BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

Slovo starosty
Vážení občané,
máme za sebou 2 měsíce stavby na náměstí či průtahu městem,
je jedno, jak to nazveme. Samozřejmě, jak jsme předpokládali,
uzavírka a samotná stavba přináší mnohá omezení a nepříjemnosti pro Vás, občany města. Je to však ve veřejném zájmu
a bohužel bez omezení to nelze zrealizovat. Pokusím se vysvětlit dotazy, kterým čelíme.
Jak se již začínají rýsovat obrysy chodníků a komunikace, jsou
dotazy stále častější. Musel jsem zapátrat hluboko v paměti,
protože první návrhy podoby chodníků a komunikace se řešily v roce 2014. Sám nejsem stavař, proto si nedovolím použít: který bl… to kreslil? Když mají projektanti autorizaci na
dopravní stavby, pozemní stavby a jsou architekti, tak jsou to
asi odborníci a rozumí své práci. Nejčastější výtka je zúžení
komunikace při vjezdu na náměstí. Šířka komunikace má zde
7 m, což odpovídá normě ČSN, kdy minimum je 6,5 m na silnici III. třídy při stávajícím provozu. Cesta je majetkem Moravskoslezského kraje a ve správě Správy silnic MSK. Myslíte
si, že by něco schválili, aniž by to nebylo v souladu s jejich
vyjádřením? Asi těžko. Kromě Správy silnic měl hlavní slovo
dopravní inspektorát PČR, kvůli kterému se návrh 2 x upravoval. Uhájili jsme např. 29 m podélného parkovacího stání,
které tam dopravní inspektor vůbec nechtěl povolit. V tu chvíli
projektant hájil zájmy občanů a ne úřadů, kteří by zde chtěli
mít nejlépe dálnici a zbytek nezájem. Za kinem měla původně
komunikace v nejužším místě šířku necelých 5 m, teď máme
7 m po celé délce a u pošty na křižovatce je rozšíření na 8 m.
Proč už nebudu moct zaparkovat přímo u pekárny a zajít si
pro rohlíky? Ten rozšířený chodník před pekárnou je taneční
parket? Jsou zde povolena 3 plnohodnotná parkovací místa,
další už nešlo, je tam křižovatka. Ano, doteď jsme tam stáli
a mnohdy porušovali předpisy (i já). Potvrdili mi to i naši měšťáci, kteří říkají, že si tu parkujeme, jak chceme, kde chceme
a protisměr či zákaz zastavení pro místní není vůbec problém.
Každá změna bolí, budišováci, i já sám, nemáme rádi změny.
Také bych chtěl něco jinak, ale jsou zde předpisy, které se musí
dodržovat. Odpověď, proč je nesmyslný zelený pás dole v křižovatce, je nasnadě. Šířka krajské komunikace je zde schválených 7 m, zelený pás částečně ochrání chodce, kdyby se něco
mělo v křižovatce stát. Objednal jsem připravení návrhu osázení tohoto pásu kvetoucími kytkami, barevnými keři, tak ať
máme vjezd do středu města pěkný. Otázka, proč je na chodnících žulová mozaika, zatím nezazněla, ale odpovídám předem,
protože jsme v památkové zóně. Na dotazy, zda-li budeme
vyhrazovat jednotlivá parkovací stání v podélných pruzích,
ještě neumíme odpovědět. V pracovní době dejme tomu od

7–16 hodin by tato místa měla sloužit k tomu, ať si můžete zastavit, zajít k paní doktorce či nakoupit do zeleniny nebo k řezníkovi. Proto se to tak navrhovalo. Toto ještě musíme zvážit
a probrat na radě města.
Od počátku příprav tohoto projektu byla pro tehdejšího starostu
Rosťu Kyncla a mne prioritní bezpečnost občanů. Tedy řádné,
odpovídající chodníky, osvětlené přechody pro chodce s dostatečnými rozhledy, parkovací stání, plynulá doprava. K projektu se nám ještě vyjadřovali a kladli své požadavky památkáři,
SmVaK a ve ﬁnále vydal stavební povolení MěÚ ve Vítkově,
tudíž by mělo být vše OK, přestože by si to mnozí občané představovali jinak. Už mě to ani nepřekvapuje, že když se něco
dělá, tak spíše slyšíme výtky, každý druhý je projektant, ale
počkejme, až bude vše hotovo. Věřím, že to jako celek oceníte,
dělá se to pro vás. Samozřejmě se mohou občané přijít zeptat,
rádi zodpovíme, pokud budeme vědět, ukážeme projekt.
Rekonstrukce chodníků na ulici Dukelské pokračuje bez problémů, dle plánu. Trošku nás zlobí počasí, ale voda je potřeba. Firma ROSIS z Opavy vyhrála veřejnou zakázku na rekonstrukci chodníků na ulici Bezručova, Mírových letnic za
1,6 mil. Kč (z toho dotace z rozpočtu MSK činí 400 tisíc) a na
ulici Berounská za 1 mil. Kč. Zde zahájíme práce přednostně,
ať využijeme stávající uzavírky. Předpokládám, že začneme
rekonstruovat koncem června. Prosíme tedy o shovívavost,
buďte opatrní a dávejte pozor.
V rámci protipovodňových opatření v Operačním programu
Životní prostředí se nám podařilo narychlo podat žádost o dotaci na projekt s názvem „Protipovodňová opatření města Budišov nad Budišovkou“. Tím hlavním a nejdražším prvkem je
pořízení lokálního varovného systému, což není nic jiného než
nový, moderní digitální veřejný rozhlas. Ten stávající je již za
zenitem, doba a vývoj nelze zastavit. Do čím dál častějších
oprav investujeme nemalé částky. Celkové náklady projektu
nejsou malé, činí 6 miliónů, dotace je ve výši 75 %, tak doufáme, že uspějeme.
Závěrem si vás dovolím co nejsrdečněji pozvat na naše 40. Budišovské Letnice. Je to úctyhodné číslo a děkuji všem, kteří
se podílejí na organizaci novodobých Letnic, i těm, kteří se
podíleli a organizovali předchozí ročníky konané ještě v parku.
Bez nadšených lidí, dobrovolníků bychom tu čtyřicítku nikdy
na začátku neměli. A myslím si, že je se čím chlubit. Doufám,
že se tam spolu potkáme.
Čekají nás letní měsíce, prázdniny. Dětem tedy přeji hezké
vysvědčení a ještě hezčí prázdniny a všem ostatním pohodové
léto a pěknou dovolenou. Hezké a slunečné léto!
Ing. Patrik Schramm, strarosta města

Střípky z radnice
 Od poloviny května jsme začali s opravami příjezdových
komunikací, a to pokládkou tzv. ménězátěžového povrchu.
Ve Starých Oldřůvkách byl touto metodou zhotoven příjezd
k bytovkám a také některé další příjezdové komunikace
k jednotlivým domům s ohledem na jejich kritický stav či
lepší obslužnost osob s tělesným postižením. V Podlesí jsme
stejným způsobem opravili cestu pod penzionem, ve městě
pak byla opravena cesta k pile a také příjezdy k rodinným
domům za rybníkem. Oprava pomocí tzv. ménězátěžového
povrchu spočívá v pokládce asfaltového recyklátu za pomo-
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cí ﬁnišéru, zhutnění, následné dvojité zastříkání asfaltovou
emulzí a zasypáním drobným kamenivem, které je nakonec
zaválcováno.
 Jak jsme Vás informovali v minulém čísle, před několika
dny začala kompletní rekonstrukce koupaliště. Stavební
ﬁrma VZS Rychtář s.r.o., která vyhrála tuto veřejnou zakázku, započala s pracemi na bezpečnostním přelivu a také
s odstraňováním panelů z pláže a hráze. Vzhledem k provozu těžké techniky a manipulaci se stavebním materiálem,
žádáme občany, aby dbali své bezpečnosti a nevstupovali
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na staveniště. Celé koupaliště bude po dobu rekonstrukce
uzavřeno.
 Během července by měla být dokončena oprava chodníků na ul. Dukelské, která začala minulý rok na podzim.
Nicméně tím opravy chodníků ve městě zdaleka nekončí,
kromě kompletní výměny chodníků v 1. etapě rekonstrukce
náměstí nás letos čeká ještě výměna chodníků na zbývající části ulice Berounská od autobusového nádraží směrem
k autoservisu. A dále proběhne oprava chodníků na ul. Bezručově, na kterou jsme získali dotaci 400 tis. Kč od Moravskoslezského kraje.
 Minule jsme občany informovali o možnosti poskytnutí
bezúročné půjčky na pořízení nového kotle pro rodinné
domy v rámci 3. vlny kotlíkových dotací vyhlašované Moravskoslezským krajem. V průběhu března a dubna jsme
rozeslali mezi občany dotazník a informace k připravované
výzvě, v rámci přijatých dotazníků projevilo zájem 50 domácností. Následně jsme společně s kotlíkovým specialistou z MAS Opavsko, panem Liborem Cenkem, uspořádali
v kulturním domě informační schůzku, kde se mohli občané
dozvědět další detaily k plánované výzvě a současně jim

byla nabídnuta pomoc při vyřízení a podání žádosti. Dne
13. května byla otevřena výzva pro podání žádosti k 3. vlně
kotlíkových dotací, kde bylo z našeho města nakonec úspěšných 33 žadatelů. V současné době město vyřizuje dotaci na
poskytnutí bezúročných půjček na Státním fondu životního
prostředí a o dalším postupu Vás budeme informovat.
 V rámci projektu Prevence kriminality v Budišově nad
Budišovkou, díky kterému v našem městě začali fungovat
asistenti prevence kriminality a domovníci – preventisté,
jsme ke konci května rozeslali do všech domácností jednoduchý dotazník ohledně pocitu bezpečíí v našem městě.
Chtěli bychom tímto požádat všechny občany našeho města
i místních částí, aby věnovali svůj čas vyplnění tohoto dotazníku a poté jej odevzdali na Městském úřadě buď do
schránek k tomu určených nebo případně kterémukoliv
z pracovníků MěÚ. Bohužel, situace ohledně bezpečnosti
v našem městě stále není úplně ideální, proto jsme přistoupili i k tomuto kroku, abychom lépe poznali pocity a potřeby co největšího okruhu občanů. Za vyplnění dotazníku
předem děkujeme.
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.
dne 6. března 2019
(přítomno 5 členů rady města, další přítomni: Ing. Hana
Dlouhá, vedoucí fin. a spr. odboru, Miroslava Zatloukalová,
referent fin. a spr. odboru, jednání řídil starosta města Ing.
Patrik Schramm)
 schvaluje výsledek výběrového řízení na stavební práce
v rámci projektu „Stavební úpravy ploch Halaškova náměstí
a náměstí Republiky v Budišově nad Budišovkou“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy s vítěznou ﬁrmou KARETA
s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČ: 62360213;
 schvaluje přiloženou darovací smlouvu mezi Základní
školou Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace a Městem Budišov nad Budišovkou, jejímž
předmětem je ﬁnanční dar ve výši 15 722 Kč a pověřuje
starostu podpisem darovací smlouvy;
 schvaluje přiloženou darovací smlouvu mezi Tělovýchovnou jednotou Spartak Budišov nad Budišovkou, z.s. a Městem Budišov nad Budišovkou, jejímž předmětem je ﬁnanční
dar ve výši 10 000 Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy dle předchozího bodu;
 schvaluje rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu města pro rok
2019:
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
- 65 722 Kč
5311 – 6122 – Stroje, přístroje a zařízení
+ 50 000 Kč
3113 – 5336 – Neinv. transfery zřízeným PO + 15 722 Kč
 schvaluje rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu města na rok
2019
o v příjmové části rozpočtu
6402 – 2222 – Ost. příjmy z ﬁn. vypořádání předch. let
+ 19 600,40 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 Nespeciﬁkovaná rezerva
+ 19 600,40 Kč

dne 8. dubna 2019
(přítomno 5 členů rady města, další přítomni: Ing. Hana
Dlouhá, vedoucí fin. a spr. odboru, Miroslava Zatloukalová,
referent fin. a spr. odboru, jednání řídil starosta města Ing.
Patrik Schramm)
 schvaluje zápis kroniky za rok 2017;
 schvaluje termín zápisu do MŠ pro školní rok 2019/2020;
 schvaluje uzavření Mateřské školy Budišov nad Budišovkou ve dnech 2. – 3. 5. 2019;
 schvaluje vyhlášení ředitelského volna ve dnech 2. a 3. 5.
2019 dle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., provoz školní
družiny bude zachován, pokud se přihlásí alespoň 10 žáků
k docházce v těchto dnech a z důvodu odpojení školní jídelny ovšem škola nemůže zajistit stravování;
 schvaluje pronájem pozemku v majetku města:
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 2302/1 ostatní plocha o výměře 1 080 m2 ﬁrmě
pana Jaroslava Lhotského za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok,
dále za podmínek dle smlouvy;
 schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
č. IV-12-8016032, Budišov nad Budišovkou, č. p. 37, posílení kNN pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s. Věcným
břemenem bude zatížen pozemek ppč. 3568/24 ostatní plocha, k. ú. Budišov nad Budišovkou. Věcné břemeno se bude
zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 2 000 Kč + DPH
a pověřuje podpisem smlouvy starostu města;
 schvaluje přidělení bytu č. 6, I. kategorie, o velikosti 1+1,
na ul. Křivá č. p. 672 v Budišově nad Budišovkou, paní
N*** K*** s nájemní smlouvou uzavřenou od 1. 5. 2019 na
dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku;
 schvaluje přidělení bytu č. 7, I. kategorie, o velikosti
1+1, na ul. Pivovarská č. p. 317 v Budišově nad Budišov-
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kou, panu P*** K*** s nájemní smlouvou uzavřenou od
1. 5. 2019 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku;
doporučuje zastupitelstvu města Budišov nad Budišovkou
schválit výši dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území Města Budišov nad Budišovkou
pro rok 2019 dle přiloženého materiálu;
schvaluje rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu města pro rok
2019
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4112 – Neinv. přijaté transf. ze SR v rámci souhrn.
dotač. vztahu
+143 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
- 187 799 Kč
2169 – 6130 – Pozemky
+ 284 549 Kč
1031 – 5213 – Neinv. transfery neﬁn. podn. subjektům
+ 6 250 Kč
schvaluje žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
v částce 5 000 Kč, formou ﬁnančního daru;
schvaluje přiloženou darovací smlouvu, jejímž předmětem
je ﬁnanční podpora provozu Linky bezpečí, z. s. dle předchozího bodu tohoto usnesení a pověřuje starostu podpisem
darovací smlouvy dle předchozího bodu tohoto usnesení;
schvaluje Dohodu o neprovádění stavebních zásahů po
provedení souvislé úpravy povrchu č. OP/43/n/2019/TSÚ/n
mezi Městem Budišov nad Budišovkou a Správou silnic
Moravskoslezského kraje p. o. a pověřuje starostu města
podpisem Dohody o neprovádění stavebních zásahů;
bere na vědomí výsledek poptávkového řízení na výkon
TDI v rámci projektu Stavební úpravy ploch Halaškova
nám. a nám. Republiky;
schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Budišov nad
Budišovkou a Ing. Liborem Jackem na výkon TDI a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy;
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 15 000 Kč paní
M*** H***, na nově vybudovaný zdroj pitné vody a pověřuje starostu města k podpisu „Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí dotace“;
bere na vědomí výsledek poptávkového řízení na výkon
koordinátora BOZP v rámci projektu Stavební úpravy ploch
Halaškova nám. a nám. Republiky;
schvaluje příkazní smlouvu na výkon koordinátora BOZP
mezi Městem Budišov nad Budišovkou a Ing. Romanem
Škrobánkem a pověřuje starostu města podpisem příkazní
smlouvy;
schvaluje zveřejnění záměru města na pronájem pozemků
v majetku:
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 3944 ost. plocha část o výměře cca 200 m2;
schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace obchodní společnosti Lesy Budišov nad Budišovkou, s.r.o. na opakované
zalesnění realizované v listopadu 2018 ve výši 46 250 Kč;
doporučuje zastupitelstvu města schválení účelové neinvestiční dotace na úhradu výdajů na činnost v roce 2019
neziskové organizaci TJ Spartak Budišov nad Budišovkou,
z.s. ve výši 170 000 Kč a doporučuje schválení přiložené
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle předchozího
bodu tohoto usnesení;
souhlasíí se zpracováním projektu „Rekonstrukce učebny
polytechnického vzdělávání“, schvaluje podání žádosti na
MAS Opavsko;
schvaluje uzavření smlouvy o úvěru mezi společnostmi TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o. a Komerční banka,











