrovství republiky ve štípání břidlice, kde se v kategorii profi, amatéři ženy a amatéři muži utkalo několik velmi šikovných
a nadějných štípačů. Nemůžeme nechat bez povšimnutí,
že vítězství ve dvou ze tří kategorií si odnesli občané Budišova! Kategorii profi vyhrál pan Miloš Pírek a kategorii amatéři ženy paní Zdeňka Sventková. Děkujeme za
vzornou reprezentaci a gratulujeme!

V průběhu celého dne si návštěvníci Hornického dne
mohli prohlédnout výstavu předmětů spojených s hornictvím, vyslechnout přednášku „Historie těžby břidlice na
Vítkovsku“ Petra Zahnáše, nakoupit na řemeslném jarmarku,
zúčastnit se již výše uvedeného mistrovství ve štípání břidlice, nebo si jen nechat vyštípat
břidlicové srdíčko, z dílniček
pro děti si malí účastníci mohli
odnést namalovaný kamínek
či tričko, no a samozřejmě nechyběl kulturní program – vystoupení souboru Bejatky, kapely JASNO nebo Marian 333.
Vítkovu díky a těšíme se na
Vás příští rok na Hornickém
dnu v Odrách!
Za SVČ Kamila Kohoutková

ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ A SPORT

Medaile za záchranu života
Sobota 15. června roku 2019. Pro většinu z nás obyčejný
den, na který si stěží vzpomeneme. Avšak pro čtyři lidi to
byl den, na který nikdy nezapomenou.
V Březové – Leskovci se ten den konala hasičská soutěž
mladých hasičů, na kterou se ze širokého okolí sjelo několik družstev dětí. S našimi mladými hasiči přijeli Tomáš
Indrák a Vladimír Uvíra. Místní mladé hasiče přišel podpořit Radek Kříž.
V průběhu soutěže náhle zkolabovala paní Martina, která mimo jiné vede oddíl mladých hasičů Hrabství. Výše
jmenovaní neváhali ani minutu a začali paní poskytovat
první pomoc. Uvolnili dýchací cesty a zahájili nepřímou
srdeční masáž, čímž byly obnoveny životní funkce. V nepřímé masáži srdíčka pokračovali až do příjezdu Zdravotnické záchranné služby z Vítkova, která si pacientku
převzala.
Vladimír Uvíra, Tomáš Indrák a Radek Kříž tak dali paní
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Martině druhou šanci na život. A za tento čin jim byla dne 1. října 2021 udělena medaile „ZA ZÁCHRANU ŽIVOTA“
v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi od
nejvyšších představitelů Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska.
Za náš sbor bych chtěl klukům ještě jednou VELICE PODĚKOVAT, ŽE SVOU
ROZVAHOU A CHOVÁNÍM JSOU PŘÍKLADEM PRO MNOHÉ Z NÁS. Mé poděkování patří ale i těm, kteří pomáhají
a zachraňují lidské životy dnes a denně

a jsou tak pro nás těmi „neznámými“ do té doby, než je
sami potřebujeme.
Na závěr výňatek z poděkování od paní Martiny… „Neskutečně moc děkuji ještě jednou za záchranu mého
života a jsem velmi potěšena, že mé navržení ocenění
medailí bylo vyslyšeno. Mohu, díky Vám pánové, svým
úsměvem neustále dělat radost druhým a svou osobou
pomáhat ostatním. Slova díků nestačí, ale věřte, že před
zraky cca 80 dětí, které byly přítomny na soutěži, jste
HRDINOVÉ…děkuji.“
Ondřej Morkes
Starosta SDH Budišov nad Budišovkou

Hravé odpoledne s opékáním párků
I když to někdy vypadá, že léto už je za námi, není to
zcela pravda. Právě v pondělí 23. srpna si uživatelé užívali sluníčka, a přitom se zapojili do nejrůznějších soutěží. Hravé odpoledne odstartovalo lidským člověče nezlob
se. Každé oddělení zastupovala jedna figurka v překrásném kostýmu doplněném o barvy dané komunity. Jednotliví uživatelé házeli obrovskou kostkou a snažili se, aby
právě ta jejich figurka byla co nejdříve v cíli. Některé figurky, ale byly vykutálené, a tak uživatelé museli pozorně
koukat, zda nepodvádí a spolu se zaměstnanci počítali,
o kolik polí se může posunout. Na některých políčcích
musely figurky dělat dřepy, jindy se vrátit o pár polí zpět,
ale někdy se také mohly posunout kupředu, a z takového
postupu měla každá komunita obrovskou radost. První
byla v cíli zelená komunita se svou figurkou, následovala modrá a žlutá komunita, na předposledním místě
skončila figurka zastupující zaměstnance a poslední byla

oranžová figurka se svou
komunitou. Po této hře
následovalo společné
zpívání písniček, které
mělo poděkovat za krásné
počasí a odehnat déšť. Kuchařky pro uživatele opekly
párky a všichni si na nich velice pochutnali. Avšak tímto
odpoledne ještě nekončilo. Pro uživatele byla nachystána
ještě jedna hra, a to házení na plechovky. Každý zájemce dostal 10 pytlíčků a pokoušel se je hodit do plechovky s nejvyšším počtem bodů. Některé uživatele tato hra
bavila natolik, že se zapojili i vícekrát. Vítězem zde byli
všichni, jelikož vítězstvím bylo krásně strávené odpoledne. Všichni uživatelé si toto odpoledne moc užili a už teď
se těší na další akce, které budeme moci společně prožít.
Bc. Marcela Prusková,
sociální pracovnice Domova Letokruhy

