BUDI ŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, stojíme na počátku dvacátého roku
třetího milénia, kdy máme za sebou 30 let života ve svobodné, demokratické zemi. Rok 2020 má na konci nulu
a ta je brána jako počátek něčeho nového: roku, který
Název akce

bude i z pohledu města úspěšný, a věřím, že využijeme
příležitostí, které se nabízí. V tabulce si pro připomenutí
zrekapitulujeme loňské investice.
Celkové
náklady Kč

Stav

Výše
dotace

Podíl města v Kč

1.

Rekonstrukce chodníků ul. Realizovala ﬁrma ROSIS,
1,68 mil.
Bezručova a Mírových letnic
dotace z MSK proplacena

0,4 mil.

1,28 mil.

2.

Vytvoření malé lokální distribuční sítě pro distribuci tepla
a elektřiny s prvky SMART
GRID

3,75 mil

1,3 mil.

3.

Stavební úpravy ploch Halaš- Realizovala ﬁrma KARETA,
kova nám. a nám. Republiky probíhá kontrola IROP celé 10 mil.
v Budišově nad Bud. – I. etapa akce

2 mil.

10 mil. ﬁnancováno z investičního
úvěrového rámce

4.

Realizovala ﬁrma VZS
Rekonstrukce vodní nádrže
Rychtář, dotace z MZe pro- 2,5 mil.
v Guntramovicích
placena

1,8 mil.

0,7 mil.

5.

Realizovala ﬁrma VZS
Rekonstrukce rybníka V Parku
Rychtář, dotace z MZe pro- 3,4 mil.
(koupaliště)
placena

2 mil.

1,4 mil.

6.

Zahrada učitelka

Realizovala
paní
Šamárková, dotace z MŽP 576 000,proplacena

489 000,-

87 000,-

7.

40. Budišovské Letnice

Žadatelem o dotaci SVČ,
800 000,dotace z MSK proplacena

250 000,-

Hrazeno z rozpočtu SVČ a ze
vstupného, sponzoringu

8.

Pořízení rozmítací pily

Rozmítací pila v provozu,
1,2 mil.
dotace se SZIF proplacena

600 000,-

600 000,-

9.

Cyklo-boxy s mobiliářem

Dotace z MSK

400 000,-

240 000,-

160 000,-

10.

Rekonstrukce sociálního zaří- Dotace z MSK proplacena,
400 000,zení v Autokempu
realizovaly TS Budišov

240 000,-

160 000,-

2,4 mil.

0,-

Na
ﬁnancování
použit úvěr

1,038 mil.

0,-

Financováno z investičního úvěrového rámce

11. Rekonstrukce kotelen B3, B5

12.

Realizovala ﬁrma NWT,
žadatelem o dotaci byl Te5,04 mil.
Sport, dotace ze SFŽP proplacena

Realizoval TeSport

Rekonstrukce chodníků na ul.
Realizovala ﬁrma ROSIS
Berounská

Výše investic činila 29,5 mil. korun, získané dotace
činily 11, 8 mil, podíl města 17, 7 mil. z toho bylo
11 mil. hrazeno z investičního úvěrového rámce.
Přebytek z hospodaření roku 2019 činí 3,72 mil.
Čísla jsou to pěkná, samozřejmě bez zapojení úvěru
na náměstí by to nešlo. Pozitivní je, že dotace jsou
v 90 % případů proplacené, děkuji všem za zdárnou
přípravu, realizaci a vyúčtování těchto investičních
akcí. Potvrdilo se, že když máte připraveny kvalitní
projekty včetně stavebních povolení, můžete v případě
vyhlášení výzvy podávat žádosti o dotace, protože bez
nich to bohužel nejde. Samozřejmě bez schopných lidí
okolo nás by to nešlo.
Nyní se již budu věnovat přítomnosti a budoucnosti. Ne-
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bylo zvykem, že hned z kraje roku rozjíždíme 3 velké investiční projekty. Na konci roku zahájila ﬁrma MILIMEX
z Ostravy stavební práce na přístavbě budovy Mateřské
školy. Měli by vše dokončit do konce letošního listopadu,
což je šibeniční termín.
Na konci ledna jsme předali staveniště pro akci s názvem Centrum volnočasových aktivit při SVČ.
Stavbu bude realizovat ﬁrma FENBAU, která podala
nejnižší nabídku ve výši 5,4 mil., přičemž rozpočtová
cena byla 8,8 mil., tudíž to ﬁrma vysoutěžila za neskutečných 62 % ceny. Firma nám zdůvodnila mimořádně
nízké ceny a výsledek výběrového řízení rada tedy potvrdila. Zde je výše dotace z Moravskoslezského kraje
3 mil. Čerpáme z dotačního titulu určeného pro postižené
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oblasti Osoblažsko a Vítkovsko a jsme rádi, že na nás
tímto způsobem vedení MSK také myslí. Asi bychom byli
raději, kdybychom nebyli „postiženou“ oblastí, ale co už,
nějak se s tím popereme, žije tu plno šikovných lidí, srdcařů.
Tou třetí větší akcí je stavba Rozhledna Kopřivná, která je
součásti velkého dotačního projektu s celkovými náklady
1 mil. eur s názvem „Silesianka“ – stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia.
Z pěti partnerů a žadatelů má Budišov 38% podíl na
celkovém rozpočtu. Do veřejné zakázky se nám přihlásili 2 uchazeči a nejnižší nabídku podala ﬁrma Femont Opava za 9,1 mil. Kč bez daně, což je 108 %
předpokládané ceny. Druhým uchazečem byla ﬁrma
VZS Rychtář společně s místní ﬁrmou pana Černína,
bohužel jejich nabídka byla výrazně vyšší. Stavební práce začnou na jaře a do listopadu by mělo být vše hotovo. Částka je vyšší než 100 %, ale to je prostě realita.
Během dvou let se výrazně zvedla cena práce a také železa. Předpokládaná výše dotace bude až 9 mil. korun.
Bude záležet na kurzu eura ke koruně v době vyúčtování
a také nakolik se nám podaří úspory z jiných kapitol přesunout do navýšené ceny stavby. Silesianka bude ucelený turistický produkt, který bude nabízet 36 rozhleden
a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia. Budišovská
a Těchanovická rozhledna reprezentují oblast Krajiny
břidlice a obě Oderské rozhledny v těsné blízkosti otevírají oblast Moravské brány. Silesia = latinsky Slezsko,
všichni víme, že ale Budišov leží na Moravě, přesto je
Budišov členem Euroregionu Silesia se sídlem v Opavě,
kde můžeme hrát důstojnou roli. V Euroregionu Praděd
se sídlem v Krnově bychom hráli s bídou druhé či třetí
housle.
Všechny tyto stavební akce teprve zahajujeme, budeme
vás blíže seznamovat s postupem prací. To se týká i ﬁnancí, kdy je těžké předjímat vícepráce či méněpráce na
stavbách za 35 mil. korun. A to zdaleka nejsou všechny
investice, které nás letos budou čekat. Pod tíhou těchto fakt a čísel musíme občanům vzkázat, že pro letošek
budou veškeré zbytné výdaje omezeny či přesunuty na
další rok. Stále jsme strašeni krizí, která již některé oblasti průmyslu postihla. Rozpočet města je hlavně tvořen
z daňových příjmů státního rozpočtu, takže musíme být

obezřetní. Na druhou stranu po roce 2020 končí dotační programové období, přijdou plané roky, kdy nebudou
vyhlašovány dotační výzvy, proto je potřeba využít všech
příležitostí, které nyní máme. Investice do energetických úspor, školství, infrastruktury, rozvoje cestovního
ruchu a životního prostředí jsou ty stěžejní, to mi jistě
dáte za pravdu. Ale investice nejsou všechno, jistě náš
čeká mnoho krásných společenských, kulturních a sportovních akcí, které by se neudály bez zapálených lidí,
kterým není dění v Budišově a okolí lhostejné. V této
činnosti vám mohu jménem radních a zastupitelů podporu slíbit.
Areál dřevařských závodů je již prodán soukromému
majiteli. Město sice připravovalo projekt na regeneraci
brownﬁeldu, ale mezitím se našel zájemce o koupi. Podle nového majitele budou nyní následovat zabezpečovací práce, tak aby se areál uzavřel a úklid venkovních
ploch. V budoucnu zde chtějí noví majitelé vyrábět umělecké předměty ze skla, hlíny, kovu. Nebude to tedy žádná těžká výroba a dlužno dodat, že to asi nepůjde rychle.
Chtěl bych tímto moc a moc poděkovat paní Mgr. Natálii
Jaššové za roční práci v radě města. Na základě svého
rozhodnutí se rozhodla rezignovat na post radní města
na konci loňského roku. Důvodem bylo pracovní vytížení
s tím, že by se na jednání rady města nemohla poctivě připravit, jak by si přála. Samozřejmě její rozhodnutí
respektuji a vážím si její práce pro město, která samozřejmě nekončí. Je šikovnou ředitelkou školy, členkou
redakční rady, zastupitelkou města, hraje na svatebních
obřadech, pravidelně také na mších. Když k tomu připočteme rodinu s malými dětmi, tak je toho na jednoho
opravdu hodně. Její místo v radě města zaujal pan Vladan Dušek, jehož dlouholeté zkušenosti z podnikání, vedení ﬁrmy jsou pro naše rozhodování přínosem. Oběma
patří dík za ochotu udělat něco pro město.
Na konci února pořádá město společně s Linasetem 5.
reprezentační ples, kdy se těšíme na setkání s vámi.
Předpokládám, že jste do nového roku vykročili tou
správnou nohou a rok se dvěma magickými dvacítkami
v letopočtu splní vaše přání a očekávání. Hodně štěstí.
Patrik Schramm,
starosta města

Plán investičních akcí pro rok 2020 a výhled na rok 2021
Tak jako každý rok i letos Vám předkládáme seznam největších akcí, které plánujeme realizovat v letošním a příštím
roce.
Název akce

Stav

Celkové
náklady Kč

Výše
dotace

Podíl
města
v Kč

1.

Rozšíření kapacity ma- Poskytnuta dotace z IROP, stavební prá- 22,3 mil. Kč
teřské školy - přístavba ce zahájeny ﬁrmou Milimex v prosinci
2019, dokončení plánováno 12/2020

20,1 mil. Kč

2,2 mil. Kč

2.

Centrum volnočasových Poskytnuta dotace z MSK, stavební 5,4 mil. Kč
aktivit při SVČ
práce zahájeny ﬁrmou Fenbau, dokončení plánováno 01/2021

3 mil. Kč

2,4 mil. Kč

3.

Rozhledna Kopřivná

9 mil. Kč

2,1 mil. Kč

Poskytnuta dotace z CZ-PL přeshranič- 11,1 mil. Kč
ní spolupráce, vysoutěženo – FEMONT
Opava, připraveno k zahájení stavby
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4.

Stavební úpravy by- Poskytnuta dotace z IROP, čeká se na 8,7 mil. Kč
tových domů čp. 659, výběrové řízení, předpokládaný začátek
660, 661, 662, 672, 673 realizace 2Q/2020
– zateplení, fasáda

2,8 mil. Kč

5,9 mil. Kč

5.

Protipovodňová opatře- Poskytnuta dotace z MŽP, realizace je 6,1 mil. Kč
ní - nový digitální roz- možná až do konce roku 2021
hlas

4,3 mil. Kč

1,8 mil. Kč

6.

Rekonstrukce
učeben Poskytnuta dotace z MAS Opavsko, 2 mil. Kč
fyziky, chemie a přírodo- vybrán zhotovitel, realizace zahájena
pisu ZŠ
01/2020

1,9 mil. Kč

100 000,-

7.

Učebna polytechnické- Schválená dotace z MAS Opavsko, re- 1,7 mil. Kč
ho vzdělávání na ZŠ
alizace plánována v průběhu roku 2020

1,6 mil. Kč

100 000,-

8.

Revitalizace
zeleně Podána žádost o dotaci na MAS Opav- 1,8 mil. Kč
v okolí sport. haly a ul. sko, realizace plánována v průběhu
Dukelské
roku 2020

1,08 mil. Kč

720 000,-

9.

Stavební úpravy objek- Podána žádost o dotaci OPŽP (40%), 9,2 mil. Kč
tu ZŠ na nám. Republi- doﬁnancování do výše 90% z programu
ky – zateplení, výměna pro poskytování půjček na kotlíky
oken, fasáda

8,3 mil. Kč

900 000,-

10. Rekonstrukce sociální- Bude podána žádost o dotaci na MAS 900 000,ho zařízení na ZŠ Ha- Opavsko, předpokládaná realizace přes
laškovo nám.
letní prázdniny 2020

720 000,-

180 000,-

11. Naučná stezka k Jezer- V únoru bude podána žádost o 100% 1,0 mil. Kč
nímu dolu
dotaci na MAS Opavsko

1,0 mil. Kč

0,-

12. Rekonstrukce místních Podána žádost o dotaci na MSK
komunikací ul. Bezručova, Mírových letnic - nový
asfalt

400 000,-

1 mil. Kč

13. Volnočasové
hřiště Zpracovává se studie, následně bude 4 mil. Kč
u sportovní haly pro děti podána žádost o dotaci na MSK, realia mládež (inline, skate, zace plánována 2020-2021
workout, streetbasket)

3 mil. Kč

1 mil. Kč

14. Pořízení čelního nakla- Lesy podaly úspěšně žádost o dotaci na 2 mil. Kč
dače
MAS Opavsko, pořízení v průběhu 2020

750 000,-

1,25
Kč

16. Regenerace sídliště I. Podána žádost na Státním fondu roz- 15 mil. Kč
etapa
voje bydlení, předpokládaná realizace
2020-2021

6 mil. Kč

9 mil. Kč

17. Vybudování parkoviště Zpracovává se projektová dokumenta- 1 mil. Kč
u bytových domů na ul. ce, předpokládaná realizace 2021
Mírových letnic

dle možnos- dle možtí dotačních ností dovýzev
tačních výzev

18. Stavební úpravy byt. Bude opětovně podána žádost o dotaci 7,2 mil. Kč
domu na ul. Partyzán- IROPu
ská 278

7,2 mil Kč

0,-

19. Rekonstrukce Národní- O dotaci na pečovatelské byty je stále 22 mil. Kč
ho domu na pečovatel- možno žádat, avšak čeká se na možnost
ské a vstupní byty
další dotace k doﬁnancování zbývajících
vstupních bytů.

5,4 mil. Kč

16,6
Kč

20. Rekonstrukce chodníků Připravuje se projektová dokumentace, 1,5 mil. Kč
na ul. Gen. Svobody
poté bude podána žádost na Státním
fondu dopravní infrastruktury

1,2 mil. Kč

300 000,-

15. Hornický den
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1,4 mil. Kč

mil.