a.s. na předﬁnancování dotace poskytnuté Státním fondem
životního prostředí ČR na realizaci projektu „Vytvoření
malé lokální distribuční sítě pro distribuci tepla a elektřiny
s prvky SMART GRID – inteligentním řídicím systémem
a řízením spotřeby pro tři objekty v majetku Města Budišov
nad Budišovkou“ dle předloženého materiálu a pověřuje
jednatele společnosti TeSport Budišov nad Budišovkou,
s.r.o. podpisem smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení;
schvaluje zveřejnění záměru Města Budišov nad Budišovkou na pronájem nebytového prostoru (obchod), na
ulici Křivá č. p. 672 v Budišově nad Budišovkou, nájemní
smlouva bude uzavřena od 1. 6. 2019 na dobu neurčitou;
schvaluje zveřejnění záměru Města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 9 v Domě s pečovatelskou službou,
na ulici Pivovarská č. p. 317 v Budišově nad Budišovkou,
jedná se o byt I. kategorie, nájemní smlouva bude uzavřena
od 1. 6. 2019 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského
zákoníku;
schvaluje rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu města na rok
2019:
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4122 – Neinv. přijaté transf. od krajů + 18 681 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
3639 – 5336 – Neinv. transfery zřízených přísp. org.
+ 18 681 Kč
schvaluje Smlouvu o poskytování služeb kotlíkového specialisty mezi Městem Budišov nad Budišovkou a Místní
akční skupinou MAS Opavsko, z.s. a pověřuje starostu
města podpisem této smlouvy;
schvaluje rozpočtové opatření č. 10 rozpočtu města na rok
2019:
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
- 263 811 Kč
6171 – 6122 – stroje, přístroje a zařízení
+ 263 811 Kč

dne 18. dubna 2019
(přítomno 5 členů rady města, jednání řídil starosta města
Ing. Patrik Schramm)
 schvaluje výsledek výběrového řízení na stavební práce
v rámci projektu „Rekonstrukce VN Guntramovice“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy s vítěznou ﬁrmou
VZS Rychtář, s.r.o., se sídlem Březová 139, 747 44 Březová;
 schvaluje výsledek výběrového řízení na stavební práce
v rámci projektu „Rekonstrukce rybníka v Parku“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy s vítěznou ﬁrmou VZS
Rychtář, s.r.o., se sídlem Březová 139, 747 44 Březová;
dne 6. května 2019
(přítomni 4 členové rady města, omluvena Mgr. Ivana
Tomandlová, další přítomni: Ing. Hana Dlouhá, vedoucí fin.
a spr. odboru, Miroslava Zatloukalová, referent fin. a spr.
odboru, jednání řídil starosta města Ing. Patrik Schramm)
 ukládá ředitelům jednotlivých příspěvkových organizací
předložit radě města zprávu o provedené likvidaci majetku
likvidační komisí, vč. Likvidačních protokolů dle předchozího bodu, v termínu do 30. 6. 2019;
 schvaluje a) závěrečnou inventarizační zprávu o provedení
řádné inventarizace majetku a závazků zřízených příspěvkových organizací Města Budišov nad Budišovkou za rok
2018 (MŠ, ZŠ, SVČ,TS a ND), b) vyřazení majetku dle přiložených návrhů Ústředních inventarizačních komisí jednotlivých příspěvkových organizací (ZŠ, SVČ, TS);
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 schvaluje závěrečnou inventarizační zprávu o provedení
řádné inventarizace majetku a závazků Města Budišov nad
Budišovkou za rok 2018;
 schvaluje účetní závěrku za rok 2018 zřízených organizací Města Budišov nad Budišovkou podle § 5 vyhlášky
č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek, kterými
jsou:
o Mateřská škola Budišov nad Budišovkou, okres Opava,
příspěvková organizace
o Základní škola Budišov nad Budišovkou, okres Opava,
příspěvková organizace
o Středisko volného času Budišov nad Budišovkou, okres
Opava, příspěvková organizace
o Technické služby města Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace
o Národní dům Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace
dle přiložených materiálů;
 schvaluje vyhodnocení plnění závazných ukazatelů, hmotné zainteresovanosti a rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací města – MŠ, ZŠ, SVČ, TS a ND za
rok 2018;
 bere na vědomí přiložené Protokoly o výsledku veřejnosprávní kontroly u zřízených příspěvkových organizací
– Mateřská škola, Základní škola, Středisko volného času
a Technické služby města Budišov nad Budišovkou za
účetní období roku 2018;
 bere na vědomí přijatá opatření jednotlivých příspěvkových organizací k provedené kontrole dle bodu 1 tohoto
usnesení;
 schvaluje odpisové plány Města Budišov nad Budišovkou
a příspěvkových organizací města – ZŠ, SVČ, TS a ND na
rok 2019 dle přiložených soupisů;
 schvaluje závazné ukazatele, schválené zastupitelstvem
města dne 19. 12. 2018 příspěvkovým organizacím města
– MŠ, ZŠ, SVČ, TS a ND na rok 2019;
 schvaluje dotaci ve výši 30 000 Kč na činnost certiﬁkovaného pracoviště Bazální stimulace v Budišově nad
Budišovkou na rok 2019;
 schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na
činnost certiﬁkovaného pracoviště Bazální stimulace v Budišově nad Budišovkou dle předchozího bodu tohoto usnesení a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace na činnost dle předchozích
bodů tohoto usnesení;
 doporučuje zastupitelstvu města schválit přiloženou
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku uzavřenou mezi
ČR HZS MSK a Městem Budišov nad Budišovkou, jejímž
předmětem je nepotřebný majetek – Automobil PICK-UP
MITSUBISHI L200 4WD DK, uvedený v příloze č. 1 k této
smlouvě;
 schvaluje výši dotací na úhradu výdajů na činnost neziskovým organizacím od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019 ve smyslu
zákona o obcích dle přiloženého materiálu;
 schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na
úhradu výdajů na činnost pro jednotlivé neziskové organizace uvedené v bodu 1 tohoto usnesení a pověřuje starostu
města podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace
na úhradu výdajů na činnost z rozpočtu města s jednotlivými neziskovými organizacemi;
 doporučuje schválit Smlouvu o bezúplatném převodu






















vlastnického práva k nemovitým věcem č. UZSVM/
OOP/3452/2019-OOPM k pozemku pozemková parcela
č. 4691 ostatní plochy, ostatní komunikace v k. ú. Budišov
nad Budišovkou do majetku Města Budišov nad Budišovkou;
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnost č. SMPOZ29 pro oprávněné Město Budišov nad
Budišovkou umístění nadzemního vedení veřejného osvětlení v k. ú. Budišov nad Budišovkou na části pozemku parcela č. 3559/1 vodní plocha – vlastník a povinný - Povodí
Odry, státní podnik, věcné břemeno se bude zřizovat za
jednorázovou náhradu ve výši 2 700 Kč + DPH a pověřuje
podpisem smlouvy starostu města;
schvaluje zveřejnění záměru města na pronájem pozemků
v majetku:
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 4897 zahrada o výměře cca 972 m2;
nedoporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku parcela č. 2390 TTP část o výměře cca 1 200 m2, k. ú.
Lesy;
schvaluje darovací smlouvu mezi p. P***F***, bydliště Budišov nad Budišovkou a Městem Budišov nad Budišovkou,
jejímž předmětem je přijetí ﬁnančního daru Městem Budišov nad Budišovkou ve výši 1 516 Kč, dle přiloženého materiálu a pověřuje podpisem darovací smlouvy dle bodu 1
tohoto usnesení;
bere na vědomí účetní závěrku obchodní společnosti Lesy
Budišov nad Budišovkou, s.r.o. za období 1-12/2018;
bere na vědomí účetní závěrku obchodní společnosti TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o. za období 1-12/2018;
schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků
z majetku města:
o Katastrální území Guntramovice:
parcela č. 761 ostatní plocha o výměře 471 m2
o Katastrální území Podlesí nad Odrou:
parcela č. 339/3 zahrada o výměře 620 m2
parcela č. 203/1 zahrada o výměře 250 m2
o Katastrální území Staré Oldřůvky:
parcela č. 2245/1 ost. plocha - část o výměře cca 240 m2
parcela č. 2250/2 ost. plocha o výměře cca 43 m2
parcela č. 155/2 ost. plocha o výměře 108 m2;
neschvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků
z majetku města:
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
parcela č. 3715 TTP o výměře 3 861 m2;
schvaluje rozpočtové opatření rozpočtu města č. 11 na rok
2019:
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4111 – Neinv. přijaté transfery z všeobec. pokl. spr.
+ 145 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6117 – 5909 – Ostatní neinv. výdaje j.n
+ 145 000 Kč
schvaluje smlouvu o dílo mezi Městem Budišov nad
Budišovkou a SmVak Ostrava a.s. týkající se přeložky kanalizace na Halaškově náměstí a pověřuje starostu města
podpisem této smlouvy;
schvaluje cenovou nabídku na dodávku cykloboxů v rámci
projektu Cyklo-boxy s mobiliářem pro cyklisty v Budišově
nad Budišovkou;
schvaluje kupní smlouvu na dodávku 9 ks cykloboxů mezi
Městem Budišov nad Budišovkou a Jk grant s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy;
schvaluje smlouvu o dílo na rekonstrukci sociálního zaří-

5

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ














zení mezi Městem Budišov nad Budišovkou a Technickými
službami města Budišov nad Budišovkou, p. o. a pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy;
schvaluje opravy místních komunikací dle výsledků poptávkového řízení;
schvaluje zveřejnění záměru Města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 2 na ulici nám. Republiky č. p. 159
v Budišově nad Budišovkou, jedná se o byt I. kategorie, nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 6. 2019 na dobu určitou
3 měsíce, dle Občanského zákoníku;
schvaluje přidělení nebytového prostoru (obchod) na
ul. Křivá č. p. 672 v Budišově nad Budišovkou, ﬁrmě
TS FOODS Company s.r.o. s nájemní smlouvou uzavřenou
od 1. 8. 2019 na dobu neurčitou, dle Občanského zákoníku;
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 12 pro rok 2019 na straně příjmů a výdajů částku ve výši 192 000 Kč
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4122 – Neinv.přijaté transfery od krajů + 192 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
2169 – 5137 – DDHM
+ 192 000 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 13 pro rok 2019 na straně výdajů částku ve výši 35 000 Kč:
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
- 35 000 Kč
6409 – 5323 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým
org.
+ 30 000 Kč
6409 – 5229 – Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a jiným
org.
+ 5 000 Kč
schvaluje smlouvu o dílo mezi Městem Budišov nad Budišovkou a ENVIPARTNER, s.r.o. na podání žádosti o dotaci
a následnou realizaci na projekt s názvem Protipovodňová
opatření Města Budišov nad Budišovkou a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy;
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 14 pro rok 2019 ve výdajové části rozpočtu a třídě 8 – ﬁnancování částku 395 716 Kč
o třída 8 – Financování









8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
+ 395 716 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6171 - 6123 – Dopravní prostředky
+ 395 716 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 15 pro rok 2019 ve výdajové části rozpočtu a tř. 8 – Financování ve výši 88 678 Kč
o
ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
- 88 678 Kč
0000 – 8124 – Uhrazené splátky dlouhod. půjčených prostředků
+ 60 648 Kč
6171 – 5141 – Úroky vlastní
+ 12 182 Kč
6171 – 5163 – Služby peněžních ústavů
+ 15 848 Kč
schvaluje darovací smlouvu mezi Domovem Letokruhy, příspěvkovou organizací Budišov nad Budišovkou a Městem
Budišov nad Budišovkou, jejímž předmětem je ﬁnanční dar
ve výši 2 989 Kč dle přiloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení;
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 16 pro rok 2019 na straně příjmů a výdajů částku ve výši 26 766,90 Kč
o v příjmové části rozpočtu
6409 – 2329 – Ostatní nedaň. příjmy j.n. + 26 766,90 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5229 – Ostatní neinv. transfery veř. rozpočtům
úz. úrovně
+ 2 989 Kč
3399 – 5194 – Věcné dary
+ 1 516 Kč
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
+ 22 261,90 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 17 pro rok 2019 v části
rozpočtu tř. 8 – Financování a v účtové skupině 45 – Dlouhodobé závazky ve výši 10 616 994,32 Kč
o tř. 8 - Financování
0000 - 8123 – Dlouhodobé přijaté úvěrové prostředky
+ 10 616 994,32 Kč
o na straně výdajů
2212 – 6121 – Budovy, haly a stavby (komunikace)
+ 10 616 994,32 Kč

