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Slovo starosty
Milí čtenáři,
tentokrát se mi můj příspěvek nepíše vůbec lehce, neboť
jsme během měsíce přišli o dva dlouholeté kolegy. Vždy
to zabolí, když vás opustí někdo blízký, obzvláště když
toho měli oba ještě hodně před sebou a zanechali po
sobě 4 děti.
11. dubna 2021 prohrál svůj boj se zákeřným koronavirem
dlouholetý strážník městské policie pan Jaroslav Handl.
Jarda nastoupil k policii v lednu 1994, kde pracoval
nepřetržitě úctyhodných 27 let. Hodně z nás s ním mělo
jistě co do činění. Měl respekt, byl to poctivý strážník. Malé
pietní místo před služebnou MP, kde občané zapalovali
na památku svíčky, svědčilo o tom, že ho lidé měli rádi
a svou práci dělal dobře. Není jednoduché dělat strážníka
ve městě, kde zároveň bydlíte. S jeho osobou jsme
přišli o posledního budišovského strážníka a pamětníka
vzniku Městské policie v Budišově. Na starosti měl také
psí útulek, a pokud bylo potřeba řešit pejsky, neváhal ani
ve svém osobním volnu. Krásný příspěvek na facebooku
zveřejnil Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat, se
kterým Jarda úzce spolupracoval a vždy se snažil pejska
udat, tak aby byly záchytné kotce prázdné.
Přesně o měsíc později 11. května nás náhle opustila
kolegyně Jana Skalková. S Janou jsme byli spolužáci
z ročníku již od základní školy, o to je to bolestnější
a těžko se hledají slova. Zpráva o jejím skonu nás na
úřadě zasáhla jako blesk z čistého nebe. Na městském

úřadě pracovala Jana od své maturity, tedy od září
1992, jako účetní. Po mateřské dovolené nastoupila jako
referent sociálních věcí a vedla přestupkovou agendu
do konce letošního dubna, kdy se sama rozhodla
skončit po dlouhých letech na úřadě a začít novou etapu
svého života. Podstatnou část sociální práce tvořila
péče o opatrovance, jimž se věnovala i mimo pracovní
dobu. Za to jí patří velké díky. Osud jí však nedopřál.
Bohužel každá svíčka jednou dohoří a každý ji máme
jinak dlouhou. Společně se spolupracovníky z úřadu si
při vzpomínce na Janu vybavíme její smích a srdečnost.
Přeji rodinám hodně síly k překonání toho jediného, co
v životě nemůžeme změnit. Cítím s vámi v tomto těžkém
období. Milá Jano a Jardo, doufám, že si tam nahoře
na nás vzpomenete, tak jako my budeme vzpomínat na
Vás. Děkuji oběma za vše.
Nehodí se, abych nyní dále pokračoval psaním
o stavbách a dotacích, na to bude dost prostoru příště.
Milí občané, opatrujte se, buďme k sobě dále ohleduplní.
Koronavir sice ustupuje, ale stále ho tu máme a víme, že
i v Budišově si vybral několikrát svou daň.
Přeji vám hezké léto, prázdniny, příjemnou dovolenou.
Věřím, že se již vše brzy vrátí do normálu a my se
budeme moct normálně potkávat jako dřív.

Střípky z radnice
• V minulém čísle jsme Vás informovali o dokončení
stavby volnočasového centra při SVČ, kde bylo potřeba ze strany zhotovitelské firmy Fenbau vyřešit ještě několik nedostatků a hlavně dokončit terénní úpravy. Nakonec se vše zdárně podařilo, získali jsme i potřebné souhlasy hygienické stanice a hasičů, a mohla
tak být zahájena kolaudace celého objektu. Následně
se do nových prostor bude moci přestěhovat školní
družina.

• Také přístavba mateřské školy je již z 99 % dokončená, chybí také jen dodělat terénní úpravy a uvedení
školní zahrady do původního stavu, což by měla být
otázka jednoho týdne. Také zde chceme co nejdříve
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začít s kolaudací, abychom vše stihli do začátku školního roku. Vybavení nových tříd, šaten a kanceláří už
si paní ředitelka detailně řeší s vybraným dodavatelem, tak aby bylo vše pěkně barevně sladěné. Ještě
nás čeká náročný úkol okolo „papírování“ k finálnímu
vyúčtování dotace, ale doufejme, že vše dobře dopadne, přestože stavbu provázely problémy způsobené
hlavně situací kolem COVID-19.
• Další dokončenou a předanou stavbou je bytový dům
na ulici Partyzánské, kde byly ze strany dodavatele
dokončeny práce na parkovacích plochách a terénních
úpravách. Bohužel stále čekáme, až klesne vlhkost
vnitřních prostor, která je i díky dosavadnímu počasí
•

stále příliš vysoká, a nemůžeme tak instalovat nové
kuchyňské linky. Vzhledem k častým dotazům bychom
rádi záměry na pronájmy nových bytů zveřejnili ještě
v průběhu června, aby od července nebo spíše srpna bylo možné byty začít užívat. Vše bude záležet na
tom, jak rychle se nám povede zkolaudovat. Požádat
o byt si bude moci kdokoliv, kdo splňuje podmínky pro
přidělení městského bytu. Ohledně dalších informací
se můžete obracet na referentku bytového hospodářství, paní Ivonu Nesvadbovou, tel. 556 312 045, email:
i.nesvadbova.mu@budisovnb.cz.
• Na budově základní školy na náměstí Republiky byla
dokončena výměna veškerých oken a dveří a nyní se
pracuje na zateplení západní strany. Současně s tím
proběhlo i sundání staré krytiny a během června by
měla být z této dvorní strany provedena pokládka
nové střechy. Také se již začalo pracovat na obnově
historické fasády ze strany náměstí, která bude velmi
náročná, protože obsahuje mnoho reliéfů a ozdobných
prvků. Vše je potřeba pořádně očistit, odstranit zvětralé a poškozené části a případně znovu vymodelovat
do původní historické podoby. Přestože už nyní víme,
že nás zde budou čekat vícepráce a bude to stát něco
navíc, nechceme to nijak ošidit a rádi bychom, aby se
tato budova do budoucna stala ozdobou náměstí.
• Akce zateplení celého bloku bytových domů na náměstí také úspěšně pokračuje, v době psaní článku
je zateplena téměř celá část ze dvora a postupně se
začíná zateplovat i ze strany ulice Křivá. Počasí nám
sice úplně nepřeje, ale zatím by to nijak nemělo mít vliv
na finální termín, který je plánován na podzim letošního roku. K menšímu zdržení také došlo díky poškoze-

•

•

•

ní přívodního kabelu elektřiny, ale zhotovitelská firma
Illík-Rail již vše napravila a provedla výměnu celého
vedení. Vzhledem ke špatnému stavu rozvodných
skříní, které jsou na některých domech opravdu velmi
zastaralé, jsme se rozhodli, že na těchto domech necháme také udělat nové elektrické přívody, abychom
již v budoucnu nemuseli do nových fasád nijak zasahovat. Dále proběhla výměna části výloh ze strany náměstí a v průběhu června by měly být postupně vyměněny úplně všechny výlohy. Nakonec jsme se rozhodli
přistoupit i ke kompletní výměně střešní krytiny, přece
jen to dává smysl s ohledem na špatný stav střech.
Malou útěchou je, že nás to bude stát o něco méně
díky tomu, že už máme postavené lešení a v rámci
zateplení je zahrnuta výměna všech okapů a svodů.
Letošní nejnáročnější stavbou zcela jistě bude rekonstrukce sídliště. Už jsme měli první prohlídku staveniště, setkání s techniky společnosti Kareta a. s.,
na základě které bylo provedeno pár sond, abychom
zjistili další pracovní postup. Máme sice projekt, ale
ten řeší jednoduše odfrézování části povrchu a pokládku nového asfaltu, což však je problém zejména
na spodním sídlišti, kde jsou původní betonové plochy
bez podkladních vrstev. Také je potřeba pořádně dořešit odvodnění a vše nám komplikuje i fakt, že během
2-3 let plánuje ČEZ provést výměnu celého přívodního kabelu elektřiny. Každopádně chceme, aby se
stavba rozběhla co nejdříve, a žádáme proto všechny
občany, kteří na sídlišti bydlí, aby byli trpěliví a měli
pochopení pro možná dopravní omezení po dobu rekonstrukce. Zcela jistě nebudou naráz uzavřená obě
sídliště, plánujeme rekonstrukci provést po menších
etapách, ale během stavby může být omezen vjezd
auty nebo i možnost parkování na některých místech.
Prosíme, abyste s touto situací počítali a případně svá
auta parkovali na parkovišti u sportovní haly nebo na
náměstí či u radnice. Veškeré práce by měly být stavební firmou dopředu avizovány za pomocí přenosného dopravního značení. Předem se omlouváme za
případné komplikace a děkujeme za Vaši trpělivost po
celou dobu rekonstrukce. Díky novým cestám, chodníkům a parkovištím sídliště zcela jistě prokoukne.
Velmi častým dotazem je termín otevření rozhledny,
kterou máme také téměř před dokončením, ale bohužel více než kde jinde nás zde ovlivnilo letošní studené
a deštivé počasí. Samotná konstrukce je hotová již od
loňského listopadu, problémem se tak stala pokládka
velkoformátové břidlice, kterou nemohla firma díky
počasí a technologickému postupu pokládat. Nicméně dlažba už je konečně položená, aktuálně chybí jen
dospárovat, dodělat drobné terénní úpravy a 7. června
budeme rozhlednu přebírat. Poté bude zkolaudováno
a rozhledna se konečně může otevřít veřejnosti.
Během června a července bychom měli mít dostavěné
i workoutové hřiště před sportovní halou, základová
deska už je hotová, a jakmile vyzraje, tak může firma
pokládat tartanový povrch a následně osadit celou
sestavu cvičebních prvků. Těšit se můžete také na
veslovací trenažér, eliptický trenažér a dvojitý posilovací stroj.
Občané, kteří mají zájem o kompostér a ještě si
o něj nepožádali, mohou tak učinit na městském úřa-
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dě na ul. Partyzánská 229 u Ing. Jany Modelské (tel.
556 312 048, email j.modelska.mu@budisovnb.cz).
Kompostéry jsou kvalitní, silnostěnné, s objemem
1050 litrů a máme jich stále dostatek. Zájemcům jsou
poskytovány bezplatně, pouze na základě smlouvy
o výpůjčce a následném darování kompostéru. Výdej
kompostérů je v areálu technických služeb v době otevření sběrného dvora.
• Během května byl společností Empemont namontován nový digitální rozhlas, který je zatím stále v testovacím provozu. Došlo k rozšíření o několik dalších
hlásičů a celkově by mělo dojít ke zlepšení slyšitelnosti a srozumitelnosti nejen ve městě ale i v našich
místních částech. Během léta se bude vše ještě ladit
a nastavovat, abychom poté mohli vše spustit v ostrém provozu. Bohužel s touto instalací je spojena
i jedna nepříjemnost, která se týká veřejného osvětlení. Vzhledem k tomu, že stanice rozhlasu jsou ze
sítě veřejného osvětlení přes noc nabíjeny, stává se
poslední dobou, že dochází k častým výpadkům veřejného osvětlení. Jak správce rozhlasu firma Empemont, tak i správce osvětlení firma Eltom o závadě
vědí a společně pracují na jejím odstranění. Vzhledem

k rozsáhlosti celé sítě VO to však není úplně jednoduché, tím spíše že se závada projeví jen občas. Proto
opět prosíme občany o shovívavost a velmi se omlouváme za veškeré komplikace s tím spojené. Děkujeme
za pochopení a věříme, že budou všechny problémy
v brzké době vyřešeny.
• Opět připomínáme informace pro všechny žadatele o kotlíkové dotace v rámci 3. výzvy – pokud již
máte instalován nový kotel a vyúčtovanou kotlíkovou
dotaci na kraji, můžete si požádat o příspěvek 5.000
Kč z městského rozpočtu. Formulář žádosti je možné stáhnout na webových stránkách města, případně
je možné si jej vyzvednout v kanceláři místostarosty. O tento příspěvek je možné žádat i v případě, že
jste si u města nežádali o bezúročnou půjčku, nutná
je ovšem už vyplacená dotace z kraje v rámci 3. výzvy kotlíkových dotací. S případnými dotazy se můžete informovat přímo u mě na telefonu 736 614 894
nebo emailem p.jilek.mu@budisovnb.cz. Rovněž bych
chtěl tímto vyzvat i ty žadatele, kteří mají v plánu využít možnosti bezúročné půjčky a ještě si nepodali
žádost, aby mne rovněž kontaktovali.
Ing. Pavel Jílek, místostarosta města