Rozloučení s prázdninami v Podlesí
Spolek Za naše Podlesí uspořádal předposlední srpnovou sobotu na místním hřišti již tradiční „Rozloučení
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s prázdninami“. Začalo se zápolením dospělých v beach volejbale a v nohejbale a za odvedený výkon čekaly
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zúčastněné náležité odměny, včetně diplomů.
Odpoledne si potom krásného slunečného dne přišly užít
děti se svými rodiči i prarodiči. Byly pro ně připraveny
nejen sportovní hry a soutěže, ale i skákací hrady, trampolína a celá řada odměn, ze kterých měly děti největší
radost. K úplné spokojenosti všech sloužilo neodmyslitelně občerstvení; grilované maso, klobásy a samozřejmě
nápoje. Organizátory potěšila účast nejen místních, ale
i dospělých a dětí z Budišova, z Oldřůvek a chalupářů
z celého okolí.
Všem děkujeme a těšíme se na další setkání!
Ludmila Dušková

AMK – Babí léto s motokrosem a ukončení sezóny 2021
Letošní sezóna je jako na houpačce. Změny termínů,
místa závodů se přesouvají podle situace COVID 19.
V neděli 1. 8. 2021 jel Erik Švidra další závod MMČR
seniorů v Dalečíně. Rychlá a náročná trať prověřila celou motokrosovou špičku. Erik skončil na 21. místě. Tentokrát bez bodů. O týden později 8. 8. 2021 MX OPEN
Slovakia ve Gbelech. Sobotní noční déšť nakropil stejnoměrně celou trať, a tak se diváci mohli těšit na tvrdé finálové souboje. Erik stál na startu s velkým respektem vedle Butrona, Krče, Bartoše a ostatních motokrosových es.
Podařené závody a pro Erika celkové 9. místo a připsaných 24 bodů do seriálu MX OPEN 2021. Český mistrák
seniorů pokračoval 22. 8. 2021 v Petrovicích u Karviné.
Tam startoval také Víťa Pražák ve veteránech a obsadil
pěkné 11. místo. Erik skončil na 15. místě a připsal si

další body. Spousta diváků se přijela podívat
na tuto známou trať na
Moravě. Kluci skvěle
prezentovali náš automotoklub a město Budišov nad Budišovkou.
5. 9. 2021 pokračoval
seriál SMS Moravy
v Dolních Heřmanicích.
Nově upravená a předělaná přírodní trať
sousedící s Budišovem
u Třebíče. Erik si odvezl bronzový věnec za
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pěkné 3. místo. Opatov u Svitav 12. 9. 2021 byl připraven jako vždy na předposlední velký mistrák. Plné rošty,
hodně diváků a pěkné počasí. Celou sobotu se kropilo, a tak se v neděli už od rána tvořily hluboké koleje,
a to je vždy pro jezdce dost obtížné. Takový povrch se
nedá moc natrénovat. Kdo to umí, má velkou výhodu.
Víťa Pražák v silné konkurenci 12. místo. Erik 18. příčka
v první finálové jízdě a ve druhé pád a odjezd do depa.
Několik modřin, ale jinak OK. Čeká nás ještě několik závodů. Těšíme se do Přerova, kde se jede 3. 10. 2021
poslední MMČR seniorů. Pak už jen Slovenské Šenkvice a konec sezóny. Opravdový konec bude ale na Liščí
kotlině 23. 10. 2021 Tímto zveme všechny příznivce na
poslední závod sezóny 2021.
Za AMK Milan Švidra

Ohlédnutí za létem…
To, že letní období končí, je už citelně znát, ale pro pejsky to znamená úlevu od horka, které ve svých kožíšcích
snášejí mnohem hůř než lidé. Prázdniny jsme zahájili týdenním soustředěním ve Vrbně pod Pradědem, kde si
už tradičně rezervujeme první týden na tamním cvičáku.
Ačkoliv jsme dospělí, těšili jsme se jako děcka na letní
tábor a pořádně si pobyt vychutnali. Vrbenský klub vlastní zděný domeček, který stojí přímo na cvičáku, a okolní
terény jsou přímo ideální na stopařský trénink. Všichni
si našli přesně to, co pro svoji práci potřebují, a přítom-