Likvidace odpadních vod na ČOV v Budišově nad Budišovkou
Čistička odpadních vod (ČOV) v Budišově nad Budišovkou
byla uvedena do provozu roce 2005 a její kapacita je 373 m3/
den odpadních vod. Původně byla vyprojektována pro 2450 EO
(ekvivalentních obyvatel), v současné době evidujeme
napojení 2483 obyvatel. ČOV je ukončením jednotné
kanalizační sítě města, a to znamená, že na ČOV přitékají
kromě splaškových a dalších odpadních vod i vody srážkové.
Tato skutečnost významně ovlivňuje její provoz.
ČOV je určena především k čištění čerstvých odpadních vod,
které do kanalizace natékají přes kanalizační přípojky. Do
kanalizace zakončené ČOV je dle § 18 odst. 3 Zákona o vodovodech a kanalizacích zakázáno vypouštění odpadních vod
přes septiky a ČOV. Proto pro všechny nemovitosti napojené
na kanalizaci a ČOV je tedy povinností tyto jímky odpojit
nebo propojit.
Odpadní vody ze septiků a žump z nemovitostí, které nejsou
napojeny na ČOV, je možné v omezeném množství na ČOV
dovážet a zde řízeně likvidovat. Tyto vody jsou vypouštěny
do svozové jímky a odtud řízeně přidávány do přitékající odpadní vody v době menšího zatížení. Likvidace je možná jen
do výše projektované kapacity a u ČOV Budišov byl dovoz
vod z jímek uvažován jen jako okrajová záležitost pro vzdálenější lokality mimo centrální část města. Na ČOV lze dovážet pouze odpadní vody bez významného obsahu kalů
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z jímek. Nelze dovážet a likvidovat odpadní vody s obsahem
olejů a tuků – vody z lapolů a lapáků tuku.
Nelze dovážet a vypouštět odpadní vody v době hydraulického přetížení - za deště a tání - a naopak nelze dovážet ani
při extrémním suchu za minimálního přítoku vysoce koncentrovaných vod. Dovozy lze uskutečnit pouze za přítomnosti
obsluhy ČOV, která zajistí dozor nad procesem čištění.
Doporučujeme vyvážet jímky a septiky pravidelně a s vyšší četností, aby obsah byl méně koncentrovaný. Vody z jímek
jsou pro čištění na ČOV nevhodné, protože obsahují nedostatek lehce odbouratelných organických látek a naopak mají
vysoký obsah dusíku. Proto každá dovezená cisterna představuje pro ČOV vysoký koncentrační náraz. Přetížení ČOV
těmito vodami může způsobit vážné zhoršení čisticího efektu
ČOV nebo dokonce její havárii. Pokud jsou odpadní vody
z jímek vysoce koncentrované, obsahují velký podíl kalu
nebo nebyly velmi dlouho vyváženy, je nutno je likvidovat na
zařízení s velkou kapacitou např. na ČOV v Opavě. Jejich odvoz a likvidaci je možné zajistit vozidly SmVaK Ostrava a.s.
nebo smluvními dovozci na ČOV Opava. Kontakt na ČOV
Opava resp. vhodné dovozce jsou k dispozici na Městském
úřadě v Budišově n. Budišovkou.
Ing. Zbyněk Skyba
vedoucí provozu ČOV oblast Opava
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Výzva k odpojení žump a septiků
a provedení přepojení kanalizace
Město Budišov nad Budišovkou vyzývá tímto vlastníky nemovitostí k odpojení žump a septiků a napojení splaškových,
popř. i dešťových vod ze svých staveb do obecní kanalizace
(možno provést obtok či průraz žumpy potrubím). Žumpa
nebo septik, který tímto přepojením ztratí svůj účel užívání,
může být vlastníkem zasypán inertním materiálem popřípadě
dále využíván jako akumulační nádoba na dešťovou vodu pro
potřeby zalévání zahrady apod.
Neodstraněním předčistícího zařízení na kanalizační přípojce
napojené nemovitosti ke kanalizaci na ČOV dochází k porušování §18 odst. (3) zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění,
ve kterém je napsáno, v případě, že je kanalizace ukončena
čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do této kanalizace odpadní vody přes septiky.
V případě používání žump je potřeba v případě kontroly vodoprávním úřadem či inspekcí prokázat vývoz odpadních vod
v odpovídajícím množství bydlících obyvatel.
Proč je nutné odpojit žumpu/septik?
Kanalizace pro veřejnou potřebu v našem městě je zakončena čistírnou odpadních vod. Každá ČOV vyžaduje připojení
z rodinných domů apod. “napřímo“ - tzn. stav, kdy je zajištěn
dostatečný přísun živin pro biologické procesy na ČOV. Je zakázáno přečerpat obsah septiku (žumpy) do kanalizace, protože takový obsah septiku, žump starý několik měsíců či let by
mohl zabít bakterie na ČOV a mohlo by dojít k odstávce celého
systému ČOV.
Co se týče žump jako bezodtokových vybíratelných jímek,
platí, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je
povinen zajišťovat jejich zneškodnění tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod a na výzvu
vodoprávního úřadu prokázat jejich zneškodňování (doklady
o pravidelných vývozech na ČOV).
Žumpy musí být vodotěsné, bez možnosti jakéhokoliv odtoku.
Vyprazdňování žumpy musí být prováděno několikrát ročně
podle objemu akumulačního prostoru žumpy. POZOR! Průměrně velkou žumpu pro rodinný dům se 4 obyvateli je nutno
vyvážet cca co 3 – 4 týdny!
Pravomoc kontrolovat nakládání s odpadními vodami má kromě příslušného vodoprávního úřadu též Česká inspekce život-

ního prostředí. Fyzická osoba, která vypouští odpadní vody
do vod povrchových nebo podzemních v rozporu s vydaným
povolením (domovní ČOV, septiky), případně nezajišťuje likvidaci odpadních vod ze žump v souladu se zákonem, se vystavuje sankčnímu postihu až 100 000 Kč.
Pravidla pro přepojování kanalizace
1. Vlastník nemovitosti je povinen před přepojováním domovní kanalizace odpojit stávající žumpu (septik) a přepojit domovní část kanalizační přípojky na kanalizační stoku stávající
přípojkou (pokud vyhoví svým technickým provedením) nebo
novým připojením novou kanalizační přípojkou v úseku domovní nebo veřejné části v min. průměru potrubí 150 mm.
2. Nejdříve je třeba dohodnout (vlastník nemovitosti s pověřeným pracovníkem provozovatel kanalizace), kdy bude
provedeno přepojení kanalizace. Následně před zásypem
přípojky je povinen vlastník nemovitosti přizvat pověřeného
pracovníka. Pověřený pracovník obce přepojení zkontroluje,
podepíše společně s vlastníkem nemovitosti Protokol o přepojení domovní kanalizace a následně pořídí fotodokumentaci o provedení přepojení.
3. V případě realizace zcela nové kanalizační přípojky umístěné ve veřejné části nebo na cizím pozemku, je vlastník nemovitosti povinen pořídit jednoduchou dokumentaci pro územní
souhlas po dohodě se stavebním úřadem.
Je potřeba na stavebním úřadě ověřit, zda u přepojení nechtějí územní souhlas nebo jednoduchou stavební dokumentaci.
Mám žumpu: Prakticky se jedná o tzv. přemostění žumpy
nebo vybudování obtoku s využitím stávající kanalizační přípojky, pokud je v dobrém stavu.
Mám septik: V případě septiku je situaci obdobná jako u žump
tzn. provést tzv. obtok septiků s využitím stávající kanalizační
přípojky, pokud je v dobrém stavu.
Nová přípojka: V případě realizace zcela nové kanalizační
přípojky umístěné ve veřejné části nebo na cizím pozemku,
je vlastník nemovitosti povinen pořídit jednoduchou dokumentaci pro územní souhlas po dohodě se stavebním úřadem.
Ing. Zbyněk Skyba, vedoucí provozu ČOV oblast Opava

Odpadové hospodářství - upozornění občanům
Městský úřad tímto upozorňuje občany města na zvyšující se
množství směsného komunálního odpadu, končícího na skládce v Rejcharticích. Směsný odpad je takový odpad, který je nemožné dále roztřídit. Prosíme tímto občany města, aby zvážili,
co do popelových nádob vyhodí. Do „popelnic“ patří skutečně
pouze odpady, které nelze umístit do žádné jiné k tomu určené
nádoby. Ať už z důvodu toho, že nejsou vyrobeny ani z jednoho z uvedených materiálů (případně jde o materiál kombinovaný), nebo jsou znečištěné. Do popelových nádob nepatří štěrk
ani kamení, tedy přírodní materiály, které lze využít jinak!!!
Komunální odpad rozlišujeme na tříděný, směsný, nebezpečný. Třídění by mělo být pro každého z nás samozřejmostí, má
pro nás jak ekologický (recyklací šetříme přírodní zdroje), tak
i ekonomický význam (za tříděný odpad neplatíme poplatky
za uložení na skládce). Cena za uložení 1 t směsného odpadu
činí 1 098 Kč.

Skutečné náklady za odpadové hospodářství se promítají do
stanovení sazby místního poplatku za provoz systému shro-
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mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, který v současné době činí 600 Kč na
osobu s trvalým pobytem a 600 Kč za rekreační objekt. V loňském roce se celkové náklady přepočtené na osobu vyšplhaly
na 825 Kč. Pokud budou náklady nadále stoupat, může dojít
k navýšení poplatku.
Dále bychom chtěli upozornit občany místních částí na situaci
vzniklou při přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad.
Dle vyhlášky č. 10/2018 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

odpadů je svoz objemného odpadu v místních částech zajišťován jednou ročně na předem vyhlášených stanovištích. Objemný odpad je však takový odpad, který vzhledem ke svým
rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (koberce,
nábytek, matrace, umyvadla, toalety), rozhodně do těchto velkoobjemových kontejnerů nepatří pneumatiky, plasty, papíry,
sklo, textil, elektroodpad apod. (viz foto). Připomínáme tímto
možnost odevzdání objemného odpadu celoročně na sběrném
dvoře na ulici 9. května 480, dle provozního řádu.
Ing. Jana Modelská, referent BHSŽPVÚP

Odstranění předmětů za náhrobky
Městský úřad a Technické služby města Budišov nad Budišovkou žádají tímto pronajímatele hrobových míst na hřbitově v Budišově o odstranění předmětů ležících za náhrobky.
V současné době je zahájeno sečení hřbitova, včetně uliček,
volných ploch a také prostor mezi hroby. Při sečení trávy

dochází k likvidaci předmětů a tím k možnému zranění pracovníků technických služeb, případně poškození okolních
hrobů.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Jana Modelská, referent BHSŽPVÚP

Informace o dopravní obslužnosti Opavska a Vítkovska
od změn jízdních řádů 9. 6. 2019
Vážení cestující žlutými autobusy,
na základě výsledků veřejných soutěží pro oblasti Opavska
a Vítkovska organizované objednatelem dopravy Moravskoslezským krajem dochází od celostátních změn jízdních řádů
v neděli 9. 6. 2019 ke změnám v autobusové dopravě:
 Stávající dopravce TQM-holding s.r.o. ukončí provoz
na příměstských linkách s číselným označením 900…
a 901… k termínu sobota 8. 6. 2019. Provoz zvláštní linky
TQM č. 900950 Opava-Opavia zůstává od 9. 6. 2019 včetně tarifních podmínek zachován.


Nadále dopravce TQM bude zabezpečovat i nepravidelnou (zájezdovou) přepravu vč. výluk ČD.
Provoz Opava tel.: 553609313 Mail.: moravcova@tqm.cz
Provoz Vítkov tel.: 556300401
Mail.: brozek@tqm.cz

 Vybraný dopravce ČSAD Vsetín a.s. zajišťuje od neděle
9. 6. 2019 dle platných jízdních řádů dopravní obslužnost
na příměstských linkách s číselným označením 902 (provozovna Opava) … a 903… (provozovna Vítkov). Uvedený dopravce současně provádí a zodpovídá za zveřejnění jízdních řádů na dotčených autobusových zastávkách
v oblastech Opavska a Vítkovska.
Tel.: 606 029 377
vrchní mistr ČSAD Vsetín a.s. pro Opavsko a Vítkovsko
Mail: odopava@csadvs.cz; odvitkov@csadvs.cz
 Platné JŘ od 9. 6. 2019 jsou zpracovány krajským Koordinátorem ODIS s.r.o., který přijímá a případně realizuje
veškeré požadavky na úpravy a změny jízdních řádů.
Tel.: 596 116 308
Koordinátor ODIS s.r.o.
Mail: kodis@kodis.cz
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Přepravní a informační kancelář TQM přechází od
1. 6. 2019 do správy Koordinátora ODIS včetně provozování čipových karet ODISky. Funkčnost ODISek ne-

bude nijak omezena a bude je možno nadále využívat
v plné míře, po celou dobu platnosti.
Tel.: 555 440 343
Dopravní infocentrum ODIS, Jánská 2775/11, Opava
Mail: info-opava@kodis.cz
 Na stávající zastávce Opava, Bílovecká TQM bude ukončen provoz (mimo zvláštní linku č. 900950 Opava-Opavia) k 8. 6. 2019. Jedná se o autobusové linky nahrazující
stávající linky TQM i linky dopravce Transdev Morava
(č. 261, 265, 270). Současně nebude bez zvláštního povolení umožněn průjezd (otáčení) autobusů cizích společností obousměrnou zastávkou, která je ve vlastnictví
TQM.


Na základě pokynu Koordinátora ODIS budou od neděle
9. 6. 2019 na terminálu Východní nádraží ze stanoviště
č. 5 (společný s MDPO) přemístěny linky ve směru
Hlučínsko na stávající příměstská stanoviště č. 1-4. Počet čtyř zastávkových označníků bude zredukován na dva
označníky.

Děkujeme všem cestujícím, kteří využívali našich služeb,
a zvláště těm cestujícím, kteří nás v našem úsilí podporují.
Uvedený stav od 9. 6. 2019 nás jako stávajícího dopravce velice mrzí, avšak stále věříme ve spravedlivý rozsudek soudní
cestou.
TQM-holding s.r.o.

