Město má nové vedení starosta Ing. Patrik Schramm
a místostarosta Ing. Pavel Jílek
Rádi bychom vyjádřili velké poděkování a uznání našemu
bývalému starostovi Ing. Rostislavu Kynclovi za vše, co pro město udělal a obětoval.
Nyní je na nás, abychom pokračovali v započatých projektech a pokusili se najít
další nové možnosti, jak co nejlépe naše město zvelebit a zviditelnit.
Držte nám palce, pevně doufáme, že vás nezklameme...
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INFORMACE Z ÚŘADU OBČANŮM

Omluva a poděkování
Když jsem dne 11. 11.
2010 předstoupil poprvé před obyvatele
města Budišova nad
Budišovkou jako jejich starosta, mnozí
z nich mi nic dobrého
nepřáli, čekali, že si
natluču, zesměšním se
a upřímně, dnes se jim
zas až tolik nedivím.
Společně s místostarostou Patrikem jsme
byli minimálně hodně
„odvážní“ a prakticky
během pár hodin jsme převzali
li město.
ě
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z nás museli mít asi docela srandu. Práce starosty města je opravdu náročná, potřebuje to celého člověka a někdy ani to nemusí
stačit. Je to práce pro lidi, o lidech, a to není nikdy jednoduché. Je
to práce hrozně únavná, když řešíte neřešitelné sousedské spory
a hádky. Vždy se najde někdo, kdo bude vaše rozhodnutí kritizovat. Svým okruhem problémů je to práce velmi náročná. Nejen
obce, státy, ale i celá Evropa se stala obrovskou byrokratickou
institucí, kterou ovládají právníci, a čím složitější zákony a vyhlášky vymyslí, tím je to pro ně lepší byznys. Již dávno jsou tito
lidé odříznuti od běžných problémů obyčejných lidí. Říká se, že
soudci by měli mít platy tak vysoké, aby nebyli úplatní. Možná
by ale také měli žít alespoň nějakou dobu za minimální mzdu,
aby dokázali pochopit svět kolem sebe, problémy obyčejných
lidí. Nechci se jich nyní dotknout, protože v rámci svého starostování jsem se musel mnohokrát účastnit i soudních sporů, a zcela jistě jim tu práci nezávidím. Rozhodují však bohužel často jen
z pohledu svých paragrafů o věcech pro ně značně vzdálených
a upřímně - už jste někdy slyšeli o tom, že by soudy odsoudili jiného soudce za to, že nečinil nebo rozhodl nesprávně? Na druhou
stranu o navýšení svých platů dokáže rozhodovat až soud nejvyšší, a to velice rychle, na rozdíl třeba od kauzy „Lidový dům“.
Ale vrátím se k práci starosty malého města. Je to práce nesmírně stresující pro člověka, který vnímá hlasy kolem sebe, musí je
v sobě třídit a vybírat z nich to nejideálnější řešení. Posloucháte
názory jiných, snažíte se pochopit a zároveň dáváte té práci kus
sebe. Je velmi vysilující, když se snažíte přesvědčit o tom svém
řešení všechny ostatní. A je to rovněž nikdy nekončící práce, nemůže se stát, že se zastavíte a řeknete si, už mám vše hotovo.
Jednu věc, záležitost vyřídíte a další dva problémy se vynoří. Je
to práce náročná, když v jednom dni řešíte odpady, energetiku,
pozemkové úpravy, ekonomiku města, přidělení bytů či dotační
projekty či řešíte opatrovance. A přitom stále máte pocit, že dělá-

te málo, že byste měl a můžete víc, lépe. V návalu jiných starostí
často přehlédneme něco podstatného a pak se snažíme svou chybu alespoň částečně napravit.
Na druhou stranu je to práce čestná. Zvolili si vás občané jako
svého zástupce, a to je nesmírně zavazující. Je to práce hřejivá,
když jdete po městě a na každém kroku vnímáte kus své práce.
Podívám-li se zpátky, najdu věci, které se povedly víc a jiné zase
méně, ale nebudu zde nyní vzpomínat ani jedny. Člověk by se
měl učit z minulosti, ale hlavně se dívat na budoucnost. Ten rychlík jménem moderní současnost pádí neskutečnou rychlostí a je
opravdu těžké a náročné vydržet to tempo a být stále na čele. Psal
jsem o tom už několikrát, naše město i přes mnoho problémů
a překážek, které v podstatě znevýhodňují život jeho obyvatel
vůči jiným oblastem, má na druhou stranu spoustu pozitivních
a kladných hledisek. Nejsme úplně malí, aby vše záleželo na několika lidech, nejsme ani příliš velcí, abychom se utápěli v administrativě a nepřehledných hloupých směrnicích. Za tu dobu na
radnici vím jedno zcela jistě, nikdo zde nepřijde odněkud z venku, nemávne kouzelným proutkem, aby vše v Budišově vyřešil
a změnil to, co se nám na našem městě nelíbí. Přes pomyslný
„zájem“ politiků na předvolebních akcích stále platí, a možná víc
než dřív, „bližší košile než kabát“. Vše záleží jen a jen na obyvatelích našeho města samotných, na jejich přístupu, iniciativě,
ale samozřejmě i jejich schopnostech. Když někoho uslyšíte si
stěžovat, jak je v Budišově všechno špatně, zkuste se ho zeptat,
co udělal on sám, aby to bylo lepší.