nost výcvikáře a tří figurantů nabízela podmínky takřka
luxusní. Však nám tuto akci mnozí tiše závidí a členové
spřátelených klubů rádi využijí příležitosti a jezdí s námi.
Kdo tam jednou je, chce být i příště… Po návratu jsme
výcvik psů předvedli na akci SVČ v parku a já jsem ráda,
že jsme mohli trochu oplatit přízeň, kterou k nám chová
město v podobě ročních dotací. V srpnu jsme si uspořádali jedno víkendové soustředěníčko u nás na cvičáku a znovu jsme ve výcviku udělali kus práce. Stojí za
zmínku, že k nám chodí pár lidiček, kteří si pořídili pejska
a potřebují poradit s výcvikem. Zatím nemají v plánu žádné závody ani zkoušky, ale ze zkušenosti vím, že když se
začne výcvik psíka dařit, človíčka to začne bavit a chce
pokročit dál a už se „veze“ - v tom dobrém slova smyslu.
Ovšem bez trpělivosti a důslednosti to nejde, na cvičáku
se jen dozvíte, jak na to, cvičit už musíte sami. V září
se v Poličce konal další ročník republikového závodu
Kozinův pohár, což je akce pro plemeno chodský pes.
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Těch u nás máme
osm a ve dvou kategoriích se účastnili tři,
žádný klub neměl tak
početné zastoupení!
V ZM skončil Honza
s Achilem 4., Martina
s Audrey 3. Ve třídě
nejvyšší ZVV1 jsem
s Bondem škoda nevyhrála, i když jsem
moooc chtěla, ale být
třetí nejlepší v republice je taky fajn, aspoň se ukázal v dílčí
disciplíně jako nejlepší stopař s nejvyššími 96 body. Pro mého borce byl tento
závod už poslední, ve svém věku se už bude věnovat
jen stopařině, zasvěcení ví, že sedm let je ten správný
věk. Ale neužívali jsme si jen zábavu a úspěchy, kus práce jsme udělali i na cvičáku. Konečně se nám podařilo
vyměnit střechu na boudě a zrovna teď opravujeme ty
kotce, které už hrozí zkázou. Zároveň začíná podzimní
zkoušková závodní sezóna a my určitě nechceme chybět v našich oblíbených místech. Tak třeba se nám bude
dařit, moc to těm našim poctivým pracantům přeju!
Mgr. Lenka Galová
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Střelecký klub AVZO Budišov nad Budišovkou
Zdravím všechny příznivce sportovní střelby a pro zájemce sportovní střelby přináším další informace o našich aktivitách.
Jak jsem v předešlém čísle zmínil, 13. – 15. srpna se
v Uherském Ostrohu uskutečnilo Mistrovství Evropy ve
střelbě z předovek. Vzhledem k tomu, že toto mistrovství probíhá korespondenčním způsobem, nejsou dosud
známy celkové konečné výsledky. Za Českou republiku
měl náš střelec Petr Bartošek druhý nejlepší nástřel na
sto metrů v disciplině Perkusní puška civilní.
V sobotu 21. srpna se konala veřejná soutěž „Válečný
veterán“. Tato soutěž je pro majitele vojenských pušek
jednoranných zadovek a krátkých služebních zbraní do
roku výroby 1945. V této dobře obsazené soutěži se náš
střelec Libor Flašar umístil 2x na prvním místě a jednou
byl druhý.
Dalším velký úspěchem našeho střelce Petra Bartoška
bylo 2. – 4. září Mistrovství Polska, kde soutěžil v šesti
disciplínách a obsadil 2., 3., 4., 5., 8. a 10. místo z celkového počtu 50 účastníků!

Dále stále běží naše klubové soutěže, které se pomalu
blíží ke svému finále.
Výsledky budou zveřejněny v dalším čísle zpravodaje,
případně je možné je nalézt na naší webové stránce
www.avzo-budisov.cz.
V neděli 19. září se uskutečnila veřejná soutěž malá odstřelovačka, kde náš střelec Stanislav Stuchlík obsadil
3. místo.
Za AVZO Budišov nad Budišovkou
připravil Petr Bartošek

Festival dračích lodí 2021 aneb „Dobrá práce“
po dvouleté přestávce na přehradě Slezská Harta
Jak už bývalo dobrým zvykem, počítali jsme s tím, že
poslední srpnový víkend roku 2021 se uskuteční závody
dračích lodí na Slezské Hartě. Letos nás ale pořadatelé

překvapili a tento festival naplánovali již o týden dříve,
což se ale ukázalo, vzhledem k počasí, jako geniální tah.
Slunce, voda, zábava…, návrat do „normálu“, který tady
ještě nedávno byl, co víc si v létě přát. A letošní 7. ročník
byl přesně takový.
Některé týmy opět nemohly dospat a již před závody trénovaly, až se jim za pádly prášilo, ale to nás nemohlo
rozhodit. My si ponechali síly na páteční trénink a hlavně
na závody. Někteří závodníci poté ladili formu nad dobrým mokem do ranních hodin. Prostě, řádná příprava
musí být.
Celkem na Hartu dorazilo 44 týmů, které závodily ve
dvou kategoriích. Náš tým závodil v kategorii O pohár
Moravskoslezského kraje, kde bylo 33 lodí. Podmínkou
závodů bylo, že v každé posádce musí být minimálně 4
zástupkyně něžného pohlaví.
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V sobotu proběhly závody na trati 200 m, kdy každý
z týmů absolvoval 3 rozjížďky, ze kterých se nejhorší čas
nepočítal, a nejlepší 4 postoupili do superfinále. Nám
toto uniklo jen o vlásek a skončili jsme na luxusním 7.
místě! Toto umístění nás nabudilo, takže se řádně ladila
forma na neděli, kdy se závodilo na trati 5x delší, což
bylo 1000 m.
Již při pohledu některých závodníků na bójku umístěnou
ve veliké vzdálenosti od startu bylo v jejich tvářích vidět,
že si nejsou jistí, zda tuto dálku budou vůbec schopni
absolvovat, jelikož ladění formy na nedělní závod pro-

táhli až do ranních hodin. Poté, co se dozvěděli, že ta
bóje značí polovinu trati a budeme se kolem ní otáčet,
je humor zcela přešel. Můžu s klidným svědomím říci,
že každý ze sebe dostal maximum, o čemž svědčil i čas
4:43:97, což nám nakonec stačilo na senzační 5. místo,
s čímž jsme určitě nepočítali. Na „bednu“ nám chybělo
necelých 7 vteřin, ale to tak prostě ve sportu je.
Nezbývá, než se příští rok zase ve zdraví sejít, abychom
své umístění zlepšili a mohli zodpovědně reprezentovat
„naše končiny“. Laťku jsme posunuli opravdu hodně vysoko.
Za tým „Dobrá práce“ Lojza Bečica