Rada města
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na
území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17 (cizí stání občané, kteří jsou v obci hlášeni
k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici na sekretariátu vedení města, Halaškovo náměstí 2, Budišov n/Budišovkou.
43. jednání RM dne 29. března 2021
(přítomno všech 5 členů rady města,
další přítomní: MěÚ - Ing. H. Dlouhá,
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
• schvaluje prominutí úplaty za předškolní vzdělávání
v měsíci březnu 2021;
• schvaluje termín zápisu do MŠ pro školní rok
2021/2022;
• souhlasí se změnou délky provozu Mateřské školy
Budišov nad Budišovkou následovně: 06:00 - 16:00
hodin od 1. 9. 2021;
• schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnost č. IV-12-8016913/3, Budišov nad Budišovkou,
p.č. 404/11, rozš. 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, věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou
náhradu ve výši 2 000 Kč + DPH a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy;
• neschvaluje žádost Linky bezpečí, z. s. o poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 10 000 Kč;
• schvaluje výsledek veřejné zakázky malého rozsahu
na Zpracování projektové dokumentace – muzeum
břidlice v podzemním lomu Jezerní důl a pověřuje
starostu města Budišov nad Budišovkou podpisem
smlouvy o dílo s vítězným uchazečem p. Lumírem
Moučkou, Kunčina 200, 571 01 Kunčina;
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• schvaluje výsledek veřejné zakázky malého rozsahu
Budišov nad Budišovkou – mateřská škola a pověřuje starostu města Budišov nad Budišovkou podpisem
smlouvy o dílo s vítězným uchazečem BENJAMIN,
s. r. o., Hradišťská 766, 687 08 Buchlovice;
• schvaluje výsledek veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce „Regenerace sídliště – Budišov nad Budišovkou“ a pověřuje
starostu města Budišov nad Budišovkou podpisem
smlouvy o dílo s vítězným uchazečem KARETA, s. r.
o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál;
• schvaluje výsledek poptávkového řízení na výměnu
střešní krytiny na budově ZŠ na nám. Republiky a pověřuje starostu města podpisem objednávky s firmou
Ing. ILLÍK – RAIL s. r. o., Kolofíkovo nábřeží 1671/11A,
74705 Opava Kateřinky;
• schvaluje výsledek poptávkového řízení na sanaci
krovu na budově Základní školy na náměstí Republiky
a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo
s firmou DEREK – Kaluža s. r. o., Radniční 363/72,
Ostrava;
• schvaluje přiloženou darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem a Městem Budišov nad Budišovkou, jejímž předmětem je věcný dar (zdravotnický batoh) v celkové hodnotě 46 635,79 Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy dle předchozího bodu;
• schvaluje přiloženou smlouvu o poskytnutí dotace
ve výši 50 000 Kč na zabezpečení akceschopnosti
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JSDH Budišov nad Budišovkou, kategorie JPO II mezi
poskytovatelem Moravskoslezským krajem Ostrava
a příjemcem Městem Budišov nad Budišovkou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy dle předchozího bodu;
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč na
pořízení nového kotle p. H. M. a pověřuje starostu
města k podpisu „Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace“;
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč na pořízení nového kotle p. J. V. a pověřuje starostu města
k podpisu „Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace“;
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč na pořízení nového kotle pro p. D. Ď. a pověřuje starostu
města k podpisu „Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
dotace“;
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč na pořízení nového kotle pro p. L. H. a pověřuje starostu
města k podpisu „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace“;
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč na pořízení nového kotle pro p. M. P. a pověřuje starostu
města k podpisu „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace“;
neschvaluje vyvěšení vlajky na budovu Městského
úřadu k Mezinárodnímu dni Romů;
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 10 pro rok 2021
na straně příjmů a výdajů ve výši 50 000 Kč (ÚZ 211)
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4122 – Neinvest. přijaté transfery od krajů
+ 50 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
5512 – 5021 – Ostatní osobní výdaje
+ 50 000 Kč
bere na vědomí pořízení platebního terminálu u peněžního ústavu, který umožňuje propojení terminálu
a pokladního systému SW Gordic Ginis;
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč na pořízení nového kotle pro p. L. J. a pověřuje starostu
města k podpisu „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace“;
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 11 pro rok 2021
na straně příjmů a výdajů ve výši 9 000 Kč (ÚZ 98033)
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4111 – Neinvest. přijaté transfery ze všeobené
pokladní správy
+ 9 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6149 – 5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru 		
+ 5 958 Kč
6149 – 5031 – Povin. poj. na SZ a stát. politiku
zaměstnanosti
+ 2 232 Kč
6149 – 5032 – Povin. poj. na veřejném zdrav. poj. 		
+ 810 Kč

44. jednání RM dne 7. dubna 2021
(přítomno všech 5 členů rady města,
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
• schvaluje výsledek veřejné zakázky mimo režim zákona na stavební práce na akci „Rekonstrukce WC
v Základní škole Budišov nad Budišovkou“;
• pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo
s vítězným uchazečem firmou RALA stavby s. r. o., Alžírská 1519/8, 708 00 Ostrava.

45. jednání RM dne 26. dubna 2021
(přítomno všech 5 členů rady města,
další přítomni: MěÚ - Ing. Hana Dlouhá,
jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta města)
• jmenuje členy školské rady Ing. Janu Modelskou
a Ing. Pavla Jílka;
• schvaluje žádost Základní školy Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace pro projekt Šablony III 2021 z programu Výzva č. 02_20_080
- Šablony III - mimo hlavní město Praha / OP VVV;
• doporučuje zastupitelstvu města koupi nemovitosti
na parc. č. st. 58 k. ú. Budišov nad Budišovkou a pověřuje starostu města domluvením prohlídky nemovitosti za účasti zástupce vlastníka;
• schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč na
pořízení nového kotle pro p. L. V. a pověřuje starostu města k podpisu „Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace“;
• schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč na
pořízení nového kotle pro p. E. M. a pověřuje starostu města k podpisu „Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace“;
• schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč na
pořízení nového kotle pro p. Š. R. a pověřuje starostu města k podpisu „Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace“;
• schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč na
pořízení nového kotle pro p. R. Z. a pověřuje starostu města k podpisu „Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace“;
• schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč na
pořízení nového kotle pro p. P. J. a pověřuje starostu města k podpisu „Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace“;
• schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč na
pořízení nového kotle pro p. J. L. a pověřuje starostu města k podpisu „Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace“;
• revokuje usnesení č. 21/42R/2021: Rada města Budišov nad Budišovkou doporučuje zastupitelstvu města
schválit smlouvu o spolupráci obcí Budišova nad Budišovkou, Oder a Vítkova se zapsaným spolkem Krajina břidlice;
• schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč na
pořízení nového kotle pro p. J. S. a pověřuje starostu města k podpisu „Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace“;
• doporučuje Zastupitelstvu města Budišov nad Budišovkou schválit výši dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Budišov nad
Budišovkou pro rok 2021 dle přiloženého materiálu;
• schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemku v majetku města katastrální území Staré Oldřůvky:
parcela č. 2391 zahrada o výměře 215 m2;
• doporučuje variantu A01 pro vypracování zastavovací studie lokalita Bezručova v Budišově nad Budišovkou;
• schvaluje přidělení bytu č. 2, o velikosti 2+kk na ul.
Náměstí Republiky č. p. 159 v Budišově nad Budišovkou, p. J. K. s nájemní smlouvou uzavřenou od 1. 5.
2021 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku;
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• schvaluje přidělení bytu č. 1, o velikosti 3+1 na ul. Berounská č. p. 667 v Budišově nad Budišovkou, p. K. Š.
s nájemní smlouvou uzavřenou od 1. 5. 2021 na dobu
určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku;
• schvaluje přidělení bytu č. 5, kategorie A, o velikosti
3+1, na ul. Náměstí Republiky č. p. 659 v Budišově
nad Budišovkou, p. B. N. s nájemní smlouvou uzavřenou od 1. 5. 2021 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku;
• doporučuje zastupitelstvu prodej pozemku parc. č.
209/2 v k. ú. Staré Oldřůvky za předpokladu odkupu
části parc. č. st. 193 k. ú. Staré Oldřůvky do majetku
města, tak aby byl zajištěn příjezd k nemovitosti p. Ď.;
• schvaluje prominutí úplaty za předškolní vzdělávání;
• doporučuje zastupitelstvu města schválit přiloženou
smlouvu o návratné finanční výpomoci ve výši 260
000 Kč, jejímž předmětem je předfinancování části nákladů projektu GEOateliér: česko-polská spolupráce
na propagaci geologicky významných lokalit Slezska“,
zkrácený název „GEOateliér“, registrační číslo: CZ.11.
2.45/0.0/0.0/16_013/0002867;
• doporučuje zastupitelstvu města schválit přiloženou
darovací smlouvu, jejímž předmětem je finanční dar
ve výši 89 000 Kč na úhradu části nákladů projektu
GEOateliér: česko-polská spolupráce na propagaci
geologicky významných lokalit Slezska“, zkrácený název „GEOateliér“, registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0
/16_013/0002867;
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 12 pro rok 2021
na straně příjmů a výdajů ve výši 616.071,01 Kč (ÚZ
98033, nástroj 103, zdroj 5 EP, 1 NP)
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4116 – Ostatní neinvest. přijaté transfery ze
SR (EP)
+ 523 660,35 Kč
0000 – 4116 – Ostatní neinvest. přijaté transfery ze
SR (NP)
+ 92 410,66 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
3111 – 5336 – Neinvest. transfery zříz. přísp. organizace (EP)
+ 523 660,35 Kč
3111 – 5336 – Neinvest. transfery zříz. přísp. organizace (NP)
+ 92 410,66 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 13 pro rok 2021
na straně příjmů a výdajů ve výši 671 345,32 Kč
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4211 – Neinv. přijaté transfery ze Všeob. pokl.
správy
+ 671 345,32 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
2169 – 6121 – budovy, haly a stavby		
+ 671 345,32 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 14 pro rok 2021
na straně příjmů a výdajů ve výši 136 087,48 Kč
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4111 – Neinv. přijaté transfery ze všeobec.pokl
správy
+ 136 087,48 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva		
+ 136 087,48 Kč
• schvaluje úpravu rozpočtu města č. 15 pro rok 2021
na straně příjmů a výdajů ve výši 3 200 000 Kč
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 1111 – Daň z příjmů FO placené plátci
– 3 200 000 Kč
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o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
– 3 200 000 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 16 pro rok 2021
na straně příjmů a výdajů ve výši 6 560,66 Kč
o v příjmové části rozpočtu
6409 – 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy
+ 6 560,66 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva + 6 560,66 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 17 pro rok 2021 na
straně příjmů a tř. 8 Financování ve výši 428 917,15 Kč
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4216 – Ost. invest. přijaté transfery ze SR		
+ 428 917,15 Kč
o tř. 8 – financování
00 – 8124 – Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých
půjč. prostř.
+ 428 917,15 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 18 pro rok 2021
na straně výdajů ve výši 1 336 768,12 Kč.
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva		
– 1 336 768,12 Kč
3729 – 5649 – Ostat. neinv. půjčené prostředky veř.
rozpočtům úz. úrovně
+ 1 122 820,86 Kč
3729 – 5329 – Ostat. neinv. transfery veř. rozpočtům
úz. úrovně
+ 213 947,26 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 19 pro rok 2021
na straně výdajů, za předpokladu schválení smlouvy o návratné finanční výpomoci a darovací smlouvy
mezi Krajinou břidlice z. s. a Městem Budišov nad Budišovkou zastupitelstvem města
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespecifikovaná rezerva
– 347 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
2143 – 5622 – Neinv. půjčené prostředky spolkům 		
+ 260 000 Kč
2143 – 5222 – Neinvestiční transfery spolkům
+ 89 000 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 20 pro rok 2021
na straně příjmů a výdajů ve výši 150 000 Kč (ÚZ
14004)
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery od
krajů
+ 150 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
5512 – 5021 – Ostatní osobní výdaje + 150 000 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 21 pro rok 2021
na straně příjmů a výdajů ve výši 78 440 Kč
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 1122 – DPPO za obce
+ 78 440 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6399 – 5365 – Platby daní a poplatků krajům, obcím
a st. fondům
+ 78 440 Kč
schvaluje výsledek veřejné zakázky zadávané mimo
režim zákona č. 164/2016 Sb. na stavební práce na
akci „Výměna střešní krytiny na bytových domech
náměstí Republiky Budišov nad Budišovkou“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem firmou Libor Šibal, Staré Město 179,
792 01 Staré Město.
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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.
17. zastupitelstvo města konané dne 14. dubna 2021
(přítomno: 13 členů zastupitelstva města;
omluveno: MUDr. Věra Mikulíková, Mgr. Natálie Jaššová, Roman Pecník (přítomen od 16:14);
další přítomni: MěÚ – Ing. H. Dlouhá;
jednání řídil: Ing. Patrik Schramm, starosta města)
• jmenuje předsedu pro přípravu návrhu usnesení Ing.
Františka Vrchoveckého a členy Desanku Sekerkovou
a MUDr. Zdeňka Flatanovského;
(pro: 12, proti: 0, zdrželo se: 0)
• bere na vědomí rozpočtový výhled města s analýzou
a ratingem;
(pro: 13, proti: 0, zdrželo se: 0)
• schvaluje použití Investičního úvěrového rámce na
financování akce „Regenerace sídlišť v Budišově nad
Budišovkou“;
(pro: 13, proti: 0, zdrželo se: 0)
• schvaluje vyúčtování neinvestiční dotace na provoz sportovní haly dle smlouvy o poskytnutí dotace
na kompenzaci nákladů veřejné služby za období
1-12/2020;
(pro: 13, proti: 0, zdrželo se: 0)
• schvaluje přiloženou smlouvu o zápůjčce – peněžní
na předfinancování projektu „Venkovský mikroregion
Moravice Předcházení vzniku odpadů“ mezi Venkovským mikroregionem Moravice a Městem Budišov nad
Budišovkou na sjednanou výši 1 122 820,86 Kč, se
splatností do 31. 12. 2021 a pověřuje místostarostu
podpisem;
(pro: 13, proti: 0, zdrželo se: 0)
• schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 213
947,26 Kč Venkovskému mikroregionu Moravice na
předfinancování pořízení 300 ks zahradních kompostérů o objemu 1000 – 1100 l v rámci projektu „Venkovský mikroregion Moravice - Předcházení vzniku odpadů“, s vyúčtováním do 31. 12. 2021;
(pro: 13, proti: 0, zdrželo se: 0)
• schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Budišov nad Budišovkou na roky 2022 – 2026;
(pro: 13, proti: 0, zdrželo se: 0)
• schvaluje Návrh na pořízení Změny č. 1 Územního
plánu Budišova nad Budišovkou, který bude řešit vymezení návrhové plochy pro bydlení na pozemcích
parc. č. 2472/7 a 2472/8 k. ú. Budišov nad Budišovkou; rozšíření plochy obytné vesnické na pozemku
parc. č. 1298/1 k. ú. Guntramovice a její obsah dle
návrhu na pořízení Změny č. 1 Územního plánu Budišova nad Budišovko;
(pro: 13, proti: 0, zdrželo se: 0)
• rozhodlo o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Budišova nad Budišovkou dle návrhu na pořízení Změny