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

Některé události řešené Městskou policií v Budišově n/B.
v měsíci březen a duben 2019
1. 3. 2019 - 20.30 hod.
Bylo telefonicky oznámeno na městskou policii, že na zahrádkách v zahrádkářské kolonii
nad benzínovou stanicí se pohybují nějaké
osoby, které si zde svítí baterkou a jsou teď
na zahrádce oznamovatelky. Hlídka MP ihned
vyjela na uvedené místo, kde se setkala s oznamovatelkou, která
jí sdělila, že osoby pohybující se na její zahrádce již utekly, ale
ona neví, zda se jí něco neztratilo. Hlídka proto společně s ní
provedla kontrolu její a okolních zahrádek, ale k žádnému poškození nebo krádeži zde nedošlo. Jelikož v uvedené zahrádkářské kolonii dochází k pohybu cizích osob a různým krádežím,
bylo oznamovatelce sděleno, že zde hlídka MP bude provádět
častější kontroly. Případ byl strážníky zadokumentován.
4. 3. 2019 - 17.10 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou městské
policie na náměstí Republiky řešen konﬂikt mezi dvěma osobami, které se zde slovně napadaly a různě urážely. Jednalo se
zde o již déle trvající spor, kdy hlídka MP toto jednání uklidnila a zabránila dalšímu proti právnímu jednání. Obě osoby
byly následně poučeny o možných následcích svého konání,
případných sankcích a dalším postupu, kdy s tímto souhlasily.
Následně byla tato věc řešena domluvou. Případ byl strážníky
zadokumentován.
6. 3. 2019 – 11.35 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě bylo hlídkou městské
policie zjištěno, že na ul. Československé armády a ul. Berounské došlo k velkému znečištění komunikace, a to velkými
kusy hlíny. Hlídka proto ihned provedla kontrolu těchto ulic,
kdy zjistila, že toto znečištění zde způsobil řidič traktoru převážející hlínu a suť z pozemku nacházejícího se za městem.
Hlídka proto ihned kontaktovala řidiče tohoto traktoru, kterého upozornila na uvedené znečištění a následné zanedbání
úklidu komunikace, kdy ten se omluvil a ihned zajistil úklid
komunikace. Věc byla řešena domluvou. Případ byl strážníky
zadokumentován.
7. 3. 2019 - 13.23 hod.
Přijala hlídka městské policie telefonické oznámení z OO PČR
Vítkov s žádostí o asistenci při požáru v panelovém domě na
ul. Berounská. Po příjezdu hlídky na místo zde bylo zjištěno,
že zde hoří ve sklepních prostorech a to v bývalé prádelně.
Na místo se dostavily hlídky jak dobrovolných, tak profesionálních hasičů a ti zde oheň uhasili. Celou věc si následně
převzala hlídka OO PČR Vítkov k dalšímu šetření. Případ byl
strážníky zadokumentován.
8. 3. 2019 - 17.45 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou městské
policie řešen dopravní přestupek parkování v zákazu zastavení na ul. Berounská. Řidič osobního vozidla zde neoprávněně
parkoval v zákazu zastavení, kdy mu za uvedený přestupek
byla udělena bloková pokuta.
12. 3. 2019 - 17.50 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě bylo hlídkou městské
policie zjištěno, že v zatáčce přes silnici v chatové oblasti za
kempem je vyvrácený strom, který zde brání v průjezdu této
komunikace. Hlídka proto ihned o této události informovala
kompetentní osobu, která zajistila odstranění tohoto spadlého
stromu. Případ byl strážníky zadokumentován.

13. 3. 2019 - 14.50 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou městské
policie řešen dopravní přestupek, parkování v zákazu zastavení na ul. náměstí Republiky. Řidič osobního vozidla zde neoprávněně parkoval v zákazu zastavení, a to před přechodem
pro chodce, kdy mu za uvedený přestupek byla udělena bloková pokuta.
21. 3. 2019 – 16.30 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou městské
policie na ul. Mlýnská strouha zjištěn rozebraný vrak vozidla.
Hlídka následně zjistila a kontaktovala majitele tohoto vraku,
kdy mu byl dán termín na jeho odstranění a byl upozorněn na
neoprávněný zábor veřejného prostranství a nutnost úklidu po
odstranění. Následnou kontrolou bylo zjištěno, že v uvedeném
termínu byl vrak odstraněn a místo bylo uklizeno. Případ byl
strážníky zadokumentován.
4. 4. 2019 - 11.45 hod.
Na služebnu městské policie se dostavil občan, který zde oznámil, že mu asi před hodinou někdo v čekárně u paní doktorky
ukradl bundu, ve které měl svazek klíčů od domu a garáže.
Jelikož se zde jednalo o podezření z trestného činu krádeže,
byla celá věc předána OO PČR Vítkov, která si zde celou věc
převzala. Případ byl strážníky zadokumentován.
10. 4. 2019 - 16.20 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou městské
policie řešen dopravní přestupek jízda do zákazu vjezdu na ul.
Halaškovo náměstí. Řidič osobního vozidla zde nerespektoval
zákazovou značku zákaz vjezdu a vědomě vjel do tohoto zákazu. Za uvedený přestupek mu byla udělena bloková pokuta.
15. 4. 2019 - 16.00 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě uviděla hlídka na
ul. Berounská volně pobíhajícího psa bez vodítka a bez přítomnosti majitele. Tímto svým jednáním, kdy majitel neměl
psa na vodítku a nechal ho běhat na volno, se zde dopustil
přestupku proti OZV města a za tento přestupek mu byla udělena pokuta.
17. 4. 2019 - 19.50 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou městské
policie řešen dopravní přestupek, a to parkování v protisměru
obousměrné komunikace na ul. Československé armády. Řidič
osobního vozidla zde zaparkoval vozidlo v protisměru a odešel
si vyřizovat své osobní záležitosti, kdy za uvedený přestupek
mu byla udělena bloková pokuta.
19. 4. 2019 - 17.15 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou městské
policie řešen dopravní přestupek parkování v zákazu zastavení na ul. Berounská. Řidič osobního vozidla zde neoprávněně
parkoval v zákazu zastavení, kdy za uvedený přestupek mu
byla udělena bloková pokuta.
22. 4. 2019 - 16.46 hod.
Přijala hlídka městské policie telefonické oznámení z OO PČR
Vítkov s žádostí o asistenci u zraněné osoby, která leží na
ul. Mlýnská strouha, kdy se na místo dostavila i hlídka PČR
Vítkov. Hlídka na místě provedla asistenci přivolané posádce
RZS Vítkov, kdy zjistila totožnost zraněného muže a vzhledem
k tomu, že tento muž byl agresivní, zajistila i asistenci společně s pracovníky RZS při jeho převozu na další ošetření do
nemocnice v Opavě. Případ byl strážníky zadokumentován.
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23. 4. 2019 - 08.15 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě uviděla hlídka městská policie na ul. Generála Svobody volně pobíhajícího psa
bez vodítka a bez přítomnosti majitele. Tímto svým jednáním,
kdy majitel neměl psa na vodítku a nechal ho běhat na volno,
se zde dopustil přestupku proti OZV města a za tento přestupek
mu byla udělena pokuta.
25. 4. 2019 - 12.42 hod.

Při kontrole veřejného pořádku ve městě, uviděla hlídka Městská policie na ul. Mlýnská volně pobíhajícího psa bez vodítka,
kterého zde venčila jeho majitelka. Následně zde pes vykonal
svou potřebu, aniž by po něm jeho majitelka provedla úklid
psích exkrementů. Tímto svým jednáním, kdy neměla psa na
vodítku, nechala ho běhat na volno a zanedbala úklid po něm, se
zde dopustila přestupku proti OZV města a za tento přestupek jí
byla udělena pokuta. Grečmal Jaroslav, vedoucí strážník MP

TeSport

Novinky ze společnosti TeSport
Budišov nad Budišovkou, s.r.o.
Tepelné hospodářství
Hlavní topná sezona se z důvodu chladného jarního počasí
protáhla až do konce května, čili letos nastala situace nesrovnatelná s loňským rokem, kdy jsme již v půlce dubna přestali
topit pro ústřední vytápění. Opět jeden z důkazů, že plánování nákladů na topení se v podstatě rovná věštění ze skleněné
koule. Přes léto předpokládáme změny ve způsobu vytápění
v sídlištních kotelnách B3 a B5. V plánu jsou rekonstrukce
těchto kotelen a hlavně výměna 20 let starých atmosférických
kotlů za nové kondenzační kotle. O provádění prací budeme
všechny dotčené obyvatele v dostatečném předstihu informovat, rekonstrukce se totiž určitě neobejdou bez odstávky teplé
užitkové vody. Prosíme tedy o trpělivost a shovívavost, výměna kotlů začíná být opravdu nutná a lepší je si vše naplánovat
a připravit na léto, než řešit nějakou havárii a odstávku topení
v zimním období.
V budovách ZŠ na Halaškově náměstí, v KD a na Městském
úřadě postupně probíhají práce na projektu „SmartGrid“ podpořeného Státním fondem životního prostředí částkou téměř
4 mil. Kč. V současnosti jsou již provedeny všechny potřebné elektroinstalace a je instalována fotovoltaická elektrárna na
střeše Šatlavy. Další práce spočívající v instalaci kogenerační
jednotky a nových kotlů do kotelny ZŠ a v instalaci nových
kotlů do kotelny na úřadě budou probíhat v průběhu měsíce
června.
Sport
Ve sportovní hale s příchodem jara pomalu skončila hlavní sezona. Na závěr sezony, v sobotu 30. března, proběhlo v hale
zajímavé sportovní klání: konal se zde ﬁnálový turnaj olomoucké ligy starších žáků ve ﬂorbalu. Jako domácí tým si naši
halu vybral celek ﬂorbalistů ze Šternberka a v přímém boji
o postup na celorepublikové mistrovství se šternberští utkali
s celky z Olomouce a z Uničova, které oba porazili a slavili tak

zasloužený postup. Atmosféra celého turnaje byla vynikající
a vzhledem k tomu, že spolu hrály týmy z čela tabulky, tak
i sportovní výkony byly na velmi slušné úrovni.
Zmíněný poslední březnový víkend byl rovněž organizačně docela náročný i pro tým pracovníků sportovní haly: při
kombinaci sobotního turnaje s nedělním utkáním našeho fotbalového A družstva se muselo rychle připravit a kompletně
uklidit zázemí pro hráče, přestěhovat bufet, zajistit obsluhu
v bufetu po oba dny a učinit mnoho dalších drobností. Tímto
bych chtěl poděkovat na tomto místě nejen za tuto akci Pavlíně
Němečkové, Soni Švidrové a Pavlovi Dostálovi (Melichovi):
jsou to totiž lidé, jejichž práce není navenek příliš vidět, ale bez
nich by všechny ty sportovní akce nebylo možno realizovat.
25. dubna se v hale sehrálo futsalové utkání o postup do semiﬁnále krajského poháru mezi celky Ferram Opava a Ocel
Třinec, které vyhráli opavští hráči 6:4.
Návštěvníci sportovní haly a fotbalových zápasů si jistě všimli,
že nápoje na sportovních akcích jsme začali vydávat do zálohovaných plastových kelímků NICKNACK. Záloha na kelímek činí 30 Kč a leckomu mohlo přijít na mysl, proč jsme
k takovému kroku přistoupili. Vězte tedy, že jeden jednorázový plastový kelímek stojí okolo 1 Kč a za jedno fotbalové
utkání se vytočí třeba 4 sudy piva. Navíc druhý den po utkání
jsme naplnili okolo 7 až 8 žlutých pytlů na plastový odpad plný
těchto kelímků. Po zavedení vratných kelímků jsme nasbírali
s bídou jeden žlutý pytel. Vstupní investice na pořízení vratných kelímků bude brzy zpět a navíc činíme něco i pro životní
prostředí. Tolik na vysvětlenou.
Přeji všem příjemné prožití letního období, a kdokoliv bude
mít chuť, může si přijít zasportovat jak do haly, tak na umělou
trávu. Volné termíny lze ověřit na našem webu www.halabudisov.cz a objednávky lze provést u správce pana Dostála (Melicha) na tel. 604 129 804.
Ing. Slavomír Jaššo, jednatel společnosti

ŠKOLSTVÍ

Schola vivit (Škola žije)!
Potvrdí jistě minimálně ti, kteří ji pravidelně navštěvují, a pak
také návštěvníci našich FB stránek, stejně jako rodiče žáků.
Každý měsíc se nám daří pro téměř všechny třídy připravit
zpestření „nudné“ každodenní výuky s tím, že – pravda - se
možná občas žáci neučí tolik, jak by si rodiče představovali,
ale přínos to má možná o to větší.
Velmi rádi jsme se zapojili do VELIKONOČNÍHO JARMARKU, jehož iniciátorem bylo KRPŠ při ZŠ Budišov n. B.
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a který se konal v pátek 12. dubna v místním kulturním domě.
Jednak proto, že se opět podařil pokus obnovit bývalou tradici,
jednak také proto, že naše děti strašně rády něco tvoří. A tvoří
o to raději, pokud vědí, že jejich výrobky někdo ocení – např.
zakoupením na jarmarku. Žáci i učitelé se při jarmarku aktivně
zapojili do obsluhy v bufetu, při prodeji a vítání návštěvníků
jarmarku. Škoda jen, že jich nebylo více, protože úžasné mažoretky z místní MŠ, které také vystupovaly, výrobky KRPŠ,
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Libavských medonosců a aktérů roztodivných ručních výrobků a pamlsků za to určitě stály. Nutno pochválit i velikonoční
tvoření v dílně SVČ, kterého se ujala stálice akcí pro děti, paní
Tošovská, která tak rodičům, ochutnávajícím medovinu, zabavila dítka velikonočním uměním.
O 14 dní později, 26. dubna, se naši žáci pustili SLAVIT DEN
ZEMĚ. A jak jinak než sběrem odpadků, poznáváním skutečností, jež jsou pro udržení stabilního ekosystému planety důležité (např. návštěvou ČOV, učení se pravidlům třídění odpadů,
poznáváním rostlinných i zvířecích druhů), a to vše díky pomoci
pracovníků Města Budišov nad Budišovkou a jeho přidružených
organizací. I letos jsme vyhodnocovali množství sbíraného odpadu v terénu, ale letos se k dané aktivitě přidružily i vědomosti.
Tyto ověřovaly na jednotlivých stanovištích naprosto nekompromisně odbornice na slovo vzaté. A taky nekompromisně udělovaly body, jež některým týmům zajistily vítězné pozice. Nejlépe
si vedlo družstvo VIII. ročníku, které pod vedením pana učitele
Odstrčila sice ušlo jednoznačně ten den nejvíce jarních kilometrů, ale úsilí stálo za to. Za spolupráci s městským úřadem jsme
velmi vděčni, zejména pak technickému servisu, který zajistil
pan místostarosta, a pracovnicím a pracovníkům úřadu a organizací města, jejichž výkon v terénu byl mnohdy obdivuhodný…
Duben je měsícem ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD. My
jsme jej letos posunuli na téměř samý konec, a tak 26. dubna
v pátek odpoledne jsme ve škole
uvítali přes čtyřicet rodičů, kteří vedli své dítko k zápisu. Do
prvního ročníku jich nakonec
nastoupí jen 26, protože rodiče
byli velmi uvědomělí, a valná
většina z nich měla již vyřízen
odklad povinné školní docházky,
který je v určitých případech samozřejmě žádoucí. Ano, 26 dětí
v ročníku je na dnešní poměry
dost, ale věříme, že paní učitelka Mgr. Miroslava Klusová
v září vše zvládne a na pomoc jí
snad přispěje i školní asistentka,
kterou do ročníku plánujeme.