Podána žádost o dotaci MSK, akce by
se měla uskutečnit v září 2020

mil.
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21. Rekonstrukce náměstí Připravena projektová dokumentace, 12 mil Kč.
Republiky
vydáno stavební povolení. Měla by být
připravována výzva na veřejná prostranství, kterou bychom chtěli využít
22. Přístavba garáže k ha- Zpracována projektová dokumentace, 7,8 mil. Kč
sičské zbrojnici včetně vydáno stavební povolení a je podaná
rekonstrukce vnitřních žádost o dotaci na HZS.
prostor

5,5 mil. Kč

23. Vybudování infrastruk- Zpracována projektová dokumentace, 6,6 mil. Kč
tury zasněžování pro čeká se na stavební povolení. Vypracoskiareál Guntramovice vána studie a ekonomický plán. Zpracovává se PD na novou trafostanici.

čeká se na 6,6 mil. Kč
vhodnou
výzvu

24. Stavební úpravy objek- Dokončuje se projektová dokumentace 15 mil.
tu č. p. 153 na školní na přestavbu domu na budovu pro podružinu
třeby ZŠ – školní družina, učebny.

dle možnos- dle možtí dotačních ností dovýzev
tačních výzev

25. Rekonstrukce školní tě- V plánu je kompletní rekonstrukce podla- dle rozpočtu
locvičny v budově ZŠ
hy, nářaďovny, soc. zázemí, šaten a kabinetu. V lednu 2021 chceme podávat žádost na MMR.

až 70%

Projektů máme opět nachystáno více než dost, i když
už teď víme, že ne na všechny uvedené projekty se letos dostane. Přece jen rozpočet města není neomezený
a určitě nechceme do budoucna navyšovat úvěrové za-

2,3 mil. Kč

tížení města. Co můžeme říci jistě je, že v letošním roce
se určitě nudit nebudeme a nezbývá než doufat, že se
vše zdárně povede.
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 18. listopadu 2019
(přítomno všech 5 členů rady města,
další přítomní: MěÚ - Ing. Hana Dlouhá, vedoucí FIN a SPR
odboru,Miroslava Zatloukalová, referent FIN a SPR odboru,
Bc. Gabriela Roháčová,DiS., vedoucí odboru BHSŽPVÚP,
jednání řídil starosta města Ing. Patrik Schramm)
 schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemku z majetku města:
o Katastrální území Podlesí nad Odrou:
parcela č. 50/1 ost. plocha o výměře 800 m2;
 doporučuje zastupitelstvu města schválení rozšíření
svěřeného majetku ve stávající Zřizovací listině Technických služeb města Budišov nad Budišovkou, p. o.
v pořizovací ceně 349 999,99 Kč dle přiložené inventární karty majetku;
 schvaluje darovací smlouvu mezi obecně prospěšnou společností Centrum Inkluze o.p.s. Klokočov
a Městem Budišov nad Budišovkou, jejímž předmětem je věcný dar dle přiloženého materiálu a pověřuje
podpisem darovací smlouvy;
 doporučuje zastupitelstvu města schválení rozšíření svěřeného majetku ve stávající Zřizovací listině Základní školy Budišov nad Budišovkou, okres
Opava, p. o. o majetek pořízený v rámci realizace
projektu Inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku v celkové výši 134 897,60 Kč, uvedený v příloze tohoto
usnesení;

 doporučuje zastupitelstvu města schválení rozšíření
svěřeného majetku ve stávající Zřizovací listině Mateřské školy Budišov nad Budišovkou, okres Opava, p. o.
o majetek pořízený v rámci realizace projektu Inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku v celkové výši 86 578,68
Kč, uvedený v příloze tohoto usnesení;
 schvaluje přiložený Plán inventur v rámci inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2019 pro město
Budišov nad Budišovkou a pověřuje starostu města
podpisem dokumentů vyplývajících z Plánu inventur
dle předchozího bodu usnesení;
 ukládá ředitelům příspěvkových organizací realizovat inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2019
v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními
předpisy;
 ukládá ředitelům příspěvkových organizací předložit ﬁnančnímu a správnímu odboru výsledky provedené inventarizace majetku a závazků, vč. inventurních soupisů
k 31. 12. 2019 v termínu do 9. 3. 2020;
 ukládá ﬁnančnímu a správnímu odboru města předložit radě města výsledky provedené inventarizace
majetku a závazků k 31. 12. 2019 za město a příspěvkové organizace v termínu do 30. 4. 2020;
 schvaluje výsledek hospodaření Města Budišov nad
Budišovkou a jednotlivých zřízených příspěvkových
organizací (MŠ, ZŠ, SVČ, TS, ND) k 30. 9. 2019;
 bere na vědomí výsledek hospodaření obchodních
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společností Lesy Budišov nad Budišovkou, s.r.o. a TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o. k 30. 9. 2019;
schvaluje plán nákladů a výnosů na rok 2020 příspěvkových organizací Města Budišov nad Budišovkou (MŠ, ZŠ, SVČ a ND), dle přiloženého materiálu;
bere na vědomí plán nákladů a výnosů společnosti
Lesy Budišov nad Budišovku, s.r.o. na rok 2020;
doporučuje zastupitelstvu města schválení zvýšení závazných ukazatelů na rok 2019 o 500 000 Kč,
výsledný závazný ukazatel na rok 2018 je ve výši
9 000 000 Kč;
doporučuje zastupitelstvu města schválení zvýšení závazných ukazatelů na rok 2019 o 112 000 Kč,
výsledný závazný ukazatel na rok 2018 je ve výši
3 455 000 Kč;
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 50 pro rok 2019
ve výši 94 097 Kč
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4122 – Neinv. přijaté transf. od krajů
+ 94 097 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
3639 – 5336 – Neinv. transfery zřízených přísp. org.
+ 94 097 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 51 pro rok 2019
ve výši 6 208 84 Kč
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4216 – Ostat. invest. přijaté transfery ze SR
+ 5 719 000 Kč
0000 – 4213 – Investiční přijaté transfery ze SFŽP
+ 489 841 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby (stavebnictví)
+ 1 000 000 Kč
2212 – 6121 – Budovy, haly a stavby (MK)
+ 1 000 000 Kč
3631 – 5171 – Opravy a udržování
+ 40 000 Kč
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva + 4 168 841
Kč
schvaluje smlouvu o dodávce elektrické energie a její
přefakturaci s obchodní ﬁrmou TeSport Budišov nad
Budišovkou, s.r.o. dle přiloženého materiálu a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
bere na vědomí smlouvy o dodávce elektrické energie a její přefakturaci uzavřené mezi obchodní ﬁrmou
TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o. a odběrateli
Základní školou Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace a Střediskem volného
času Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace dle přiloženého materiálu;
schvaluje přerušení provozu Mateřské školy Budišov nad Budišovkou v době vánočních prázdnin
23. 12. 2019 – 3. 1. 2020;
schvaluje Výroční zprávu o činnosti Mateřské školy
Budišov nad Budišovkou ve školním roce 2018/2019;
schvaluje přidělení bytu č. 13, I. kategorie, o velikosti 1+KK, Pivovarská 317 v Budišově nad Budišovkou,
panu V. S.;
schvaluje přidělení bytu č. 14, I. kategorie, o velikosti 1+KK, Pivovarská 317 v Budišově nad Budišovkou,
panu L. P.;
schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budi-






















šovkou na pronájem nebytového prostoru na ul. náměstí Republiky č. p. 159, 747 87 Budišov nad Budišovkou;
doporučuje Zastupitelstvu města schválit přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Centrum
volnočasových aktivit při SVČ Budišov n. B.“ ve výši
3 000 000 Kč;
doporučuje Zastupitelstvu města schválit předloženou Koncepci bytové politiky města Budišov nad Budišovkou;
doporučuje zastupitelstvu města vyhlášku č. 2/2019
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu;
bere na vědomí informaci o činnosti spolku Krajina
břidlice, z. s.;
schvaluje odměnu ředitelce ZŠ paní Mgr. Natálii Jaššové, ředitelce MŠ paní Mgr. Simoně Novotné a řediteli
SVČ Bc. Josefovi Poljakovi dle předloženého materiálu;
schvaluje roční odměnu pro jednatele obchodní společnosti Lesy Budišov nad Budišovkou s.r.o., dle předloženého materiálu;
schvaluje roční odměnu pro jednatele obchodní společnosti TeSport Budišov nad Budiš., s.r.o. dle předloženého materiálu;
schvaluje prohlášení o vyslovení souhlasu s umístěním sídla obchodní společnosti KIVA Medical s.r.o., se
sídlem Město Budišov nad Budišovkou, ulice Partyzánská 229, 747 87;
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 52 pro rok 2019
ve výši 100 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva – 100 000 Kč
5512 – 5134 – Prádlo, oděvy, obuv
+ 24 540 Kč
5512 – 5137 – DDHM
+ 34 860 Kč
5512 – 5171 – Opravy a údržba
+ 40 600 Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 53 pro rok 2019
ve výši 20 167 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva – 20 167 Kč
6171 – 5164 – nájemné
+ 20 167 Kč
schvaluje modernizaci kamerového systému dle cenových nabídek.
revokuje usnesení č. 4/16ZM/2019 ve znění:
Rada města Budišov nad Budišovkou schvaluje pacht
pozemku:
o Katastrální území Staré Oldřůvky:
parcela č. 2391 zahrada o výměře 215 m2 panu Ing.
M. B. ½ a panu Ing. L. Š. ½ za pachtovné ve výši
1 Kč/m2;
schvaluje pacht pozemku parc. č. 2391 zahrada
o výměře 215 m2 p. Ing. L. Š. za pachtovné ve výši
1 Kč/m2;
schvaluje úpravu č. 54 rozpočtu města pro rok 2019
ve výdajové části rozpočtu za podmínky schválení závazných ukazatelů na rok 2019 Technickým službám
města Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace zastupitelstvem města dne 27. 11. 2019:
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva – 500 000 Kč
3639 – 5331 – Neinv. transfery zřízeným příspěvk. organizacím
+ 500 000 Kč
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 schvaluje úpravu č. 55 rozpočtu města pro rok 2019
ve výdajové části rozpočtu za podmínky schválení
závazných ukazatelů na rok 2019 Středisku volného
času Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace zastupitelstvem města dne 27. 11. 2019:
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva – 112 000 Kč
3233 – 5331 – Neinv. transfery zřízeným příspěv. organizacím
+ 112 000 Kč
dne 2. prosince 2019
(přítomni 4 členové rady města,
omluvena: Mgr. Ivana Tomandlová,
další přítomní: MěÚ - Ing. Hana Dlouhá, vedoucí finančního a správního odboru, Miroslava Zatloukalová, referent finančního a správního odboru, Monika Tóthová,
referent finančního a správního odboru,
jednání řídil starosta města Ing. Patrik Schramm)
 schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemku parcela č. 2254/1 ostatní plocha – sportoviště
a rekreační plocha o výměře 18 357 m2, k. ú. Budišov
nad Budišovkou z majetku města;
 schvaluje zveřejnění záměru města na pacht pozemku parcela č. 3924 zahrada o výměře 303 m2, katastrální území Budišov nad Budišovkou;
 doporučuje zastupitelstvu města schválení Smlouvy
o zápůjčce ﬁnančních prostředků mezi Městem Budišov nad Budišovku a obchodní společností Lesy
Budišov nad Budišovkou s.r.o., jejímž předmětem je
ﬁnancování nákladů na provoz v roce 2020 ve výši
4 910 000 Kč, dle přiloženého materiálu;
 doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek
č. 6 ke Smlouvě o dotaci na kompenzaci nákladů
závazku veřejné služby, tj. zajištění služeb obecného hospodářského zájmu s obchodní společností
TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o. na ﬁnancování nákladů spojených s provozem sportovní haly
v Budišově nad Budišovkou ve výši 1 000 000 Kč,
dle přiloženého materiálu;
 doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet na
rok 2020 jako schodkový s tím, že ke krytí schodku
budou použity ﬁnanční prostředky z rezervy (zůstatek bankovního účtu) ve výši 4 500 tis. Kč a ﬁnanční prostředky z investičního úvěrového rámce ve výši
4 404,94 tis. Kč po odečtení splátek úvěrů ve výši 2
808 tis. Kč, schodek rozpočtu bude krýt třída 8 ﬁnancování v celkové výši 6 096,94 tis. Kč, výše rozpočtu
v příjmové části činí 104 345,95 tis. Kč, ve výdajové
části 110 442,89 tis. Kč, dle přiloženého materiálu;
 doporučuje schválení závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace na rok 2020 v celkové výši 17
452,8 tis. Kč, dle přiloženého materiálu;
 doporučuje zastupitelstvu města schválit OZV č. 3/2019,
o místním poplatku ze psů ve zjednodušené formě
stanovení místního poplatku pro město a místní části;
 nedoporučuje zastupitelstvu města schválit OZV
č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu;
 doporučuje zastupitelstvu města schválit OZV
č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu v doporučené
sazbě 10 až 15 Kč;
 doporučuje zastupitelstvu města pověřit k provádění
rozpočtových opatření, ve schváleném rozpočtu města na rok 2020, radu města, a to v plném rozsahu;