Traktoriáda Guntramovice 2021
pití a vůni spáleného benzínu a nafty, a hlavně si v klidu
posedět a pobavit se s přáteli. Patron hasičů sv. Florián
nám vyprosil počasí, které ani nemohlo být lepší. Dva
dny před akcí padaly z nebe vodní provazy, takže trať
byla pěkně podmočená a v sobotu nás celý den provázelo teplo a sluníčko.
Na start se přihlásili odvážní závodníci ve 3 kategoriích
s následujícími výsledky:
Sériové traktory s 4-kolovým vlekem
1. místo Mikulenka Josef (Čermná ve Slezsku)
2. místo Košarišťan Jan (Guntramovice)
3. místo Jurka Zdeněk (Dvorce)
Jelikož v roce 2020 jsme byli nuceni guntramovickou
Traktoriádu zrušit z důvodu vládních a ministerských nařízení, proběhl jubilejní 15. ročník až v sobotu 7. 8. 2021.
Na start se opět zapsali jak ostřílení harcovníci, kteří se
tohoto klání účastní každý rok, tak také několik nových
závodníků, kteří si přijeli užít zábavy, nástrahy letos obzvláště záludné trati, závodnický adrenalin, dobré jídlo,

Sériové traktory s 2-kolovým vlekem
1. místo Mikulenka Josef (Čermná ve Slezsku)
2. místo Fojtík Martin (Háj ve Slezsku)
3. místo Barbořák Jaroslav (Čermná ve Slezsku)
Malotraktory s 2-kolovým vlekem
1. místo Lindovský Roman (Skřípov)
2. místo Novotný Roman (Kunčice pod Ondřejníkem)
3. místo Cihlář Josef (Větřkovice)
Mimo tyto kategorie byli vyhodnoceni a oceněni závodníci, kteří přihlížející diváky nejvíce pobavili a byli oceněni
největším potleskem. Těmito závodníky se stali Hruška
Ladislav, Dušek Petr, Motl Pavel, Wolkmer Vladimír, Moravec Karel a Helísek Dan. Pro děti byl připraven skákací
hrad, tetování, cukrová vata a sdružení Fosilky připravilo
v budově bývalé školy tvůrčí činnosti, takže děti mohly
zapojit svou představivost a zhotovit si pěknou památku.
Po skončení soutěže nám zahrála místní, multižánrová
skupina Pekárna a někteří návštěvníci a jejich ratolesti
využili možnosti vyzkoušet si záludnosti tratě na vlastní
kůži ve vypůjčených strojích.

30

BUDIŠOV SKÝ ZP RAVODAJ

Chtěl bych strašně moc poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách této akce, členům
SDH Guntramovice, všem pořadatelům, kamarádům, holkám z KRPŠ a všem závodníkům.
Můj zvláštní, velký dík patří Technickým službám Budišov n. Bud., které nám pomohly s přípravou trati a zázemí.
Hlavně chci poděkovat všem divákům, kteří
letos dorazili v neskutečném počtu. Jsem přesvědčen, že se všichni výborně bavili.
Věřím, že první, srpnový víkend 2022 se v Guntramovicích opět potkáme na 16. ročníku Traktoriády.
Za SDH Guntramovice Alois Bečica

Zahrádkáři vystavovali
Výbor ZO ČZS v Budišově nad Budišovkou uspořádal
v sobotu 11. září v prostorách Drůbežárny 8. Posezonní
posezení s 6. ročníkem výstavy svých výpěstků ovoce,
zeleniny a květin. Účast byla hojná a množství vlastních
výpěstků taktéž.
Ve vystavovaném ovoci vyhrál pan Vlček s jablky, v zelenině pan Škrobánek s dýněmi a v květinách vyhrála paní
B. Ondrušíková. Na programu dále bylo kolo štěstí s bohatou tombolou a venkovní soutěže pro malé i velké návštěvníky. Počasí bylo slunečné, a tím přispělo k pěkné
atmosféře a hezky strávenému odpoledni.
Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat všem vystavovatelům a taktéž těm, kteří se svou účastí podíleli
na této akci. Už se těšíme na příští rok!
Za výbor ZO ČZS Zdeněk Indrák

Akce STP Budišov
Čtyři naši členové se zúčastnili soutěže v pétanque ve
Velké Polomi. Soutěžilo okolo 50 družstev. Hráli jsme to
vůbec poprvé, ale přesto jsme se dostali až do finále, a to
je velký úspěch, protože tam byla družstva, která to hrají
už dlouho.
Dále jsme se zúčastnili krajských sportovní her v Kopřivnici, kde soutěžilo 68 družstev po čtyřech soutěžících.
Jedna naše účastnice her získala první místo v jednotlivcích, a to ve florbalu, k čemuž ji gratulujeme! I nadále
bychom se chtěli krajských her účastnit a stále se zlepšovat.

Dne 11. září se uskutečnila soutěž „Něco pro zdraví“
u nás v kempu. Zúčastnilo se jí 28 lidí, což bylo docela málo, ale i tak byla nálada dobrá a počasí nám přálo.
Doufáme, že příště nás bude více.
Za STP Ilona Matýsková
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Šachový koutek
Po více než roční odmlce to vypadá, že
se opět rozběhnou soutěže družstev
v šachu. Pandemické trable bohužel měly
za následek zúžení naší členské základny, a proto se podruhé za posledních deset stane, že do soutěží nezasáhne náš B
tým. Stále nám ovšem na základě výsledků ze sezony 2019/2020 zůstalo právo
přihlásit se do Krajské soutěže. Tentokrát
budeme hrát skupinu označenou jako „A“.
Soutěž soudě podle soupisek nijak zvlášť
kvalitativně neutrpěla, takže si určitě kvalitně zahrajeme a pokusíme se poprat
o nějaký příznivý výsledek. Své domácí
zápasy budeme jako tradičně hrát „na
jedničce“ v budově kulturního domu, začátky zápasů jsou stanoveny vždy na neděli v 9:00 hod. Případní diváci a zájemci
o šachovou hru jsou na naše domácí zápasy srdečně zváni.
Slavomír Jaššo
ŠK Pogo Budišov n. B.