Svět se mění, možná někteří z Vás namítnou, že Vás bylo
v 1. třídě přes 30, ale doba, morálka i rodinné poměry dětí
zdaleka již neznají onen dril a poslušnost, na kterou byli mnozí
dříve zvyklí. Není to nic špatného, co se děje, jen je třeba se
na to vhodně připravit, aby start nových žáčků v jejich světě
školního poznání byl co nejlepší.
S jarním zápisem do prvních tříd jsme následně v květnu odstartovali JARNÍ MINIŠKOLIČKU, která je od loňska poměrně oblíbená. Během 4 setkání ve čtvrtek si děti mohou zvyknout na určitá drobná pravidla, povinnosti a požadavky, které
se stanou od 1. září jejich denním chlebem . I rodiče vítají
setkání s pedagogy, diskuze nad tématy a pomalu odbourávají
to, z čeho mají mnozí strach. Ale věřte, že možná učitelé více
než vy, rodiče, si přejí, aby se Vašim dětem ve škole dařilo –
protože pokud vše jde tak, jak má, dítko je veselé, školu má
rádo a nebojí se. A my pevně věříme, že ve spolupráci s rodiči
toho v příštím školním roce snadno dosáhneme.
Vážení rodiče, těžko říci, zda si stihnete přečíst pozvání na vědomostně-sportovní odpoledne pro rodiče s dětmi dříve, než
se bude konat. Každopádně pokud ano, pak přijďte v sobotu
8. června na hřiště v Budišově, kde pro Vaše rodinné týmy budou mít učitelé připraveny zábavné úkoly. Prázdniny se kvapem blíží, pojďme se na ně všichni naladit.
Srdečně zvou pedagogové ZŠ Budišov nad Budišovkou.

Velikonoce (ne)tradičně
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským
m svátkem, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Vedle toho jsou Velikonoce
obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara, které s náboženským svátkem souvisí jen volně. Tradičně, ale také netradič-

ně jsme letos oslavili svátky jara také v naší mateřské škole. Pro
děti a rodiče jsme připravili tradiční zdobení velikonočních perníčků, pletení pomlázky, výrobu vrbové píšťalky nebo zdobení
vajíček voskem. Mezi netradiční úkoly patřilo skládání veliko-
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nočního puzzle, velikonoční počítání, úkoly s kolíčky na prádlo
nebo zapichování špendlíků do barevné předlohy.
Pletení pomlázky a výrobu vrbové píšťalky jsme přenechali
raději odborníkům, přeci jen si my holky nebudeme na sebe

plést „bič“.  Za ochotu a ukázku pletení tradiční pomlázky
a výrobu vrbových píšťalek děkujeme Honzovi Vargovi a jeho
přítelkyni Sylvě, Lojzíkovi Bečicovi a Zdeňku Jurkovi (díky
tati ). Děkujeme.
Zdeňka Sventková

Jarní vystoupení
Tréma, obavy, nervozita, to jsou pocity nejen některých dětí,
ale někdy také paní učitelek před závěrečným vystoupením
v kulturním domě. Tentokrát ale malou trému mělo i pár
tatínků, dědečků, strýčků, jeden bráška a také kamarád dětí
z třídy „vrabečků“. Jim patří velké poděkování za čas a odvahu,
kterou ocenili nejvíce právě ti, co je na pódiu drželi za ruku.
Nejen jejich společný taneček, ale vystoupení všech tříd, kdy

děti zpívaly, recitovaly, tancovaly na písně moderní, lidové
i pohádkové však potěšilo všechny, kdo do kulturního domu
na „Jarní vystoupení“ přišli.
Čeho však bylo mnohem víc, byla velká hromada radosti,
nůše plná úsměvů, košík pusinek, celý kbelík slziček štěstí,
ale hlavně nekonečné moře lásky, kterou vám všichni svým
vystoupením chtěli předat.
Bc. Zdeňka Sventková

Dětský domov a ŠJ Budišov nad Budišovkou
DISCGOLF
8. května jsme v areálu autokempu a lesoparku uspořádali tradiční soutěž pro dětské domovy z Moravskoslezského kraje
v DISCGOLFU. I letos byl zájem ze strany dětí velký – na startu se sešlo 60 závodníků z dětských domovů z Frýdku Místku,
Čeladné, Lichnova, Melče, Radkova, Ostravy Viziny, Hrabové
a Bukovanského. Děti soutěžily ve dvojicích a vyhlašovaly se
celkem 4 kategorie. Počasím jsme se treﬁli do jediného pěkného dne v celém týdnu, a protože kromě pohodové teploty také
pořádně foukalo, soutěž tak byla napínavá a zajímavá.
Naše děti nakonec ukázaly, kdo je v parku doma: v kategorii
starších chlapců zvítězili Alex a Čestmír (85 hodů), v mladších
chlapcích sourozenci Vojta a Štěpán (104) a ve starších dív-

12

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

kách Sára s Patricií (122). Zkompletovat všechna první místa
se nám nepovedlo, ale jen proto, že v poslední kategorii jsme
neměli nikoho . Všechny soutěžící chválíme.
Turnaj ﬁnančně podpořil Nadační fond Albert, za ceny děkujeme také ﬁrmě Insportline Vítkov a za příjemné zázemí
Autokempu Budišov n.Bud.
Daniel Štencel
PŘEBÍRÁNÍ CENY V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ ČR
Že jsou naše děti nadány také umělecky, dokázala Nela, která
se svou kresbou obsadila jedno z vítězných míst výtvarné
soutěže (NE)BEZPEČNÝ SVĚT CHEMIE, v kategorii
11-16 let. Na slavnostní
vyhlášení vítězů byla dne
22 .5. pozvána do Prahy do
Poslanecké sněmovny ČR.
Předání cen proběhlo před
účastníky národní konference „Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství
ČR“. Mezi deseti oceněnými dětmi byli většinou
soutěžící za základní školy, i proto máme z úspěchu
Nely velkou radost. Po
obědě měly děti možnost
komentované
prohlídky
Poslanecké sněmovny, kterou nás provedla paní poslankyně Kateřina Valachová. Díky ní jsme si mohli prohlédnout téměř vše a v jednací síni dostaly děti možnost zasednout do poslaneckých lavic
nebo předložit a odhlasovat vlastní zákon – po neformálním
schválení dětských návrhů tak prošlo například snížení daní,
prodloužení prázdnin a žádné pětky ve školách . Zbytek odpoledne jsme chtěli věnovat bloumání po Praze, ale déšť nám
to bohužel nedovolil. Proto jsme se na téměř hodinu „schovali“
mezi tři patra knih v Luxoru na Václavském náměstí, odkud se
nám vůbec ale vůbec nechtělo pryč.
Výtvarnou soutěž (NE)BEZPEČNÝ SVĚT CHEMIE vyhlásil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., pod záštitou
MPSV. Soutěž byla určena pro žáky základních škol, nižších
stupňů víceletých gymnázií a děti z dětských domovů. Cílem
soutěže bylo podnítit děti a mládež k zamyšlení nad vlastnostmi, užitečností a škodlivostí chemických látek a motivovat je
k bezpečnému chování a dodržování bezpečných pracovních
postupů v zájmu předcházení úrazům a ztrát na životech.
Nele gratulujeme, stejně jako tetám, které ji do výtvarné soutěže přihlásily a při malování podpořily
Daniel Štencel
DUKLA BAVÍ DĚTSKÉ DOMOVY
V úterý 21. 5. jsme se za krásného počasí zúčastnili akce pořádané městem Hranice a vojenskou posádkou v Hranicích
„DUKLA BAVÍ DĚTSKÉ DOMOVY“.
Náplní této akce byl fotbalový turnaj, soutěž v házení šipkami a další tři míčové disciplíny zaměřené na obratnost dětí.
Za účasti domovů ze 4 krajů se náš domov prezentoval opět
úspěšně. Ve fotbalovém turnaji jsme obsadili krásné 4. místo,
když v semiﬁnále jsme prohráli s pozdějším vítězem až na penalty, kdy stav i po prodloužení byl 0:0. Hned jsme nastupovali do boje o 3. místo, kdy museli hrát náhradníci, poněvadž
základní sestava již byla příliš unavena. Prohráli jsme 1:0, ale
se ctí, za což byly děti odměněny pochvalnými oceněními jak

ze strany pořadatelů, tak ze strany jiných domovů. Po výborném obědě, který dětem připravili vojáci, jsme se přemístili
do místních kasáren, kde děti mohly zhlédnout ukázky z práce
Policie ČR, vojáci předvedli bojové umění MUSADO a poté
přišlo to hlavní, prohlídka zbraní a vojenské techniky, na kterou se děti moc těšily. Prolezly si obrněné transportéry, džípy,
transportní vozidla, „omakaly si“ ruční zbraně, vše pod dohledem a výkladem zkušených vojáků. Akce se dětem velmi líbila
a s ostatními dětmi z jiných domovů si již domlouvaly další
setkání příští rok na této velmi dobře zorganizované akci.
Mirek Týn, pedagogický pracovník
REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ HRY OSTRAVA
V sobotu 18. 5. se naše děti zúčastnily atletických závodů
v Ostravě Zábřehu. Děti se účastnily jednotlivých atletických
disciplín a fotbalového zápasu. Všichni se velmi snažili a výsledkem byla dvě první místa ve sprintu a skoku dalekém. Děti
se setkaly s kamarády z jiných dětských domovů a vyměňovaly
si své zážitky. Dětem se akce velice líbila.
Klára Sněhotová, pedagogický pracovník
UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO
Také letos jsme se v sobotu 27. 4. 2019 zapojili do celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Naše děti navázaly
na práci budišovských hasičů a vyčistily tok Budišovky a související údolí od autokempu téměř po chatoviště Čermenský
mlýn. Akci se nám podařilo organizačně zvládnout, bez úrazu,
s aktivním nasazením všech účastníků i toho nejmladšího, který nedávno oslavil teprve druhé narozeniny. Všem „sběračům“
a strejdovi Danovi za občerstvovací zázemí velké dík.
Ivana Štefková, pedagogický pracovník
SLAVATA TRIATLON TOUR V KARVINÉ
S dětmi využíváme každé možnosti prezentovat jejich pohybové
nadání na sportovních soutěžích všeho druhu. Dětský triatlon
pořádaný bývalým závodníkem
Tomášem Slavatou patří pravidelně mezi ně. Letos byla úroda medailí menší než obvykle, ale i tak si
1. a 2. místo ve své věkové kategorii vybojovali Vojta a Štěpán, zejména taktickým výkonem a skvělým během. Double o to cennější,
že v Karviné byla mnohem větší
konkurence než v Olomouci, kam
jsme jezdívali v minulých letech.
Největším zážitkem byl ale start
našeho dvouletého Kubíka, který
v kategorii 4-6 let (odrážedlo )
poprvé v životě soutěžil a co víc –
po velkém dramatu jsme předběhli
maminku se stejně starou holčičkou a v běhu už
jsme až do cíle,
za velké podpory našich kluků,
v pohodě udrželi
čtvrté místo a nebyli
poslední!
Blahopřejeme
Daniel Štencel
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1. místo v okresním kole olympiády
mladých chovatelů
V sobotu 27. 4. se ve Středisku volného času v Opavě konalo okresní kolo Olympiády mladých chovatelů. Soutěžilo se
ve dvou kategoriích: I. žáci od 6 do 14 let a II. žáci od 15 do
18 let. Gymnázium již potřetí velmi úspěšně reprezentovala
žákyně kvinty Klára Kořenková v odbornosti Králíci. Ve své
kategorii získala 1. místo a postup do celostátního kola, které
se letos koná 7. - 11. srpna v Přerově. Vzhledem k nejvyššímu dosaženému počtu bodů ze všech kategorií se stala rovněž
nejúspěšnější řešitelkou okresního kola. Kromě medaile
a věcných cen si tak navíc jako jediná odnesla pohár vítězů
a maskota pro kolo celostátní.

Soutěž obnášela roční pozorování domácích mazlíčků, shromáždění veškerých dat a sepsání závěrečné práce, poznávání organismů, teoretický test a obhajobu práce. Klára se do celostátního
kola probojovala už podruhé, v loňském školním roce získala na
jubilejním 50. ročníku OMCH v Praze 10. místo. Letos poprvé
jsme měli zastoupení také v řadách porotců. V kategorii Kynologie hodnotila práce, opravovala testy a poznávačku psích plemen žákyně oktávy Kristýna Koldušková, která v loňském roce
v celostátním kole obsadila krásné 5. místo.
Moc blahopřejeme a do Přerova držíme pěsti.
Mgr. Milena Mačáková

Trojnásobný úspěch septimánů v krajském kole SOČ
V pátek 10. května se v prostorách nové auly Technické univerzity Vysoké školy báňské v Ostravě konalo krajské kolo 41. ročníku
Středoškolské odborné činnosti. Naše škola měla zastoupení rovnou
v pěti soutěžních oborech: Biologie, Zdravotnictví, Teorie kultury,
umění a umělecké tvorby, Pedagogika, psychologie, sociologie
a problematika volného času a Ekonomika a řízení. V široké konkurenci soutěžících z celého Moravskoslezského kraje se naši žáci
rozhodně neztratili a získali hned tři diplomová místa. Do celostátního kola postupuje z 1. místa Alexandr Pisani s prací Efektivita
prospěchových stipendiíí (obor 13 Ekonomika a řízení), v licitaci je
z 2. místa Lucie Pšenicová s prací Celiakie v životě člověka
a (obor 6

Zdravotnictví), 3. místo obdržel Jan Kundrát s prací Účinky
pH na aktivitu asparagové proteázy Nepenthesin z láčkovky
Nepenthes mixta při chemickém rozkladu glutenu (obor 4
Biologie). Účastnický list si odnesly žákyně Ivona Marie Repková s prací Walt Disney a jeho animovaný světt (obor 15
Teorie kultury, umění a umělecké tvorby) a Martina Maléřová
s prací Alkoholismus a jeho příčiny, průběh a následkyy (obor 14
Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času).
Výhercům blahopřejeme a Sašovi držíme pěsti do celostátního
kola, které se koná 14. - 16. 6. na Mendelově gymnáziu v Opavě.
Mgr. Milena Mačáková