 schvaluje úpravu č. 56 rozpočtu města pro rok 2019
ve výši 40 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409– 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva – 40 000 Kč
6171– 5163 – Služby telekomunikací
+ 40 000 Kč
 schvaluje poskytnutí návratné ﬁnanční výpomoci p.
M. S. na předﬁnancování výměny kotle na pevná paliva dle předložené Smlouvy a pověřuje starostu města
podpisem této smlouvy o poskytnutí návratné ﬁnanční
výpomoci;
 schvaluje poskytnutí návratné ﬁnanční výpomoci p.
H. M. na předﬁnancování výměny kotle na pevná paliva dle předložené Smlouvy a pověřuje starostu města
podpisem této smlouvy o poskytnutí návratné ﬁnanční
výpomoci;
 schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na zjednodušené podlimitní řízení na akci „Silesianka“ - stezka
rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia
– Rozhledna Kopřivná;
 schvaluje složení komise pro hodnocení nabídek
na veřejnou zakázku „Silesianka“ - stezka rozhleden
a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia – Rozhledna Kopřivná ve složení: Roman Tyl, Patrik Schramm,
Pavel Jílek;
 schvaluje úpravu č. 57 rozpočtu města pro rok 2019
ve výši 100 927 Kč
o v příjmové části rozpočtu
0000-4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
SR
+ 100 927 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
5512 – 5139 – Nákupy materiálu j.n. + 36 009,60 Kč
5512 – 5167 – Služby školení a vzdělávání
+ 25 080 Kč
5512 – 5169 – Nákup služeb j.n.
+ 4 400 Kč
5512 – 5156 – PHM
+ 35 437,40 Kč
 schvaluje úpravu č. 58 rozpočtu města pro rok 2019
ve výši 400 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva + 400 000 Kč
3713 – 6460 – Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu
+ 400 000 Kč
 schvaluje úpravu č. 59 rozpočtu města pro rok 2019
ve výši 279 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
3699 – 5331 – Neinv. příspěvky zřízený PO
– 279 000 Kč
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva + 279 000 Kč
 schvaluje převod zůstatku technického zhodnocení
svěřeného majetku Technickým službám města Budišov nad Budišovkou – rekonstrukce sociálního zařízení v Autokempu Budišov nad Budišovkou v celkové
výši 5 000 Kč;
 doporučuje zastupitelstvu města schválit OZV č.
5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství;
 schvaluje úpravu č. 60 rozpočtu města pro rok 2019
ve výši 119 700 Kč
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4222 – Investiční přijaté transfery od krajů
+ 119 700 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby
+ 119 700 Kč
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dne 18. prosince 2019
(přítomno všech 5 členů rady města,
další přítomní: MěÚ - Ing. Hana Dlouhá, vedoucí FIN
a SPR odboru, BcGabriela Roháčová, DiS., vedoucí odboru BHSŽPVÚP,
jednání řídil starosta města Ing. Patrik Schramm)
 schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IP-12-8025550/2, Budišov nad Budišovkou,
Dukelská, parc. č. 560/46, přípojka, pro oprávněného
ČEZ Distribuce, a.s. spočívající v zajištění práv oprávněného umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy, provádět obnovu, výměnu
a modernizaci, věcným břemenem bude zatížen pozemek parc. č. 3568/8 a 560/3, k.ú. Budišov nad Budišovkou, věcné břemeno se bude zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 2 000 Kč + DPH, rada města
pověřuje starostu města podpisem smlouvy;
 schvaluje příkazní smlouvu č. sml. - Z - M-19 – 583 mezi
Městem Budišov nad Budišovkou a RPA Dotace, s.r.o.
a pověřuje starostu města podpisem příkazní smlouvy;
 schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o pachtu tepelných zařízení a zpětném odběru tepelné energie s obchodní ﬁrmou TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o.
pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 3;
 schvaluje vypracování projektové dokumentace ke
stavebním úpravám bytového domu č. p. 665, 666,
667 dle předložené cenové nabídky;
 schvaluje poskytnutí návratné ﬁnanční výpomoci panu
D. Ď. na předﬁnancování výměny kotle na pevná
paliva dle předložené Smlouvy a pověřuje starostu
města podpisem této smlouvy o poskytnutí návratné
ﬁnanční výpomoci;
 schvaluje výsledek výběrového řízení na stavební
práce v rámci projektu „Centrum volnočasových aktivit
při SVČ Budišov n. B.“ a pověřuje starostu podpisem
smlouvy s vítěznou ﬁrmou FENBAU s.r.o., Gajdošova
59, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 25815458;
 schvaluje vyhlášení výběrového řízení a složení výběrové komise na stavební práce v rámci projektu
„Stavební úpravy bytových domů Budišov nad Budišovkou.“;
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 61 pro rok 2019
ve výši 2 400 000 Kč
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4222 – Investiční přijaté transfery od krajů (ÚZ
+ 2 400 000 Kč
303)
o ve výdajové části rozpočtu
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby (ÚZ 303)
+ 2 400 000 Kč

 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 62 pro rok 2019
ve výši 47 994 Kč
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů
(ÚZ 718)
+ 47 994 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
2169 – 5137 – DDHM (bez ÚZ)
+ 47 994 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 63 pro rok 2019
ve výši 200 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
– 200 000 Kč
3713 – 6460 – Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu
+ 200 000 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 64 pro rok 2019
ve výši 8 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva – 8 000 Kč
6112 – 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezp.a stát.
pol. zam.
+ 5 000 Kč
6112 – 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdrav. pojištění
+ 3 000 Kč
 bere na vědomí rezignaci Mgr. Natálie Jaššové na
post radní města;
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 65 pro rok 2019
ve výši 0,00 Kč (přesuny mezi položkami)
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 1112 – Daň z příjmů fyz. osob placená popl.
+ 30 600 Kč
0000 – 1113 – Daň z příjmů fyz.osob. vybír. Srážkou
+ 152 000 Kč
0000 – 1121 – Daň z příjmů právnických osob
+ 436 000 Kč
0000 – 1511 – Daň z nemovitých věcí + 720 000 Kč
0000 – 4116 – Ost. neinvestiční transfery ze SR
– 1 000 000 Kč
0000 – 4216 – Ostatní investiční přijaté trans. ze SR
– 520 600 Kč
3631 – 2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku
+ 1 000 Kč
3639 – 2131 – Příjmy z pronájmů pozemků
+ 127 000 Kč
6171 – 2111 – Příjmy z poskyt. služeb a výrobků
+ 56 000 Kč
Celkem 0,00 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby
– 851 399 Kč
6171 – 5169 – Nákup ost. služeb j.n.
+ 76 000 Kč
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva + 777 399 Kč
Celkem + 0,00 Kč

Zastupitelstvo 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 nad Budišovkou.
9. zastupitelstvo města konané dne 18. prosince 2019
(přítomno: 13 členů zastupitelstva města,
omluveni: Mgr. Natálie Jaššová, Ing. František Vrchovecký,
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jednání řídil: Ing. Patrik Schramm, starosta města)
 jmenuje předsedu komise pro přípravu návrhu usnesení Mgr. Ivanu Tomandlovou a členy komise pro pří-
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pravu návrhu usnesení - Ing. Rostislav Kyncl a MUDr.
Věra Mikulíková;
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: Ing. R. Kyncl)
jmenuje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Brodského
a MUDr. Zdeňka Flatanovského;
(pro: 12, proti: 0, zdrželo se: 0)
Vladan Dušek se omlouvá za pozdní příchod;
volí členem Rady města Budišov nad Budišovkou
MUDr. Věru Mikulíkovou;
(pro: 6, proti: 0, zdrželi se: MUDr. Z. Flatanovský, MUDr. V. Mikulíková, P. Modelský, R. Pecník,
Bc. J. Poljak, Ing. P. Schramm, D. Sekerková)
usnesení nebylo přijato
volí člena Rady města Budišov nad Budišovkou
Vladana Duška;
(pro:11, proti: 0, zdrželi se: V. Dušek, Ing. R. Kyncl)
schvaluje převod pozemku z majetku města:
o katastrální území Podlesí nad Odrou:
parcela č. 50/1 ost. plocha o výměře 808 m2 p. P. P. za
kupní cenu ve výši 67 Kč/m2, tj 54 136 Kč;
(pro: 13, proti: 0, zdrželo se: 0)
schvaluje rozpočet na rok 2020 jako schodkový s tím,
že výše rozpočtu v příjmové části činí 105 011,85 tis.
Kč, ve výdajové části 110 506,89 tis. Kč, schodek (saldo rozpočtu) ve výši 5 495,04 tis. Kč bude kryt zdroji z minulých let a investičním úvěrovým rámcem po
odečtení splátek úvěrů dle přiloženého návrhu rozpočtu podle druhového třídění;
(pro: 13, proti: 0, zdrželo se: 0)
schvaluje závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2020 v celkové výši 17 452,8 tis. Kč, dle
přiloženého materiálu;
(pro: 13, proti: 0, zdrželo se: 0)
pověřuje radu města k provádění rozpočtových opatření, ve schváleném rozpočtu města na rok 2020 v plném rozsahu;
(pro: 13, proti: 0, zdrželo se: 0)
schvaluje Smlouvu o zápůjčce ﬁnančních prostředků mezi Městem Budišov nad Budišovku












a obchodní společností Lesy Budišov nad Budišovkou s.r.o., jejímž předmětem je ﬁnancování nákladů na provoz v roce 2020 ve výši
4 910 000 Kč, dle přiloženého materiálu a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o zápůjčce;
(pro: 13, proti: 0, zdrželo se: 0)
schvaluje Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dotaci na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby, tj. zajištění
služeb obecného hospodářského zájmu s obchodní
společností TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o. na
ﬁnancování nákladů spojených s provozem sportovní
haly v Budišově nad Budišovkou ve výši 1 000 000 Kč,
dle přiloženého materiálu a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy o poskytnutí dotace;
(pro: 13, proti: 0, zdrželo se: 0)
schvaluje OZV č. 3/2019, o místním poplatku ze psů
dle přiloženého materiálu;
(pro: 13, proti: 0, zdrželo se: 0)
neschvalujeOZV č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu
- varianta A dle přiloženého materiálu;
(pro: 13, proti: 0, zdrželo se: 0)
schvaluje OZV č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu
- varianta B dle přiloženého materiálu;
(pro: 13, proti: 0, zdrželo se: 0)
schvaluje OZV č. 5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle přiloženého materiálu;
(pro: 13, proti: 0, zdrželo se: 0)
bere na vědomí seznam investičních akcí pro rok 2019
– 2021;
(pro: 13, proti: 0, zdrželo se: 0)
schvaluje strategický rozvojový dokument města Budišov nad Budišovkou 2020 – 2022;
(pro: 13, proti: 0, zdrželo se: 0)
schvaluje Výroční zprávu o činnosti Mateřské školy
Budišov nad Budišovkou ve školním roce 2018/2019;
(pro: 13, proti: 0, zdrželo se: 0)
schvaluje Směrnici č 1/2019 pro poskytování ošatného oddávajícím a matrikářce.
(pro: 13, proti: 0, zdrželo se: 0)

Redakční rada
Milí spoluobčané, milí čtenáři našeho zpravodaje,
vítáme Vás u prvního čísla zpravodaje letošního roku. Co nám rok 2020 přinese? To záleží především na nás samotných. Začít zdravě jíst, více sportovat, zhubnout, přestat kouřit, více odpočívat, věnovat se více rodině, méně se
stresovat, naučit se cizí jazyk, najít si novou práci….je toho hodně, co by člověk někdy chtěl. Přejeme Vám odvahu
a sílu plnit si své cíle a sny, ale hlavně Vám přejeme úžasný rok plný krásných zážitků a pohody, pevné zdraví, nadhled, lásku, optimismus a radost ze života.
S přáním všeho dobrého v tomto roce Vaše redakční rada
Vážení čtenáři, jistě víte, že náš zpravodaj vychází již od 80. let minulého století stále za stejnou cenu 5 Kč, přičemž černobílou cyklostylovanou, později „kopírkovou“ verzi v rozsahu cca 8 stan formátu A5 nahradila dnešní cca
32 stránková plně barevná verze. I z tohoto důvodu schválila Rada města zvýšení prodejní ceny Budišovského zpravodaje na 10 Kč. Děkujeme za pochopení a zachování přízně.

Informace o změně obecně závazných vyhlášek
Vážení občané, chtěla bych Vás upozornit na změnu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, který je účinný od 1. 1. 2020. Jelikož mělo město vydanou obecně závaznou vyhlášku (dále OZV), která se odkazovala na tento
zákon, bylo nutné ji změnit. Původní OZV č. 4/2010 o míst-

ních poplatcích byla zrušena a nahradily ji hned 3 nové:
- OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů,
- OZV č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu,
- OZV č. 5/2019 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.
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Novými vyhláškami byly změněny u některých poplatků
sazby nebo naopak osvobození od poplatku. Tyto změny
najdete na stránkách města www.budisov.eu nebo mne

navštivte v budově Městského úřadu, Halaškovo náměstí 2, I. patro, dveře č. 19, ráda zodpovím Vaše dotazy.
Monika Tóthová, odbor finanční a správní

Krajina břidlice
… na Regiontouru v Brně
V loňském roce jsme v BZ č. 5 zmínili založení spolku
KRAJINA BŘIDLICE. Spolek vznikl v listopadu roku 2019
a jeho hlavní náplní je turistická propagace oblasti Nízkého Jeseníku, zejména Oderska, Vítkovska a Budišovska.
Díky ﬁnanční pomoci Moravskoslezského kraje vydal
spolek první propagační materiály a začal Krajinu břidlice prezentovat na veletrzích cestovního ruchu. Prvním
byl veletrh REGIONTOUR v Brně.
Náš stánek měl název Krajina břidlice a těšil se neustále
velkému zájmu. Na rozdíl od stánků, které jen pasivně
nabízely propagační letáky, jsme návštěvníkům ukázali,
jak se u nás štípou břidlicová srdíčka, Tonda Novák byl
neustále v obležení diváků, zájemcům jsme nabídli možnost vyzkoušet si práci s břidlicí na kozových nůžkách,
pohostili je hornickou svačinkou a touto aktivní formou
jsme u turistů vzbuzovali zájem o náš region. Hornická
svačinka z Budišova nad Budišovkou, krásné chleby ve
tvaru srdce upečené pekárnou v Bílčicích, výborná káva
pražírny La Boheme Cafe z Vítkova… Ukázalo se, že
spolupráce funguje a všechna tři města – Odry, Vítkov,
Budišov - mají společný zájem, posunout propagaci našeho regionu zase o stupínek dál.
Nám, obyvatelům Krajiny břidlice to ani nepřijde, břidlici
máme všude, bez povšimnutí procházíme kolem starých
hald v přírodě, protože je vidíme odmala, bereme to jako
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samozřejmé. Břidlice vždy k naší oblasti neodmyslitelně
patřila, je dobře, že nás nyní i spojila. Krajina břidlice se
stává pojmem, oživujeme a přibližujeme staré tradice,
otevírají se staré štoly, to je to, co turisté chtějí. Tím, že
naše oblast je zapomenutá a odlehlá s minimem turistů,
o to jsme přitažlivější a atraktivnější. Z pohledu rozvoje
cestovního ruchu v tomto vidíme velký potenciál. Jsme
však teprve na začátku, čeká nás mnoho další práce:
veletrhy v Praze, Ostravě, Zabrze, Katowicích, Hornický den v Budišově, Odry letos otevírají Flascharův důl,
Budišov se pouští do Naučné stezky okolo Jezerního
dolu, která snad vyvrcholí v budoucnu otevřením samotného zatopeného důlního díla. Teď jen, aby všem to nadšení a elán vydrželo.
Poctou našemu stánku byla návštěva zástupců Moravskoslezského kraje, v čele s panem hejtmanem Ivo Vondrákem a panem náměstkem Janem Krkoškou (oba hnutí ANO). Je podstatné, že o nás ví, hornictví má v kraji
tradici a také to tak na kraji prezentovali, že vedle jejich
výkladní skříně – Dolní oblasti Vítkovice leží hodinu od
Ostravy malebná oblast Krajina břidlice, kterou je potřeba objevovat a podporovat. Hned ze začátku jsme podporu kraje získali, a to je důležité. Proč to všechno děláme? Chceme rozvíjet cestovní ruch, zlepšit image naší
oblasti, aby se o nás více vědělo, aby zde směřovaly
ﬁnance. Nejsme a nebudeme průmyslovou oblastí. Zvý-
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šený počet turistů má jednoznačně pozitivní vliv. Čísla
návštěvnosti stoupají, v letní sezóně jde vidět, jak to tady
ožije díky turistům, kteří zde utrácejí. Příjmy z cestovního
ruchu se např. podílí 7 % na státním rozpočtu. To není

zanedbatelné. Účast na veletrhu byla pro Krajinu břidlice
premiérou, a to velmi úspěšnou. Jen tak dále.
Alena Zemanová a Patrik Schramm,
členové výboru Krajina břidlice, z.s.