Krajská soutěž MKŠS 2021/2022 – skupina „A“

Kolo

Datum

1.

17/10/2021

2.

07/11/2021

3.

21/11/2021

4.

05/12/2021

5.

19/12/2021

6.

16/01/2022

7.

30/01/2022

8.

13/02/2022

9.

27/02/2022

10.

20/03/2022

11.

03/04/2022

Utkání
Pogo Budišov
Šachy Krnov „B“
Slezan Opava „B“
Pogo Budišov
Pogo Budišov
SK Bruntál „A“
TJ Tatran Město Albrechtice
Pogo Budišov
Pogo Budišov
ŠKTP Hrabyně
Pogo Budišov
Šachy Krnov „A“
SK Kravaře
Pogo Budišov
Pogo Budišov
ŠK Orel Opava „A“
ŠK TJ Dolní Benešov „C“
Pogo Budišov
Pogo Budišov
ŠO Jiskra Rýmařov
ŠO TJ Velká Polom
Pogo Budišov

Poznámka

KD, místnost č. 1

KD, místnost č. 1

KD, místnost č. 1

KD, místnost č. 1

KD, místnost č. 1

Velký fanoušek Komety Brno Jakub Bačkovský
Neděle 12. 9. 2021 v rámci úvodního ceremoniálu před
utkáním extraligy Kometa – Zlín předal prezident klubu
Komety Brno Egbert F. Zündorf společně s obráncem
Komety Tomášem Malcem šek z aukce vánočních dresů,
které byly speciálně vyrobeny k výročí 10. let od založení fanouškovské skupiny Ultras Patriot Brno. Výtěžek
z aukce vynesl celkem 18 000 Kč. Částka byla rozdělena
pro NF Kometa, dále pro Nadaci Erička a pro velkého
fanouška Komety Jakuba, jemuž předal šek Jan Mittner
z UPB společně s prezidentem klubu p. Egbertem, F.
Zündorfem a obráncem Komety Tomášem Malcem. Jakub navštěvoval utkání v Brně, za Kometou jezdil i na
venkovní utkání. Navštívil utkání na Spartě a Třinci, Pardubicích, Olomouci, Vítkovicích. Po utkání se Jakub sešel na krátké setkání s majitelem klubu panem Liborem
Zábranským, který mu popřál hodně dalších hokejových

32

zážitků a s trenérem Jiřím Horáčkem, který mu popřál
hodně zážitků s hokejem. Finanční částka bude použita
na dokončení stropních pojezdů v celém bytě.
Pavel Bačkovský st.
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Mistrovství České republiky v biatlonu
Klára Polednová se na Mistrovství ČR v Letohradu
prostřílela až k titulu mistrně ČR!
Klára Polednová: „Jsem hrozně ráda za střelbu, protože
jsem se s ní v poslední době hodně trápila. A teď přišly
rovnou čtyři nuly, což je moc hezké. Na trati to nebylo
úplně ono, ale nějak jsem to ubojovala. To, že jsem porazila Makula, samozřejmě potěší, protože je to výborná
biatlonistka. Je to motivace do dalších závodů a práce.“
Klárko, dovolili jsme si použít informace z webu Českého biatlonu a gratulujeme k úžasnému výkonu! Děkujeme za reprezentaci a přejeme mnoho dalších sportovní
úspěchů a vše dobré i v osobním životě.
Za všechny příznivce redakční rada

Vítězné tažení v kulturistice
V neděli 22. srpna se ve Frenštátě pod Radhoštěm konalo Mistrovství Moravy a Slezska mužů a žen v kulturistice. Tohoto závodu se účastnil i Antonín Pavlíček, který
v kategorii kulturistiky mužů nad 90 kg získal zlatou medaili, a aby toho nebylo málo, další zlato zde získal jako
absolutní vítěz!

Následně startoval v září na
Mistrovství České republiky
v Kutné Hoře, kde získal opět
zlato!
Tondo, každý, kdo Tě zná,
ví, že kulturistika je tvůj život.
Přes nelehké začátky v amatérské posilovně tě nadšení,
disciplína, dřina, neuvěřitelné
nasazení a píle dovedly až
profesionální úroveň a my
gratulujeme k úžasným výkonům a děkujeme za reprezentaci! Přejeme mnoho
dalších sportovních úspěchů
a vše dobré i v osobním životě.
Za všechny příznivce
redakční rada

Pietní setkání v rodové hrobce Žerotínů
Vážení občané města Budišov nad Budišovkou, v sobotu 11. září 2021 pořádal náš zapsaný spolek Moravská
národní obec již tradiční vzpomínkové setkání v obci
Bludov na Šumpersku. K naší radosti svojí účastí setkání podpořily významné osobnosti politického a společenského života Moravy. Především to byl, stejně jako
v předchozích letech, náměstek hejtmana Olomouckého
kraje, pan Mgr. Dalibor Horák. Nechyběl ani zástupce domácí obecní samosprávy, a to pan místostarosta Ing. Josef Ťulpík. Domácí šlechtický rod na setkání zastupoval
tentokrát nejmladší příslušník Zdeněk Karel MornsteinZierotin, zvaný Oneš. Dnešní společenskou akci podpořili také významné osobnosti celého moravského hnutí,
a to například pánové MUDr. Mgr. Ctirad Musil a Ing. Pavel Dohnal.
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V místní rodové hrobce Žerotínů jsme si připomenuli
457. výročí narození nejvýznamnějšího příslušníka žerotínského rodu, šlechtice, diplomata, ochránce moravských zemských práv a svobod, nejvyššího zemského
hejtmana Markrabství moravského KARLA STARŠÍHO
ZE ŽEROTÍNA (15. září 1564 Brandýs nad Orlicí – 9.
října 1636 Přerov). Význam tohoto velkého Moravana ve
svém vystoupení vyzvedl pan náměstek Mgr. Dalibor Horák, na jehož slova později navázal člen Historické sekce
Moravské národní obce a jeden z hlavních pořadatelů
setkání, pan Bc. Jaroslav Svozil. Ten dále účastníkům
přiblížil životní dráhu tohoto šlechtice a historické udá-