Přes všechny problémy mi bylo opravdu velikou ctí řídit téměř
dva tisíce dní naše město. Velmi za tu šanci a důvěru děkuji mým
voličům a zároveň se omlouvám těm, které jsem svým posledním rozhodnutím zklamal. Bylo to mé nejlepší životní pracovní
období, ale to už tak bývá, že ty nejtěžší životní fáze vám dají
nejvíc a nejraději na ně vzpomínáte. Tím hlavním důvodem mé
rezignace je jen to, a to jsem si jist, že bych již nedokázal svou
práci z časových důvodů dělat tak, abych s ní byl sám vnitřně
spokojen. Jeden můj kolega mi řekl, že se od rozdělané práce
neodchází. Ale jak jsem již napsal, je to nikdy nekončící proces
a kdy je tedy opravdu ta správná doba odejít? Během mého starostování jsem musel udělat tisíce rozhodnutí a některá opravdu
nebyla lehká, ta stěžejní však byla rozhodnutí personální. Dnes
jsem si jist, že jsou ve vedení města i městských organizací lidé,
kteří budou i beze mě pokračovat v práci, kterou jsme společně
za těch šest let začali. Děkuji opravdu všem, kteří stáli za mnou
a pomáhali mi mé poslání naplnit. Měl jsem obrovské štěstí na
lidi kolem sebe a toto štěstí přeji i novému vedení města v následujících letech.
Budišov je krásné město, buďme na něj všichni hrdí, pomáhejte novému starostovi minimálně tolik, jako jste pomáhali mně.
Ing. Kyncl Rostislav
Hodně štěstí Vám i našemu městu.

Slovo starosty
Vážení občané, asi nikdo nečekal, že se po roce a půl sejdeme
při volbě nového starosty. Plně respektuji rozhodnutí bývalého
starosty pana Kyncla a chtěl bych mu ze srdce poděkovat za jeho
práci. Bylo to krásných 5,5 let, které jsme strávili společně na
radnici. Jak často říkal on: smekám klobouk. Bylo mi ctí s ním
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spolupracovat a doufám, že i dál budeme v radě města dobře spolupracovat jako doposud. Přestože jsme oba hodně rozdílní, názorově jsme se shodli z 90 % a z pohledu společně odvedené práce
nemám výčitek, že jsme něco dělali na půl plynu. I když jsme oba
kandidovali do voleb za jiné uskupení, navrhl mne jako svého ná-
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stupce, čehož si velmi vážím a je to pro mne nesmírně zavazující.
Nemá cenu nyní zmiňovat to, co se povedlo či nepovedlo. Důležitá je budoucnost, je rozděláno mnoho práce a v té se musí
plynule pokračovat. Voliči jsou nároční a rychle zapomenou,
že máme např. novou halu či chodník. Když použiji příměr, tak
v rozjetém parním vlaku se pouze za jízdy vymění jeden za dvou
strojvůdců, ovšem horší to bude mít místostarosta Pavel Jílek,
který bude muset za jízdy toho vlaku naskočit a rychle začít přikládat uhlí do kotle, aby bylo dost páry a vlak se pohyboval dál
po kolejích minimálně stejnou rychlostí jako doposud. Nemám
však sebemenších pochyb, že by to Pavel nezvládl. A velmi se na
spolupráci s novým místostarostou těším.
Co nás čeká v budoucnu a které oblasti by dle mne měly být prioritní?
 Infrastruktura: i slepý by si všiml, že je potřeba začít řešit
místní komunikace a chodníky. Finišuje projektová příprava
I: etapy oprav Halaškova náměstí a nám. Republiky, kde bychom chtěli v lednu podat žádost o dotaci na SFDI na opravu
chodníků okolo Berounské ulice po autobusové nádraží. Je
nutno začít projektovat II. etapu – opravu samotného náměstí.
Dále je potřeba revitalizovat sídliště a začít s opravou povrchů
na místních komunikacích. Momentálně máme opět na stole
opravu autobusové zastávky a řešíme, jestli podávat další žádost o dotaci, kde jsme již 2x neuspěli anebo se do toho pustit
z vlastního. Stavební ﬁrmy nyní nemají moc práce a ceny jsou
dole, tak uvidíme.
 Sociální otázka + bydlení + městské budovy: o spolupráci
s Agenturou pro sociální začleňování se zmiňuji ve Střípcích
z radnice, dále je to zateplení a výměna zdroje tepla na budově
MěÚ na Partyzánské ulici, Městské policie a bytových domů
na náměstí, dokončení bytové koncepce. Návrhy řešení ostatním domů v majetku města.
 Využívání dotačních možností včetně přeshraniční spolupráce: nejde o to jít bezhlavě do každého dotačního titulu, výše
dotační podpory již není zdaleka mnohdy tak vysoká jak dříve,
kolikrát jsme nuceni vymýšlet či přizpůsobovat žádost požadavkům zadavatele, což zbytečně zvyšuje náklady. Na druhou stranu i 40% dotace je lepší než nic. Je potřeba důsledně rozmýšlet
co má smysl a ekonomický přínos pro město či ne. U přeshraničních dotací zůstal podpora 85 % a toho je třeba využít.
 Rozumně hospodařit s městským rozpočtem: toto je zásadní bod a prolíná se všemi oblastmi. Základem je zdravé hospodaření, máme nyní peníze v rezervě a to nám ještě přijdou
bezmála 3,5 mil. ze slovenských dotací, ale je potřeba myslet na budoucnost. Nemůžeme si dovolit hospodařit jako stát

s každoročním deﬁcitem rozpočtu. Do konce května bychom
měli mít deﬁnitivně přiznanou výši dotace na sportovní halu,
která následně půjde na splacení úvěru, což nám také ﬁnančně odlehčí. Nyní probíhá kontrola veškerých dokladů řídícím
orgánem.
 Podporovat v činnosti zájmové organizace a zapojení občanů do veřejného života: vše není jen o penězích, máme
zde hodně šikovných lidí a organizací, které je potřeba podporovat v činnosti.