… dřevěné kolečko aneb ZIMNÍ BŘIDLICOVÉ ROZJÍMÁNÍ
V sobotu, 14. prosince 2019 v klubu Šatlava v Budišově
nad Budišovkou proběhlo setkání při příležitosti předání nového sbírkového předmětu do Muzea břidlice. Na
akci, organizované městem, spolky Jezerní důl z.s., Scuba SW club potápěčů Třinec z.s. a Krajina břidlice, z. s.
vyslovili aktéři setkání poděkování a předali upomínkové
předměty kolektivu, který zdarma a dobrovolně provedl
záchranu archeologického předmětu.
Kolečko bylo vyzdviženo dne 31. března 2018 z břidlicového podzemního lomu Adama Kunze v katastru
Čermná ve Slezsku. Skupinu českých a slovenských
potápěčů vedl Roman Kudela, podpůrný tým tvořili dobrovolníci jednotlivci a hasiči z SDH Dolní Lomná. Jednalo se o náročnou archeologicko-potápěčskou práci.
Kolečko, které již dříve objevil potápěč Mirek Kaučo
leželo na dně zatopené komory v nejvýše položené
1. etáži. Jeho stáří, už ze samotné pozice nálezu lze odhadovat přibližně na 100 let. Jak složité
bylo restaurování, lze vyčíst ze slov jednoho z potápěčů: „Kolečko se nám doslova rozpadalo v rukou“. Restaurování kolečka provedl Lumír Moučka.
Trvalo více než rok, především z důvodu pomalého vysušování, aby dřevo neztratilo objem. Po té bylo dřevo
chemicky vyplněno a zpevněno. V závěru se na restaurování podílel kolář Aleš Uherka z Bystré u Poličky.
Kolečko nově okoval a doplnil chybějícími dřevěnými
částmi. Následoval převoz na nové místo jeho trvalého
bydliště do Muzea břidlice. Při restaurátorských pracích
byly zjištěny tyto drobné údaje - materiál: konstrukce
a bočnice - buk, dno - jehličnaté řezivo; chybějící části
- nožky, část madla; řezivo bylo řezáno kotoučovými pi-

lami; z původního kování se uchovala malá část obruče
a osa kola.
Poděkování:
Lidem, kteří se zdarma podíleli na záchraně cenného
předmětu: Mirkovi Klaučovi (objevitel kolečka), Věrce
Černínové (podpůrný tým), Mártymu Šajnarovi (potápěč), Lumíru Moučkovi (podpůrný tým a restaurátor),
Martinu Tomiccovi (potápěč), Kinze Jurczak (podpůrný tým), Maximovi Kudelovi (podpůrný tým), Markovi
Macoszkovi (podpůrný tým), IN MEMORIAM Markovi
Wáclawkovi (podpůrný tým), Michaele Stražanové (potápěč), Jaromíru Suchoňovi (potápěč), Mgr. Michalovi
Heinrichovi (specialistovi Muzea obuvi Zlín), Jiřímu Vrbovi (potápěč), Středisku volného času a městu Budišov
nad Budišovkou.
Starostovi města Patriku Schrammovi, za materiálovou
podporu hrazenou z rozpočtu města. S jeho úsilím se
podařilo zachránit další jedinečný předmět. V současnosti se v Muzeu břidlice nachází výjimečná sbírka důlní
dopravní techniky z těžby břidlic v rámci střední Evropy.
Lumír Moučka, člen výboru Krajina břidlice, z.s.

Zbytky hodování nepatří do kanalizace! Buďme odpovědní
Kanalizace totiž není odpadkový
koš. Do čistíren odpadních vod SmVaK Ostrava kanalizační sítí přitéká
dlouhodobě velké množství látek
a předmětů, které do odpadu rozhodně nepatří. Způsobují problémy na strojích a zařízeních, zvyšují náklady
a zatěžují životní prostředí. Advent, dny vánočního hodo-

vání a novoroční oslavy jsou v tomto ohledu jedním z nejrizikovějších období. Proto jsme se na toto období zaměřili
i v letošním roce a snažili se působit na obyvatele v regionech, kde SmVaK Ostrava působí, aby k celé záležitosti
přistupovali odpovědně. Navíc v období, kdy stále větší
počet měst a obcí nabízí řešení, jak likvidovat použité tuky
a oleje ekologickým a efektivním způsobem ve sběrných
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nádobách nebo v místech, k tomuto účelu zřízených.
Striktní v tomto ohledu začíná být také legislativa, která
nově municipalitám určuje, že musí zajistit ekologický sběr
použitých tuků a olejů na svém území.
Konec roku je pravidelně obdobím, kdy do čistíren odpadních vod v celé zemi přitéká zvýšené množství látek
a předmětů, které do kanalizační sítě v žádném případě
nepatří. SmVaK Ostrava dlouhodobě vyzývají k odpovědnému chování. To zamezí tomu, aby bylo poškozováno
potrubí a další zařízení v kanalizační síti, zatěžováno životní prostředí a vznikaly technické problémy při odvádění
a čištění odpadních vod. Množství nepatřičných látek přitékajících kanalizací do čistíren se dlouhodobě nesnižuje.
V třídění plastů, skla nebo papíru patří Česká republika k evropským premiantům, lidé by se měli zamyslet
také nad tím, že odpad v kuchyni, umyvadlo v koupelně
nebo toaleta nejsou odpadkovým košem. To, co je možné do kanalizace vypouštět, jednoznačně určuje kanalizační řád. Ten zohledňuje speciﬁka jednotlivých oblastí
z hlediska odvádění odpadních vod, protože podmínky
se můžou lišit například v důsledku umístění některých
provozů produkujících speciﬁcký typ odpadních vod.
V obecných parametrech se však kanalizační řády všude
shodují. Házet do odpadu jakékoliv jiné látky a předměty
povolené není.
„Velké problémy v odpadní vodě způsobují oleje a tuky,
které do ní velká část lidí běžně vylévá. Při smažení vánočních kaprů a řízků to platí o to víc a důsledky jsou o to
horší. Tukové částice se při ochlazení shlukují, srážejí
a nabalují na sebe další odpad. V potrubí vzniká odolný
materiál, který je může zneprůchodnit. Hroudy tuku v kanalizačních stokách také poškozují a ucpávají čerpadla.
Tuk se nalepuje na stěny potrubí stok, nastává chemická
reakce a vzniklé sloučeniny urychlují korozi. Použité tuky
a oleje patří do sběrných dvorů, kde je města a obce přijímají. Některá města v našem regionu jsou navíc v tomto
ohledu velmi odpovědná a pomáhají problém řešit instalací kontejnerů pro použité jedlé oleje a tuky, které jsou
dále recyklovány a využívány,“ říká ředitel kanalizací
SmVaK Ostrava Jan Tlolka.
Nejen tuky nepatří do odpadu
Vodné a stočné od 1. 1. 2020
Cena v Kč za 1 m3

Cena

Cena

bez DPH včetně DPH 15 %
Voda pitná (vodné)

41,10

47,27

Voda odvedená (stočné) 36,51

41,99

Celkem vodné a stočné

89,26

77,61

Komplikace způsobují také zátky od lahví a jiné předměty, které na sebe v potrubí nabalují další odpady. Do
kanalizace v žádném případě nepatří hygienické potřeby, jako jsou vlhčené ubrousky a tyčinky do uší, nebo
textilie, které se používají při úklidu. Toaletu by si také
lidé neměli plést s odpadkovým košem pro zbytky potravin a jídla. „Slouží jako potrava pro hlodavce, kteří ve
stokách žijí a díky dostatečnému přísunu stravy se mohou nekontrolovatelně množit. My pak musíme na jaře
během plošných deratizací a na podzim při ohniskových
deratizacích jejich počet eliminovat na únosnou mez,“
vysvětluje Tlolka.
Kanalizace rovněž neslouží k likvidaci nevyužívaných
léků, chemikálií, ředidel nebo zbytků barev. Když se
dostanou do odpadní vody, mohou narušit fungování čistírny odpadních vod, způsobit ekologickou havárii a částečně projít čistírenským procesem dále do vodních toků.
Plánované investice na Opavsku
Více než 50 milionů bude letos investováno do vodovodních sítí na Opavsku. Dokončí se některé projekty z loňského roku a zahájí nové – to vše celkem za zhruba
135 milionů korun. Téměř 43 milionů bude v roce 2020
směřovat do kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod
s celkovými náklady zahajovaných nebo dokončovaných
projektů 140 milionů korun. Zhruba 15 milionů si vyžádají investice do centrálního výrobního a distribučního
systému pitné vody v regionu – Ostravského oblastního
vodovodu. V případě Opavska se bude jednat o modernizaci technologií v Úpravně vody Podhradí a infrastruktury u Úpravny vody Velké Hoštice.
Významná akce v Kružberku
Modernizace vodojemů, vodovodních řadů, kanalizačních sítí, čistíren odpadních vod a související infrastruktury budou probíhat v řadě měst a obcí Opavska.
„Hned se začátkem stavební sezóny odstartuje modernizace páteřního vodovodního řadu v obci Kružberk. Ocelové a litinové potrubí v délce téměř 2180 metrů vyměníme za potrubí z vysokohustotního polyetylenu. Nové
potrubí bude umístěno převážně v zelených plochách.
Odstraníme také bývalou čerpací stanici a vybudujeme
novou redukční šachtu s přenosem dat na náš dispečink.
Téměř 1480 metrů z celkové délky navíc provedeme bezvýkopovou technologií, abychom minimalizovali dopad
prací na povrch. Díky této modernizaci se zlepší kvalita
dodávané vody, především s ohledem na obsah železa,“
říká ředitele vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.
výběr ze zpravodaje SmVaK,
plná verze je dostupná na webu města

Některé události řešené Městskou policií v Budišově n/B.
v měsíci listopad a prosinec 2019
6. 11. 2019 - 14.18 hod.
Hlídka MP přijala telefonické oznámení, že na ul. Mírových letnic se nějaký
muž dobývá do domu. Oznamovatelka
sdělila, že má strach a že ten muž je
v podnapilém stavu. Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že se zde
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nachází muž, který je sice v podnapilém stavu, ale jedná
se o majitele, kterému dům, do kterého se dobývá, patří,
a oznamovatelka je u něj v podnájmu. Po zjištění, že se
zde nejedná o vloupání a vysvětlení celé věci s oznamovatelkou, kdy podle smlouvy má majitel do domu přístup,
hlídka z místa odjela. Případ byl strážníky zadokumentován.
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14. 11. 2019 - 14.47 hod.
Prováděla hlídka MP Budišov nad Budišovkou doručování
listovní zásilky na ul. Halaškovo náměstí. Při tomto doručování bylo z bytu po zaklepání na dveře slyšet sténání
a volání, že je otevřeno a ať vstoupíme. Po vstupu do bytu
bylo zjištěno, že zde leží na zemi muž, který hlídce sdělil,
že spadl a je zraněný a nemůže se postavit, kdy zde tak již
leží od pátku několik dní. Po tomto zjištění hlídka na místo
ihned přivolala sanitku RZS Vítkov, která se dostavila na
místo a zraněného převzala. Jelikož se zraněný nacházel
v bytě v prvním patře domu a bylo nutné ho snést ve speciálním vaku určeném pro tyto účely, byli na místo přivoláni hasiči, kteří snesli zraněného do sanitního vozu, a muž
byl poté převezen do nemocnice v Opavě.
20. 11. 2019 - 19.00 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení od osoby,
která uvedla, že je v domě na ul. Berounská napadána jinou osobou. Po příjezdu hlídky na místo bylo
zjištěno, že zde mělo docházet k verbálnímu napadání mezi dvěma nájemníky, kdy jeden měl druhého slovně urážet. Toto tvrzení však na místě nikdo ze
zúčastněných svědků nepotvrdil, kdy všichni shodně
uvedli, že se oznámení nezakládá na pravdě. Jelikož zde
tvrzení oznamovatele nebylo možno prokázat, protože
se zde jednalo o tvrzení proti tvrzení, byla věc uklidněna a zúčastněným bylo vysvětleno, jak dále postupovat
v případě, že se to bude opakovat. Případ byl strážníky
zadokumentován.
23. 11. 2019 - 18.55 hod.
Přijala hlídka telefonické oznámení od PČR se žádostí
o prověření oznámení, že se z bytu na ul. Berounská valí
kouř. Hlídka na místě zjistila, že před jejím příjezdem již
byt otevřela jeho majitelka, která na plotně v hrnci vařila
brambory. Když si odskočila k sousedce, tak se voda vyvařila a poté došlo k jejich připálení a následnému kouři
v bytě. Naštěstí se vrátila domů včas, sporák vypnula,
a tím nedošlo k větší škodě, kterou by následný požár
způsobil. Hlídka proto na místě majitelku upozornila na
její nebezpečné jednání, kdy ji poučili o následcích, které mohly nastat. Jelikož se jednalo a starší osobu, byl
o události vyrozuměn i její syn, který přislíbil, že na maminku dohlédne. Případ byl strážníky zadokumentován.
28. 11. 2019 – 13.10 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou
městské policie řešen dopravní přestupek v zákazu vjezdu na náměstí Republiky. Řidič osobního vozidla zde
nerespektovala uvedené dopravní značení zákazu vjezdu, kdy mu za uvedený přestupek byla udělena bloková
pokuta.
1. 12. 2019 - 10.05 hod.
Přijala hlídka Městská policie oznámení, že na autobusovém nádraží na ul. Berounská leží v autobusové zastávce muž, který je celý promrzlý. Po příjezdu hlídky
na místo bylo zjištěno, že muž je v silně podchlazeném
stavu, těžce komunikuje a není schopen chůze. Po tomto zjištění hlídka na místo ihned přivolala RZS, která se
dostavila na místo, kde si muže převzala a následně převezla do nemocnice v Opavě. Případ byl strážníky zadokumentován.
4. 12. 2019 – 13.55 hod.
Přijala hlídka MP oznámení, že u velké hráze vodní nádrže Kružberk parkuje nějaké vozidlo v místě, kde je to do-