losti a vývoj, na kterých se Karel st. ze Žerotína svým
působením přímo podílel. Pan Oneš Mornstein-Zierotin
kladně zhodnotil náš zájem a naši snahu o propagaci
historie Moravy a vlastních předků, šlechtické dynastie
Žerotínů. Vzpomenuty byly také další výrazné osobnosti
z řad Žerotínů. Například Karlův otec Jan ze Žerotína,
který finančně podporoval vznik moravské Bible kralické
nebo také šlechtic, politik, poslanec Moravského zemského sněmu a Říšské rady, počátkem 20. století moravský místodržící, Karel Emanuel ze Žerotína.
Letošní společenská akce se dle reakcí a ohlasů účastníků opět povedla. Rádi bychom poděkovali za podporu
všem vzácným hostům, občanům Bludova i moravským
patriotům a příznivcům dějin naší země. Za rok se v této
hrdé moravské obci opět sejdeme.
Na počest Karla staršího ze Žerotína bylo na mnoha radnicích a obecních úřadech ve středu 15. září 2021 vyvěšeno mnoho moravských vlajek, tedy žluto-červených
bikolór se zemským znakem. K naší radosti se k tradici
vyvěšování moravské vlajky, na počest významných moravských dnů a výročí, již mnoho let hrdě hlásí také vaše
pěkné město Budišov nad Budišovkou. Naše poděkování a hluboká úcta za vyjadřování zemského patriotismu
patří představitelům městské samosprávy v čele s panem starostou Ing. Patrikem Schrammem.
Za Moravskou národní obec, z.s.
Stanislav Blažek a Pavel Opletal st.

TICHÝ SVĚT
NEDOSLÝCHÁTE? ŠPATNĚ SLYŠÍTE? JSTE NESLYŠÍCÍ? POUŽÍVÁTE ČESKÝ ZNAKOVÝJAZYK?
Po celém Moravskoslezském kraji poskytujeme osobám
se sluchovým postižením všestrannou podporu v podobě
služeb, které jim ulehčují začlenění se do společnosti.
• naše služby jsou zdarma
• můžeme za vámi přijet kamkoliv po kraji
• stačí nás kontaktovat
SLUŽBY PRO NEDOSLÝCHAVÉ
Ať už jste senior, nebo se vám třeba náhle zhoršil sluch,
můžeme Vás podpořit při pochopení Vaší situace, nasměrovat Vás k vhodnému lékaři či vám poradit s výběrem odpovídajícího typu pomůcek a s žádostmi o ně.
Existuje řada možností, jak zhoršující se sluch kompenzo-
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vat. Důležité je situaci řešit. S naší podporou to zvládnete.
SLUŽBY PRO NESLYŠÍCÍ
Můžeme Vás podpořit při vyřizování Vašich nároků na
příspěvky, při zajišťování pomůcek nebo třeba při hledání
práce.
Komunikační bariéra mezi neslyšícími a slyšícími může
být s naší podporou výrazně nižší.
Mgr. Bc. Alena Hegerová
vedoucí konzultantka
tel.: 702 158 110
alena.hegerova@tichysvet.cz
www.tichysvet.cz
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Cítíte se izolovaní od rodiny, přátel,
blízkých? Nevíte si rady? Ztráta sluchu není
konec světa.
Organizace Tichý svět poskytuje sociální
služby osobám se sluchovým postižením.
Můžeme Vás podpořit:
V pochopení Vaší aktuální situace.
V hledání možností, jak situaci řešit.

Pořád se ptáte “CO?” a stále nerozumíte?
Už Vás nebaví neustále se doptávat?
Přestáváte slyšet zvonění Vašeho mobilu?
Jak rozpoznat začínající ztrátu sluchu?
Špatně rozumíte v hlučném prostředí.
Všichni říkají, že máte televizi příliš nahlas.
Slyšíte, ale nerozumíte.
Slyšíte zvuky (bzučení, syčení, hučení),
které nikdo jiný neslyší.
Musíte se dívat lidem na obličej, abyste
lépe rozuměli.
Sluchová ztráta postihuje osoby v každém věku.
Přijďte se poradit do Tichého světa.

V komunikaci s Vaším okolím.
Ve výběru vhodného lékaře ve Vašem okolí.
Ve výběru vhodného typu pomůcek.
Při podání žádosti o příspěvek na
kompenzační nebo zvláštní pomůcku.
V napojení na jiné služby a specialisty.
Při nácviku práce s Vaším telefonem,
počítačem apod.
V řadě dalších oblastí.
Obraťte se na nás. Naše služby jsou zdarma
a mohou být poskytovány i anonymně.
Mgr. Bc. Alena Hegerová
alena.hegerova@tichysvet.cz
702 158 110 / tichysvet.cz