 Zlepšovat image a atraktivitu města: dovolím si tvrdit, že
za minulé roky se nám podařilo zvýšit prestiž města napříč
různými organizacemi a v tom trendu budu pokračovat, tak
aby byl Budišov pojem a měli jsme dveře otevřené. Máme
zde krásnou přírodu, břidlici, což jsou základy, na kterých se
dá stavět. Právě řešíme výběr místa pro rozhlednu, která bude
velmi zajímavá a o investiční dotaci na výstavbu bude žádat
Euroregion Silesia v Opavě. Určitě bych chtěl dokončit cyklostezku Střecha Evropy z Klokočůvku do Budišova. Je potřeba
se domluvit s kolegy z Vítkova, Čermné a Svatoňovic a zadat
projektovou dokumentaci pro stavební povolení.
 Tepelné hospodářství, spolupracovat se zaměstnavateli
a podnikateli, v neposlední řadě nezapomínat na místní
části.
Určitě jsem nevyjmenoval vše, to ani nejde. Plánů je hodně, ﬁnanční možnosti omezené.
Přál bych si, aby nás politika nerozdělovala, jsme malé městečko,
kde se všichni známe. Měli bychom být na Budišov patřičně hrdí,
společně pro něj něco udělat a držet pospolu. To je jistě lepší než
si závidět a pomlouvat se. Velice mě těší, že ve městě funguje
mnoho organizací, které skvěle fungují a podílejí se na veřejném
životě, a to je dobrý základ pro naši společnou další práci. Máme
skvěle fungující radu i zastupitelstvo. Dle mého názoru výborně
funguje MěÚ v čele s vedoucími odborů paní Dlouhou a paní
Roháčovou. Příspěvkové organizace a městské ﬁrmy jsou také
stabilizované a zásadní problém mnohde nevidím.
Co dodat závěrem? Považuji se za budišovského patriota a doufám, že zde i dožiji. Jsem hrdý na to, že rodina Schrammova patřila k původnímu neodsunutému obyvatelstvu Starých
Oldřůvek a slušnost, ochota k nim vždy patřila, tak snad jsem
zdědil něco i já. Budu se snažit, abych nezklamal. Zastupitelům
města děkuji za důvěru, velmi si toho vážím. Poděkování patří
i mé rodině, přátelům za podporu. Přistupuji k této funkci s úctou
a pokorou, zároveň ale podotýkám, že se starostování nebojím
a těším se na práci pro město a jeho občany. Společně to zvládneme.
Ing. Patrik Schramm, starosta města

Střípky z radnice
 Do poloviny dubna začne ﬁrma KARETA Bruntál opravovat
část komunikace Budišov nad Budišovkou – Staré Oldřůvky. Investorem této stavební akce je Správa silnic Moravskoslezského kraje p. o. Město Budišov nad Budišovkou přispívá
částkou 350 tisíc na výměnu asfaltového koberce v místech
trasy kanalizace. K tomuto se město zavázalo již při stavbě
ČOV. Celkové náklady přesahují 10 mil. korun. Největší podíl činí oprava břehů řeky Budišovky od sběrny po železniční
viadukt. Břehy budou z tzv. gabionů, což jsou kameny uložené v drátěných koších. Dále se bude stavět nový mostek
za Lagunou v zatáčce, kde je nyní omezená tonáž. Částečně
bude opravován i most přes Budišovku naproti Autokempu.
Poslední fází celé rekonstrukce je odfrézování stávajícího
asfaltu od sběrny po nový mostek a položení nového asfalto-

vého koberce v délce necelého kilometru. Ještě neproběhlo
předání stavby, ale dle předběžných informací ze Správy silnic bude jistě omezena doprava semafory při opravě břehů,
což nebude příjemné obzvláště pro občany Starých Oldřůvek.
Při opravě mostku bude doprava řešena provizorním přemostěním. Jakmile budu znát přesnější informace od stavební
ﬁrmy, předám informace všem dotčeným stranám. Stavební
práce by měly trvat 4 – 5 měsíců. Již delší dobu upozorňujeme
Správu silnic na katastrofální stav vozovky zejména v její prostřední části v lese. Oprava celé komunikace je zařazena v bílé
knize v plánu oprav. Snažíme se lobovat u náměstka kraje pro
dopravu pana Dana Havlíka, aby se kompletně opravil další
úsek, jelikož veřejnou zakázkou se ušetřilo 11 mil. korun a budou tady veškeré stroje. Sami na Kraji uznali, že to každoroční
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lepení děr na komunikaci do Oldřůvek již nemá smysl. Určitě
budeme chtít využít přítomnost ﬁrmy KARETA a jejich strojů
v Budišově k opravě našich místních komunikací, které jsou
v nejhorším stavu. Můj nástupce Ing. Pavel Jílek bude na jaře
mapovat stav poškození a jednotlivé výměry místních komunikací. Určíme si priority a tam začneme s rekonstrukcí.
 Budišov nad Budišovkou se společně s Vítkovem přihlásili ke
spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. Na základě naší společné žádosti jsme byli Agenturou vybráni a bylo
podepsáno memorandum o spolupráci. Co od tohoto kroku,
který možná nebude všemi přijímán s nadšením, čekáme?