pravní značkou zakázáno. Hlídka na místě zjistila, že zde
parkuje osobní vozidlo v zákazu vjezdu. Řidič osobního
vozidla zde nerespektoval uvedené dopravní značení
zákazu vjezdu, kdy mu za uvedený dopravní přestupek
byla udělena bloková pokuta.
4. 12. 2019 - 19.15 hod.
Přijala hlídka telefonické oznámení, že k nim domů do
Podlesí přišla bývalá partnerka jejího bratra, která byla
v podnapilém stavu, a odvedla si svou dcerku, která bydlí u nich. Oznamují to proto, že mají strach, aby se jim
nic nestalo, když je jejich matka v podnapilém stavu. Po
příjezdu hlídky na místo tato provedla pátrání po matce
s dítětem, kdy projela celou místní část Podlesí a jeho
okolí, ale s negativním výsledkem. Hlídka MP poučila
oznamovatelku o tom, že pokud si myslí, že její vnučka je ohrožena na zdraví nebo na životě, ať kontaktuje
Policii ČR. Následně byla věc jako poznatek oznámena
příslušným orgánům péče o dítě. Případ byl strážníky zadokumentován.
5. 12. 2019 - 18.15 hod.
Přijala hlídka telefonické oznámení, že na ul. Československé armády u mateřské školky leží na cestě nějaká
žena. Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že žena
je v podnapilém stavu, je neschopna komunikace a chůze a vzhledem k jejímu bezvládnému stavu a chladnému
počasí byla bezprostředně ohrožena na zdraví a životě.
Žena byla viditelně pod vlivem alkoholu, nekontrolovala své chování a tím bezprostředně ohrožovala sebe na
zdraví a životě. Na základě zjištěných skutečností bylo
rozhodnuto o umístění osoby na PZS v Opavě. Případ
byl strážníky zadokumentován.
10. 12. 2019 - 16.28 hod.
Přijala hlídka telefonické oznámení, že v blízkosti domu
na ul. Berounská leží u chodníku nějaký muž a má u sebe
psa. Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že muž
je již na nohou, je v podnapilém stavu, ale je schopen
komunikace a i chůze. Po zjištění, že je nezraněn a bydlí nedaleko, byl tento muž upozorněn na nevhodnost
svého jednání, kdy byl následně z místa vykázán. Toto
uposlechl a odešel do místa svého bydliště. Věc byla řešena domluvou.
14. 12. 2019 – 13.30 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě uviděla hlídka
městské policie na Halaškově náměstí v Budišově nad
Budišovkou, že mezi základní školou a kostelem najednou zastavilo protijedoucí osobní vozidlo stříbrné barvy
a řidič zůstal ve vozidle. Hlídka MP projela kolem uvedeného vozidla, kdy ze své místní znalosti poznal řidiče, který má vysloven zákaz řízení motorových vozidel.
Hlídka MP řidiče následně vyzvala k předložení ŘP, OP
a osvědčení o registraci vozidla, kdy ten uvedl, že žádné
doklady u sebe nemá a proč by je měl předložit. Protože
byl řidič důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu,
byla na místo přivolána hlídka OO PČR Vítkov, která se
na místo dostavila a celou věc si převzala k dalšímu řešení. Případ byl strážníky zadokumentován.
18. 12. 2019 – 16.43 hod.
Přijala hlídka telefonické oznámení, že na náměstí Republiky má docházet k rozbíjení vozidla sekerou. Po příjezdu hlídky na místo byla hlídkou provedena kontrola
vozidel na uvedeném náměstí a také na Halaškovém
náměstí, ale žádné poškozené vozidlo zde nebylo na-
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lezeno. Hlídka MP proto provedla kontrolu i přilehlých
ulic, kdy následně zjistila, že se poškozené vozidlo
nachází na ul. 9. května, kde se také dostavila hlídka
OO PČR Vítkov, která si celou věc převzala pro podezření ze spáchání trestného činu. Případ byl strážníky
zadokumentován.
26. 12. 2019 - 9.15 hod.
Přijala hlídka telefonické oznámení, že dne 25. 12. 2019
v 20.40 hod. v prodejně „Večerka U čápa“ došlo ke krádeži zboží. Tato krádež byla následně zjištěna ze záznamu
z kamerového systému instalovaného v prodejně, kdy
je na záznamu ve výše uvedenou dobu vidět, jak osoba
poté, co obsluha odešla do příručního skladu, vzala z regálu balíčky cigaret a schovala je do kapsy u kalhot, kdy
poté odešla z prodejny bez zaplacení tohoto zboží. Po
zhlédnutí kamerového záznamu, kdy zde byla za pomocí
svědků zjištěna totožnost pachatele krádeže, vydala se
ho hlídka MP hledat. Tuto osobu se jí následně podařilo
nalézt, ta se ke krádeži doznala a věc s ní byla projednána uložením příkazu na místě. Případ byl strážníky
zadokumentován.
26. 12. 2019 – 14.15 – 15.35 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě byl hlídkou
5x řešen dopravní přestupek nedovolené parkování na
chodníku na ul. Na Sídlišti. Řidič osobního vozidla zde
neoprávněně parkoval vozidlem na chodníku, kde to

není dopravní značkou povoleno, kdy za uvedený přestupek mu byla udělena bloková pokuta.
26. 12. 2019 – 15.15 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě, uviděla hlídka
MP na ul. Dukelská volně pobíhajícího psa bez vodítka,
kterého zde venčila jeho majitelka. Tímto svým jednáním, kdy neměla psa na vodítku a nechala ho běhat na
volno, se zde dopustila přestupku proti OZV města, kdy
za tento přestupek jí byla udělena bloková pokuta.
28. 12. 2019 – 19.30 hod.
Při kontrole veřejného pořádku ve městě uviděla hlídka
u večerky U Čápa na Halaškově náměstí ležet na zemi
nějakého muže. Hlídka následně zjistila, že muž je v silně podnapilém stavu, nezvládá motoriku, nekontroluje
své jednání a je nebezpečný sám sobě. Na základě těchto skutečností, bylo rozhodnuto o převozu tohoto muže
na PAZS v Opavě, kde byl umístěn. Případ byl strážníky
zadokumentován.
30. 12. 2019 – 15.45 hod.
Přijala hlídka MP telefonické oznámení od oznamovatelky z Guntramovic, že má doma odchyceného volně
pobíhajícího psa. Po příjezdu hlídky na místo oznamovatelka psa hlídce předala a ten byl následně umístěn
do městského útulku v Budišově nad Budišovkou. Případ
byl strážníky zadokumentován.
Grečmal Jaroslav, vedoucí strážník MP

TeSport

Novinky ze společnosti TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o.
Tepelné hospodářství
Cena tepelné energie pro konečné odběratele v roce
2019 činí 533,34 Kč/GJ bez DPH, tj. 613,34 Kč/GJ se
započtením DPH. Vývoj ceny tepla v Budišově za posledních pět let zachycuje přiložená tabulka.
Dodavatel tepla

Rok

Cena tepla
(Kč/GJ bez DPH)

Vytep Uničov

2015

604,39

TeSport Budišov

2016

564,88

TeSport Budišov

2017

539,27

TeSport Budišov

2018

538,48

TeSport Budišov

2019

533,34

I když jsme v roce 2019 zmodernizovali 4 městské kotelny, tak se nám ve spolupráci s vlastníkem teplárenské
infrastruktury, tj. Městem Budišov, podařilo udržet cenu
tepla na stejné úrovni jako v posledních dvou letech. Toto
by samozřejmě nebylo možné, pokud by se město nerozhodlo počínaje rokem 2016 k převzetí tepelného hospodářství od společnosti Vytep Uničov. V kalkulované ceně
tepla pro rok 2020 jsme museli promítnout neustále se
zvyšující náklady na v podstatě cokoliv, a tak je plánovaná cena o cca 30 Kč/GJ vyšší než v roce 2019. Dobrou
zprávou pro odběratele tepla pro rok 2020 je snížení sazby DPH ze stávajících 15 % na 10 %.
Sport
Ve sportovní hale je v plném proudu halová turnajová sezona. Prosinec byl opravdu nabitý akcemi všeho druhu:
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diváci se mohli přijít podívat třeba na mládežnický ﬂorbal
a těsně před Vánoci na nohejbal světové úrovně, neboť
na tento turnaj přijeli několikanásobní mistři světa ze Slovenska a také aktuální čeští juniorští mistři světa. Kdo si
chtěl aktivně zasportovat, tak si mohl v prosinci 2019 zahrát turnaje ve stolním tenisu, basketbalu 3x3, nohejbalu
a badmintonu. Hned po Novém roce jsme pro žáky škol
uspořádali turnaj ve stolním tenisu a hned v závěsu následovaly divácky atraktivní turnaje ve futsalu: nejprve turnaj
pořádaný “A“ družstvem TJ Spartak Budišov a následně
série 3 turnajů pro mládež rovněž pod hlavičkou TJ Spartak Budišov. Do začátku jara je ještě dost času, mj. připravujeme ještě dva turnaje v badmintonu: 22. 2. turnaj
v mužské čtyřhře a 7. 3. turnaj smíšených dvojic, kromě
toho v hale budou ještě další akce, na které je volný přístup
do hlediště. Rozpis akcí je přiložen u článku. A stále si lze
zasportovat „jen tak“ ve volných termínech, rozvrh hodin
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naleznete na webu haly www.halabudisov.cz.
V průběhu turnajů v listopadu a prosinci jsme v hale pořádali charitativní sbírku pro Kamilu Plačkovou na rehabilitační cvičení, která si musí hradit sama. Díky štědrosti hráčů i návštěvníků haly se podařilo vybrat krásných

8 500 Kč, které jsme Kamile předali začátkem tohoto
roku. Děkujeme všem, kteří přispěli, velký dík patří Pavlíně Němečkové, Ivo Hasalovi a Pavlovi Dostálovi za organizaci tohoto charitativního počinu.
Ing. Slavomír Jaššo, jednatel společnosti

Rozpis turnajů ve sportovní hale únor – duben 2020
09. 02. 2020

2. liga dorostenců ve ﬂorbalu – FBC Topgal Šternberk

15. 02. 2020

Turnaj starých gard ve futsalu – Stará garda Budišov nad Budišovkou

22. 02. 2020

Turnaj v badmintonu (mužská čtyřhra) – otevřený turnaj

29. 02. 2020

Turnaj mužů ve futsalu – TJ Spartak Budišov nad Budišovkou „B“

07. 03. 2020

Turnaj smíšených družstev v badmintonu – otevřený turnaj

14. 03. 2020

Turnaj ve volejbalu

19. 04. 2020

Olomoucká liga starších žáků ve ﬂorbalu – FBC Topgal Šternberk

ŠKOLSTVÍ

Bludiště s „Budíkem“
Odvahu, fantazii, vědomosti, ale i kus štěstí vyžaduje od
soutěžních družstev napínavá hra Bludiště, které se zúčastnili žáci deváté třídy naší školy – Sára Veselková,

Dalibor Huťa, Lukáš Hrčka a Jakub Dvořák. Stačilo dát
dohromady tento 4členný tým, najít dobré fandy do publika a samozřejmě odvážného učitele se „skvělou pamětí“
a mohli jsme vyrazit do Ostravy, poměřit své síly s modrým soutěžním družstvem.
Přes počáteční nervozitu „našich borců“ se nám nakonec podařilo uhrát slušný výsledek, ke kterému přispěl
i bezchybný výkon pana učitele Gronycha. Ten se ujal
nelehkého úkolu, projít světelným nášlapným bludištěm
bez chybičky. To se povedlo, a tak přispěl týmu 10 body.
Nejvíce se našim hráčům dařilo v laserové aréně a u tajenky byli jen kousíček od rozluštění hádanky. Všichni
hráči byli skvělí a prokázali, že se v Bludišti „neztratí“.
A i když jsme nakonec nepostoupili, všichni hráči i my
fandové si odvážíme skvělý zážitek a těšíme se třeba na
příští rok, kde svoje síly se soupeřem mohou porovnat
budoucí deváťáci.
Marie Morkesová, DiS.

Vánoční ﬂorbalový turnaj
Letos jsme se poprvé rozhodli uspořádat školní turnaj ve
ﬂorbalu. Oslovili jsme týmy i z okolních škol a ve středu
18. 12. 2019 vše vypuklo v naší městské sportovní hale.
Školního klání se zúčastnilo celkem 6 družstev - 3 týmy
z naší školy, 2 týmy ze ZŠaG Vítkov a 1 tým ze Dvorců.
Všechny zápasy byly vypjaté a kluci rozhodně nebrali

nic na lehkou váhu. Snaha se nakonec vyplatila pro dva
naše týmy, které obsadily první dvě místa. Gratulujeme!!!
Jsme moc rádi, že se turnaj vydařil. Děkujeme panu učiteli Molkovi ze ZŠaG Vítkov za ochotu nastavit ta správná pravidla během celého turnaje a za jeho výkon rozhodčího.
Mgr. Jana Schilderová
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My tři králové jdeme k vám
Text této koledy se v minulých 14 dnech nesl Budišovem, Podlesím, Guntramovicemi i Oldřůvkami. A protože
všude u nás žijí dobří lidé, vykoledovalo se pro Charitu
ČR celkem 58 801 korun! Úžasní byli i dárci v místních
částech: Staré Oldřůvky: 4 509 Kč / Podlesí: 6 277 Kč /
Guntramovice: 9 904 Kč.
Tímto bych chtěla poděkovat našim žákům a jejich sourozencům: Pepovi, Patrikovi, Pájovi, Lili, Jule, Denči,
Štěpánkovi, Ondrovi, Elišce, Vojtovi, Kájovi, Matouškovi,
Pepíkovi, Lukymu, Aleškovi, Markovi, Danielce, Víťovi,
Báře, Ádi, Zuzce, Pepimu, Markétce, Paťulce, Lucince,

Ondrovi, Ivušce, Honzíkovi, Domčovi, Filipovi, Lucce,
Nikči, Nele, Zdeňkovi, Amálce, Sabči, Míši, Terce, Emě,
Aldovi a Beatce za krásný zpěv a ochotu koledovat. Nešlo by to ale bez doprovodu, který zajistili rodiče, sourozenci, pedagogové ze školy a místního dětského domova. Jsem tedy velmi vděčná paní Veselé, Krásové,
Paprstkové, Dvořákové, Holleschové, Ščurkové, Pončíkové, Sekerkové, Vlkové a Andělové, a pánům Halamíčkům (Josef a Petr) a panu Mazánkovi, že myšlenku
charitní sbírky podpořili.
Natálie Jaššová, asistentka Tříkrálové sbírky

Máte doma předškoláka? Chcete se dozvědět více o průběhu zápisu na základní škole?
Nevíte, zda by Vaše dítě nemělo ještě s nástupem do školy počkat? Přijďte na

BESEDU S RODIČI PŘEDŠKOLÁKŮ!
Ta se uskuteční v MŠ Budišov nad Budišovkou 20. února (čt) od 15.30 hodin
a v MŠ Svatoňovice 19. února (st) od 15.30 hodin
Co se dozvíte?
- Vyučující prvního stupně Vám na konkrétních případech vysvětlí, co znamená „školní zralost“ v praxi.
- Dozvíte se, jak důležité je pro budoucího prvňáčka umět správně mluvit a co konkrétního ze sociálních
dovedností je pro jeho úspěšný start nezbytné.
- Na praktických příkladech vysvětlíme náležitosti odkladu povinné školní docházky a jeho význam pro
nezralého budoucího prvňáčka
- Budete mít možnost zeptat se na vše, co Vás zajímá, včetně konkrétních případů a individuální konzultace.