č. 1 Územního plánu Budišova nad Budišovkou;
(pro: 13, proti: 0, zdrželo se: 0)
• stanovuje dle ustanovení § 55a odst. 1 stavebního
zákona, že bude „Změna č. 1 Územního plánu Budišova nad Budišovkou“ pořizována zkráceným postupem
dle ustanovení § 55b stavebního zákona;
(pro: 13, proti: 0, zdrželo se: 0)
• určuje člena zastupitelstva (určeného zastupitele) pro
spolupráci s pořizovatelem při pořizování Změny č. 1
Územního plánu Budišova nad Budišovkou pana Ing.
Pavla Jílka;
(pro: 13, proti: 0, zdrželo se: 0)
• jmenuje přísedícího Okresního soudu v Opavě paní
Mgr. Ivanu Tomandlovou.
(pro: 13, proti: 0, zdrželo se: 0)
18. zastupitelstvo města konané dne 25. května 2021
(přítomno: 12 členů zastupitelstva města;
omluveno: Ing. Rostislav Kyncl, Vladan Dušek, Roman
Pecník, MUDr. Věra Mikulíková (přítomna od 16:26);
další přítomni: MěÚ – Ing. H. Dlouhá;
jednání řídil: Ing. Patrik Schramm, starosta města)
• volí předsedu komise pro přípravu návrhu usnesení Aloise Bečicu a členy komise pro přípravu návrhu
usnesení Ing. Pavla Brodského a Petra Modelského;
(pro: 11, proti: 0, zdrželo se: 0)
• schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu, Program rozvoje venkova
ČR a uzavření Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt Naučná stezka
„K Jezernímu dolu“ ve výši 999 842 Kč a pověřuje
starostu města podpisem Dohody o poskytnutí dotace
z Programu rozvoje venkova ČR;
(pro: 11, proti: 0, zdrželo se: 0)
• schvaluje přiloženou darovací smlouvu, jejímž předmětem je finanční dar ve výši 89 000 Kč na úhradu
části nákladů projektu GEOateliér: česko – polská
spolupráce na propagaci geologicky významných lokalit Slezska“, zkrácený název „GEOateliér“, registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002867 a pověřuje starostu podpisem smlouvy;
(pro: 11, proti: 0, zdrželo se: 0)
• schvaluje přiloženou smlouvu o návratné finanční
výpomoci ve výši 260 000 Kč, jejímž předmětem je
předfinancování části nákladů projektu GEOateliér:
česko – polská spolupráce na propagaci geologicky
významných lokalit Slezska“, zkrácený název „GEOateliér“, registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/00
02867 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
(pro: 11, proti: 0, zdrželo se: 0)
• schvaluje aktualizaci STRATEGICKÉHO ROZVOJO-
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VÉHO DOKUMENTU MĚSTA BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU 2020-2022.
(pro: 12, proti: 0, zdrželo se: 0)
• schvaluje odkup nemovitosti – bytového domu Halaškovo náměstí č. p. 33, parcela č. 58 k. ú. Budišov nad
Budišovkou dle předložených materiálů;

(pro: 10, proti: 2 – MUDr. Z. Flatanovský, D. Sekerová,
zdrželo se: 0)
• pověřuje radu města zpracováním budoucího využití
dané nemovitosti;
(pro: 10, proti: 2 – MUDr. Z. Flatanovský, D. Sekerová,
zdrželo se: 0)

Krajina břidlice
Krajina břidlice se zapojila do akce „Týden geoparků 2021“ a připravila pro své příznivce, přátele, návštěvníky, turisty
a výletníky několik malých akcí, odehrávajících se v různých koutech tohoto nově vznikajícího geoparku – Jánské
Koupele, štola V zátočině, Uhlířský vrch u Bruntálu, lom Olšovec, Zálužné, Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou a Šutrobraní v Odrách.
Zaniklá sláva Jánských Koupelí
Týden geoparků začal 22. května v Jánských Koupelích
a účast více než 150 lidí nenechala na pochybách nikoho – Jánské Koupele byly a jsou v našem regionu stále
pojmem – někteří smutně vzpomínají, jiní tajně doufají… Pan Petr Zahnaš z Občanského sdružení Zálužné
se ujal komentované prohlídky tohoto stále nádherného
areálu a zprostředkoval velkému počtu návštěvníků pohnutou historii slavných a krásných lázní a také rodiny
Razumovských, která se na přelomu 19. a 20. století zasloužila o jejich největší rozkvět. Počasí téměř aprílové
nikoho neodradilo a většina návštěvníků si povídání vyslechla až do samého závěru.

Staré Oldřůvky a štola V Zátočině
O den později jsme se setkali u Staooldřůveckého kostela, o kterém nám povídala Katka Vlková. Kostel, v němž
se potkávají artefakty z různých kostelů v okolí, má nedávno opravené kostelní hodiny, jež zaujaly všechny
návštěvníky, co se odvážili vystoupat do kostelní věže.
I místní varhany si užily, rozehrál je jeden z návštěvníků a bylo to úžasné. Pak
už jsme se všichni přesunuli do štoly V Zátočině,
vzdálené asi 2 km. Štola je umístěna nad řekou
Odrou, která se zde stáčí
v téměř pravém úhlu a je
odtud kouzelný výhled do
krajiny, jak jinak než břidlicové. Zajímavosti o těžbě zdejší břidlice, ale také
stříbra nám přiblížil Jakub
Zeman. Příjemnou gastrotečkou výletu bylo opečení
vlastních špekáčků na ohni
a hornická svačinka.
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Uhlířský vrch – mimino mezi sopkami
v Krajině břidlice
„Před 2 958 301 lety, dne 29. května (sobota) v odpoledních hodinách se praskajícími vrstvami drob, prachovců
a břidlic začala drát čedičová magmata a zrodily se bruntálské sopky .“ – tak nějak to mohlo asi být a s drobnou
časovou odchylkou nám tady kromě Uhlířského vrchu
vznikly ještě další sopky, např. Venušina sopka, Malý
a Velký Roudný, Červená hora. Doktor Tomáš Lehotský
nám popsal Uhlířský vrch jako velmi mladou sopku, která
byla aktivní asi před 1,5 miliony lety, takže vlastně včera ,
jednalo se o stratovulkán, ze kterého vylétávaly sopečné
bomby, které zde dodnes můžeme vidět. Na jižní straně
opuštěný lom po těžbě tufů, je nyní již přírodní památkou.
Cestou k vrcholu jsme prošli čtyřřadou lipovou alejí z 18.
století, jejíž součástí je obnovená křížová cesta s 15
zastaveními řezbáře Františka Nedomlela. Pohnutou
historii poutního kostela Panny Marie Pomocné a proč
kostel stále ještě stojí na svém místě, jsme se dozvěděli
od pana Peschkeho. A kromě všech návštěvníků se na

tomto výletu bavilo i počasí – nedříve kroupy, pak slunce
a nakonec opět déšť… prostě Krajina břidlice je krásná
a nevyzpytatelná!
Děkujeme, že jste s námi, že Vás Krajina břidlice baví
a zajímá a těšíme se, že se s Vámi brzy zase na nějaké
naší akci potkáme!
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Zákaznická centra SmVaK Ostrava opět otevřena
24. května se za přísných hygienických pravidel a s nutností předchozí rezervace termínu
návštěvy otevírají zákaznická centra a oddělení
vyjadřování SmVaK Ostrava pro veřejnost. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava se rozhodly znovu otevřít zákaznická centra v Ostravě – Mariánských
Horách, Karviné, Novém Jičíně, Opavě a Frýdku-Místku
pro veřejnost. Obchodní místa v Havířově, Třinci, Českém Těšíně, Bohumíně, Orlové a Vítkově zůstávají prozatím do odvolání pro osobní kontakt s veřejností uzavřena. Vodárenská společnost nicméně nadále preferuje
pro vyřizování požadavků odběratelů nástroje nevyžadující fyzický kontakt se zaměstnanci SmVaK Ostrava.
Provozní doba zákaznických center SmVaK Ostrava
pro veřejnost:
Pondělí               

9:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Středa                

9:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Návštěvy zákaznického centra SmVaK Ostrava nebo oddělení vyjadřování jsou umožněny pouze přes rezervační systém, který zákazníci najdou na internetové stránce
www.smvak.cz v sekci Zákazníci. Bez předchozí rezervace termínu nebude návštěva umožněna.
Při návštěvě zákaznických center SmVaK Ostrava je nezbytné dodržovat tato pravidla:
- Vstup je umožněn pouze osobám se zakrytými dýchacími cestami (rouška nebo respirátor).
- Do kanceláře zákaznického centra je možné vstupovat pouze jednotlivě a na vyzvání zaměstnankyň SmVaK Ostrava.
- Při pohybu v čekacích prostorech zákaznického centra je nezbytné dodržovat rozestupy minimálně dva
metry, jak určuje příslušné značení.