Ateliér fantazie aneb tvořivosti se meze nekladou…
17. 4. 2019, těsně před Velikonocemi, pořádala naše škola pro obory
Kadeřník a Kosmetička v Dělnickém domě jubilejní 20. ročník
kreativní soutěže mladých studentů s názvem Ateliér fantazie.
Družstva, ve složení kadeřnice, kosmetička a modelka, měla
na zvolené téma vytvořit účes, líčení a kostým. Letošní témata:
Alenka v říši divů, Mystic Indie, Crazy color look a V rytmu
první republiky nabízela opravdu fantazijní vyžití a výsledky
svědčily o tom, že se jich soutěžící chopili s odvahou, nápadem
a představivostí. Mnohé přihlížející zaujali nápadité výtvory
a mladistvá šikovnost. Klání se účastnila družstva nejen ze škol
Moravskoslezského kraje, ale dorazila také škola ze slovenského
Dolného Kubína.
Vítězství letos získala střední škola z Frýdku-Místku s tématem
Alenka v říši divů, 2. místo putovalo do Opavy s Mystic Indie
a bronz zůstal v Odrách opět s pohádkovým tématem Alenky
v říši divů. Diváky nejvíce zaujalo družstvo z Oder, které si mimo
Alenky trouﬂo i na kloboučníka.
Soutěž končila prezentací jednotlivých výkonů a byla přehlídkou
tvořivosti a kreativity. Všem účinkujícím děkujeme nejen za
účast, ale i za výborné výkony.
Mgr. Jana Kellnerová, ředitelka SŠ Odry

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

Časová schránka 1912
Určitě jste si všimli, že na levé věži našeho kostela Nanebevzetí Panny Marie probíhá z důvodu havarijního stavu náročná rekonstrukce, a to nejen plechové krytiny, ale i tesařských
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konstrukcí. Při této příležitosti řemeslníci objevili časovou
schránku, která zde byla uložena v roce vybudování věží
v současné známé podobě (do roku 1912 měly kostelní věže
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jen nízké valbové jehlanové střechy).
Naši obyvatelé města nám tady uložili
v malém, zinkovém pouzdře poselství,
které je naprosto unikátní a přečkalo
107 let, navzdory mrazům, bleskům
i slunci.
Schránka byla otevřena v kanceláři starosty za přítomnosti památkářů a představitelů města. Obsahem pouzdra jsou
fotograﬁe (fotograﬁe města z roku 1912
a portrét tehdejšího starosty) a dokumenty, popisující výstavbu věží, včetně
rozpočtů a donátorů! Všechny dokumenty jsou opatřeny zajímavými pečetěmi a razítky radnice. Schránka také
obsahuje sadu historických mincí, tehdy používaných. Rovněž historické zápisy z let 1904 – 1912, doplňující jeden
ze stěžejních historických dokumentů
našeho města – kroniku Wilhelma Veselého.
A to je ten hlavní předmět, jeden ori-

ginální výtisk Veselého kroniky byl
rovněž ve schránce! Takže je opět náš,
našeho města. Jeden exemplář je v majetku okresního archivu v Opavě, a druhý, který již město vlastnilo, je dnes
z nepochopitelných důvodů součástí
„soukromého archivu“. Konečně tedy
můžeme začít systematicky překládat
a třeba na stránkách Zpravodaje budete moct nacházet zápisy z této kroniky,
které jsou neskutečně zajímavé…
Co bude se schránkou dál? Samozřejmě
to, co se logicky nabízí. Některé originální předměty budou vystaveny v muzeu, jako součást momentální expozice
„časové osy“ města Budišova, dokumenty budou po odborném ošetření
a zpracování v dílnách okresního archivu digitálně nakopírovány. Tyto písemnosti budou vloženy zpět do časového
pouzdra, doplněny o současné a umístěny do věže, pro generace příští…

7. ročník KAPŘÍKA 2019
V neděli 12. května 2019 uspořádal Český rybářský svaz Vítkov a SVČ Budišov n/B další ročník rybářské soutěže pod názvem „Budišovský Kapřík“. Studené a deštivé počasí neodradilo zájemce, a tak dorazila početná skupina lidí. Soutěže
se zúčastnilo 34 dětí z blízka i daleka. Nejstarší děvčata měla
17 let a nejmladší 4 roky. Hodnotícím kritériem byl součet celkové délky úlovků. Celkem se chytilo 81 kusů ryb.
Výsledky soutěže:
1. Pohlodko Denis
(součet délky všech ryb)
2. Stránský Václav
3. Polášek Jakub

7 kusů – 224 cm
7 kusů – 127 cm
5 kusů – 114 cm

Další umístění:
4. Tryščuk Dervan 98,5 cm, 5. Hiczová Vendula 97 cm,
6. Šichtař Václav 96 cm, 7. Müllerová Vendula 90,5 cm, 8. Zicha
Filip 86 cm, 9. Hicz Michal 84,5 cm, 10. Wichová Adéla
81 cm, 11. Bartošková Bea 76,5 cm, 12. Bureš Adam 75,5 cm.
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Letní kino v zahradě
Již několik let pořádá SVČ v rámci svého prázdninového programu i „letní“ ﬁlmové projekce. Letos jsme se ale rozhodli
provést pár drobných úprav v zahradě kulturního domu a přesunout náš „letňák“ tam. Pokusíme se tak naplnit programem
i nevyužívaný prostor, který je ale velmi výhodný svou polohou v rámci města (téměř v centru), a zároveň je v případě nepříznivého počasí (toto bývá dost vrtkavé) technicky jednoduché „přestěhovat“ projekci do klubu Šatlava, takže HRAJEME
ZA KAŽDÉHO POČASÍ! Budeme se snažit pro vás v naší zahradě vytvořit pohodové podmínky pro sledování ﬁlmů, máme
k dispozici vnitřní toalety, zakoupit si můžete i něco na zub

a momentálně nás čeká ještě spousta práce, abychom zajistili
celou řadu věcí pro pohodlí vás, diváků. Výrazně jsme i navýšili počet ﬁlmů, během letních prázdnin tedy budeme hrát každý čtvrtek! Plakát s kompletním programem naleznete v tomto
Zpravodaji a my se budeme moc těšit na vaši návštěvu nového,
„zahradního“ letního kina.
V rámci promítání Letního kina, ale i při běžných ﬁlmových
projekcích nabízíme možnost prezentace vaší ﬁrmy, služeb,
nebo zboží. Technické podmínky vám na požádání sdělíme na
emailu: svc@budisovnb.cz.

Letnice po čtyřicáté!
Ač to ještě momentálně venku tak nevypadá, léto je za dveřmi.
Na plný plyn probíhají přípravy na Budišovské Letnice, nejstarší Open Air v ČR, které se letos dočkají svého 40. ročníku.
A vzhledem ke svým „kulatinám“ si dozajista zaslouží nejen
zajímavý program, ale i pár novinek. Během festivalu budou
mít návštěvníci možnost prohlédnout si výstavu o historii Letnic, tradiční řezbářská soutěž letos vyšle jednu ze soch i do dražby a máme
velkou radost, že nám naši „dětskou
zónu“ letos zaštítí náš nový partner
– NADACE ČEZ. Tradičně jsou i letos Letnice „Čistým festivalem“ se
společností Ekokom.
Mezi hlavními hosty festivalu se objeví Marie Rottrová (výjimečně s velkým orchestrem, v rámci svého turné Lady Soul),
skvělý Čechomor, a mladší generaci určitě potěší Ben Cristovao se svou kompletní show. Ani ostatní hosté nezůstanou
pozadu, výborné koncerty stabilně předvádí opavští Kofe-In,
z dob Marsyasu zazní písně v autorském podání Oskara Petra
a z USA se na Letnice těší velmi charismatický Lord Bishop.
Funky náladu navodí Amigoos, a pokud je to pořád málo, určitě si návštěvníci vyberou z mnoha dalších…
Letošní festival si, už z důvodu svých „kulatin“, připravil velmi zajímavý program. Jsme proto rádi, že se nám podařilo
uspět v žádosti o ﬁnanční podporu v rámci Programu pod-

pory aktivit v oblasti kultury na rok 2019, který vyhlásil
Moravskoslezský kraj a tímto akci spoluﬁnancuje. Děkujeme!
Výtěžek z hlasování v řezbářské soutěži je již tradičně věnován potřebným a letos jej obdrží rodina Hegrových ze Starých
Oldřůvek pro jejich syna Martina, trpícího dětskou mozkovou
obrnou.
Přesně na tomto místě musím upřímně poděkovat všem, kteří
se na pořádání Letnic podílejí. Bez neskutečné chuti a odhodlání těch několika „bláznů“ by vůbec festival takového rozsahu nebyl možný. Někteří z realizačního týmu jsou zapojeni
do práce od prvního ročníku „novodobých“, tedy už devátým
rokem. Přátelé, moc díky, tleskám a smekám!
Už tedy nezbývá nic jiného, než přijmout pozvání realizačního
týmu a užít si i s přáteli chvíle setkávání, labužnických i hudebních zážitků, zkrátka tradiční „Dva dny pohody“ ve dnech
14. a 15. června v areálu autokempu. Hoďte starosti za hlavu
a přijďte na párty!!!
Josef Poljak

Otevírací doba knihovny o prázdninách
Pondělí: 8:30 – 11:30, 12:00 – 17:00
Pátek: ZAVŘENO
V pondělí 1. a 8. července 2019 je knihovna UZAVŘENA!

POZOR!!!
Potřebujeme hlavně tanečnice nebo tanečníky, kteří si vyzkouší umění choreograﬁe
na našich malých tanečnicích, kterých máme opravdu dost, a nemá je kdo vést dál…
Hledáme ale i dále! Máte koníček, který Vás baví, vědomosti, které chcete předat dalším generacím?
Budeme rádi, když to s dětmi zkusíte! Chuť do práce s dětmi a trpělivost je nutná 
Kontaktovat nás můžete na www.svcbudisov.cz nebo facebookové stránce
Středisko volného času Budišov nad Budišovkou. Děkujeme!
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ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ A SPORT

Zahrádkáři na výstavě
V sobotu 4. 5. 2019 uspořádala naše ZO ČZS ve spolupráci
se SVČ zájezd na jarní Florii Kroměříž. I přes ranní nesnáze
s autobusem (prasklá hadice servořízení) a čekáním na další
autobus se zájezd i díky pěknému počasí vydařil.
Na samém výstavišti to byl svátek pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Výstaviště patřilo všem milovníkům květin
a květinových expozic. Ke koupi bylo vše potřebné pro dům
a zahradu. Okouzlily nás tematicky vyzdobené pavilony
s tisíci květinami. Dále si bylo možné koupit přísady, květiny, okrasné a ovocné stromy a keře, zahradní nářadí, nábytek
a mnoho dalšího pro zahradu a dům. Pořadatelé připravili i bohatý doprovodný program sestavený ze známých a zvučných
jmen hudební scény. Pro nejmenší zahradníky byl připraven
unikátní Dětský svět s desítkami venkovních a vnitřních atrakcí. Otevřeny byly desítky stánků a restaurací s širokou nabídkou občerstvení
Za výbor ZO ČZS Indrák Zdenek

Plánované akce STP Budišov
Svaz tělesně postižených plánuje i pro letošní rok spoustu krásných aktivit, na které zve nejen své členy, ale i příznivce svazu.
Po zájezdu na Pustevny v jarních měsících, budou následovat
v srpnu borůvkové hody spojené s návštěvou zámku či výstavy
panenek a kočárků v Krnově.

Tradiční akcí se stává „Něco pro zdraví“, která se uskuteční
v září v místním kempu. V říjnu členové STP zamíří na hrad
Veveří a svezou se lodí po Brněnské přehradě.
Závěr roku bude patřit návštěvě Těšína a vánočním nákupům.
Za STP srdečně zve Ilona Matýsková.

Den matek
V neděli 12. května 2019 se tělocvična v bývalé škole
v Guntramovicích zaplnila maminkami, babičkami, ale
i tatínky a dědečky. Společně jsme tady oslavili Den matek.
Děti přednášely básničky, zpívaly a tancovaly. I když některé
z nich měly velkou trému, zvládly celý program na jedničku
a právem si zasloužily velký potlesk. Po vystoupení bylo

připraveno drobné pohoštění a k poslechu i tanci zahrála
Guntramka.
Velký dík si zaslouží paní Eva Halamíčková a Josef Halamíček
ml., kteří s dětmi celý program nacvičili, a poděkování patří
i všem, kteří se na přípravě akce podíleli.
Růžena Košarišťanová za SDH Guntramovice

AMK: První mistrovské body jsou doma!
Plánované motokrosové soustředění pod vedením několikanásobného mistra ČR Mirka Kučírka se povedlo. Na trati v Zábřehu u Opavy se po celý den ladila příprava na novou sezónu
2019. Rady mistra jsou k nezaplacení, tak hodnotili celou akci
při závěrečném sezení všichni jezdci. Hned další den se jel
první kontrolní závod v Karlíně u Čejče. 240 jezdců startovalo

na nově upravené trati. Erik v MX OPEN obsadil 15. místo.
V této kubatuře startovalo 45 závodníků. Byla to také možnost
seznámit se s tratí, na které pojedeme MMČR.
Poslední víkend v březnu patřil prvnímu velkému mistráku na
světové trati v Lokti. V MX 2 se prezentovalo 54 jezdců a to
znamenalo, že 14 jezdců se nepostaví na start ﬁnálových jízd.
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Erikovi se podařilo kvaliﬁkovat 31. časem, a tak se mohl připravovat na odpolední ﬁnále. Tam obsadil 32. a 36. místo. Byla
to škola mezi mistry.
První Slovenský mistrák se jel 4. - 7. 4. 2019 spolu s Europen Championships MX 65-85 ve Velkých Uhercích. Třídenní maraton doprovázel déšť a bláto. Erik v MX 2 Junior
10. a 11. místo. 13. 4. 2019 zahájení seriálu SMS Moravy
v Mohelnici - Erik v MX 2 obsadil 4. místo.
Ve stejný den se jelo také v Budišově na Liščí kotlině. První
závod v enduru dvojic postavil na start tentokrát o něco méně
jezdců, než je zvykem. Důvodem bylo počasí. Sníh na trati,
bláto a zima bylo tím hlavním, co jezdce odradilo startovat.
Ti, co zůstali, předváděli přesto pěkné souboje.
Dál pokračoval seriál SMS Moravy v Dolních Heřmanicích,
kde skončil Erik na 8. místě. O týden později první juniorský
mistrák v Ledči nad Sázavou a celkové 12. místo. Na první
květen připadá již tradičně MMSR na Myjavě. Tentokrát
spousta diváků, kamery a velká show. Startoval také Víťa Pražák v MX 4, kde si zazávodil s mistrem světa Martinem Žeravou a dalšími předními jezdci. Obsadil tak v silné konkurenci
14. místo. Erik 7. místo a to mu zajistilo postup do superﬁnále,
kde startuje 10 nejlepších jezdců z každé kubatury. Po sečtení

bodů za seriál je odměnou pro vítěze osobní automobil Ford
Fiesta a spousta dalších pěkných cen.
V sobotu 4. 5. 2019 se zaplnilo Budišovské náměstí veterány.
Byl odstartován 14. ročník Jarní jízdy veteránů a diváci tak
mohli zhlédnout opravdové poklady, které se nevidí každý
den. Trasa jízdy vedla přes Melč, Hrabyň až do Hlubočce, kde
byl cíl a také vyhodnocení celé akce. Odměnou pro všechny
účastníky byly poháry a pěkné ceny.
5. 5. 2019 MMČR druhý závod velké republiky se jel v Pacově. Tentokrát v MX 2 bylo opět přihlášených 59 jezdců. Na
start může jen nejlepších 40 jezdců, kteří se kvaliﬁkují. Erik
zajel čas, který mu zajistil postavení na startu odpoledního ﬁnále. 31. a 26. místo ve ﬁnálových jízdách bylo velkou odměnou v tak silné konkurenci.
12. 5. 2019 pokračoval seriál SMS Moravy ve Vranově u Brna.
Tam si Erik vystoupal na třetí stupínek. 19. 5. 2019 MMČR
Juniorů v Jiníně. Sportovní areál připravil pro kluky nové prvky na rychlé a náročné trati. Erik skončil na 7. místě, a tak si
připsal další body do seriálu.
Děkujeme těm, kteří tento náročný motoristický sport podporují.
Sezóna pokračuje na plné obrátky, a tak přejeme klukům dobré
výsledky, pohodu a žádné zranění.
Milan Švidra za AMK