Nebudeme si nalhávat, že v Budišově žádný problém nemáme. Dle Gabalovy analýzy zde máme jednu sociálně vyloučenou lokalitu a počet sociálně vyloučených obyvatel roste,
na to není potřeba ani analýza, aby to člověk neviděl. Pozor,
nejedná se jen o romskou komunitu. Jsou to i dlouhodobě
nezaměstnaní, osoby těžce uplatnitelné na trhu práce, matky
samoživitelky, nízkopříjmové skupiny obyvatel, důchodci
apod. Spolupráce nyní teprve začíná a i pro nás je to nová
věc. Vybrali jsme 4 okruhy, které chceme řešit: zaměstnanost
a regionální rozvoj, školství, sociální služby, bydlení. Tyto
problémové oblasti se budou řešit v pracovních skupinách,
kde přislíbili účast zaměstnanci městského úřadu, školských
zařízení, podnikatelé, zastupitelé, radní, Charita Odry, občané
města, zájmové organizace…Všem děkuji za aktivní zapojení
do práce pro město a věřím, že to nebude marně strávený čas.
Během října by mělo zastupitelstvo schválit Strategický plán
sociálního začleňování, kde již budou navrženy jednotlivé
projekty. Výhodou je, že na tyto projekty bude mít Budišov
vyčleněn společný balík evropských peněz a poté bude stačit
napsat dobře žádost o dotaci, mít ji formálně správně a žadatel nebude muset soutěžit v konkurenci dalších žadatelů. To
je velké plus. Osobně zde vidím velký potenciál pro vznik
sociálních podniků, kde může dostat žadatel peníze na nemovitost, opravy, vybavení a mzdy zaměstnanců. Hlavně by měl

být sociální podnik udržitelný i po ukončený dotační podpory. Rádi bychom také získali nějaké peníze na opravu domů
v sociálně vyloučené lokalitě. Budeme hledat i využití na vybydlený bytový dům vedle budovy MěÚ na Partyzánské ulici.
Není třeba zastírat, že chceme, aby nám zde po tříleté spolupráci s Agenturou ve městě něco fyzicky zůstalo, zaměstnali jsme několik dlouhodobě nezaměstnaných, aby zjistili, co
znamená slovo pracovat. Děti v soc. vyloučených lokalitách
by tak konečně mohly vidět své rodiče pracovat. Samozřejmě
je potřeba hlavně začít u dětí a snažit se, aby jejich cesta po
ukončení povinné školní docházky nemířila rovnou na úřad
práce či mateřskou dovolenou, ale aby měly snahu se alespoň vyučit. Sbírali jsme zkušenosti u kolegů z Oder, Bruntálu a Moravského Berouna, kde již s Agenturou spolupracují.
Stojíme ale opravdu na začátku a sám bez mučení přiznám,
že nevím, co se z toho vyvrbí. Ale vždy je lepší se o něco
pokusit než nedělat nic a jen nadávat. Na začátku března navštívil Budišov pan ministr bez portfeje Jiří Dienstbier se svými náměstky a ředitelem Agentury pro sociální začleňování.
Jeho resort řeší lidská práva a rovné příležitosti. Dopoledne
a u oběda jsme společně s radními diskutovali o problémech
Budišovska. Když nic jiného, tak v Praze ví, že existuje nějaký Budišov. Nyní je to již na nás.
 Po loňském hektickém roce jsme oprášili myšlenku revitalizace sídlišť. Zadali jsme vypracování studie projekční kanceláři.
Od počátku již budeme postupovat dle manuálu Ministerstva
pro místní rozvoj k dotačnímu titulu Revitalizace panelových
sídlišť. Studie již bude řešit připomínky jednotlivých bytovek, které jste dříve předali paní Mgr. Natálii Jaššové. V rámci dotační žádosti je nutné komunitní plánování, tudíž budou
svolány 2 schůzky se zástupci bytových domů. Na podzim
bychom pak chtěli podat žádost o dotaci. I. etapa by měla prioritně řešit uznatelné náklady v tomto dotačním titulu: zeleň,
chodníky, veřejné osvětlení, mobiliář, místa pro kontejnery.
Ing. Patrik Schramm, starosta města
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Rada města
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16
(občané České republiky s trvalým bydlištěm na území obce
a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17
(cizí stání občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici
na sekretariátu vedení města, Halaškovo náměstí 2, Budišov
n/Budišovkou.
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dne 17. února
(Přítomno všech pět členů rady,
jednání řídil Ing. Rostislav Kyncl, starosta města)
 schvaluje přidělení bytu č. 2, II. kategorie, o velikosti 1+1,
ul. Generála Svobody, č. p. 662 paní B. Š., s nájemní smlouvou uzavřenou od 1. 3. 2016 na dobu určitou 3 měsíce, dle
Občanského zákoníku,
 schvaluje přidělení bytu č. 8, II. kategorie, o velikosti
1+1, ul. Generála Svobody, č. p. 662 panu M. K. s nájemní
smlouvou uzavřenou od 1. 3. 2016 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku,
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 doporučuje zastupitelstvu města zrušit své usnesení č 9 z 6.