„Nadále upřednostňujeme v zájmu ochrany zákazníků
i zaměstnanců vyřizování záležitostí neosobní formou
– emailem na adresách smvak@smvak.cz a zakaznickesluzby@smvak.cz, prostřednictvím bezplatné zákaznické linky 800 292 400 a využitím bezhotovostní platby.
Zvažte proto, prosím, zda je Vaše návštěva zákaznického centra opravdu nezbytná,“ říká ekonomická ředitelka
SmVaK Ostrava Halina Studničková.
- Bezplatná zákaznická linka 800 292 400 je v provozu v pracovní dny od 7:30 do 20:00. Linka byla technicky a personálně posílena, aby byly bez problémů
plněny požadavky zákazníků. Bezplatná poruchová
linka 800 292 300 zůstává v provozu non stop.
- Speciální emailová schránka zakaznickesluzby@
smvak.cz, kam se mohou lidé obracet se svými požadavky. Dále zůstává v provozu také emailová schránka smvak@smvak.cz.
- Služby vodárenské společnosti lze dále objednávat
přes aplikaci - nabidkasluzeb.smvak.cz.
- Důležité formuláře a dokumenty jsou pro zákazníky připraveny ke stažení na internetových stránkách
www.smvak.cz, sekce Zákazníci, podsložka Dokumenty ke stažení.
- Oddělení vyjadřování - Lidé mohou podávat žádosti o vyjádření k existenci sítí, k možnostem napojení
na vodovodní nebo kanalizační řad nebo odsouhlasení projektové dokumentace přes internetové stránky
www.smvak.cz bez nutnosti fyzického kontaktu a návštěvy zákaznického centra. S dotazy je možné se
obracet na bezplatnou zákaznickou linku 800 292 400.
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

Kvalita pitné vody je v Moravskoslezském kraji výborná
Kvalita pitné vody v lokalitách, kam ji dodává SmVaK Ostrava, je jednou z nejlepších v naší zemi. Přispívají k tomu
zdroje vody v podobě údolních nádrží, moderní úpravárenský proces a pravidelná péče o kvalitu vody v průběhu
její distribuce. Z 21 845 laboratorně sladovaných ukazatelů v loňském roce odpovídalo 21 812 z nich parametrům
stanoveným příslušnou vyhláškou – tedy 99,85 %.
Jaká jsou tedy opatření v provozech SmVaK Ostrava a při distribuci pitné vody ke spotřebitelům, aby
dosahovala odpovídající kvality? Jak se kvalita pitné
vody kontroluje a jaké parametry musí splňovat?
Pro kvalitu pitné vody a pro teplou vodu jsou v České republice vyhláškou č. 252/2004 Sb. stanoveny hygienické
limity. Vyhláška zároveň udává četnost a rozsah kontroly jejich dodržování. Tento předpis je zároveň v souladu
s evropskou směrnicí, která definuje parametry kvality
pitné vody určené pro lidskou spotřebu. Kontrola se týká

chemických, fyzikálních i mikrobiologických parametrů
pitné vody.
„Kontrola kvality vody ve vodárenském procesu v SmVaK Ostrava začíná v centrálních úpravnách pitné vody
v Podhradí, Nové Vsi a Vyšních Lhotách hned při přítoku
surové vody z údolních nádrží do úpravny. A to pro někoho možná trochu překvapivě. Zajišťují ji pstruzi, siveni
a podobné typy ryb citlivé na kvalitu vody a přítomnost
ropných, toxických nebo jiných látek. V případě, že by
ryby v akváriu zareagovaly, začaly hromadně umírat, ob-
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sluha provozu okamžitě přijímá potřebná opatření a je nucena úpravnu odstavit.,“ říká ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek. Stejně pohotově probíhají
provozní rozbory v laboratořích v areálech úpraven, aby
mohli technologové v případě potřeby okamžitě reagovat.
„Kontrola kvality vody probíhá v průběhu celého procesu
výroby a úpravy vody v centrálních zdrojích, ve vodojemech, kde se pitná voda shromažďuje, ve vodovodním
potrubí i přímo u spotřebitele, kterému teče voda z kohoutku. Místa u spotřebitelů jsou vybírána náhodně a pravidelně se obměňují, aby byl náš zásah co nejširší. Velmi
často souvisí stížnosti na kvalitu, barvu nebo chuť pitné
vody spíše s rozvody v domech a bytech, než s tím, jaká
voda k dané nemovitosti přiteče,“ vysvětluje generální
ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička. Rozbory surové
a upravené pitné vody se provádí s četností dle množství
vyrobené vody a počtu zásobovaných obyvatel. Jen na
kontrolu kvality pitné vody v akreditované kanceláři společnost vynaloží ročně zhruba 18 milionů korun.
Dle platné legislativy je provozovatel vodovodní sítě povinen zajistit provádění rozborů u laboratoře, která je držitelem osvědčení o akreditaci. V případě SmVaK Ostrava se jedná o laboratoře společnosti VodoTech, jejíž
centrální a špičkově vybavená laboratoř sídlí v Ostravě.
Výsledky rozborů pitné vody jsou vkládány do centrálního systému hygienické služby (orgánu ochrany veřejného zdraví) s poetickým názvem PiVo, jehož správcem
je Ministerstvo zdravotnictví ČR prostřednictvím Státního
zdravotního ústavu a příslušných hygienických stanic.
Ročně se do tohoto systému uloží přes jeden milion hodnot jakosti pitné vody. Z tohoto počtu pouze 1,5 % překročí limitní hodnoty parametrů dané vyhláškou, což je
velice dobrý výsledek.

Často zmiňovanou problematikou bývá přítomnost pesticidů a jejich metabolitů v pitné vodě jako důsledek lidské
činnosti. V roce 2015 byl výrazně navýšen rozsah jejich
sledování. Na většině území ČR se provedl screening
více než 60 pesticidních látek a jejich metabolitů. V některých lokalitách si tento monitoring vyžádal potřebu investic do technologií úpravy vody. SmVaK Ostrava, které vyrábějí zhruba 95 % pitné vody ve třech centrálních
úpravnách v Podhradí u Vítkova, Nové Vsi u Frýdlantu
nad Ostravicí a Vyšních Lhotách, tento problém díky
zdrojům v podobě údolních nádrží Slezská Harta - Kružberk, Šance a Morávka řešit nemusí. Ty se nacházejí
v horských oblastech s minimálním dosahem zemědělské činnosti, při níž jsou pesticidy především využívány
a mohou mít vliv na kvalitu vody. Výsledky jejich sledování jsou v případě zmiňovaných zdrojů dlouhodobě pod
mezí stanovitelnosti jak v pitné vodě v úpravnách, tak
v pitné vodě ve vodovodní síti. Žádná opatření, jejichž
cílem by mělo být snížení obsahu pesticidů ve vodě, tedy
nejsou nutná.
SmVaK Ostrava o kvalitě pitné vody své odběratele pravidelně informují na svých internetových stránkách. Tyto
informace jsou každý týden aktualizovány. Jednotlivé
ukazatele jsou řazeny podle úpravny vody, kde se pitná
voda vyrábí, ale také podle zásobované oblasti. Každý
spotřebitel se tak může přesvědčit, že předepsané parametry jsou dodržovány a ubezpečit se o vhodnosti a bezpečnosti konzumace dodávané pitné vody.
V průběhu uplynulých desetiletích se kvalita pitné vody
v moravskoslezském regionu prokazatelně zlepšila.
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

Vyhněte se sousedským sporům. Nechejte si napustit bazén
rychle a pohodlně!
Více než 260 domácností v regionu si loni nechalo dovézt vodu do bazénu cisternou společnosti SmVaK Ostrava. Rychlejší a efektivnější cesta zabrání případným
problémům ve vodovodní síti i sousedským sporům.
Vodárenská společnost zjednodušila a zpřehlednila cenovou politiku služby – kromě bezplatné zákaznické linky je možné využít jednoduchý poptávkový formulář na
internetových stránkách www.smvak.cz v sekci Nabídka
služeb.
Na rozdíl od některých jiných tuzemských vodárenských
společností se SmVaK Ostrava rozhodly nabízet službu
i v letošním roce poznamenaném v naší zemi pokračující
epidemií nového typu koronaviru. Služba bude samozřejmě poskytnuta při přísném dodržení všech hygienických
a bezpečnostních pravidel, aby bylo zdravotní riziko minimalizováno. Ať již jde o vybavení osobních ochranných
pomůcek v podobě rukavic, ochrany dýchacích cest
a odpovídajícího oblečení, nebo bezkontaktní způsob
platby.
Česká republika je evropským premiantem z hlediska
počtu bazénu na počet obyvatel. Teplejší počasí v uplynulých letech navíc vedlo k tomu, že lidé touží relaxovat
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u svých bazénů o několik týdnů dříve, než to bylo obvyklé
v minulosti (letošní rok je v tomto ohledu výjimkou). Proto
jich u domů v našich městech a vesnicích s rozšiřující se
zástavbou stále přibývá. To platí i pro moravskoslezský
region. Svůj dopad na zvyšující se zájem o zahradní bazény má samozřejmě již druhé jaro a léto, které budeme
trávit v době pandemie nového typu koronaviru a rizika
onemocnění COVID-19. Omezení týkající se cestování vede k tomu, že lidé tráví více volného času u svých
domů nebo na svých chalupách. Zájem o rekreační nemovitosti zároveň trhá i přes nejisté vyhlídky tuzemské
ekonomiky rekordy.
Jak správně postupovat při napouštění zahradních bazénů? Které zásady dodržovat, aby se lidé vyhnuli zklamání v podobě zakalené vody nebo předešli problémům
ve vodovodní síti, čímž mohou rozzlobit obyvatele celé
lokality, kde bydlí? Je efektivní napouštět bazén ze sítě,
nebo je lepší svěřit celý proces do rukou profesionálů?
„Problémy mohou přijít v momentě, kdy se rozhodne větší množství odběratelů v lokalitě napouštět prostřednic-
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tvím přípojky bazén ve stejný čas, a lidé ho chtějí mít navíc napuštěný co nejrychleji. Při náhlém zvýšení odběru
může dojít ke změnám hydraulických poměrů vyvolaným
vysokou rychlostí proudění vody v potrubí. To má za následek uvolňování usazenin a zákal vody, který se může
dostat do poměrně širokého okolí. Nárazové odběry
mohou také způsobit pokles tlaku vody. To se negativně
projeví u ostatních odběratelů, kteří můžou být omezeni
v odběru ze sítě,“ říká ředitel vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Milan Koníř. Nepříjemným situacím lze předejít dodržováním několika základních pravidel. Bazén je
vhodné napouštět pozvolna, klidně několik dnů a ideálně
mimo odběrové špičky. Nejlépe přes noc ve všední den.
Nejaktivnější byli v tomto ohledu obyvatelé Opavska,
kteří si nechali loni napustit téměř 100 bazénů, naopak
nejmenší zájem o tuto službu projevili lidé na Novojičínsku s téměř 40 napuštěnými bazény. Majitelé bazénu na
Frýdecko-Místecku si nechali navézt vodu do 50 bazénů,
na Karvinsku do 80.
Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a auto-

cisterny se mohou obrátit na zákaznickou linku SmVaK
Ostrava 800 292 400, kde jim budou poskytnuty detailní
informace o možnosti dodávky a ceně dle parametrů bazénu. Linka je bezplatná a je v provozu v pracovní dny od
půl osmé ráno do osmi hodin večer.
Cena za napuštění se odvíjí od vzdálenosti od nejbližšího provozu SmVaK Ostrava, které službu poskytuje,
a objemu bazénu. V případě, že je možné ho navézt jednou cisternou (průměrně 10 kubíků vody dle typu vozu),
činí cena do vzdálenosti deseti kilometrů 1 195 korun bez
DPH.
Opatrnost je na místě také v případě, že si lidé napouštějí bazén ze své studny. Je žádoucí si nejdříve nechat ve
specializované laboratoři prověřit, zda je voda ke koupání vhodná. Obrátit se je možné například na laboratoře
společnosti VodoTech (www.vodotech.cz).
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