Srdečně zve vedení a pedagogové MŠ Budišov n. Bud. a ZŠ Budišov n. Bud., okres Opava, p. o.

Lyžování v Hlinsku
I v letošním roce se naše škola rozhodla realizovat lyžařský kurz pro žáky I. stupně ve Skiareálu Hlinsko. Pod
vedením paní učitelky Jiřiny Holleschové se 23 dětí z 1.
až 5. třídy vydalo na dlouhou cestu na Vysočinu. Skvělé
zázemí, jež nabízí penzion Horalka, který je umístěn jen
několik desítek metrů od svahu, je ideální pro výuku právě menších dětí a žáků.
V předposledním lednovém týdnu tak děti strávily 5 skvělých dní plných lyžování – sice převážně na technickém
sněhu, ale to pro výuku samotnou nebylo žádnou závadou. Žáci byli rozděleni do 3 menších družstev, a tak se
jim mohli instruktoři plně a kvalitně věnovat. Výuka byla
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realizována vždy dvě hodiny dopoledne a dvě hodiny odpoledne. Ve středu si malí lyžaři navíc vyzkoušeli ﬁnskou
saunu a ti zdatnější se pak večer vrhli na svah znovu,
aby si užili večerní lyžování.
Děkujeme všem rodičům, kteří nám propůjčili důvěru
a pustili děti s námi na svah . Náš dík ale hlavně patří
Městu Budišov nad Budišovkou, které se ﬁnančně podílí

na přepravě žáků, a dále KRPŠ při ZŠ Budišov, který
rodičům ﬁnančně kompenzuje část nákladů výcviku.
Věříme, že dětem se líbilo a jejich rodiče tuhle zkušenost
kladně ocenili. A děti se již nyní mohou těšit na lyžák,
který určitě i v příštím roce plánujeme uspořádat.
Natálie Jaššová,
ředitelka školy

Základní škola Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace
zve všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče k

ZÁPISU DO 1. TŘÍDY.
Ten se uskuteční v pátek 3. dubna 2020
(náhradní termín ve středu 8. dubna 2020)

v budově školy na náměstí Republiky 154 v době od 14 do 18 hodin
 Zápis se týká všech dětí, které v době od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 dosáhly či dosáhnou 6 let věku.
 K zápisu se musí dostavit i děti po odkladu povinné školní docházkyy (včetně dodatečné).
 S sebou si vezměte rodný list dítěte, občanský průkaz, přihlášku (z webu školy).
 V případě žádosti o odklad je nutné přinést potvrzení z poradenského zařízení (PPP, SPC) a vyjádření
dětského lékaře.

Cesta k nám...
Milí rodiče (především Vy, kteří se připravujete na zápis
do školy), chtěli bychom Vám touto cestou představit
naši školu, shrnout, co Vám a Vašemu dítěti může naše
škola nabídnout.
Naše škola má svou dlouholetou tradici, na římse máme
rok 1903! Dnes je naše škola moderně vybavená. V každé
třídě je nainstalovaná interaktivní tabule, na které využíváme spoustu programů ve všech předmětech. Do hodin
zařazujeme také spoustu moderních názorných pomůcek,
stále sledujeme trend (nyní zavádíme tablety do výuky).
Děti mají možnost zapůjčení knih v naší školní knihovně.
Třídy navštěvuje průměrně 20 žáků. Pouze výjimečně je
třída více naplněná a to z důvodu, že ji nelze rozdělit na
dvě málopočetné třídy. Ve třídě se setkávají děti z různých částí našeho města, většinou se znají již ze školky,
a proto také není ten přechod pro dítě ze školky do školy
tak psychicky náročný. Děti se potkávají odpoledne, navštěvují se a vytvářejí si kamarádství.

Na 1. i 2. stupni v každém ročníku mají děti různé exkurze
(např. do muzea, do planetária, do místních ﬁrem apod.),
divadelní představení v místním kulturním domě, ale
i Opavě. Výuku zpestřujeme maškarním bálem, rejem ča-

17

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

rodějnic, Halloweenem, olympijským dnem, pochodem do
přírody, dětským dnem… Školní rok ukončujeme třídním
výletem a školní akademií. Podporujeme místní spolky
a aktivity, snažíme se pomáhat tam, kde je potřeba.
V odpoledních hodinách mají děti možnost navštěvovat
SVČ, kde si mohou vybrat z velké nabídky kroužků (např.
šachový, chovatelský, ﬂorbal, rybářský, zumbu, keramic-

ký aj.), děti pohodlně ze školní družiny přecházejí i na
výuku hudebních nástrojů ZUŠ Vítkov, která má v SVČ
Domečku své detašované pracoviště.
Výhodou naší školy je rodinné prostředí, všichni se známe a vždycky si najdeme čas Vás vyslechnout, vždy
máte dveře otevřené. Těšíme se na Vás.
Kolektiv pedagogů I. stupně

Mikulášská nadílka v MŠ
Začátkem prosince zavládl v mateřské škole neobvyklý
ruch a napětí. Děti netrpělivě vyhlížely čerty, anděly
a Mikuláše. S napětím čekaly, kdy už se konečně otevřou
dveře, a do herny vběhne čert nebo přijde Mikuláš. Jako
první přišel Mikuláš s andělem. Zkontrolovali Velkou
knihu hříchů a zjistili, že jsou v ní zapsáni i někteří malí
hříšníčci, kteří své prohřešky museli vykoupit básničkou
nebo písničkou. Pak se přiběhli za dětmi podívat i dva
pekelníci. Ti však budili u našich nejmenších respekt.
Každá třída Mikulášské družině zazpívala písničku,
kterou jsme se ve školce společně naučili. Čerti si s dětmi
měli alespoň možnost zatancovat. A šlo jim to náramně.
Samozřejmě největší radost měly děti z balíčků se

sladkostmi. Malý háček byl však v tom, že čerti, kteří
balíčky přinesli, se jich nechtěli vzdát. Mikuláš musel
čerty neustále usměrňovat, aby dětem nesnědli jejich
sladkosti nebo s nimi neutekli. Ke konci nadílky opadl
z dětí strach a obavy. A protože nikdo neskončil u čertů
v pytli, tak jsme si všichni společně užili Mikulášskou
diskotéku. Atmosféra byla úžasná, ale slovo ČERT bylo
v naší školce ještě dlouho zakázané.
Velké poděkování patří panu Petru Tomáškovi, který
se již druhým rokem zhostil té nejhlavnější role a stal se
našim úžasným Mikulášem. Děkujeme.
Markéta Kešeláková,
učitelka MŠ

Poděkování všem dobrým lidem
Přátelé, lidé, jež máte srdce na správném místě. To,
že jste pro nás něco udělali, není úplná samozřejmost.
V naší mateřské škole si velice vážíme toho, že se
ještě stále najdou lidé, kteří rádi a zadarmo dokáží
pomoci. Velmi rádi bychom poděkovali za sponzorský
dar Linasetu a.s., a za zprostředkování MAS a Okresní
hospodářské komoře. Dětem z MŠ Budišov n./B.
a Svatoňovice krásný dárek v podobě pracovních
ponků nadělil Mikuláš. Předání se zúčastnila za Linaset
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a.s. paní Jana Haubeltová, za Okresní hospodářskou
komoru paní ředitelka Miluše Psotová a organizaci MAS
paní Veronika Staňková. Děti mají z dárku velkou radost.
Dále bychom chtěli poděkovat panu Ing. Petrovi
Skotnicovi z ﬁrmy MOS technik s. r. o. Odry, díky
kterému děti z MŠ Svatoňovice dostaly krásnou vánoční
nadílku. Přišli si na své kluci i holky a tento den si děti
parádně užily.
V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat divadelnímu
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souboru ze Svatoňovic pod vedením paní Blanky Valové.
Nacvičili krásnou vánoční pohádku „Zrození Ježíška“,
skvělé kostýmy a kulisy připravila paní Blanka Valová
a Lenka Bočková. Dětem z mateřské školy ji ve svém

volném čase přijeli zahrát těsně před Vánocemi, čímž
nás všechny krásně vánočně naladili.
Mockrát Vám všem děkujeme.
Simona Novotná, ředitelka MŠ

Vánoce (ne)tradičně
I když jsou vánoční svátky stejně jako celý rok 2019 již za
námi, chceme se přeci jen ještě ohlédnout a připomenout
něco málo, co k vánočním svátkům patří. Možná
namítnete, že něco z toho už je dávno zapomenuto,
a máte mnohdy i pravdu, ale …
Bývaly doby, kdy nebylo všechno tak jako nyní. Různé
„moderní vymoženosti“ a technologie dnešní doby, které
nám umožní nakupovat z pohodlí domova, nebo v danou
chvíli hovořit s někým na druhém „konci světa“. Bývaly
doby, za našich babiček, prababiček, … kdy lidé věřili
jeden druhému, kdy si vzájemně pomáhali a namísto
všech pro nás běžných věcí měli ty své. A měli také tradice,
lidové tradice, které se předávaly z generace na generaci.

Možná některé nejen vánoční tradice a zvyky se u vás
v rodině dodržují dodnes, možná některé znáte, ale už
nevíte, proč se kdysi dávno vlastně dělaly a co znamenaly.
Nejen proto jsme v mateřské škole připravili v prosinci
akci pod názvem „Vánoce (ne)tradičně“. Odpoledne,
kdy si děti společně se svými rodiči mohli připomenout
některé lidové tradice a zvyky a současně si pohrát se
svými dětmi při plnění netradičních vánočních úkolů.
Některé lidové tradice a zvyky byly i pro nás neznámé
nebo už zapomenuté. Věříme ale, že některým z vás
jsme oživili vzpomínky na dětství a třeba … třeba jste
právě vy o Vánocích předávali lidové tradice a zvyky
další generaci.
Zdeňka Sventková, učitelka MŠ

Vánoční vystoupení dětí z mateřské školy
Velice všem děkujeme za hojnou účast na vánočním
vystoupení dětí z mateřské školy. V letošním roce jsme pojali
vánoční vystoupení netradičně, protože děti nevystupovaly
jako vždy ve školce, ale v budišovském kostele. Snažili jsme
se s dětmi vytvořit prostředí, které pro vás bude příjemné,
ve kterém si budete moci stejně jako my odpočinout a užít si
společné chvíle. Ač samotné vystoupení je krátké, společné
zkoušení a trénování stálo děti velké úsilí a všichni jsme se
na něj již velmi těšili. Naším vánočním příběhem jsme se
s vámi chtěli podělit o vánoční atmosféru a připomenout si,
proč slavíme Vánoce.
Kateřina Vlková, učitelka MŠ

19

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

Vánoční školička
V pondělí 16. 12. 2019 jsme se setkali s rodiči,
prarodiči, tetičkami, strýčky v naší Mateřské
škole ve Svatoňovicích, abychom si zpříjemnili
advent. Na chvíli se zastavil čas a my jsme si
užili krásnou vánoční atmosféru. Ve školce byly
rozmístěny stanoviště s vánočními tradicemi
a zvyky. Při příchodu si děti zazvonily na
kouzelný zvoneček, který jim splnil tajná přání,
poté krájely jablíčka, pouštěly lodičky, lily olovo,
házely bačkorou, vyráběly vánoční svícen,
hádaly kouzla z kouzelných hrnečků. To vše
se odehrálo v nádherné vánočně i andělsky
vyzdobené školičce při svíčkách.
Krásným završením celého odpoledne bylo
vystoupení dětí, které potěšilo všechny
přítomné. Všichni se díky tomuto setkání
vánočně naladili a odcházeli domu plni
pozitivní a sváteční nálady.
Kolektiv MŠ Svatoňovice

Co se událo v našem dětském domově
Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval všem sponzorům, kteří nás podpořili v roce 2019 a kteří nás budou
podporovat i letos. Za všechny jmenuji Albert, Douwe egberts, Tigressa. Dále chci poděkovat také všem
těm, kteří s námi jakkoliv spolupracovali a pomáhali i jinak než materiálně. Nejen jim, ale i všem občanům
Budišova do nového roku přeji pevné zdraví a osobní spokojenost.
DATUM

AKCE

20. 10. 2019

Drakiáda (akce KRPŠ)

25. 10. 2019

Podzimníček (příměstský tábor, SVČ)

17. 11. 2019

Hop jump centrum (trampolíny;
NFA – zážitkový dárek)

23. 11. 2019

Ledové království – Cinestar Opava

29. 11. 2019

Vánoční prodej výrobků našich dětí
– Breda Opava (projekt Albert)

04. 12. 2019

Vánoční pingpongiáda (Havířov)

09. 12. 2019

Vánoční zpívání v Letokruzích

12. 12. 2019

Vánoční koncert ve Vítkově (ZUŠ)

13. 12. 2019

Vánoční besídka

13. 12. 2019

Vyhlášení výtvarné soutěže (Hláska,
Opava)

03. 01. 2020

Novoroční turnaj ve stolním tenise
(SVČ)

12. 01. 2020

Pobyt v zimní přírodě a vaření v lese
(zážitkový projekt)

25. 01. 2020

Volejbalový turnaj dětských domovů
(Lichnov)

26. 01. 2020

Motokáry (Bruntál, vánoční dárek)

20

Vánoční prodej výrobků našich dětí
Letošní přípravy na náš již tradiční Vánoční jarmark s Albertem začaly v říjnu. Ve spolupráci s NF Albert „Obchůdky s Albertem“ jsme nakoupili materiál na vánoční
tvoření a začali jsme s dětmi vyrábět drobné vánoční
dekorace. Dětem šla práce hezky od ruky, samozřejmě
se zapojily i naše šikovné tety. Dne 29. 11. 2019 jsme
se vydali s našimi dětmi do OC Breda&Weinstein, kde
jsme před prodejnou Albert prodávali vánoční drobnosti
a dekorace. O nás a naše
zázemí se opět postarali
zaměstnanci prodejny, děti
dostaly svačinu a občerstvení. Dobrá nálada byla
vidět na každém, kdo se
u našeho stánku zastavil.
Všichni byli milí, někteří
našim dětem přinesli ovoce a sladkosti. Byli jsme
pochválení za krásné výrobky, děti měly velkou radost z vydělaných penízků,
za které si některé vybraly
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společný dárek a jiní zase výlet. Příští rok se opět do
tohoto projektu moc rádi zapojíme.
Zpívání v Letokruzích
Letos jsme opět s našimi dětmi v předvánočním čase navštívili babičky a dědečky v domově Letokruhy. Děti si
připravily pásmo vánočních koled, Julinka zahrála koledy
na příčnou ﬂétnu. Děti si také pro babičky a dědečky nachystaly sladké překvapení – upekly perníčky a krásně
je vyzdobily. Bylo to velmi emotivní setkání. Zúčastněné seniory i zaměstnance jsme alespoň trošku rozzářili
a nás potěšilo, že si s námi koledy zazpívali. Slzy dojetí
a spokojené úsměvy nás moc potěšili. Už teď se těšíme
na další návštěvu, na které jsme se hned domluvili.
Pobyt v zimní přírodě a vaření v lese
V rámci osobnostního a sociálního rozvoje dětí rádi využíváme zážitkových a prožitkových projektů. Zážitek
a prožitek nejsou cílem, nýbrž prostředkem a cestou, jak
poznat sám sebe, své hranice a jak si poradit v různých
situacích za ztížených podmínek. V půlce ledna jsme
tedy vyrazili do zimní přírody na chatu strejdy Dana, což
tam i zpět dává 10 kilometrů chůze. Na místě se děti musely o sebe postarat, rozdělat oheň, připravit jídlo, vše
uklidit a chovat se nejen k sobě, ale i k přírodě ohleduplně. Stihli jsme si také hrát a bláznit do sytosti. Nikdo
nebrečel, že musí někam jít, něco dělat, ani že je zima.