Moravská trojka
Na státní svátek 8. května 2019 jsme opět zorganizovali sportovně střeleckou soutěž ze tří zbraní. Je to tradičně akce zaměřená na bezpečné, dynamické a přesné ovládání tohoto sportovního nářadí. Při sportovních akcích se střelnými zbraněmi
musíme respektovat přísná pravidla a zákony. Pro soutěž jsou
vypracovány propozice s popisem průběhu, způsobem hodnocení výsledků, kontrolou bezpečnosti a také o zodpovědnosti za řádný průběh celé soutěže. U některých našich soutěží
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máme v závěru propozic tabulku umístění prvních tří v předchozích pořádaných ročnících.
Letošní osmý ročník se po zkušenostech konal dle osvědčených propozic. Zůstal způsob střelby ze tří zbraní v pořadí malorážková dlouhá, malorážková krátká a velkorážní pistole.
Z každé zbraně šest ran na různé terče v určeném pořadí. Za
nedodržení pořadí diskvaliﬁkace a úloha se nezapočítává (i to
se stalo). Účastníci soutěže plnili úlohy dle určeného startovního pořadí celkem každý čtyři kola, přičemž se do hodnocení
započítávaly dvě nejlepší. V této dynamické disciplíně se vždy
dosažený výsledek dělil časem a výsledkem pro výpočet byl
koeﬁcient, který se po započtení dvou nejlepších přepočítal na
procenta – vítěz 100 %, ostatní přepočtem.
Za zdárný průběh soutěže musíme poděkovat našim zkušeným
pořadatelům, za to že po každém kole byla řádně provedena
kontrola. To všechno včetně počasí přispělo ke krásně prožitému dni a navíc shodou okolností ke sportovnímu napětí až
do posledních dvou kol. To soutěžili naši dva borci Ing. Josef
Růžička, který nakonec skončil první v naší AVZO a celkově
druhý. V posledním kole startoval Stanislav Stuchlík, skončil
druhý v naší AVZO a celkově třetí. Vítězem celé soutěže se
stal host z AVZO Odry Břetislav Havel. Další pořadí celkově:
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4. Pavel Opletal, 5. Pavel Opletal st., 6. Radek Čeněk Sedlák,
7. René Varhaníček a 8. Karel Sedlák. Vyhlášením výsledků
a předáním pohárů a cen pro účastníky byl závod slavnostně
ukončen, poslední pak bylo foto účastníků na památku.

Poděkování patří také sponzorům: Linaset Budišov n. Bud.,
BOIS Opava, KB Vítkov, AVZO, SVČ Budišov n. Bud a pan
Sedlák. Zvláštní poděkování patří Petru Bartoškovi za vytvoření pamětních fotograﬁí.
Pavel Opletal st.

Kdo k nám vlastně chodí…
Pokud si někdo myslí, že sportovní kynologie patří jen služebním plemenům, ten se hodně mýlí, základní poslušnost by měl
zvládat i každý „voříšek“. A proč? Není tristnějšího pohledu na
vlastníka pejska, který svého svěřence venčí zásadně i mimo
město na vodítku ze strachu, aby mu neutekl, když ho pustí
volně. A nedej bože, aby se pustil do jiného namachrovaného
čtyřnožce, který si také myslí, že celé okolí patří k jeho teritoriu. Pak už chudáka psa nevidím jako miláčka, ale jako vězně.
K základním dovednostem psa, kterou by ho měl jeho páníček
naučit, je povel ke mně. Uvázaný jedinec se chová jinak, cítí
se svázaný, bez možnosti reagovat a ze strachu může navodit
nežádoucí situaci. Samozřejmě do města a mezi lidi vodítko
patří, nikomu nejsou příjemné otisky pacek na oblečení či brždění řidičů na poslední chvíli a cyklisté také nevítají kontrolu
svého šlapání. Ale když funguje „ke mně“, jsou procházky příjemným souzněním a relaxem beze strachu, že bude průšvih.
Povel se přitom dá celkem lehce naučit, stačí třeba dlouhá šňůra, jejíž konec se dá kdykoliv chytit a psíka si s povelem přitáhnout nebo zásoba pamlsků, pro které si k vám vězeň - miláček
vždycky rád přiběhne. Přimlouvám se za vaše zlatíčka, aspoň
to zkuste nebo se přijďte poradit. No a jak je to s těmi plemeny
na našem plácku… Němečtí ovčáci, belgický ovčák – maliňák,
rotwajler – tím služebáci končí. Další skupinu chlupáčů i naháčů tvoří němečtí pinčové, australský ovčák, erdel terier, chodští

psi, kříženci. A pro všechny platí stejný řád, který musí zvládnout stejně jako plemena k tomu předurčena. Takže stopují,
poslouchají a jako raritu vidím výcvik obrany australáka Maxe
a snahu pinče Dona. Ten by při svém mládí ﬁguranta zatím
raději zulíbal, ale naštvat se už umí taky, těš se, záškodníku, já
tě stejně jednou sežeru!
Mgr. Lenka Galová

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
hledá nové členy do výjezdové jednotky
Co požadujeme?
Vlastně nic zvláštního, pouze nadšení pro věc a ochotu pomáhat druhým.
Co nabízíme?
- školení první pomoci,
- intenzivní fyzické výkony za každého počasí,
- budíček i uprostřed noci,
- kolektiv, na který se můžete kdykoliv spolehnout,
- adrenalinovou jízdu pod majáky 😊,
- a to nejdůležitější - dobrý pocit z pomoci druhým.

Zájemci se za námi mohou zastavit kteroukoliv neděli od
19:00 hodin na hasičárně, nebo kontaktovat kteréhokoliv budišovského hasiče.
Poděkování
Výjezdová jednotka sboru dobrovolných hasičů by tímto chtěla velice poděkovat zástupcům města Budišov nad Budišovkou
za ﬁnancování nových ochranných obleků, bot, přileb, rukavic
a svítilen, které jsou pro naši práci a hlavně bezpečnost nejdůležitější.
Zároveň si velké poděkování zaslouží také Moravskoslezský
kraj za darování speciálních vyváděcích masek a profesionální termokamery určené na pomoc při vyhledávání osob, nebo
skrytých ohnisek.
Ukliďme Svět, ukliďme Česko
O víkendu 6. – 7. dubna se v České republice konalo více jak
3.500 úklidů, při kterých pomáhalo víc než 140.000 dobrovolníků. Všichni tito dobrovolníci uklízeli naši přírodu od nepořádku, který tam rozhodně nepatří.
Budišovští hasiči si vzali na starost naši řeku Budišovku, která
si to opravdu zasloužila! V 17 lidech, z toho 4 děti, jsme za dopoledne stihli projít Budišovku od vlakového nádraží po kemp
a vyzvedli z ní neuvěřitelných +/- 600 kg odpadu. Mezi sesbíraným odpadem se našlo plno PET lahví, různé fólie, sklo,
oblečení, hračky, pneumatika a dokonce i injekční stříkačka,
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kterou si odvezla městská policie.
Všem zúčastněným bych chtěl ještě jedou poděkovat za
OBROVSKOU pomoc s úklidem.

Práci hasičů můžete sledovat na stránkách Facebooku
(www.facebook.com/hasicibudisovnadbudisovkoku)
Vaši hasiči

Šachový koutek
Šachová sezona je u konce. Poslední zápas odehrálo družstvo
ŠK Pogo Budišov „A“ 31. března v Kravařích a po pěkném týmovém výkonu zvítězilo v poměru 5 ku 3. I když jsme zvítězili,
tak se nám Kravaře v tabulce nepodařilo přeskočit (chyběl nám
1,5 bodíku ve skóre), a tak jsme v letošním ročníku Krajské
soutěže „C“ obsadili konečné 10. místo. Situace s postupy
a sestupy mezi soutěžemi je letos velmi zamotaná, a tak stále
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nevíme, jestli toto umístění bude stačit na udržení v kraji.
Uzávěrka přihlášek do soutěží řízených Moravskoslezským
krajským šachovým svazem je 30. června a po tomto datu tedy
budeme chytřejší. Zatím nezbývá, než přes léto pilně trénovat
a připravit se na podzim, kdy začne další sezona.
Koncem měsíce května pro tento školní rok ukončil svou
činnost šachový kroužek, který se konal v rámci projek-
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tu Moravskoslezského kraje ve spolupráci se ZŠ Budišov.
Kroužek byl určen pro nejmladší zájemce o šachovou hru,
kteří se každé úterý v průběhu celého školního roku scházeli
v Domečku. Musím říci, že u všech dětí, které navštěvovaly
kroužek pravidelně, je na konci školního roku vidět velký
pokrok. Vyvrcholením našeho snažení byla účast na turnaji
šachových kroužků v Opavě, který se konal 11. dubna a kterého se z naší školy zúčastnili 4 stateční chlapci. Turnaje
s účastnilo celkem 39 dětí, hrálo se na 9 kol a každý hráč
měl v jednotlivé partii na rozmyšlenou 10 minut. Všechny
děti hrály společný turnaj, ale jednotlivé věkové kategorie,
Krajská soutěž „C“ MKŠS 2018/2019
– konečná tabulka
Poř. Družstvo
Body Skóre

Partie

1

ŠKTP Hrab
Hrabyně
ně

27

51 5
51,5

36

2

ŠK TJ Dolní Benešov B

23

47,5

30

3

ŠO Jiskra Rýmařov

18

44,5

33

4

ŠK Orel Opava A

15

42,5

27

5

TJ Lokomotiva Krnov

13

41

27

6

ŠK Orel Opava B

13

40

25

7

TJ Ludgeřovice

13

36

24

8

Slezan Opava C

11

39

22

9

SK Kravaře
ŠK Pogo
Budišov n. Bud. A

10

36

19

10

34,5

21

TJ Velká Polom

4

27,5

10

10
11

které byly tři, se vyhlašovaly zvlášť. V ostré konkurenci
účastníků zejména z opavských škol se naši rozhodně neztratili. V kategorii I. - II. třída hrál Aleš Bečica, který získal
4,5 bodu a ve své kategorii se umístil na skvělém 2. místě! Ve stejné kategorii hrál i Samuel Schilder, který vydoloval 2,5 bodu. V kategorii III. – V. třída hráli Tomáš Horák
(4 body) a Lukáš Bečica (3 body). Turnaj byl skvělou ukázkou toho, že šachy jsou stále velmi populární a i s na pohled
ne příliš akční zábavou se dají zažít zajímavé věci.
Celý projekt, v rámci kterého se kroužek koná, je naplánován na 3 roky, takže ještě 2 školní roky určitě poběží.
V měsíci září v družině opět proběhne nábor nových zájemců, takže pokud bude někdo chtít přihlásit své ratolesti
do šachu, bude mít možnost.
Za ŠK Pogo Budišov Slavomír Jaššo

Jakub na 1. ročníku Mezinárodního turnaje fanoušků
ledního hokeje v Brně
Ve dnech 11. a 12. května 2019 se konal v Brně 1. ročník
Mezinárodního turnaje fanoušků v ledním hokeji. Turnaj fanoušků není jen sportovní událostí, má i společenský přesah.
Stejně jako v předchozích turnajích bude nedílnou součástí
turnaje charitativní sbírka. V letošním roce byla sbírka věnována Jakubovi. Jakub byl hlavním hostem mezinárodního
turnaje, jako věrný fanoušek Komety Brno. Pokud může, nevynechá jediný zápas Komety. Je to komeťák srdcem i duší.
Miluje hokej, a hlavně je to velký bojovník. Proto se organizátoři rozhodli Jakubovi pomoci. Slavnostní buly před utkáním Fan Klub Kometa Brno - repre tým ČR neslyšících hodil

Jakub. Pro našeho velkého bojovníka to byl krásný zážitek.
Prvního ročníku mezinárodního turnaje fanoušků se zúčastnilo pět týmů: domácí Fan Klub Kometa Brno, Fan Klub Mladá
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Boleslav, národní tým ČR neslyšících, Ukrajina, HIJS HOKIJ
Holandsko. V sobotu se v Kometa Pubu konal charitativní večer, kde byl Kubíkovi předán dres s logem turnaje, přítomným
a Kubíkovi zazpíval brněnský zpěvák Neny.
V neděli pokračoval turnaj fanklubů zápasy o umístění. Kubíkovi
byl předán zástupci reprezentace neslyšících reprezentační dres
s podpisy všech hráčů. Před začátkem ﬁnálového utkání Fan Klub

Mladá Boleslav – Ukrajina hodil Kubík slavnostní buly. Po skončení turnaje předal Kubík prvním třem mužstvům věcné ceny.
Poděkování patří pořadatelům turnaje fanklubu Komety Brno
v čele s Frantou Smutným, Nadačnímu fondu Modrý hroch
a také všem mužstvům, která se tohoto turnaje zúčastnila. Hlavním mediálním partnerem 1. ročníku mezinárodního turnaje fanoušků bylo rádio Krokodýl.
Pavel Bačkovský