jednání zastupitelstva města ze dne 30. 9. 2015 ve znění:
Zastupitelstvo města:
a) schvaluje poskytnutí dotace MSK na úhradu spolupodílu nákupu dopravního automobilu pro jednotku požární
ochrany Budišov nad Budišovkou
b) schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace MSK ve výši
576 453,08 Kč
c) pověřuje starostu města podpisem této smlouvy
dne 10. února
(Přítomno všech pět členů rady,
další přítomní: MěÚ - Ing. H. Dlouhá, M. Zatloukalová,
jednání řídil Ing. Rostislav Kyncl, starosta města)
 schvaluje dotaci ve výši 50 000 Kč na úhradu výdajů na
činnost neziskové organizaci TJ Spartak Budišov nad Budišovkou od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 ve smyslu zákona
o obcích dle přiloženého materiálu, schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace a pověřuje starostu
města podpisem této veřejnoprávní smlouvy,
 bere na vědomíí dodatek č. 1 ke Smlouvě o dotaci na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby, tj. zajištění služeb
obecného hospodářského zájmu s obchodní ﬁrmou TeSport
Budišov nad Budišovkou, s.r.o. dle přiloženého materiálu
a doporučuje zastupitelstvu města schválení tohoto dodatku,
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2016 č. 3 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši 258 000 Kč:
 v příjmové části rozpočtu
3639-3112 – Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí
+258 000 Kč
 ve výdajové části rozpočtu
5311 – 5167 – Služby školení a vzdělávání
+12 700 Kč
6171 – 5153 – Plyn
+7 320,12 Kč
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva +237 979,88 Kč
 schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne
21. 2. 2012 dle přílohy,
 schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků
z majetku města:
katastrální území Guntramovice
ppč. 646/1 ost. plocha – část o výměře cca 250 m2
 katastrální území Budišov nad Budišovkou:
ppč. 3507/4 ost. plocha – část o výměře cca 40 m2
ppč. 4678 ost. plocha o výměře 97 m2
ppč. 236/1 zahrada o výměře 158 m2
ppč. 236/2 zahrada o výměře 387 m2
 katastrální území Staré Oldřůvky:
ppč. 2388 TTP o výměře cca 818 m2
ppč. 2387 TTP o výměře 3 090 m2
ppč. st. 238 zbořeniště o výměře 256 m2
ppč. 2160 ost. plocha o výměře 494 m2
 schvaluje zveřejnění záměru města na pronájem pozemků
v majetku města:
 katastrální území Budišov nad Budišovkou:
ppč. 3932 TTP o výměře cca 652 m2
ppč. 3933 TTP o výměře cca 1 271 m2
ppč. 3945 TTP o výměře cca 3 011 m2
 katastrální území Podlesí nad Odrou:
ppč. 2607 ostatní plocha o výměře cca 5 114 m2
 schvaluje pronájem pozemku v majetku města:
 katastrální území Budišov nad Budišovkou:
ppč. 3568/5 ost. ploch – část o výměře cca 120 m2 panu
L. H. za nájemné ve výši 120 Kč/rok

 doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení ze dne
16. 12. 2015 ve znění:
schvaluje úplatný převod vlastnického práva k nemovité
věci pozemek parcela č. st. 1051 o výměře 80 m2, k.ú. Budišov nad Budišovkou, převodce: ČR - příslušnost hospodařit
s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, nabyvatel Město Budišov nad Budišovkou a doporučuje zastupitelstvu města schválit nové znění:
Zastupitelstvo města schvaluje úplatný převod vlastnického
práva k nemovité věci pozemek parcela č. st. 1051 o výměře
80 m2, k.ú. Budišov nad Budišovkou a přenesení daňové povinnosti k zaplacení daně z nabytí nemovité věci od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží
390/42, 128 00 Praha 2. Převodce: ČR - příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, nabyvatel: Město Budišov nad Budišovkou.
 doporučuje zastupitelstvu města schválit nový průběh katastrální hranice procházející středem potoka „Budišovka“
mezi obcí Budišov nad Budišovkou (k. ú. Staré Oldřůvky)
a obcí Svatoňovice (k. ú. Svatoňovice), a to přesunem z osy
potoka „Budišovka“ na jeho pravý břeh tak, jak je uvedeno
v příloze,
 doporučuje zastupitelstvu města schválit převod nemovitostí z majetku města:
 katastrální území Budišov nad Budišovkou:
ppč. st. 156/3 zast. plocha o výměře 111 m2 paní K. M. za
kupní cenu 42 Kč/m2
ppč. 3566/2 ost. plocha:
část o výměře cca 40 m2 manželům P. a I. O. za kupní cenu
42 Kč/m2
část o výměře cca 80 m2 panu P. H. za kupní cenu 42 Kč/m2
ppč. 1533/1 ost. plocha o výměře cca 120 m2 panu P. H. za
kupní cenu 24 Kč/m2
ppč. 2304/1 ost. plocha o výměře 289 m2 a části o výměře
cca 600 m2
ppč. 2306/1 ost. plocha a ppč. 3564/1 ost. plocha ﬁrmě
CERNIN s.r.o. za kupní cenu 50 Kč/m2
 katastrální území Staré Oldřůvky:
ppč. 2159/1 ost. plocha o výměře 533 m2 manželům
K. a V. K. za kupní cenu 10 Kč/m2
 nedoporučuje zastupitelstvu města schválit převod nemovitostí z majetku města:
 katastrální území Guntramovice:
ppč. 122/1 ost. plocha o výměře cca 100 m2
 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 6, na ulici Partyzánská č. p. 160
v Budišově nad Budišovkou, jedná se o byt II. kategorie,
nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 4. 2016 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku,
 schvaluje přidělení nebytového prostoru na ulici náměstí Republiky č. p. 660 v Budišově nad Budišovkou, paní
A. D., Křišťanovice, nájemní smlouva bude uzavřena
od 1. 3. 2016 na dobu neurčitou,
 schvaluje změnu nájemce v nebytovém prostoru na ul. Partyzánská č. p. 229 v Budišově nad Budišovkou – nyní E. D.,
Domácí zdravotní péče, nově GERIANA – Domácí zdravotní péče s.r.o. a schvaluje, aby společnost GERIANA –
Domácí zdravotní péče s.r.o. měla zapsané v Obchodním
rejstříku sídlo v objektu Městského úřadu, ul. Partyzánská
č. p. 229 v Budišově nad Budišovkou,
 schvaluje přidělení bytu č. 9, II. kategorie, o velikosti 3+1,
ul. Berounská, č. p. 667 v Budišově nad Budišovkou, paní
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J. J. s nájemní smlouvou uzavřenou od 1. 3. 2016 na dobu
určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku,
 schvaluje přidělení bytu č. 9, II. kategorie, o velikosti 3+1,
ul. Berounská, č. p. 666 v Budišově nad Budišovkou, panu
J. M. ml. s nájemní smlouvou uzavřenou od 1. 3. 2016 na
dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku,
 schvaluje zprávu o poskytování informací dle zák.