Vánoční besídka
Zde přinášíme několik momentek z vánoční besídky, kterou spolu s dětmi připravil strejda Jirka. Letos byla hodně
o zpěvu a moc se vydařila.

Volejbalový turnaj v Lichnově
Dne 25. ledna se v DD Lichnov uskutečnil volejbalový
turnaj dětských domovů. Ačkoli naše děti poctivě trénovaly, na starší a zkušenější hráče nestačily. Nevadí, naučit se prohrát nebo přijmout porážku je pro život rovněž
velmi důležité. A v našem případě šlo také o to si zahrát
a potkat se s jinými dětmi.
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Motokáry
Některé děti si jako společný dárek na Vánoce přály zajezdit si na motokárách. Do motokárové arény v Bruntále vyrazily 26. ledna spolu s tetou Ivou a strejdy Danem
a Jankem. Všichni byli nadšení včetně strejdů, kteří si
jízdu vyzkoušeli také.

Projekty a granty
Také pro letošní rok se nám podařilo uspět s žádostí o projekt v grantovém programu Nadačního fondu Albert „Bertík pomáhá 2020“. Díky ﬁnančnímu příspěvku NFA ve výši
40 000 Kč můžeme podpořit sportovně a umělecky
nadané děti z našeho domova, studium dětí na Základní
umělecké škole, volnočasové aktivity a uspořádat dva

tradiční sportovní turnaje pro
děti z dětských domovů z celého
Moravskoslezského kraje –
turnaj v malé kopané Budíšek
Cup a jarní soutěž v discgolfu.
Cílem projektu je individuální
podpora vzdělávacích a sociálních potřeb vybraných dětí z našeho domova, u kterých bylo
vyhodnoceno, že aktivity budou
mít pozitivní vliv na jejich osobnostní a sociální rozvoj.
Díky Nadačnímu fondu Albert
v projektu Strom splněných
přání jsme v loňském roce mohli využít
žít 17 000 Kč na
zážitkové dárky pro děti. Během roku jsme tak s dětmi
vyrazili do trampolínových parků Enha freestyle a Hop
Jump v Ostravě, do lanového centra PROUD a Veverák
v Olomouci, děti se mohly zdokonalit v plavání ve Wellness centru Bruntál. Mezi další akce jsme na přání dětí
zařadili např. návštěvu Zoo Lešná a Olomouc, multikino,
ﬁnanční prostředky jsme také využili k několikadennímu
lyžování ve Skiareálu Kohútka.
Za oba projekty děkujeme realizačnímu týmu Nadačního
fondu Albert.
Za dětský domov Mgr. Marcel Hába, ředitel

Ples školy a maturitní šerpování
Dne 6. prosince 2019 se ve vítkovském kulturním domě
uskutečnil tradiční ples školy spojený s šerpováním maturantů.
Ples jsme zahájili slavnostní polonézou a valčíkem maturantů. Následovalo šerpování z rukou třídního učitele a zároveň ředitele školy Mgr. Miroslava Bučánka a zástupkyně
pro gymnázium Mgr. Lenky Zychové, které ukončil slavnostní přípitek maturantů.
Důležitou roli po celý večer sehrála kapela PHS a moderátorská dvojice - Jan Leher a Monika Šrubařová
(septima). Večer přítomným zpestřilo taneční vystoupení členek tanečního oddělení ZUŠ ve Fulneku, půlnoční
překvapení maturantů, ale také losování tomboly.
Věříme, že se všem rodinným příslušníkům, žákům školy
i absolventům ples líbil. Poděkování za hladký průběh
patří zástupcům „Klubu rodičů“, zaměstnancům školy,
žákům oktávy (také tanečníkům z nižších ročníků gym-

názia), kapele PHS, tanečníkům a sponzorům, kteří se
na přípravě i úspěšném průběhu plesu podíleli. Děkujeme!
organizátoři

ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ A SPORT

AMK - zimní příprava pokračuje
Zimní příprava motokrosařů běží v plném proudu. Dvakrát
týdně tělocvična a jako doplněk hokej na opavském ledě.
Také počasí zatím dovoluje trénink na motorce. Na jihu
Moravy, kde je několik pískových tratí, se dá za příznivých
podmínek pohodlně jezdit. Erik Švidra se zúčastnil
vyhlášení SMS Moravy, kde si přebral pohár za vicemistra
pro rok 2019. Je už také rozhodnuto, jaké závody se
pojedou v tomto roce. Erik dostal zajímavou nabídku,
aby závodil za tým FOSTRADE racing team. Je to český
tým a smlouvu má již podepsanou. Za tento tým by měl
startovat v MMČR, MMČR juniorů a MMSR. Ostatní
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závody pojede za tým DIRTBIKES Racing Team Opava.
Víťa Pražák má již také jasno. Jeho tým RENTOUR
ho bude nadále podporovat v nové sezóně. Licence
jezdců jsou pomalu před dokončením a čeká se jen na
termínové kalendáře. Dalším důležitým krokem v tomto
období je shánění sponzorů. Náklady na provozování
tohoto sportu jsou obrovské. Najít dnes jakéhokoliv
sponzora je opravdová výhra. Proto si vážíme podpory
našeho města a všech ostatních, kteří nám pomáhají.
Co připravuje AMK pro letošní rok?
Soustředění
motokrosařů před sezonou v měsíci březnu. Jako
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trenér přijal pozvání Tomáš Bučenec (Bučko). V květnu
jarní jízdu veteránů, která bude mít cíl v Budišově nad
Budišovkou. Tady chceme prezentovat naši činnost
a představit ji veřejnosti. Uspořádání závodu při zahájení

sezóny v Liščí kotlině. Dále se budeme snažit vylepšit
a udržovat trať tak, abychom mohli trénovat. Pomoc při
pořádání Letnic a ostatních akcí ve městě.
Za AMK Milan Švidra

Hurá do dalšího roku
V roce 2019 měl kynologický klub 14 stálých členů, 5
hostujících a 6 zájemců na dobu potřebnou pro základní výcvik. Jako každý rok se členská základna malinko
obměnila, ale zdravé jádro je stále stejné a jsme za to
rádi. Mírná zima přeje výcviku, a tak se můžeme lépe
chystat na plánované aktivity. Nepamatuji se, že bychom
v zimním období tak často stopovali, je to fajn, protože
plány máme veliké. V únoru začneme závody družstev
v Uničově, ale už ve vyšší kategorii, tak to bude docela mazec. V plánu jsou dvě vysoké stopařské zkoušky
a následně opět stopařské mistrovství atd., atd. Letos chceme v červnu přidat další akci – ve spolupráci

s KPCHP uspořádáme republikově prvně stopařský
závod pro chodské psy
(touto informací si dovoluji
oslovit případné sponzory,
kteří by se na akci chtěli
jakkoli podílet). Jsme velmi vděčni za podporu MÚ,
díky které má náš plácek
odpovídající vybavení nejen pro nás, ale můžeme
si dovolit pozvat i návštěvy, jak tomu bylo třeba na výcvikovém dni. Přejeme si, aby se nám 2020 vydařil minimálně tak dobře jako 2019, a totéž přejeme i vám.
Mgr. Lenka Galová

Pár informací z našeho STP
V první řadě hodně štěstí a zdraví v roce 2020.
Dále bychom všechny zájemce chtěli pozvat na následující akce:
14. března se uskuteční náš tradiční Ples babiček a dědečků. Začínáme ve 14 hodin, plánované ukončení akce

je kolem 19.00.
2. dubna se uskuteční výroční členská schůze STP.
V květnu pak plánujeme zájezd pro členy i nečleny,
o kterém budete včas informováni prostřednictvím plakátů a vývěsky.
Za STP Ilona Matýsková
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Kateřinské posezení
V pátek 22. listopadu 2019 v budově bývalé školy
v Guntramovicích zazněl tón cimbálu, kterým nás na
tradičním Kateřinském posezení přivítala cimbálová
muzika Opavští hudci. Na šedesátku hostů čekala
nejen oblíbená muzika, ale i dobré víno a koláče.
V příjemné atmosféře došlo i na zpěv a tanec.
Děkujeme všem, kteří si našli čas a přišli se s námi
pobavit. Závěrem bychom chtěli poděkovat našim
hasičům, že věnovali svůj čas a úsilí pro zajištění
provizorní dodávky vody.
Růžena Košarišťanová

Ze života v Podlesí nad Odrou
Advent v Podlesí
V sobotu 30. 11. 2019 jsme v Podlesí prožili den plný
vánoční atmosféry. Jako každý rok nechyběl již tradiční
dopolední turnaj ve stolním tenise „O vánočního kapra“.
Na ty, kteří byli nejlepší, čekaly diplomy a věcné ceny;
hlavní cena v obou kategoriích byl samozřejmě kapr.
Odpoledne se otevřely naše stánky s vánočním zbožím,
které vyrobily šikovné ruce převážně z řad členů Spolku
ZA NAŠE PODLESÍ. Po slavnostním zahájení vlastní
akce a vyposlechnutí si „Vánočního příběhu“ se kolem
16.00 hodiny rozsvítil vánoční strom.
Jarmark provázelo hraní vánočních koled a návštěvníci si mohli prohlédnout i živý Betlém. Vymrzlí hosté pak
uvítali posezení ve „stodole“, kde na ně čekalo něco „na
zahřátí“. Celý adventní den provázela výborná vánoční
atmosféra, a tak tato akce posloužila nejen k podpoře
a udržování tradic, ale i ke stmelování vztahů obyvatel
Podlesí.
Odhalení Kříže smíření
V sobotu 8. 12. 2019 byl v Podlesí nad Odrou odhalen za
účasti místních obyvatel, členů Spolku ZA NAŠE PODLESÍ a přátel Podlesí „Kříž smíření“.
Kříž je plný symbolů – tím nejvýraznějším je sama stavba, měděné srdce a ratolesti. Srdce jako sídlo lásky
umístěné ve středu kříže symbolizuje částečné rozštěpení obou národů Čechů a Němců po 2. světové válce.
Má za úkol v lidech obnovit snahu se opět spojit; obnovit
přátelské vztahy. Ratolesti lípa a dub jako symboly obou
národů mají za úkol se vzájemně proplétat a mají tak
symbolizovat to, že jsme součástí Evropy.
Naší povinností je to, abychom udržovali toto krásné
místo, obec a krajinu a byli hrdi na vše, co zde bylo v minulosti vytvořeno, čím jsme přispěli v současnosti my,
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a co vybudují budoucí generace.
Stavba kříže byla pořízena ze sbírky, kterou Spolek shromažďoval několik let; ﬁnančními částkami přispěli nejen
jeho členové, ale i přátelé Podlesí a příznivci krásné myšlenky vztyčit na prostranství bývalého kostela sv. Mikuláše „Kříž smíření“ a udělat tím nejen deﬁnitivní tečku za
nesváry minulosti, ale i vytvořit zde jakési odpočinkové
místo – svatostánek pod širým nebem - kde klid a smíření ve své duši může svým rozjímáním najít každý z nás…
Děkujeme všem, kdo přispěli jakoukoli částkou!
Pozvánka na ples
Spolek ZA NAŠE PODLESÍ Vás všechny srdečně zve na
svůj 6. soukromý ples, který se uskuteční
v prostorách ﬁrmy LABORTECH s. r. o. dne 7. 3. 2020 od
19.00 hodin – tentokrát ve stylu country.
Vstupenky si rezervujte na tel.: 724 020 052 nebo
603 365 343 nebo e-mailem: duskova@labortech.cz,
případně osobně v Relax Penzionu Schönwald.
Ludmila Dušková
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Basketbalový turnaj 3x3 Budišov OPEN 2019
V sobotu 14. 12. 2019 ve sportovní hale v Budišově nad
Budišovkou uspořádala skupina příznivců basketbalu
čtvrtý ročník Budišov
Open. Turnaje se zúčastnilo šest amatérských družstev z Budišova, kombinované družstvo Budišov
– Podlesí, družstvo
z Vítkova, Oder a Klokočova. Turnaj se
hrál každý s každým
a tým s největším počtem bodů se stal celkovým vítězem.
Celkem bylo odehráno patnáct utkání.
Všechna utkání měla
kvalitní sportovní úro-

veň a pěknou sobotní podívanou. Vítězství si odvezl hostující tým z Oder ve složení Egyed L., Šíma Vl. a Kohoutek R., na druhé příčce se umístnil vítěz loňského ročníku
- tým z Vítkova ve složení Kaluža T., Karlík T., Skarka M.
a Karlík A. ml., který byl nejmladším účastníkem. Na třetí
příčce se umístil kombinovaný tým Budišov – Podlesí ve
složení Pončík J., Němec J., Paprstka J., Pecník A. Nejlepším hráčem turnaje byl pořadateli vyhlášen Kopřiva
J. z Klokočova. Vítězem dovednostní soutěže ve střelbě
trestných hodů se stal Karlík T. z Vítkova.
Každý tým obdržel od sponzorů dárkový balíček za
umístění. Všem hráčům patří velký dík za předvedenou
hru, předvedené basketbalové umění a krásný sobotní
zážitek divákům, kteří přišli povzbudit všechny amatérské týmy. Pořadatelé děkují všem sponzorům za podporu tohoto krásného kolektivního sportu a přejí všem
sportovcům i příznivcům hodně zdraví, štěstí a hodně
sportovních úspěchů a zážitků v roce 2020.
Pavel Bačkovský st.