ZPRÁVY MĚSTSKÉ POLICIE

Některé události řešené Městskou policií v Budišově n/B.
v měsících březen a duben 2021
1. 3. 2021 - 13.34 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení od zdravotnického personálu s žádostí o součinnost
a asistenci při zajišťování zdravotního stavu
jedné občanky na ul. Mírových letnic. Hlídka
na základě této žádosti provedla na místě součinnost a asistenci při tomto zákroku, kdy ten
proběhl v pořádku, a po jeho provedení a vyřešení celé záležitosti hlídka z místa odjela. Případ
byl strážníky zadokumentován.
5. 3. 2021 - 18.07 hod.
Přijala hlídka MP oznámení od dozorčího OO PČR Vítkov se žádosti o prověření oznámení, že na ul. Havlíčkova hoří na jednom z domů zplodiny v komíně. Hlídka na
místě zjistila, že zde došlo k samovolnému zahoření sazí
v komíně jednoho z domů, kdy na místě byl nutný zásah
hasičů, kteří se zde dostavili jak z Budišova, tak i z Vítkova a oheň uhasili. Hlídka na místě prováděla usměrňování provozu na uvedené ulici po dobu tohoto zásahu.
Případ byl strážníky zadokumentován.
8. 3. 2021 - 10.49 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení, že u autobusového nádraží na ul. Berounská běhá po silnici kůň. Hlídka proto ihned vyjela na uvedené místo, kde provedla
kontrolu uvedené ulice a přilehlého okolí, kdy se koně
podařilo nalézt ve dvoře jednoho z domu na ul. Československé armády, kde byl následně zajištěn svým
majitelem. Dle zjištění hlídky byl kůň zapůjčen na práci
v lese, kdy se při svážení klád utrhl, a i s těmito kládami
utekl zpět do města a klády někde po cestě ztratil. Na
základě zjištěných informací provedla hlídka MP kontrolu
města, kdy tyto utržené klády nalezla ležet na vozovce

na ul. Palackého. O tomto zjištění byl ihned informován majitel koně, který se na místo dostavil
a zajistil jejich odklizení. Případ byl strážníky
zadokumentován.
10. 3. 2021 – 16.49 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení od
jednatele fy Manhas s.r.o. se žádostí o pomoc
při prověření narušení budovy města na ul. Partyzánská, která je zde v rekonstrukci. Tato firma zde
provádí ostrahu objektu, kdy jí zabezpečovací zařízení
nahlásilo, že zde došlo k narušení této budovy a je v ní
zachycen pohyb. Hlídka zde provedla kontrolu této budovy, kdy zjistila, že v budově se nachází jeden z pracovníků firmy, který zde provádí úklid a nevěděl, že je budova
již elektronicky zabezpečena. Jelikož se nejednalo o neoprávněné vniknutí ani jiné protiprávní jednání a vše se
následně vysvětlilo, byla věc oznámena oznamovateli,
který sdělil, že lépe poučí zaměstnance, aby se to již neopakovalo a hlídce moc poděkoval za pomoc. Případ byl
strážníky zadokumentován.
23. 3. 2021 – 13.21 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení od občana, že na
zahradě DPS na ul. Pivovarská se již několik dní pohybuje liška. Po příjezdu hlídky MP na místo byla provedena kontrola uvedené zahrady a jejího okolí, ale lišku se
zde nepodařilo nalézt. Hlídka se proto s obyvateli tohoto
domu domluvila, že pokud se tam opět objeví, je vhodné
hlídku hned kontaktovat a ta se ji následně pokusí odchytit. Případ byl strážníky zadokumentován.
25. 3. 2021 – 14.47 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení od občana, že
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u bývalého obchodu na ul. Berounská, někdo odcizil kanálový poklop z odpadní jímky tohoto obchodu. Po příjezdu hlídky na místo zde čekal oznamovatel, který následně otvor zajistil tak, aby zde nemohlo dojít k pádu
a zranění. Celá věc byla následně oznámená kompetentním osobám, které sdělily, že uvedené místo zajistí
tak, aby zde nehrozilo žádné nebezpečí zranění. Případ
byl strážníky zadokumentován a na místě byla pořízena
fotodokumentace.
19. 4. 2021 - 15.17 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení od občanky, že
ve spodní části náměstí Republiky směrem k ul. Partyzánská je u prodejny potravin skupinka dětí, které zde
jezdí po chodníku na kolech a ohrožují tím chodce a lidi,
co chodí do obchodu. Hlídka na místě zjistila, že se
zde jedná o skupinku čtyř nezletilých dětí, kterým bylo
následně vysvětleno, kde a jak se smí jezdit na kolech

a k čemu a komu slouží chodník. Tyto nezletilé děti se
za své chování omluvily a přislíbily, že se to již nebude
opakovat. Případ byl strážníky zadokumentován.
19. 4. 2021 - 21.19 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení od občanky, že
mají ve své chatce v chatové oblasti ležící nad ul. Generála Svobody neznámého muže, který tam nemá co dělat. Po příjezdu hlídky na místo, zde bylo zjištěno, že se
v chatce nachází muž, který zde přespává. Ten byl hlídkou
ztotožněn, kdy bylo zjištěno, že se jedná o osobu bez domova, která zde neoprávněně vnikla a chatku již nějakou
dobu užívá pro svoji potřebu. Jelikož zde vzniklo důvodné
podezření, že by se mohlo jednat o trestný čin, byla celá
věc oznámena PČR, která si ji následně převzala k dalšímu šetření. Případ byl strážníky zadokumentován.
Grečmal Jaroslav, vrchní komisař
vedoucí strážník MP Budišov n/B.

TESPORT

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

Letošní topná sezona trvala dlouho, byla dlouhá zima
a chladné jaro a s tím bylo spojené topení až do konce
května. Topit uhlím jako za starých časů, tak nevím, jak
bychom dopadli.
Jak jsem předeslal minule, na letošní léto jsou naplánovány rekonstrukce dvou kotelen. Již v květnu započaly
práce na rekonstrukci kotelny v budově základní školy na
náměstí Republiky: byly demontovány staré kotle a došlo

Sport

Sportovní život pomalu ožívá, ale vše postupuje zvolna
v souladu s rozvolňováním protiepidemických opatření.
V době, kdy tento článek píši, lze již sportovat i ve vnitřních prostorách, ale s mnoha omezeními. V červnu se
předpokládá další uvolňování šroubů a v létě snad bude
možno sportovat bez omezení. Na léto jsou ve sportovní
hale naplánovány 4 sportovní soustředění oddílů z různých koutů Moravy, mimo tato soustředění bude hala
přístupna i veřejnosti a samozřejmě ke sportování bude
možnost využít i umělé trávy. Před zahájením venkovní

k výmalbě kotelny. V brzké době dojde k instalaci nových
kotlů, nového řídicího systému a po demontáži starého
komínu instalace nového komínového tělesa. Zároveň
probíhají práce na nové kotelně v budově č. p. 229 na ul.
Partyzánská: byla provedena nová přípojka plynu a podél fasády budovy vyrostl nový komín z nerezových trub.
Práce budou pokračovat v letních měsících tak, abychom
nejpozději v září mohli v obou kotelnách začít topit.
sezony jsme provedli pravidelnou údržbu tohoto umělého povrchu, a protože musíme šetřit, kde se dá, tak jsme
to tentokrát zkusili svépomocí. Děkujeme tímto našim
dobrovolným hasičům za zapůjčení hasičského vozidla,
které je vybaveno vysokotlakou tryskou, kterou byl umělý
povrch pomocí proudu vody vyčištěn.
Věřím, že se situace ohledně pandemie brzy uklidní
a konečně se budeme moci scházet na sportovištích bez
omezení.
Ing. Slavomír Jaššo, jednatel společnosti

ŠKOLSTVÍ

Baby, come back!
Těmito slovy z hudebního světa (ať už od The Equals
či z remaku v podobě UB40) začnu článek z prostředí základního vzdělávání, protože vystihuje podstatu
dění, které nám na jaro naservírovali politici a odborníci
na zvládání epidemií. Bohužel epidemii hlouposti, která
mezitím nabobtnala díky tak dlouho uzavřeným školám,
nikdo neřeší.
Ano, návrat (come back) je zde: v plné síle, všechny třídy ve škole, (skoro) všichni žáci v lavicích, učitelé v plné
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polní (už žádné hybridní přechody z prezenčky do onlinu
v kabinetech a jiných temných zákoutích). To nás těší,
leč tento rychlý návrat způsobil i menší organizační potíže. S ohledem na rychlý návrat dětí do školy a bohužel
ještě rychlejší demontáž kotelen v budově na nám. Republiky došlo k tomu, že se nám sice žáčci prvních až třetích tříd přestěhovali do hezky vymalovaných prostor tříd,
s novými (konečně také těsnícími!) okny, ale je tu pravda
trochu chladněji. První den nám naštěstí rychle podanou
rukou vypomohl autokemp v Budišově, čímž děkuji paní
Schrammové za okamžitou pomoc v podobě zapůjčených teplometů či ohřívačů vzduchu, chcete-li. Modlíme
se za slunce a teplejší dny, tak snad v červnu bude (stran
tepla) lépe. Podmínky jsou ještě trochu bojové: muži za
okny na lešení, duté zvuky oklepávané omítky a krytina,
která se připravuje na střechu, věští mnohem zajímavější
věci než touhu po učení.
Na druhou stranu nutno dodat, že jsme již všichni za tento návrat do školy rádi, a byť je pro žáky občas náročné
srovnat se s realitou všedního školního dne, všichni tak
nějak cítíme, že takto to prostě má být, že distanční výuka
může být dobrým pomocníkem, ale pouze v omezeném
čase, nikoliv plnohodnotným nástrojem k výuce žáků.
Protože můžeme opět vyvíjet běžné aktivity, čekají nás
projektové dny, dokonce i školní minivýlety do okolí, rádi
využíváme výuky na zahradě, tělocvik upřednostňujeme
spíš venku a taky doufáme, že nám tuto radost nezkalí špatně zatoulaný pozitivní test na COVID. Testování
a opatření v podobě ochrany nosu a úst je kauza, kterou
se zde nehodlám zabývat, protože pevně věřím, že jde
o dočasné opatření, které brzo zmizí, protože u žáků základní školy má při běžné výuce opravdu špatný efekt.
V měsíci dubnu se nám podařilo zrealizovat zápis žáčků
do I. třídy off-line: za přísnějších hygienických podmínek
jsme si troufli pozvat předškolní děti i jejich rodiče na
osobní setkání do školy a byli jsme moc rádi, že jsme se
jak s budoucími žáky, tak i s rodiči mohli potkat. Budoucí