AMNESTIE SANKCÍ – „Milostivé léto“

Řešení exekuce nikdy nebylo jednodušší
Máte exekuci, kde je věřitelem stát, veřejnoprávní subjekt, příspěvková organizace nebo společnost většinově
vlastněná státem? Dluh neúměrně narostl na příslušenství a vy máte pocit, že jej proto nikdy nesplatíte?
POZOR!! Vstoupil v platnost zákon, který umožňuje
uhradit jen jistinu (původní dluh) a 907,50 Kč na nákladech. Zbytek dluhu Vám bude odpuštěn.
Jaké jsou podmínky?
Dlužíte na zdravotním pojištění, pokutách za černé jízdy, nájmu v obecním bytě, elektřině (ČEZ), za televizní
nebo rozhlasový poplatek, na daních… Dluh je vymáhán
soudním exekutorem.
• V období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 splatíte exekutorovi celou jistinu (původní dlužnou částku) a poplatek 907,50 Kč.
• Sdělíte exekutorovi, že chcete využít „milostivého léta“
(chcete, aby postupoval podle zákona č. 286/2021
Sb., část 2, čl. IV, bodu 25)
Příklad z praxe (reálné exekuce): dluh na koncesio-

nářských poplatcích (za televizi). Původní dluh (jistina)
v exekuci činí 1 215 Kč + 1 500 Kč úrok z prodlení (za
10 let) + náklady právního zastoupení v nalézacím řízení
11 061 Kč + náklady exekuce (odměna a náklady soudního exekutora, náklady oprávněného v exekučním řízení) ve výši min. 7 865 Kč.
Celková vymáhaná povinnost 21 941 Kč (částka stále
roste na úrocích a mohou se navyšovat i náklady exekuce).
Pokud dojde k úhradě jistiny a zákonem stanovené
částky na nákladech, celkem částky 2 122,50 Kč (1 215
+ 907,50) v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022, zbytek dluhu, tedy částka 19 818,50 Kč, bude odpuštěn.
Pokud si nejste jisti, jestli se „Milostivé léto“ týká i Vás,
potřebuje poradit, jak zjistit komu dlužíte, nebo Vám celý
proces připadá složitý a nechce nic pokazit, obraťte se
ZDARMA na níže uvedené dluhové poradny:
Z pohodlí domova (na dálku): HELP linka Člověka v Tísni
– 770 600 800
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MILOSTIVÉ LÉTO

NA CO SI DÁT POZOR?
•

Odpouštění příslušenství se týká pouze exekucí
vymáhaných soudním exekutorem. Na daňové
a správní exekuce se milostivé léto nevztahuje!
Dlužník nesmí být v insolvenci.

•

Milostivé léto je účinné až od 28. 10. 2021.
Platby exekutorovi před tímto datem budou
nejspíše použity na úhradu příslušenství, nikoliv
jistiny! Exekuční srážky nebudou do platby na
milostivé léto započítány!

•

Dlužník musí při platbě výslovně uvést, že chce
využít institut milostivého léta a vyzývá
exekutora, aby postupoval dle zákona č.
286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bodu 25

PRINCIPY
Zaplatí-li povinný mezi 28. 10. 2021 a 28. 1. 2022 z
pohledávky, kde je oprávněným veřejnoprávní subjekt
a dluh je vymáhán soudním exekutorem, jistinu dluhu
a 908 Kč (poplatek + DPH), odpustí se mu zbytek dluhu.

KTERÝCH VEŘITELŮ SE TO TÝKÁ?
Veřejnoprávním subjektem se pro účely tohoto zákona rozumí:











Česká republika,
územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu nebo městské části hlavního města Prahy,
státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti,
příspěvková organizace územního samosprávného celku,
ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
státní podnik nebo národní podnik,
zdravotní pojišťovna, Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou
majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dále jen „veřejnoprávní oprávnění“).

Pozn.: Jsou to např. obce, zdravotní pojišťovny, nemocnice, dopravní podniky, technické služby obcí a měst, ČEZ

INZERCE
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Štěpán Hutník auto-pneu centrum s.r.o.
Budišovská 908, Vítkov
Tel: 602 105 205, 602 748 782

Prodej zimních pneumatik 2021
Rozměr pneumatik
155/70 R13 Lassa Snoways 3 75T
175/70 R13 Lassa Iceways 2 82T
175/70 R13 Lassa Snoways 3 82T
175/70 R13 Sailun Ice Blazer Alpine+ 82T
155/80 R13 Lassa Snoways 3 82T
155/80 R13 Sailun Ice Blazer Alpine+ 79T
185/60 R14 Lassa Snoways 4 82H
185/60 R14 Lassa Iceways 2 82T
185/60 R14 Sailun Ice Blazer Alpine+ 82T
155/65 R14 Lassa Snoways 3 75T
165/65 R14 Hankook W442 79T
165/65 R14 Nokian WR Snowproof 79T
165/65 R14 Lassa Snoways 3 79T
165/65 R14 Sailun Ice Blazer Alpine+ 79T
165/65 R14 Hankook W452 Winter icept 79T
175/65 R14 Lassa Snoways 4 82T
175/65 R14 Kingstar SW40 86T XL
175/65 R14 Sailun Ice Blazer Alpine+ 82T
185/65 R14 Lassa Snoways 4 86T
185/65 R14 Nokian WR D4 86T
185/65 R14 Sailun Ice Blazer Alpine+ 86H
165/70 R14 Lassa Snoways 4 85T XL
165/70 R14 Nokian WR D4 81T
165/70 R14 Kingstar SW40 81T
165/70 R14 Sailun Ice Blazer Alpine+ 81T
175/70 R14 Lassa Snoways 4 88T XL
175/70 R14 Kingstar SW40 84T
175/70 R14 Sailun Ice Blazer Alpine+ 84T
175/80 R14 Lassa Snoways 3 88T
185/60 R15 Sailun Ice Blazer Alpine+ 84T
185/65 R15 General tire Altimax Winter 3 88T
185/65 R15 Nokian WR D4 88T
185/65 R15 Kingstar SW40 88T
185/65 R15 Sailun Ice Blazer Alpine+ 88H
185/65 R15 Hankook W452 Winter icept 88T
185/65 R15 Lassa Snoways 4 88T XL
195/65 R15 General Tire Altimax Winter 3 91T
195/65 R15 Kingstar SW40 91T
195/65 R15 Nokian WR D4 91T
195/65 R15 Hankook W452 Winter icept 91T
195/65 R15 Lassa Snoways 4 91H
195/65 R15 Sailun Ice Blazer Alpine+ 91T
215/65 R15 Snoways Era 96H
195/55 R16 Sailun Ice Blazer Alpine+ 87H
195/55 R16 Lassa Snoways 4 87H
205/55 R16 Kingstar SW40 94H XL