106/1999 Sb. za rok 2015,
 pověřuje starostu města jednáním s ﬁrmou Ekotoxa s.r.o.
ve věci zpracování Strategického plánu rozvoje města,
 schvaluje účast města Budišova nad Budišovkou na akci
Hodina Země 2016 dne 19. března 2016 - forma účasti: vypnuté osvětlení budovy radnice a kostela od 20:30 do 21:30
hodin,
 schvaluje Dohodu o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu č. OP/1/n/2016/Gr (souvislou asfaltovou kobercovou úpravu na silnici III/44325 Budišov n. B. -Staré Oldřůvky v km 0,000 - 0,790 v Budišově
n. B. v extravilánu a intravilánu obce),
 bere na vědomí žádost o dotaci ve výši 250 000 Kč na
úhradu nákladů na investice jednotek Hasičského záchranného sboru MSK-územního odboru Opava a doporučuje
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace na úhradu
nákladů na investice jednotek Hasičského záchranného sboru MSK-územního odboru Opava dle přiloženého návrhu
veřejnoprávní smlouvy,
 schvaluje cenu nájemného hrobových míst na hřbitovech
Budišov nad Budišovkou, Guntramovice, Staré Oldřůvky
a Podlesí pro rok 2016 ve výši 7 Kč/m2 dle věstníku MF
č. 01/2016 a schvaluje cenu za služby spojené s nájmem na
hřbitovech Budišov nad Budišovkou, Guntramovice, Staré
Oldřůvky a Podlesí pro rok 2016 ve výši 13 Kč/m2,
 pověřuje jednatele Tesportu Budišov n. B. předložením tří
cenových nabídek na dodávku zemního plynu pro rok 2017
(termín: 7. 3. 2016),
dne 23. března
(Přítomno všech pět členů rady,
další přítomní: MěÚ - Ing. H. Dlouhá, M. Zatloukalová,
jednání řídil Ing. Rostislav Kyncl, starosta města)
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2016 č. 4 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši 51 287,15 Kč
 v příjmové části rozpočtu
6171 – 2322 – Přijaté pojistné náhrady
+3 967 Kč
6171 – 2329 – Ostatní nedaňové příjmy j. n. +47 320,15 Kč
 ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
+51 287,15 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2016 č. 5 ve výdajové části rozpočtu ve výši 200 000 Kč
 ve výdajové části rozpočtu
6409-5901 - neinvestiční rezerva
-200 000 Kč
3233-5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným PO
+200 000 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2016 č. 6 v příjmové a ve výdajové části rozpočtu ve výši 62 000 Kč
 v příjmové části rozpočtu
0000 – 1335 – Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí
lesa
+2 000 Kč
3639 – 3112 – Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich
částí
+60 000 Kč
 ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
+42 000 Kč
3299 – 5169 – Nákup ostatních služeb
+20 000 Kč
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 schvaluje prodej nepotřebného majetku - motorového osobního vozidla NISSAN PATROL GR 2,9 D WAGON (VIN
JN1WYGY 60U0826801) RZ OPK 24-43 obchodní společnosti Lesy Budišov nad Budišovkou s.r.o. dle přiložené
kupní smlouvy a pověřuje starostu města podpisem kupní
smlouvy na prodej motorového osobního vozidla,
 neschvaluje zveřejnění záměru města na pronájem pozemku v majetku města:
 k. ú. Lesy:
ppč. 2423 TTP o výměře cca 7 304 m2
 doporučuje zastupitelstvu města vykoupení pozemků do
majetku města:
 k. ú. Budišov nad Budišovkou:
ppč. 4374 lesní pozemek o výměře cca 9 500 m2
ppč. 4383 TTP výměře cca 1 193 m2
za kupní cenu ve výši 80 000 Kč a doporučuje zastupitelstvu města pověřit starostu města podpisem smlouvy,
 doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právu
provést stavbu pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. spočívající v zajištění práv oprávněného související se stavbou
zařízení distribuční soustavy „IV-12-8011660, Budišov
n/B., ul. Dvořákova, pozemek parc. č. 108/1, p. Chrástecká,
přípojka kNN, podzemní kabe NN 0,4 kV“ (věcné břemeno se bude zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 1 000
Kč + DPH, věcným břemenem bude zatížený pozemek ppč.