Šachový koutek
Sezona 2019/2020 se přehoupla do druhé poloviny
A družstvo šachového oddílu Pogo Budišov od
posledního článku v BZ odehrálo další dvě utkání. Ještě v roce 2019 jsme se střetli na domá-

cích šachovnicích s Krnovem „A“ a tento zápas se
nám nad očekávání vydařil, neboť jsme zvítězili
5,2-2,5. Hned po Novém roce jsme hráli opět s Krnovem, tentokrát s B týmem. A Béčko nám para-

Krajská soutěž „C“ MKŠS 2019/2020 – po 6. kole
Poř. Družstvo
Body Skóre Partie

Okresní přebor Opava 2019/2020 – po 6. kole
Poř. Družstvo
Body Skóre Partie

1

Slezan Opava B

15

34,5

30

1

ŠK TJ Dolní Benešov C

18

38

30

2

ŠK TJ Dolní Benešov B

15

32

27

2

ŠK U Freda Darkovičky

15

29,5

21

3

TJ Lokomotiva Krnov A

12

26

17

3

ŠK Pogo Budišov n. B. B

12

31

26

4
5

ŠO Jiskra Rýmařov
ŠK Orel Opava A

11
8

28
24

21
16

4

ŠK Píšť

10

22

15

6
7

Slezan Opava C
ŠK Pogo Budišov n. B. A

8
6

23,5
22,5

15
15

5

Orel Opava C

9

26

18

6

ŠO TJ Velká Polom A

7

18

12

8

ŠK Orel Opava B

6

20,5

10

7

TJ Sokol Štěpánkovice

5

19,5

11

9

SK Bruntál

6

19,5

12

8

ŠK U Lípy Malé Hoštice

4

17,5

12

10
11

TJ Ludgeřovice
SK Kravaře

6
5

17
20

9
11

9

TJ Sokol Kobeřice

3

11

9

10

SK Kravaře B

1

11,5

5

12

TJ Lokomotiva Krnov B

4

20,5

11

11

ŠO TJ Vítkov A

0

8

3

25

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

doxně dělalo větší problémy než Áčko: tým postavený na mladých šachových nadějích doplněný
o zkušené borce nás nakonec se štěstím porazil
4,5-3,5. Porážka to byla hodně bolestivá, protože v zápase jsme měli na výhru, ale našimi chybami jsme se
připravili o lepší výsledek a důležité body do tabulky. Po
polovině soutěže jsme v půlce startovního pole, ale soutěž je natolik vyrovnaná, že po pár zápasech může být
v tabulce vše vzhůru nohama.
Naše B družstvo se v okresním přeboru trochu zaseklo.
Ještě v roce 2019 jsme smetli v domácím zápase slabé družstvo z Vítkova výsledkem 6,5-1,5 a připsali jsme
tak 4. výhru ze 4 zápasů. 5. kolo hrané 5. ledna 2020

se zřejmě stalo osudným pro naše postupové ambice.
Zápas v Darkovičkách se vyvíjel příznivě a užuž to vypadalo, že tohoto neoblíbeného soupeře po letech konečně
porazíme. Osud tomu ale ještě asi nechtěl, neboť jsme
opět chybovali a nakonec smolně podlehli 3,5-4,5. Další
zápas s Velkou Polomí jakoby na nás ležela deka z předchozích těsně prohraných zápasů (počítaje v to i zápas
s Krnovem B), nešlo nám vůbec nic a výsledkem byla
zasloužená prohra 2,5-5,5. Nedá se nic dělat, ještě stále
můžeme bojovat o medailové pozice, nicméně boj o postup je pro nás již zřejmě ztracen.
Za ŠK Pogo Budišov
Slavomír Jaššo

Budišovský kemp opět mezi nejlepšími
Na konci loňského roku se rozhodovalo o nejlepších kempech
České a Slovenské republiky za
rok 2019 v rámci 15. ročníku ankety 4camping.cz KEMP ROKU.
V anketě mohlo být hodnoceno
všech 1 630 českých a slovenských rekreačních areálů
registrovaných na stránkách Dokempu.cz a Rekreacni-strediska.cz. Hlasování probíhalo od 1. 6. do 31. 8. na
portálech Dokempu.cz a Rekreacni-strediska.cz. O letošních žebříčcích rozhodlo 10 328 hlasujících. Budišovský kemp má titul KEMP ROKU 2019 s nejlépe hodnoceným personálem (v roce 2018 jsme vyhráli nejlepší
poměr cena/služby), dále se umístil v TOP 25 nejlepších kempů v Česku a Slovensku, v Moravskoslezském
kraji byl na 3. místě za Frenštátem a Liščím mlýnem.
Podle 50 loňských recenzí návštěvníků máme hodnocení
9,9 z 10 - úžasné. Bohužel, přestože naše známka je
vyšší než např. u našich „rivalů“ z kraje, měli jsme méně
recenzí, a to rozhodlo (recenze si sami nepíšeme). Tu
ani nejde o samotné pořadí, přestože každá výhra po-

těší. Důležití jsou spokojení hosté, kteří se vracejí, jezdí
jich čím dál více. V posledních letech také výrazně narůstá počet stanařů, hlavně o víkendech kemp připomíná
stanové městečko. Je mi jasné, že nejsme nejmodernější kemp, některé chatky jsou za zenitem, ale snažíme se
starat, udržovat chatky, areál, každý rok vymyslet něco
nového a pečovat o hosty tak, jako kdyby byli vlastní rodina. Velký dík patří Technickým službám, které se také
podílejí na obnově areálu ze zaplaceného nájmu. V loňském roce se podařilo získat dotaci z MSK na rekonstrukci pánských a dámských WC. Chlapům z Technických služeb se rekonstrukce WC povedla a hosté si tuto
změnu pochvalovali. My jsme investovali do kompletní
rekonstrukce kuchyňky pro hosty. Nejsme úplně uzavřeným areálem, využívají ho hojně i místní, všem tedy děkujeme za přízeň. Závěrem děkuji personálu, který má lví
podíl na našem úspěchu, za vzornou práci pro návštěvníky: vaření, obsluhu, péči o čistotu a údržbu areálu.
V letošním roce se na Vás budeme těšit od 15. května.
Marie Schrammová,
provozovatel Autokempu

Jakubovi pomohli na plese
Dvanáctý ročník charitativního plesu pro Kubíka Bačkovského, který se konal v pátek 17. 1. 2020 v budišovském
kulturním domě, je již minulostí. Lidé pro handicapovaného chlapce, který od narození trpí Duchennovou sva-
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lovou dystroﬁí, vybrali několik desítek tisíc korun.
Dvanáctiletému Jakubovi lékaři hned po narození stanovili závažnou diagnózu. Byla mu potvrzena svalová
dystroﬁe Duchennova typu, což je vrozené dědičné one-
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mocnění. Při nemoci jsou mimo jiné postiženy kosterní
a srdeční svaly a dochází k upoutání na invalidní vozík.
Dobročinnou akci, která zahájila plesovou sezónu, pod-

pořil také senátor a starosta Bolatic Herbert Pavera, který
na plese vystoupil se svou skupinou Bolatičtí Bobři. Návštěvníkům k tanci a poslechu zahrála krnovská kapela
BT NOVA, k dispozici byla
i bohatá tombola. Mimo
jiné proběhlo také předání
dvou ﬁnančních šeků. První byl od manželů Šerých
z Vysokého Pole, kteří pro
Kubíka v prosinci uspořádali vánoční posezení
u cimbálu. Druhý šek předal Libor Čada a jeho tým.
Především děkujeme návštěvníkům a sponzorům,
mezi kterými jsou MS Svatý Hubert Budišov, Řeznictví a uzenářství Lukáš Gebauer a Nejlevnějšísport.
cz. Peníze, které se na
plese vybraly, poslouží na
doplacení mobilní plošiny.
Pavel Bačkovský ml.

Slavnostní mše svatá
Pokud jste si 5. ledna udělali čas a navštívili náš krásný
kostel Nanebevzetí Panny Marie, byli jste svědkem jedinečného zážitku. Sváteční atmosféru doznívajících Vánoc
jsme si mohli vychutnat při poslechu České mše vánoční
Jakuba Jana Ryby „Hej, mistře“ a vánočních koled v podání Smíšeného pěveckého sboru Komenský, z.s. z Vítkova.
Nejednalo se o samostatný koncert, ale doprovod vánoční bohoslužby, takže koncert byl součástí mše, která
pravda trvala o něco déle. Nicméně zpěv pod taktovkou

paní Jany Malaníkové a za doprovodu varhan, za které
usedl pan Petr Uvíra, byl natolik výjimečný, že jistě nikdo z návštěvníků či věřících nelitoval času stráveného
v chrámu Páně navíc. Mši uzavřel zpěv tradičních i netradičních koled na závěr bohoslužby.
Děkujeme tímto Smíšenému pěveckému sboru Komenský za jedinečný kulturní i duchovní zážitek a doufáme,
že si Českou mši vánoční pár let ve svém repertoáru ponechají.
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Charita

Vážení spoluobčané, tak nám skončila dvacátá jubilejní
Tříkrálová sbírka. V této chvíli se měsíce příprav,
starostí, chystání a nejistoty přetavily pomocí koledování
tří králů a nesení Božího požehnání dům od domu do
jistoty ﬁnanční částky, kterou jste darovali. Tato ﬁnanční
částka bude rozdělena podle již známého vzorce na
různé potřeby a Charitě Odry z vykoledované částky
připadne 65 %. V našem případě to činí cca 625 000 Kč.
Tato částka bude v letošním roce použita na obnovení
autoparku Charity Odry, abychom měli dostatečný počet
spolehlivých aut pro naše služby, a tak mohli naplno
a bez obav sloužit našim klientům (Vám občanům).
Zároveň bychom na tomto místě rádi poděkovali našim
všem asistentům v jednotlivých městech a obcích, že
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zajistili a zorganizovali tříkrálové skupinky koledníků
a zabezpečili hladký průběh koledování. Všem
koledníkům děkujeme za jejich obětavost a nasazení
při koledování. A Vám všem dárcům děkujeme za
Vaši štědrost, pohostinnost a laskavé přijetí koledníků.
Nesmíme a nechceme zapomenout poděkovat také
našemu nebeskému Otci za dobré počasí a taky za to,
že se nikomu nic nestalo a vše proběhlo ke spokojenosti
všech zúčastněných stran.
Nyní nám nezbývá než Vám popřát ještě jednou spolu
s Třemi králi „Bůh žehnej tomu domu” neboli „Bůh žehnej
Vám, Vašim rodinám a všemu co děláte”.
S úctou Jiří Rosenstein, koordinátor TKS
a Bc. Petr Kučerka, ředitel Charity Odry
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Rozdělení výnosu Tříkrálové sbírky:
65 % výnosu sbírky připadá na záměry oblastních charit
15 % Výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit
10 % výnosu sbírky je věnováno na humanitární pomoc
do zahraničí
5 % výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity
Česká republika
5 % výnosu sbírky je v souladu se zákonem určeno na
režie sbírky
Záměry Charity Odry na využití sbírky pro rok 2020:
(tedy 65 % z celkové vykoledované částky
za Charitu Odry)
1. Obnovení autoparku Charity Odry pro sociální služby

Přehledy dle místních částí a další informace
o Tříkrálové sbírce naleznete během února na webu:
www.odry.charita.cz

Obálka do lednice neboli IN.F.Obálka je tady!
Jedná se o projektovou aktivitu Moravskoslezského kraje
pod osobní záštitnou
náměstka hejtmana pro sociální oblast Jiřího Navrátila
MBA, z projektu „Informace jako forma ochrany osob
v seniorském věku“. Aktivita je zaměřená na zvýšení
kvality života seniorů a podporu jejich bezpečí.
 IN.F.Obálky lze vyzvednout u odborů sociálních věcí
obecních úřadů v místě bydliště nebo na pobočkách
Senior point.
 IN.F.Obálka (= Informace jako Forma ochrany) je plastová obálka, která
obsahuje informační leták s pokyny k vyplnění,
formulář k vyplnění,
propisku,
magnetu
nebo
samolepku (s nápisem: Zde je

IN.F.Obálka, s telefonními čísly na složky záchranného
systému).
 IN.F.Obálka slouží k předání údajů o zdravotním stavu, užívaných lécích, kontaktech na příbuzné či blízké,
v případě, že se senior v domácnosti ocitne v nebezpečí
či ohrožení života, složkám záchranného systému, které
jsou o této aktivitě informovány.
 IN.F.Obálka může přispět k efektivnímu zajištění pomoci
v situaci tísně, ohrožení zdraví nebo života.
Je třeba vyplnit formulář s požadovanými údaji a vložit
jej zpět do plastové obálky a umístit do lednice, nejlépe
do vnitřní přihrádky dveří. Samolepkou nebo magnetkou
označit dveře lednice nebo dveře z vnitřní strany bytu
a tím způsobem budou informovány zasahující záchranné
složky.
Upozornění: Moravskoslezský kraj ani Ministerstvo práce
a sociálních věcí (jako iniciátoři této preventivně bezpečnostní akce) nepověřili žádné osoby, ani organizace kontrolou IN.F.Obálek!
Tento projekt je spoluﬁnancován ze státního rozpočtu
České Republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

NÁZORY OBČANŮ

Poděkování úžasným lidem
Dovolte mi touto cestou poděkovat všem skvělým lidem,
kteří mě podpořili v mé obtížné zdravotní situaci. K mému
velkému překvapení jsem obdržela od našich sportovců
ﬁnanční podporu ve výši 8 500 Kč, která byla zaslána
přímo na účet rehabilitačního střediska a pokryje deset
rehabilitačních cvičení. Můj obrovský dík patří Ivoši Hasalovi (st.), který byl autorem myšlenky uspořádat sbír-

ku na sportovních turnajích pořádaných v hale, a dále
pak Pavlíně Němečkové, Pavlu Dostálovi a Slávkovi
Jaššovi, kteří tento nápad opravdu realizovali, ale také
účastníkům a divákům turnajů v badmintonu smíšených
párů, stolním tenisu, nohejbalu, basketbalu a fotbalistům
z TJ Spartak Budišov. Vaší podpory si velmi, velmi vážím
a přeji Vám vše dobré.
S úctou Kamila Plačková

29

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

Ceník inzerce
Cena
Zveřejnění kulturních, společenských a sportovních akcí v rozsahu: název akce, termín, místo, čas, poZdarma
řadatel, 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
2 000 Kč
celá strana A4
Akce pořádané nebo spolupořádané Městem Budišov nad Budišovkou či Střediskem volného času jsou od této platby osvobozeny.
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