dvě třídy prvňáčků se mohou již nyní v květnu a červnu
těšit na malou odpolední školičku. Doufáme také, že rodiče přijmou pozvání na setkání s paní logopedkou Evou
Halfarovou, které se uskuteční 7. června od 15.30 hodin.
Obě uvedené aktivity jsou realizovány v rámci projektu
Společným úsilím k vyšší kvalitě vzdělávání.
Dovolím si zde dále uvést nové složení členů školské
rady, jejíž zástupci byli voleni či vybráni v průběhu měsíce dubna a května: z řad rodičů se funkce ujímají paní
Kateřina Bečicová a paní Lenka Pončíková, z řad pedagogů byli zvoleni paní Kateřina Raková a paní Jana
Schilderová, zřizovatel poté určil paní Janu Modelskou
a pana Pavla Jílka. Těším se na dobrou budoucí spolupráci, která přispěje k rozvoji školy.
Vážení rodiče, protože vydání Budišovského zpravodaje
se časově nepotkává s koncem školního roku (je to buď
příliš brzo, nebo hodně pozdě), dovolte mi již nyní poděkovat všem pedagogům za skutečně někdy nadlidské
výkony a úsilí, které vyvíjeli během výuky v tomto školním roce. Ať už to byla plná online výuka, se kterou se
museli poprat a na kterou nám nikdo nedal recept (…),
nebo kombinace prezenční výuky ve třídě a následně
během 5 minut přesun do prostor jakési „kybertřídy“, kterou koučujete z kabinetu chemie, abyste měli klid k práci,
a v neposlední řadě musím zmínit i dvojí „stěhování národů“ (+ vyklízení půdy školy), jak jsem označila přesun
tříd I. stupně do budovy na Halaškově náměstí a zpět,
které jsme mj. i díky vozidlům Technických služeb města
a jejich pracovníkům a dále díky elektrovozu fy Tesport
a jejich šoférům společnými silami zvládli. Mnoho fyzic-
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kých sil vydali dále naši provozní zaměstnanci včetně
pracovníků školní jídelny, kteří se podíleli ať už na úklidu
školy, či jejím provozu, který se někdy měnil ze dne na
den. Chaotická doba nás naučila být připraveni na vše,
ale všeho s mírou, říká se. Proto vězte, že všem svým
kolegům přeji zaslouženou dovolenou, aby načerpali sílu

i chuť na další výuku a práci ve škole.
Zachovejte nám svou přízeň, sledujte nás na webu a sociálním profilu školy (Facebook, www.skolabudisov.cz)
a my se velmi těšíme na každé setkání, které přispěje ke
zlepšení vzdělávání Vašich dětí.
Natálie Jaššová, ředitelka školy

Čím budu
Za třídu Čertíků Mateřské školy v Budišově nad Budišovkou bych nesmírně ráda tímto poděkovala jednotce
dobrovolných hasičů, městské policii, paní Aleně Kync-
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lové, paní Monice Balajové a panu Rostislavu Hegarovi.
Rádi a s ochotou dnes již nevídanou nám udělali exkurzi na téma „Čím budu“. Děti jejich profese velice zaujaly.
Když si sami vzpomenete na svá dětská léta, všichni
jsme si přáli stát se popelářem, hasičem či policistou.
Bohužel, některé musím zklamat, popelářská profese
již „nefrčí“, ale hasičem a policistou si přeje být ještě
většina našich nejmenších. Samozřejmě k tomu přispěla i naše exkurze. Uniformovaní muži děti tak nadchli,
že většina má problém se nyní rozhodnout, čemu dát
přednost.
Příslušníci městské policie nás seznámili s jejich nelehkou profesí. Zjistili jsme, jak v našem městě dohlíží na
pořádek, co smíme a co naopak není dovoleno. Děti si
na vlastní kůži vyzkoušely, jak se cítí spoutaný člověk
a také jak strážníci pracují na své kondici.
Hasiči nám ukázali svoji výstroj a měli jsme možnost
si ji vyzkoušet. Prozkoumali jsme jejich vozidla a vybavení, které pomáhá při jejich povolání. Společně s nimi
jsme si upevnili vědomosti, jak zacházet s ohněm a jak
se chovat v případě požáru.
Návštěva kadeřnictví paní Balajové byla hlavně pro
naše děvčátka jako splněný sen. Z některých se staly
vlasové modelky. Děti odcházely s růžovými vlasy a novými stylovými účesy. Cestou do školky si přišli na své
i chlapci. V místní autoopravně se pracovalo na tuningu
výfuku a my jsme mohli chvilku přihlížet.
Poslední exkurze - Konírna. Byl to pro nás bonus 3v1.
Prohlédli jsme si obchod a mohli jsme zde vstoupit do
role prodavače i nakupujícího. Posadit se do restaurace, která několik měsíců zeje prázdnotou a nechat se
obsloužit. Nejzajímavější pro nás ale bylo vidět pana
Hegara při ukázce práce s tažným koněm.
Když jsme u zvířat, velké poděkování patří paní Aleně
Kynclové. Každoročně nás přivítá na své farmě a ukáže nám nové přírůstky jehňátek. Letos se nám doslova

BUDIŠOV SKÝ ZP RAVODAJ

poštěstilo a mohli jsme zhlédnout kromě jehňátek také
ukázku práce psů při pasení ovcí i agility, které si děti
mohly vyzkoušet.
Pro tyto úžasné lidičky nic nebylo překážkou. S ochotou
dětem vše ukázali, předvedli a zodpověděli nejrůzněj-

ší otázky, které se rodily v dětských hlavičkách. Všem
Vám za sebe i celou naši třídu za tento milý přístup
a ochotu MOC DĚKUJI.
Markéta Kešeláková, učitelka MŠ

Dětská radost
Skákat, přelézat a prolézat, hrát si
s vodou, sázet a sklízet, zalévat,
vnímat, učit se, vyrábět a tvořit, to
všechno a určitě i ještě něco víc,
budou nově už brzy zažívat děti navštěvující MŠ Svatoňovice na místní
školní zahradě.
V rámci spolupráce s MAS Opavsko
se MŠ Svatoňovice zapojila do pro-

jektu „Co si zasadíme, to si sníme“.
Cílem projektu je komunitně, tedy
společně s rodiči a veřejností, vybudovat na školní zahradě mateřské
školy několik různých herních, ale
také vzdělávacích prvků. Samotné
realizaci předcházelo několik plánovacích setkání. V těchto dnech již
projekt realizujeme přímo na školní

zahradě. Do práce se zapojili nejen
rodiče a spoluobčané z obce Svatoňovice, ale i ti nejmenší.
Dětská radost je nad všechna poděkování, ale přeci jen … děkujeme za
váš čas, pomoc a srdíčko, které je
otisknuto v každém kousku zahrady.
Děkujeme ♥
Bc. Zdeňka Sventková, učitelka MŠ

Malí sportovci
Počasí nám na jaře moc nepřálo. Také všechny děti nemohly být ve školce, a přesto jsme si s dětmi užili soutěžní dopoledne. Hlavním smyslem celého sportovního
klání bylo pobavit se, zasportovat si a také odměnit děti

v této pro ně těžké době. Soutěže byly netradiční a vyhrát mohl úplně každý, kdo měl chuť se zúčastnit. Děti se
utkaly v přenášení vajíček na lžíci, kdy i přes veškerou
snahu některá vajíčka závod nepřežila. Dále si spoustu
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legrace užili při tanci s balónkem ve
dvojici. Svou obratnost a šikovnost si
ověřili na překážkové dráze. Nejvíce
legrace a smíchu si užili při židličkované. Místo aby děti postupně vypadávaly si, sedaly kamarádům na klín,
až vznikla jedna velká hromádka
dětí. Na závěr děti jako správní sportovci dostaly medaile a odměny.
Mgr. Kateřina Vlková, učitelka MŠ

Questing – vzdělávací hra v místním kostele
„Questing“ pro někoho cizí slovo, pro někoho možná
vzpomínka na dětství. V překladu slovo questing znamená „hledačka“. Mnozí tuto hru ale známe pod názvem
„šipkovaná“. Cíl této hry je pořád stejný. Projít určitou
cestou, splnit dané úkoly a na konci cesty možná získat
ukrytý poklad.
Questing v místním kostele Nanebevzetí panny Marie,
který si mohly poprvé vyzkoušet děti z naší mateřské
školy, je určen právě pro mladší děti a děti prvního stupně základní školy. Pro starší děti se již připravuje obtížnější varianta hry.
Děti z mateřské školy
si při plnění úkolů nejen hrály, ale také se
učily. Dozvěděly se
něco o tom, ve kterých letech byl místní
kostel postaven, také
něco o ostatcích sv.
Viktora, mohly pozorovat vnitřní prostory
kostela přes barevná sklíčka, skládaly
nápis dle předlohy,
seznámily se s příběhem Jonáše a velryby, měřily délku píšťal
místních varhan nebo
také přiřazovaly ce-

chovní znaky k jednotlivým řemeslům. Po splnění všech
úkolů čekala na děti truhla s pokladem. Najít správný kód
nebylo lehké, ale děti to zvládly.
V příštích dnech čeká stejný úkol také na děti z jiných
tříd a již brzy si budete moci „QUESTING“ zkusit také VY.

Máme rádi zvířátka
Vzpomenete si ještě někdy, když jste byli malí, jestli jste
měli doma nějaké zvířátko? Snad každé dítě touží mít
doma nějakého mazlíčka. Někdo měl andulku, někdo
křečka nebo morče, jiný dokonce psa. Ten kdo jako dítě
zažil u babičky dvůr plný zvířátek, mohl mít mazlíčků
hned několik.
Dnes je to jiné, dvůr plný zvířátek už není tak běžné vidět. Pohladit si koně, sbírat vajíčka v kurníku nebo třeba
podojit krávu. To pro dnešní děti už není samozřejmostí.
V rámci projektového týdne „Máme rádi zvířátka“, který
proběhl koncem dubna v naší mateřské škole, si děti některé z těchto činností mohly alespoň „jako“ vyzkoušet.
Celý týden si povídaly o domácích a hospodářských
zvířátkách, mohly si zkusit třeba právě dojení mléka,
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podívaly se, co se děje v kurníku, na zahradě sbíraly
zrníčka, jezdily na koni přes překážky, hledaly zaběhlé
ovečky nebo poznávaly zvířecí rodiny.
To všechno bylo super! Ale … To nejlepší pro všechny
byla návštěva SVČ. Děti si nejen prohlédly, ale také pomazlily zvířátka, která v rámci chovatelského kroužku
v SVČ chovají. Děkujeme tímto Hance Košarišťanové
za krásné „zvířecí“ dopoledne a její odborný výklad.
Vám rodičům se malinko omlouváme, ale vy jste také
jako malí chtěli mít doma zvířátko. Tak jestli vás děti
přemluvily, tak jste jim alespoň splnili jeden jejich sen.
Bc. Zdeňka Svetková,
MŠ Budišov n./B.