3566/2, k. ú. Budišov nad Budišovkou) a doporučuje zastupitelstvu města pověřit podpisem smlouvy starostu města,
 doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právu
provést stavbu pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. spočívající v zajištění práv oprávněného související se stavbou
zařízení distribuční soustavy přípojka NN (nadzemní vedení VV, betonový sloup), věcné břemeno se bude zřizovat
za jednorázovou náhradu ve výši 1 000 Kč + DPH, věcným břemenem budou zatíženy pozemky ppč. 4464, 4467
a 4344, k. ú. Budišov nad Budišovkou a doporučuje zastupitelstvu města pověřit podpisem smlouvy starostu města,
 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 3, na ulici Partyzánská č. p. 160,
jedná se o byt II. kategorie, nájemní smlouva bude uzavřena
od 1. 6. 2016 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského
zákoníku,
 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 9, na ulici Berounská č. p. 665,
jedná se o byt II. kategorie, nájemní smlouva bude uzavřena
od 1. 6. 2016 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského
zákoníku,
 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 5, na ulici Partyzánská č. p. 160,
jedná se o byt II. kategorie, nájemní smlouva bude uzavřena
od 1. 6. 2016 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského
zákoníku,
 schvaluje přidělení bytu č. 6, II. kategorie, o velikosti 2+1,
ul. Partyzánská, č. p. 160 paní D. B., s nájemní smlouvou
uzavřenou od 1. 4. 2016 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku,
 schvaluje výsledek výběrového řízení na obsazení funkce
jednatele obchodní společnosti Lesy Budišov nad Budišovkou, s.r.o. a ke dni 1. 6. 2016 jmenuje na základě výsledku
výběrového řízení jednatelem obchodní společnosti Lesy
Budišov nad Budišovkou, s.r.o. Ing. Josefa Kluse,
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 bere na vědomí informaci o poptávkovém řízení na dodávku zemního plynu pro rok 2017,
 schvaluje vyplacení mimořádné odměny řediteli Technických služeb Budišov nad Budišovkou, p. o. Ing. Pavlu
Brodskému,
 bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení
pracovního místa - Sociální pracovník - manažer dotačních
projektů s tím, že výběrová komise nedoporučila žádného
z uchazečů na obsazení této funkce a schvaluje odložení

obsazení pracovního místa - Sociální pracovník - manažer
dotačních projektů na neurčito,
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2016 č. 7 ve výdajové části rozpočtu ve výši 512 210 Kč
 ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
-512 210 Kč
2169 – 6121 – Budovy, haly a stavby
+500 000 Kč
3399 – 5175 – Pohoštění
+3 110 Kč
3399 – 5194 - Dary
+9 100 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.
dne 17. února
(Přítomno 12 členů zastupitelstva města,
omluveni: Ing. F. Vrchovecký, R. Němec, D. Sekerková,
další přítomní: MěÚ - Ing. H. Dlouhá, M. Zatloukalová,
G. Roháčová, DiS.,
jednání řídil Ing. Rostislav Kyncl, starosta města)
 schválení programu, hlasování o každém bodu programu
zvlášť, veřejně, zdvižením ruky
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 pan J. Rak se omlouvá za pozdější příchod
 rušíí usnesení ze dne 16. 12. 2015 v bodě 14 a) ve znění:
schvaluje úplatný převod vlastnického práva k nemovité
věci pozemek parcela č. st. 1051 o výměře 80 m2, k.ú. Budišov nad Budišovkou. Převodce: ČR - příslušnost hospodařit
s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, nabyvatel: Město Budišov nad Budišovkou.
a schvaluje nové znění:
schvaluje úplatný převod vlastnického práva k nemovité věci
pozemek parcela č. st. 1051 o výměře 80 m2, k.ú. Budišov
nad Budišovkou a přenesení daňové povinnosti k zaplacení
daně z nabytí nemovité věci od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00
Praha 2. Převodce: ČR - příslušnost hospodařit s majetkem
státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
nabyvatel: Město Budišov nad Budišovkou,
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 schvaluje nový průběh katastrální hranice procházející
středem potoka „Budišovka„ mezi obcí Budišov nad Budišovkou (k. ú. Staré Oldřůvky) a obcí Svatoňovice (k. ú.
Svatoňovice), a to přesunem z osy potoka „Budišovka“ na
jeho pravý břeh tak, jak je uvedeno v příloze,
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 schvaluje přijetí dotace z ROP Moravskoslezsko na akci
„Výstavba sportovní haly v Budišově nad Budišovkou“,
č. CZ.1.10/4.1.00/05.01815 a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální
rady na akci „Výstavba sportovní haly v Budišově nad Budišovkou“, č. CZ.1.10/4.1.00/05.01815,
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

 schvaluje dotaci ve výši 250 000 Kč na úhradu nákladů na
investice jednotek Hasičského záchranného sboru MSK-územního odboru Opava, schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 250 000 Kč na úhradu nákladů na investice jednotek Hasičského záchranného sboru
MSK - územního odboru Opava dle přiloženého návrhu
a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy,
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dotaci na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby, tj. zajištění služeb
obecného hospodářského zájmu s obchodní ﬁrmou TeSport
Budišov nad Budišovkou, s.r.o. dle přiloženého materiálu
a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku,
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 schvaluje Memorandum o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování mezi Odborem pro sociální začleňování
Úřadu vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 11801 Praha 1
Malá Strana a Městem Budišov nad Budišovkou, se sídlem
Halaškovo náměstí 2, Budišov nad Budišovkou,
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 schvaluje plán priorit realizace prvků plánu společných zařízení (PSZ) v k. ú.: Budišov nad Budišovkou, Podlesí nad
Odrou a Staré Oldřůvky dle zápisu z jednání ze dne 27. 1.