Cena s DPH
1 010 Kč
1 228 Kč
1 190 Kč
1 026 Kč
1 109 Kč
1 087 Kč
1 270 Kč
1 396 Kč
1 200 Kč
1 180 Kč
1 136 Kč
1 331 Kč
1 220 Kč
1 154 Kč
1 210 Kč
1 170 Kč
980 Kč
1 050 Kč
1 331 Kč
1 360 Kč
1 182 Kč
1 148 Kč
1 180 Kč
940 Kč
1 030 Kč
1 286 Kč
1 045 Kč
1 110 Kč
1 343 Kč
1 110 Kč
1 175 Kč
1 260 Kč
1 042 Kč
1 110 Kč
1 197 Kč
1 327 Kč
1 235 Kč
1 050 Kč
1 200 Kč
1 210 Kč
1 250 Kč
1 185 Kč
1 936 Kč
1 430 Kč
1 899 Kč
1 228 Kč

Rozměr pneumatik
Cena s DPH
205/55 R16 General Tire Altimax Winter 3 91H
1 480 Kč
205/55 R16 Sailun Ice Blazer Alpine+ 91H
1 306 Kč
205/55 R16 Hankook W452 Winter icept 91H
1 717 Kč
205/55 R16 Lassa Snoways 4 91H
1 570 Kč
205/55 R16 Nokian WR D4 91H
1 770 Kč
215/60 R16 Lassa Snoways 4 99H XL
2 115 Kč
215/60 R16 Hankook W320 Winter icept evo2 99H XL 2 160 Kč
215/60 R16 Sailun Ice Blazzer Alpine+ 99H XL
1 805 Kč
215/60 R16 General Tire Altimax Winter 3 99H XL
2 099 Kč
215/60 R16 Nokian WR D4 99H XL
2 236 Kč
215/65 R16 Sailun Ice Blazer Alpine+ 98H
1 830 Kč
215/65 R16 Nokian WR D4 102H XL
2 210 Kč
215/65 R16 Lassa Competus Winter 2 98V
2 176 Kč
215/65 R16 Hankook W452 Winter icept 102H XL
2 060 Kč
215/65 R16 General Tire Snow Grabber 98H
2 160 Kč
225/45 R17 Kingstar SW40 94H XL
1 633 Kč
225/45 R17 Sailun Ice Blazer Alpine EVO 94V
1 631 Kč
225/45 R17 General Tire Altimax Winter 3 94H XL
2 050 Kč
225/45 R17 Hankook W452 Winter icept 91H
2 243 Kč
225/45 R17 Nokian WR D4 91H
2 320 Kč
225/45 R17 Lassa Snoways 4 94V XL
2 167 Kč
225/50 R17 Sailun Ice Blazer Alpine EVO 98V XL
1 785 Kč
225/50 R17 Lassa Snoways 4 98V XL
2 405 Kč
225/50 R17 Hankook W320 Winter icept evo2 94H
2 335 Kč
225/50 R17 Nokian WR Snowproof 98V XL
2 535 Kč
225/55 R17 Sailun Ice Blazer Alpine Evo 101 XL
1 856 Kč
225/55 R17 Hankook W320 Winter icept evo 2 101V XL 2 640 Kč
225/55 R17 Lassa Snoways 4 101V XL
2 650 Kč
225/55 R17 Nokian WR Snowproof 101V XL
2 749 Kč
235/65 R17 Sailun Ice Blazer Alpine Evo 108H XL
2 016 Kč
235/65 R17 Hankook W330 Winter icept evo3 108v XL 2 930 Kč
235/65 R17 Nokian WR SUV 4 108H XL
2 928 Kč
225/40 R18 Lassa Snoways 4 92V XL
2 510 Kč
225/40 R18 Nokian WR Snowproof 92V XL
2 670 Kč
225/40 R18 Hankook W330 Winter icept evo3 92V XL 2 558 Kč
235/50 R19 General Tire Snow Grabber 103V XL
3 464 Kč
235/50 R19 Hankook W330 Winter icept evo 103V XL 3 720 Kč
235/50 R19 Nokian WR SUV 4 103V XL
4 379 Kč
255/35 R20 Dunlop SP WS 3D 97V
5 963 Kč
215/70 R15 C Lassa Wintus 2 109/107R
2 392 Kč
215/65 R16 C Lassa Wintus 2 109R
2 537 Kč
225/65 R16 C Lassa Wintus 2 112/110R
2 955 Kč
235/65 R16 C General Tire EurovanWinter 2 115R
3 248 Kč
235/65 R16 C Lassa Wintus 2 121R
3 469 Kč
195/75 R16 C General Tire EurovanWinter 2
1 980 Kč
225/75 R16 C Lassa Wintus 2 121R
3 073 Kč
Platí do vyprodaní zásob
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