Návštěva dětí ve Středisku volného času
V měsíci dubnu jsme se s dětmi vydali
za zvířátky z chovatelského kroužku
do Střediska volného času. Nejprve
nás přivítala zvířátka s paní Hankou
Košarišťanovou, která s námi byla
celou dobu a starala se o nás. Viděli
jsme králíky, morčata, želvičky, pa-

poušky, agamu, vakoveverky. Děti si
mohly prohlédnout, v jakém prostředí žijí. Některá zvířátka byla odvážná
a děti si je mohly vzít do ruky a pomazlit se s nimi.
Poté jsme se s dětmi vydali plnit úkoly na téma „Domácí zvířata“. Děti

měly několik stanovišť, na kterých
byly pro ně tyto úkoly připravené,
a zároveň jsme si přečetli obecné
i zajímavé informace k danému zvířátku. Posledním úkolem byla soutěž
o to, kdo namaluje nejkrásnější domácí zvířátko.
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Celý týden nosily děti do MŠ pamlsky
a dobroty, které jsme předali chovatelskému kroužku v SVČ. Doufáme,
že tyto dobroty zvířátkům chutnaly
a zároveň budou rády za jakékoli
další, které do SVČ donesete. Děti si
strávenou dobu ve Středisku volného
času užily, byly ze zvířátek nadšené,
a plno dětí by si je nejraději odneslo
s sebou domů. Tímto bychom chtěli
moc poděkovat paní Hance Košarišťanové za umožnění návštěvy zvířátek a přípravu úkolů. Byla to parádní
tečka za celým týdnem.
Bc. Martina Ježová, učitelka MŠ

ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ A SPORT

AMK – První letošní MMČR v motokrosu se jede v Pacově
Na květnovém zasedání AČR v Praze
padlo konečné rozhodnutí a sestavení
platného kalendáře pro letošní sezónu.
Začínáme 4. 7. 2021 na jihu Čech v Pacově. A pokračujeme až do 10. 10. 2021, kdy
jedeme poslední závod družstev, a to v Dalečíně. Celkem
7 mistráků a k tomu 6 závodů SMS Moravy. Slovensko
zatím není ujasněno. Důležitá je možnost tréninku na tratích ČR a tím se jezdci můžou připravit na první závody.
Také na Liščí kotlině se podařilo upravit převážnou část
tratě, a tak jsou dobré podmínky pro trénování doma. Začátkem května uspořádal AMK Budišov nad Budišovkou
společný trénink několika pozvaných jezdců. Hezký den
byl zakončen opékáním buřtů. Další akcí byl společný tré-

nink týmu BIRTBIKES Racing Team Opava, na kterém
zástupce firmy ACI moto předával jezdcům sportovní termo prádlo od Italské firmy Under Shield. Tuto podporu se
podařilo zajistit pro celý tým.
Poslední aktuální zpráva o termínech SMS Moravy: a to 3
závody v červnu. To by znamenalo dobrou přípravu před
MMČR. Postupně se daří upravovat domácí trať za pomoci Jirky Kyncla a Vaška Černína, kteří zapůjčují svoji techniku. Viťa Pražák ml. vše organizuje a určuje ten správný
profil tratě. Jeho táta Víťa st. dohlíží na dodržování tréninkových dnů a pořádek v celém areálu Liščí kotliny. Všichni
už se těšíme na normální režim, abychom mohli zahájit
oficiální start nové motokrosové sezóny 2021.
				
Za AMK M. Švidra

Dračí discgolfové polety
V minulém příspěvku jsme Vám představili náš klubu
a discgolf, abyste měli možnost poznat, kdo jsme, o čem
vlastně ta hra je a jak se naše město stalo v discgolfovém světě velmi populární a hojně navštěvované hráči
z celé ČR i ze zahraničí.
A co nového se kolem Budišovského discgolfu událo za
poslední dobu? Třeba to, že při příležitosti Dne Země proběhl v dubnu úklid celého parku členy discgolfového klubu i dobrovolníky nejen z města Budišov. Nasbíráno bylo
6 pytlů odpadků, ve kterých se sešlo obrovské množství
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plechovek od nápojů, mnoho obalů od jídla a jako bonus
ostnatý drát. Tímto všem děkujeme za pomoc při úklidu
a budeme doufat, že lidé budou více ohleduplní k přírodě
a na odpadky budou využívat k tomu určené odpadkové
koše nebo popelnice, které se v parku vyskytují. Dále
jsme udělali menší jarní údržbu zeleně a byly vysypány
přechody mezi jednotlivými vyhozišti štěrkem, který nám
dodalo město, a my jim tímto děkujeme za materiální
podporu.
Co se týče turnajů v uplynulém období, v Budišovském
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parku proběhl ve dnech 8. - 9. 5. 2021 turnaj Discgolfové
ligy Moravskoslezského kraje 2021. Bohužel se nikdo ze
členů místních „draků“ nemohl v daný termín zúčastnit,
i přesto byla ale účast velmi hojná a Budišov daný víkend
navštívilo přes 50 hráčů z celého kraje.
Další z větších turnajů se bude konat dne 10. 7. 2021
a pevně věřím, že v tomto turnaji najdou zastoupení i členové místního klubu, kteří pravidelně pilně trénují a dosahují čím dál lepších výsledků. Zároveň máme tu čest
přivítat v našem klubu nového člena, který se do discgolfu vrhnul přímo po hlavě, a tak to má být.
Na závěr bych chtěla občanům Budišova připomenout,
že discgolf může hrát skutečně každý. Díky své jednoduchosti a finanční nenáročnosti dává discgolf příležitost

všem věkovým kategoriím, věnovat se pohybu na čerstvém vzduchu společně s rodinou nebo přáteli a užít si
tak příjemné chvilky zase trochu jinak. Začít je opravdu
jednoduché. Vše, co k discgolfu potřebujete, je disk, který
si můžete zapůjčit ve SVČ nebo přes sezónu v místním
autokempu, a můžete vyrazit do parku. Taky je možné
nás kdykoliv kontaktovat na veřejné Facebookové skupině Budišovský Discgolf a domluvit si ukázku, vysvětlení pravidel i zapůjčení disku. Nebo jen můžete sledovat
dění kolem našeho klubu na Facebookových stránkách
DGC Flying Dragons BnB. Stačí nám dát lajk a budete
v obraze.
Tak ať to lítá!
Za DGC Flying Dragons BnB Jana Bučková

Konečně můžeme
Ani v čase, který bych nazvala omezený, jsme trénink
nezanedbávali a cvičili podle toho, jak nám situace
dovolila. Ono taky psa nemůžete na nějaký čas „vypnout“
a pokračovat za půl roku. Obzvláště naše omladina
potřebuje získávat ty správné návyky co nejdříve. Bohužel
jedny nahlášené zkoušky jsme museli zrušit a přesunout
na pozdější dobu, ale jsme rádi, že to alespoň takhle šlo.
Začátkem května se podařilo uskutečnit první zkoušky
z výkonu a byly pro nás maximálně úspěšné, protože
všichni naši psi uspěli a mohli si tak do výkonnostní
knížky připsat další posun. Pan rozhodčí nic neodpustil,
ale tak to má být, psovod musí jít na zkoušku připraven
a doufat, že si ten jeho filutka nevymyslí nějakou
habaďůru. Ti, kteří nějakou zkoušku vykonávali poprvé,
z toho měli velkou radost, teda spíš páníčkové, psům je

to celkem jedno. Ale určitě to šťastné opojení z úspěchu
vnímali také. V půlce května bylo na cvičáku rušno a živo
o trochu více, protože probíhal tzv. obranářský den.
Svaz přidělí klubu figuranta a všichni, kdo jsou členové,
si mohou vyzkoušet, jak jejich pes bude reagovat na cizí
osobu v zástěně. I přes všechna omezení akce proběhla
ke spokojenosti všech. Další zkoušky nás čekají ještě
v květnu a budou ve znamení velkého očekávání,
protože si Aira a Bond zkusí „vysokou stopařskou“ IFH1,
což už patří mezi dost speciální dovednosti. Psovod
může jen doufat, že se pes dobře vyspal, má dobrou
náladu a je ochoten pracovat. Celou dobu stopování totiž
pejsek v desetimetrové vzdálenosti čichá sám, psovod
na něj nesmí promluvit, jen ho tiše s rozhodčím v zádech
následovat, nervově se z toho nehroutit a jen věřit, že jde
tím správným směrem. Ale i když by to nevyšlo, není to
žádná ostuda, protože stopování je nejtěžší disciplína,
kdy psa nesmíte nijak ovlivňovat. Tak uvidíme…
				
Mgr. Lenka Galová
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Fun Tech Fest přiblíží řemesla
a polytechniku

PROGRAM

Fun Tech Fest. To bude přehlídka řemesel, polytechniky,
robotiky a volnočasových aktivit, která proběhne
ve spolupráci MAS Opavsko, SVČ Vítkov a dalších partnerů
23. června 2021 v areálu Střediska volného času Vítkov.
Fun Tech Fest je příspěvkem MAS Opavsko do mozaiky
kariérního poradenství, kterému se v rámci Místních
akčních plánů věnuje. „Chceme atraktivní formou přiblížit
žákům oblast robotiky, polytechniky a řemesel,“ uvedl
manažer vzdělávání MAS Opavsko, Martin Hořínek.
V dopoledních hodinách bude podle něj Fun Tech Fest
prioritně pro žáky 6. až 9. tříd základních škol Vítkovska.
Mezi vystavovateli najdete vítkovské firmy – ALU-COLOR
s.r.o., inSPORTline, Technické služby města Vítkov a také
Střední školu Odry, Gymnázium Vítkov a mnoho dalších.
„Odpoledne se pak od 15 hodin program akce překlopí
do podpory volnočasových aktivit,“ přiblížil Martin
Hořínek. Návštěvníci si budou moct vyzkoušet pestrou
paletu volnočasových kroužků SVČ Vítkov (Mažoretky,
Automodelář, Dance-Up apod.). Vyvrcholení celého dne
nastane v 16.00, kdy proběhne exhibiční boxerský zápas
mezi Klokočovem u Vítkova a Opavou.
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DOPOLEDNE (8:00 – 13:00)
•
•
•
•
•

Řemeslo, ICT technika, 3D tiskárna,
roboti a mnoho dalších
Mobilní IT laboratoř
Dobrovolní hasiči, červený kříž,
Koně (farma Klokočov), rybáři,
Firmy z Vítkovska
ODPOLEDNE (15:00 – 18:00)

•
•
•
•
•

Ukázky volnočasových aktivit
Polytechnické kroužky a stánky
Exhibiční zápas v boxu (od 16.00)
Sportovně aktivní odpoledne
Vyhlášení dopolední soutěže
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Trošku zamyšlení ze STP
Chci tímto pozdravit všechny naše členy a popřát jim
hodně síly k překonání této blbé doby. Doufám, že to
bude jen a jen lepší a že se po dlouhé době konečně
sejdeme. Moc bych si přála, abychom mohli znovu
provádět naše aktivity.
Na podzim bychom mohli uskutečnit „Něco pro zdraví“

a na jaře náš vyhlášený Ples babiček a dědečků. Také až
to půjde, uskutečníme schůzi. Doufám, že to bude brzy.
Jinak všem našim oslavencům, kteří v letošním roce měli
půlkulatiny a hlavně kulatiny, přeji jen a jen to nejlepší
a hodně zdraví.
Za STP Ilona Matýsková

Virtuální exkurze v elektrárnách
V době covidové distanční výuky se staly virtuální výpravy
do nejstřeženějších prostor
Česka doslova hitem, energetici je proto ještě vylepšili
a nabízejí show, jaká tu ještě
nebyla! Elektrárny Skupiny
ČEZ mohou nyní zájemci navštívit ze speciálního interaktivního TV studia. Během virtuálního výletu do jaderných elektráren Dukovany a Temelín nebo k zeleným
obnovitelným zdrojům čekají účastníky unikátní pokusy,
praktické ukázky a soutěže o ceny. Prohlídky „Virtuálně
v elektrárně“ absolvovalo z pohodlí domova už přes 31
tisíc školáků i dospělých zájemců.
Proč nosí jaderníci žluté kombinézy? Kolik nožiček má
chladicí věž? A jak dlouhý je list větrné elektrárny? To je
jen drobná ochutnávka bohatého energetického menu,

které začali ve virtuálním televizním studiu ČEZ servírovat profesionální moderátoři, zkušení elektrárenští průvodci a experti na telefonu. Zbrusu nový formát exkurzí
do ekologických energetických provozů oživuje distanční
výuku na školách a zpestřuje lidem jednotvárné dny bez
zábavy.
Účast na prohlídkách bezemisních elektráren si zájemci
zajistí jednoduše na webu www.virtualnevelektrarne.cz.
On-line přenos z televizního studia bude probíhat až do
konce školního roku. Na každý všední den je vypsáno až
8 termínů hodinových exkurzí – dopoledne pro školy, odpoledne i pro veřejnost. Připojení probíhá přes platformu
MS Teams. Všechny exkurze jsou zdarma.
Vladislav Sobol,
mluvčí, komunikace a marketing ČEZ, a. s.