Velikonoční jarmark
V pátek 12. dubna se v prostorách kulturního domu konal velikonoční jarmark, a to ve vzájemné spolupráci KRPŠ, SVČ,
základní školy, dětského domova a několik dalších místních
řemeslníků, kteří nabídli k prodeji své vlastní výrobky. Mažoretky z mateřské školy přispěly svým roztomilým vystoupením

a jako vždy udělaly všem návštěvníkům radost. Žáci základní
školy spolu se zaměstnanci školní jídelny přichystali drobné
občerstvení. A domů už si všichni odnášeli příjemnou jarní
atmosféru, doplněnou krásnými výrobky dětí.
Za KRPŠ Kamila Kohoutková

27. ročník výšlapu údolími Budišovky a Odry
V sobotu 4. 5. 2019 se uskutečnil 27. ročník turistické akce
„výšlap údolím Budišovky a Odry k Panně Marii ve Skále“.
Za krásného slunečného počasí vyrazilo z náměstí Republiky
59 účastníků tradiční turistické akce – z toho 12 cykloturistů
a 47 turistů. Na startu byl všem startujícím předán lístek do
tomboly, která se losuje každoročně v cíli. Dětem byla předána
malá sladkost. V polovině trati byla přestávka na občerstvení,
opékání párků a odpočinek hlavně pro malé sportovce. Poděkování patří rodině Milana Baroně za přípravu ohniště a posezení.
Do cíle dorazili všichni turisté zdraví a v dobré pohodové náladě. Krásným zážitkem byl dojezd do cíle na kole malé Terezky
Metelkové z Budišova n.Bud., která celou trasu cca 17 km pro-
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jela v pohodě a s krásným úsměvem. V cíli byla losována opět
bohatá tombola, dětem byl předán balíček sladkostí a upomínkové předměty. Nejstarší účastník pan Škrobánek František
z Budišova nad Budišovkou a nejvzdálenější účastník pan
Vogelmut Petr z Lažánek (okr. Blansko) obdrželi upomínkový
dárek. Pořadatelé děkují všem zúčastněným turistům z Budi-

šova nad Budišovkou, Dvorců, Klimkovic, Lažánek, Šebrova
(okr. Blansko), Svatoňovic, Čermné ve Sl., sponzorům, kteří se
podílejí na tradiční sportovní akci pro malé a velké sportovce.
V cíli byl krásný pohled na rozesmáté a spokojené děti. Všichni se těší na 28. ročník v roce 2020. Sportu zdar!
Pavel Bačkovský st., pořadatel

Do akce „Ukliďme Česko“ se zapojila také Komunita BnB
V měsíci dubnu se „Komunita BnB“, která vznikla v rámci
projektu Centra inkluze Most k porozumění, aktivně zapojila
do akce „Ukliďme Česko“. Do úklidu Budišova se zapojili
členové komunity v celkovém počtu 28 obyvatel. Další členové komunity společně s dětmi se zúčastnili následného posezení a fotbalového utkaní, které proběhlo na tzv. „Kluzáku“.
Úklid probíhal ve třech lokalitách, na ulici Berounská, Pivovarská a také na hřišti „Kluzák“, které se nachází v blízkosti
Dětského domova. Cílem snažení Komunity je, aby „Kluzák“
sloužil lidem jako odpočinkový areál s amatérským fotbalovým hřištěm. Úklidem tohoto prostoru jsme tedy zahájili práci
na celkové úpravě a údržbě „Kluzáku“. Členové komunity
tento prostor společnými silami vyčistili, vysekali starou trávu
a opravili rozbité fotbalové branky. Po ukončení samotného
úklidu jsme na „Kluzáku“ uspořádali fotbalové klání mužstev
všech věkových kategorií. Po celou dobu akce hořel táborák,
kde si obyvatelé mohli opéct buřta nebo jen tak posedět u ohně
a přátelsky si popovídat a zazpívat. Akce byla velmi zdařilá
a celkem i s dětmi se akce zúčastnilo 50-60 obyvatel.
V průběhu měsíce dubna proběhlo také velikonoční tvoření s Komunitou, které se konalo v prostorách Střediska volného času. Děti si společně s rodiči namalovali velikonoční
vajíčka a starší z dětí se za pomoci zástupkyně ředitele SVČ
M. Tošovské naučili plést velikonoční pomlázku. Nakonec si
všichni odnesli domů nejen velikonoční výzdobu, ale také velikonoční atmosféru.

Komunita BnB nadále vyvíjí snahu o zvelebení prostor na ulici
Berounská, kdy obyvatelé připravují projekt „Berounské hřiště“. Toto hřiště vznikne v bezprostřední blízkosti domů a mělo
by zde být zbudováno společné posezení a herní prvky pro děti
jako jsou houpačky, pískoviště apod. Nebudou zde chybět ani
osazené květináče, které si obyvatelé chtějí vyrobit z recyklovatelných materiálů. Obyvatelé tak chtějí zajistit, aby jejich děti
měly možnost trávit volný čas hrou a ne pobíháním po ulici.
Rádi bychom prostřednictvím Zpravodaje poděkovali vedení
města Budišov nad Budišovkou za možnost využívat prostory
bývalého „Kluzáku“. Poděkování patří také všem obyvatelům,
kteří se podílejí na realizaci komunitní práce v Budišově nad
Budišovkou. Díky za jejich nadšení, výdrž a snahu udělat nejen
něco pro sebe, ale i pro ty druhé.
Na realizaci komunitní práce v Budišově nad Budišovkou se
aktivně podílí především komunitní pracovnice Centra inkluze o.p.s. Jarka Lišťáková, která je „hnacím motorem“ všeho
tohoto dění. Poděkování patří tedy také jí. A pokud byste měli
jakýkoliv nápad, či se chtěli podílet na společných akcích, neváhejte nás kontaktovat.Jaroslava Lišťáková/Lucie Stanjurová
Centrum inkluze o. p. s.
Projekt je financován z prostředků Evropských sociálních
fondů prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR.
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0008945

V Budišově od září funguje
Centrum finanční a právní podpory FAJTA
V září loňského roku zahájilo Centrum inkluze na Vítkovsku
realizaci projektu OPZ Most k porozumění,
í jehož hlavním cílem je vytvořit komplexní systém podpory sociálně znevýhodněných osob a osob ohrožených sociálním vyloučením a snížit
dopad sociálního a kulturního znevýhodnění na rodiny a jednotlivce v regionu.

Jednou z klíčových aktivit projektu je fungování tzv. Centra ﬁnanční a právní podpory FAJTA v Budišově nad
Budišovkou. Cílem Centra je přispět ke zvyšování kompetencí
a zmocňování cílové skupiny zejména v oblasti dluhové, ﬁnanční a právní gramotnosti. Jednotlivci a rodiny jsou podporováni v efektivním hospodaření včetně ﬁnančního plánování.
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Část aktivit je přímo zaměřena na aktivní řešení zadluženosti,
řešení půjček a exekucí, včetně zpracování insolvenčních návrhů. V souvislosti s řešením insolvenčních návrhů právě připravujeme žádost o akreditaci pro poskytování služeb v oblasti
oddlužení u Ministerstva vnitra.
Centrum ﬁnanční a právní podpory FAJTA za dobu svého působení pomohlo již řadě klientů. Za zmínění jistě stojí případ naší klientky, která dlužila společnosti Proﬁ Credit přibližně 60 000 Kč.
Díky nepřízni osudu nemohla splácet, a tak na ni byla nařízená
exekuce, která se vyšplhala na více než 280 000 Kč. Klientce jsme
tuto protiprávní exekuci nejen zastavili, ale zároveň bylo nařízeno,
že Proﬁ Credit musí zaplatit náklady exekuce.
Jak poznat exekuci, kterou je možné zastavit?

Pokud na exekučním příkazu objevíte spojení „rozhodčí nález“
nebo „rozhodce“, je zde poměrně velká šance, že taková exekuce je protiprávní, a bude ji možné zastavit.
Centrum ﬁnanční a právní podpory FAJTA najdete na adrese: Partyzánská 229, Budišov nad Budišovkou (v 1. patře)
a otevírací doba Centra je: PO, ÚT: 8:00 – 12:00 a ST: 12:30
– 16:00.
Lucie Stanjurová
Projekt je financován z prostředků Evropských sociálních
fondů prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR.
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0008945

ZAJÍMAVOSTI ZE SOUČASNOSTI A HISTORIE

V hale LABORTECHU padaly světové rekordy
V hale společnosti LABORTECH s.r.o. se dne 13. 5. 2019
podařilo známému silákovi René Richterovi přezdívanému
také jako „Golem“ pokořit hned
několik světových rekordů v jediný den.
Bylo tomu na den 5 let od úmrtí
Réného otce, kdy se známý silák
pokusil o překonání hned 5 světových rekordů v jediný den. Kvůli
mírnému sklonu podlahy v hale ﬁrmy z toho byly nakonec rekordy tři.
Golem v úvodu samotné akce avizoval, že: „Dneska to bude o skusu!“ V samotné síle skusu dosahuje
tento borec, dle zjištění Staley´s Super Humans, větší síly než
aligátor! Po uvedení do provozní
teploty a přípravy všech svalů se
tedy Golem pustil do nadlidských
výkonů!
Prvním světovým rekordem se mohl
Golem pyšnit, když za 51:13 sekund
se mu podařilo v ústech uzvednout
pět metrových betonových obrubníků, každý o váze 82 kilogramu. Jeho
trenér Jiří Týn do nich následně,
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v Golemových ústech, bušil kladivem. Podařilo se mu rozlomit
4 obrubníky, což vedlo k světovému rekordu číslo 1.
Druhý světový rekord padl v budišovské hale při rozhryzání pěti
dvoueurových mincí, a to za pouhých 56:20 sekundy. Borec vnímající své schopnosti jako „dar od
Boha“ a jež je zároveň šéf kuchařem
v Relax pensionu v Podlesí, oddělil
od mincí jejich vnější prstenec od
vnitřní výplně. Světový rekord číslo
2 je na světě!
V posledním rekordu Golem
doslova jako trhací stroj rozškubal svými zuby 30 pivních
plechovek, a to pod hranicí
1 minuty. Během 56 sekund mohli
přihlížející fanoušci sledovat padající kusy hliníku na podlahu.
Bohužel se díky nerovnosti podlahy
nerealizovalo tahání patnáctitunového kamionu v zubech v délce pěti
metrů, tak alespoň v rámci tréninku
a pro pobavení fanoušků René s kamionem pohnul alespoň o kousek.
Bc. Václav Alt
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Jak napustit bazén a vyhnout se sousedským sporům.
Existuje rychlé a pohodlné řešení!
170 domácností v regionu si
loni nechalo dovézt vodu do
bazénu cisternou vodárenské
společnosti. Místo omezování
sousedů zvolili rychlejší a efektivnější cestu.
Zahradní bazén je možné napouštět zdlouhavě z veřejné vodovodní sítě s rizikem řady nepříjemností,
nebo zvolit pohodlnější a výhodnější cestu v podobě
dovozu vody do bazénu cisternou Severomoravských
vodovodů a kanalizací Ostrava. Proces bude výrazně
rychlejší a nedotkne se negativně okolních odběratelů. Vodárenská společnost zjednodušila a zpřehlednila cenovou politiku této služby – kromě bezplatné
zákaznické linky je také možné využít jednoduchý
poptávkový formulář na internetových stránkách
www.smvak.cz. Opatrnost je na místě také v případě napouštění bazénu ze studny. Je vhodné si nechat
provést laboratorní rozbor, zda je voda k danému
použití vhodná a nepředstavuje zdravotní riziko.
Česká republika je premiantem z hlediska počtu bazénu
na počet obyvatel. Teplejší počasí v uplynulých letech
navíc vedlo k tomu, že lidé touží relaxovat u svých bazénů
o několik týdnů dříve, než to bylo obvyklé v minulosti.
Bazénů u domů v našich městech a vesnicích s rozšiřující

běru 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.
„Existuje ale elegantnější, rychlejší a pohodlnější řešení. Když si lidé nechají dovézt vodu do bazénu cisternou, vyhnou se nepříjemnostem, které by mohly nastat.
Budou mít navíc jistotu, že nebudou nijak omezovat své
sousedy – předejdou tím případným sousedským sporům. V loňském roce jsme ke spokojenosti našich odběratelů napustili více než sto šedesát bazénů. Meziročně
počet lidí, kteří volí toto praktičtější řešení, výrazně
vzrostl,“ vysvětluje Koníř.
Nejaktivnější byli v tomto ohledu obyvatelé Opavska, naopak nejmenší zájem o tuto službu projevili lidé na Novojičínsku. Majitelé bazénu na Frýdecko-Místecku a Karvinsku si shodně nechali navézt vodu do více než 40 bazénů.

se zástavbou
á
b do
d krajiny
k ji stále
ál přibývá.
řibý á To
T platí
l í i pro moravskoslezský region, kde ve většině případů klesá počet
obyvatel větších sídel, naopak roste počet lidí, kteří směřují blíž k přírodě do menších obcí, kde staví své domy.
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 prostřednictvím přípojky bazén ve stejný čas, a lidé ho chtějí mít
navíc napuštěný co nejrychleji. Při náhlém zvýšení od-
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Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny 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 objemem bazénu. V případě, že je možné bazén navézt jednou cisternou, činí cena do vzdálenosti deseti
kilometrů 1165 korun.
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 vhod-

ná. Obrátit se je možné například na laboratoře společnosti
Aqualia infraestacturas inženýring (www.ai-inzenyring.cz).
„Kromě základních chemických ukazatelů, jako jsou
hodnota pH nebo tvrdost vody doporučujeme sledovat
i bakteriální znečištění, které by mohlo být příčinou nepříjemných kožních či zažívacích problémů. V případě
vyšší tvrdosti vody také dochází k reakci s prostředky
k dezinfekci vody a mohou se vysrážet některé kovy. To
má za následek nejen tvorbu vodního kamene a povlaků na stěnách bazénů, ale třeba i nevzhlednou barvu
vody,“ říká vedoucí laboratoří společnosti Aqualia infraestructuras inženýring Pavla Veselá.
Mgr. Marek Síbrt,mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Kdysi a dnes

Ceník inzerce
Cena
Zveřejnění kulturních, společenských
a sportovních akcí v rozsahu: název
akce, termín, místo, čas, pořadatel,

Zdarma

kontakt na pořadatele
(nevztahuje se na akce konané
v rámci předvolebních kampaní)
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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