Informace z ministerstva kultury
Vážení občané Budišova nad Budišovkou,
v dubnu jsme ukončili program Covid Kultura 3.1, ve
kterém bylo podáno celkem 3 464 žádostí například od
hudebníků, herců, malířů či spisovatelů. K poslednímu
dubnu skončil také dotační program Covid Kultura 3.2
určený pro pracovníky z oblasti audiovize (režiséři, herci, kameramani …), ve kterém se ucházelo o dotaci 411
žadatelů. Umělců ve Vašich řadách se skrývala opravdu
spousta!
I když programy 3.1 a 3.2 skončily, dohodli jsme se s ministerstvem financí na možnosti zapojení se umělců do
Kompenzačního bonusu pro OSVČ, DPP, DPČ a společníky malých s.r.o. https://1url.cz/XKJDi. Ve spolupráci
s ministerstvem průmyslu a obchodu jsme také spustili
nový dotační titul COVID-Kultura 3.3 pro nestátní organizace (spolky, OSVČ apod.), kteří podnikají v oblasti
kultury – provozují hudební klub, výstavní síň, muzeum,
pořádají či zajišťují hudební, hudebně dramatické, taneční či např. divadelní programy - https://1url.cz/LK1Hj (žádosti se podávají do 30. června). Žadatelé z předchozích
výzev mohou kombinovat předešlé žádosti s nově vyhlášeným programem.
Ministr kultury Lubomír Zaorálek se svým týmem usilovně pracuje na plánu rozvolňování opatření v kultuře
a podmínkách, za kterých se budou moci kulturně-společenské akce uskutečňovat. Situace se mění každý
týden, a my děláme vše proto, aby se kultura dostala
brzy k Vám! Držte nám, prosím, palce! Pokud byste měli

zájem o více informací, nejen k dotačním titulům, určitě
se na mě obraťte - jiri.vzientek@mkcr.cz či sledujte můj
FB @vzientek.jiri . Jsem Vám připraven pomoci.
S úctou Jiří Vzientek náměstek ministra kultury
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Centrum duševního zdraví má novou adresu
Již zavedené Centrum duševního zdraví přesídlilo do
nově zrekonstruované budovy Slezské nemocnice na
Olomoucké ulici.
Řada lidí se stále potýká s následky dlouhodobého
omezení běžného života v důsledku pandemie Covid-19
a chladného počasí, které trvá již od října minulého roku.
Včasná odborná pomoc a podpora má velký význam při
překonávání psychických obtíží.
Centrum duševního zdraví nabízí podporu a pomoc lidem
se závažným duševním onemocněním. Zaměřujeme se
na psychotické poruchy a deprese. Náš tým pracovníků
CDZ vám může pomoct se zvládáním projevů psychických obtíží v běžném životě. Nabízíme konzultace v prostorách našeho centra i setkání v přirozeném prostředí
člověka. Péče je individuální a plně respektuje potřeby
klienta. Součástí našeho týmu je psychiatr, psycholog,
psychiatrická sestra, sociální pracovník a peer konzultant. Kontaktovat nás můžete v pracovní dny od 7:00 do

LEXIKONA - bezplatná dluhová
poradna - bezplatná občanská
poradna
Dluhová poradna Lexikona, která v Krnově od roku 2017
poskytuje dluhové poradenství, rozšířila od roku 2020
působnost z krnovského regionu i na region bruntálský a rýmařovský a na okres Opava. V rámci projektu
„Komplexní řešení dluhové problematiky osob zejména
v krnovském regionu“ pomáhá lidem zcela zdarma řešit
jejich nepříznivou dluhovou situaci, kterou prožívají nebo
jsou jí ohroženi. Kromě odborného poradenství nabízí
také bezplatné sepisování insolvenčních návrhů (tzv.
osobní bankrot). V případě zájmu o její služby využijte
kontaktu v letáku.

15:30, telefonicky na čísle 721858044 nebo v sídle naší
organizace Olomoucká 74, přízemí. Na základě konzultace může být přijetí do péče nebo doporučení dalšího
možného postupu řešení dané situace. Naše služby jsou
hrazeny zdravotní pojišťovnou.
Za tým pracovníků CDZ
PhDr. Zuzana Staňová

BEZPLATNÁ
DLUHOVÁ
PORADNA
Kontaktní údaje
Adresa:
Telefon:
Email:
Web:

Krnov, Hlavní náměstí 14
603 884 892
dluhovaporadna@lexikona.cz
www.lexikona.cz

Lucie Matějíčková, administrativní pracovník

ZAJÍMAVOSTI

Sudety v proměnách času: Grafenau u Budišova nad Budišovkou
(Bautsch)
Zemská hranice, mýtnice, hostinec. Svědectví zmizelého.
Stará zemská cesta vedoucí ze slezské Opavy přes
Melč, Staré Těchanovice a Svatoňovice na Moravu překračovala zemskou hranici mezi Moravou a Slezskem
v mělkém údolí před Budišovem.
Průběh hranice najdeme na starých i některých současných mapách. V terénu ji dodnes dokumentuje původní
žulový hraniční kámen, stojící v údolí bezejmenného
potůčku pod silnicí. Z něj po druhé světové válce byly
důsledně odstraněny všechny původní německé nápisy
informující o tom, že tudy probíhá stará zemská hranice.
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Kámen tu však přečkal až do dnešních dnů.
Při zemské cestě od nepaměti stávala také mýtnice
a zájezdní formanská hospoda. Hospoda měla v průbě-

hu času různá jména. Nejstarším známým je Grafenau,
další pozdější názvy hostince byly Schänkhäusel, Rest
Schänk nebo nověji německy Schles a po válce česky
Slezsko. Jméno jednoznačně svědčí o tom, že budova
stála na slezské straně zemské hranice. Budišov ležící
západně je už na Moravě.
V mýtnici se od formanů, přepravujících zboží mezi Moravou a Slezskem, vybíralo stanovené mýto a náklad byl
podrobován kontrole. Zdejší krčma sloužila především
jako místo, kde formani zastavovali se svými povozy.
Tady restaurovali - obnovovali své síly, pojedli a napojili sebe i své unavené koně. Navíc zde bylo levněji než
v hostincích v Budišově. Kromě formanů se tu zastavovali také kupci, sedláci i pocestní. Na přelomu 19. a 20.
století se lidé v rámci změn životního stylu začali věnovat turistice, a tak zde zastavovali také výletníci a turisté.
Mýtnice byla zrušena v polovině 19. století.
Krátce po válce byl hostinec uzavřen a dům dále sloužil
pouze k bydlení. Od roku 2000 je objekt opuštěný.
S díky Krajině břidlice Zuzana Rozsívalová Staňková

Názory občanů

Poděkování
Chtěla bych poděkovat panu starostovi Schrammovi,
paní Kohoutkové a všem, kteří se podíleli na organizaci
očkování proti Covidu 19 občanů 80+.
Odváželi nás od našich domovů do Oder, kde se vše

odehrálo. Vše bylo dobře připraveno a rychle proběhlo.
A opět pohodlný návrat auty až domů. Děkuji.

Chtěla bych touto cestou vyjádřit poděkování paní ředitelce Mgr. Kamile Molkové, Mgr. Vlastě Trojanowské,
Bc. Vladimíře Svobodníkové, Dis., a veškerému personálu Domova Letokruhy v Budišově nad Budišovkou za
péči o mé rodiče, manžele Temlíkovi.
Děkuji za empatický přístup v domácím bezpečném prostředí, za podporu klientů k jejich samostatnosti, za plnění jejich individuálních potřeb i aktivit a respektování

lidské důstojnosti. Rodiče mají každodenní potěšení ze
smysluplných činností, které s nimi provádíte, i z kulturních akcí, které pro ně pořádáte. Děkuji zkrátka za to, že
se jim naplno věnujete.
Přeji Vám a celému kolektivu domova spoustu sil v každodenní náročné práci a mnoho spokojených klientů.
Hana Smékalová – dcera
Moravský Beroun

Emílie Štěpánová

CenÍK INZERCE
Rozsah
Zveřejnění kulturních, společenských a sportovních akcí v rozsahu: název akce, termín,
místo, čas, pořadatel, kontakt na pořadatele (nevztahuje se na akce konané v rámci
předvolebních kampaní)

Cena
zdarma

Inzerce – reklamní plocha:
řádková inzerce

zdarma

1/4 strany A4

500 Kč

1/2 strany A4

1 000 Kč

celá strana A4

2 000 Kč

Akce pořádané nebo spolupořádané Městem Budišov nad Budišovkou či Střediskem volného času jsou od
této platby osvobozeny.
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EUTECH AKCIOVÁ SPOLEČNOST
NÁDRAŽNÍ 1, 785 01 ŠTERNBERK

Kusová výroba
Vlastní programování ve 2D
Možnost profesního růstu

OBSLUHA CNC OBRÁBĚCÍCH CENTER

Více než 190 letá tradice
výroby z pryže.

dobrý zdravotní stav
předchozí zkušenosti ve výrobě výhodou
ochotu pracovat na nepřetržitý provoz
(kombinace 7,5h a 11h směn)

požadujeme

556 763 217

sEMpErFLEX OpTIMIT s.r.o.
Vítkovská 391/29, 742 35 Odry

Mgr. Jana Šádková
jana.sadkova@semperitgroup.com

KAždé úTErý OsObNí pOhOVOry
v 8:00 hod v sídle společnosti

VOLEJTE NA

sVEzEmE VÁs Až PřED bRÁnU nAší fiRmy

PřísPěVEk nA PEnziJní PřiPOJišTění

flExi PAsy
(wellness, lékárna, optika a další)

mUlTisPORT kARTA

5 TýDnů DOVOlEné

OběD zA zVýHODněnOU CEnU

bOnUs PřED DOVOlEnOU
A VÁnOčními sVÁTky

hrubého za měsíc

mzDA 29.000–33.000 kč

OPERÁTOR
VýROby

PRACUJTE
V ODRÁCH!

BUDIŠOV SKÝ ZP RAVODAJ

HLEDÁME VÁS ?!

BAVÍ VÁS STROJAŘINA A CHCETE ZMĚNU?
STAŇTE SE JEDNÍM Z NAŠICH ODBORNÍKŮ
NABÍZÍME PRÁCI NA POZICI:

WWW.EUTECH.CZ
KARIERA@EUTECH.CZ
TEL. 731858702

STABILNÍ PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ, SMLOUVA NA DOBU NEURČITOU, PĚT TÝDNŮ DOVOLENÉ, DOTOVANÉ PODNIKOVÉ
STRAVOVÁNÍ, PŘÍSPĚVEK NA PENZIJNÍ SPOŘENÍ, VÝHODNÉ MOBILNÍ TARIFY, NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 20.000 KČ
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Vydavatel: Středisko volného času, p. o. Budišov nad Budišovkou, Československé armády 325,
747 87 Budišov nad Budišovkou. Evidenční číslo: E20797. Redakční rada: Mgr. Natálie Jaššová,
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