2016 mezi Státním pozemkovým úřadem, pobočka Opava
a Městem Budišov nad Budišovkou,
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 bere na vědomí čerpání kontokorentního úvěru se stavem
k 17. 2. 2016 ve výši 0 Kč,
 ruší své usnesení č 9 z 6. jednání zastupitelstva města ze
dne 30. 9. 2015 ve znění:
schvaluje poskytnutí dotace MSK na úhradu spolupodílu nákupu dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany
Budišov nad Budišovkou, schvaluje Smlouvu o poskytnutí
dotace MSK ve výši 576 453,08 Kč a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
dne 31. března
((Přítomno: 15 členů zastupitelstva města,
další přítomní: MěÚ - Ing. H. Dlouhá, M. Zatloukalová, I. Jurošová, M. Tóthová, M. Stránská, Ing. K. Bečicová, J. Skalková, Ing. M. Večerková,
jednání řídil Ing. Rostislav Kyncl, starosta města)
 schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a právu provést stavbu pro oprávněného
ČEZ Distribuce, a.s. spočívající v zajištění práv oprávněného související se stavbou zařízení distribuční soustavy přípojka NN, betonový sloup (nadzemní vedení VV, betonový
sloup), věcné břemeno se bude zřizovat za jednorázovou
náhradu ve výši 1 000 + DPH, věcným břemenem budou zatíženy pozemky ppč. 4464, 4467 a 4344 v k. ú. Budišov nad
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Budišovkou a pověřuje podpisem smlouvy starostu města,
(15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a právu provést stavbu pro oprávněného
ČEZ Distribuce, a.s. spočívající v zajištění práv oprávněného související se stavbou zařízení distribuční soustavy
„IV-12-8011660, Budišov n/B., ul. Dvořákova, pozemek
parc. č.108/1, p. Chrástecká, přípojka kNN, podzemní kabel
NN 0,4 kV“, věcné břemeno se bude zřizovat za jednorázovou náhradu ve výši 1 000 + DPH, věcným břemenem
bude zatížen pozemek ppč. 3566/2 v k. ú. Budišov nad Budišovkou a pověřuje podpisem smlouvy starostu města,
(15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 schvaluje vykoupení pozemků do majetku města:
 k. ú. Budišov nad Budišovkou:

ppč. 4374 lesní pozemek o výměře cca 9 500 m2
ppč. 4383 TTP výměře cca 1 193 m2 za kupní cenu ve výši
80 000 Kč a pověřuje podpisem smlouvy starostu města,
(15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 bere na vědomí rezignaci současného starosty města Ing.
Rostislava Kyncla na funkci starosty města,
 volí k 1. 4. 2016 v souladu s § 84 zákona 128/2000 Sb.
v platném znění:
 do funkce starosty města Ing. Patrika Schramma
(14 pro, 0 proti, 1 se zdržel – Ing. P. Schramm)
 do funkce místostarosty města Ing. Pavla Jílka
(14 pro, 0 proti, 1 se zdržel – Ing. P. Jílek)
 do funkce člena rady města Ing. Rostislava Kyncla
(12 pro, 0 proti, 3 se zdrželi – Ing. F. Vrchovecký,
R. Němec, Mgr. P. Franěk)

Mistr světa v discgolfu z USA přijede do Budišova!
Zdá se to nemožné, ale je to tak. Poslední týden v dubnu zavítá na Moravu i do Budišova Avery Jenkins z USA. Je to
mistr světa z roku 2009, bývalý světový rekordman v hodu
diskem a jeden z největších ambasadorů tohoto sportu, uznávaný discgolfový profesionál, kouč i učitel. Na Moravě proběhne série akademií v Novém Jičíně, Uničově a Moravském
Krumlově. V Budišově jej budeme moci přivítat ve středu
27. 4. dopoledne. Program ještě není ﬁnální, ráno začneme výukou discgolfu, poté proběhne cvičné kolo s Averym v našem
DiscGolfParku a program zakončí neformální posezení u oběda. Akce bude určena pro zástupce města, novináře a určitě pozveme děti z naší školy. Tuto jeho návštěvu chtějí pořadatelé
využít maximálním způsobem pro zviditelnění discgolfu a zároveň i pro zviditelnění ČR ve světové discgolfové komunitě,
na kterou má Avery obrovský vliv. My jsme velmi rádi, že se
tak bude propagovat i naše město.
Když mi vloni autor hřiště Přemysl Novák (předseda České
asociace discgolfu) říkal, že budišovské hřiště se stane „Mekkou“ pro discgolfovou komunitu na Moravě, tak jsem se mu
smál. Musím mu dát za pravdu. O velikonoční neděli proběhl první letošní turnaj, první červnový víkend bude Budišov
hostit mistrovství Moravy v discgolfu, mezi tím náš Dětský
domov uspořádá turnaj pro děti z dětských domovů. V srpnu
se sjedou mladí hráči z Moravy na týdenní discgolfový tábor
do Budišova. Budou trénovat pod dohledem našich nejlep-

ších hráčů, kteří ihned po ukončení tábora odjíždějí do ﬁnského Oulu reprezentovat ČR na Mistrovství Evropy. Věřím,
že vzroste zájem o tento sport mezi místními, a vychováme si
také talentované hráče. Nám se snad již také konečně podaří
založit klub. Připomínám, že disky si můžete zdarma oproti
záloze zapůjčit v SVČ, kempu a k dispozici je mají i děti v ZŠ
pro hodiny tělocviku. Přestože nemám moc času, rád si jdu rekreačně zaházet. Jedno kolo se dá za 2 hodiny odehrát, člověk
se přitom projde na čerstvém vzduchu a ještě si vyčistí hlavu
od stresu – prostě super. Vřele doporučuji.
Ing. Patrik Schramm, starosta města

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí
má číslo 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady.
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, a to
bez ohledu na to, zda trestný čin byl nebo nebyl oznámen. Volat mohou oběti různých forem
násilí včetně násilí domácího. Pomoc na lince
je určena i obětem nedbalostních trestných
činů, např. dopravních nehod. Linka poskytuje okamžitou pomoc, rady a informace ženám,
mužům i dětem. Volat mohou lidé i při pouhém
podezření, že jsou obětí některé z forem domá-
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cího násilí, ať už fyzického, psychického, ekonomického, či sociálního, stalkingu, nebezpečných výhružek a podobného trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných i nedbalostních trestných činů,
kterým linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže situované kvalitní služby. Linka poskytuje
pomoc také svědkům trestných činů, kteří byli
událostí traumatizováni, potřebují psychickou
podporu a informace o svých právech a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje
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výraznou pozornost prevenci kriminality a na linku mohou
zavolat i lidé, kteří se odůvodněně obávají, že se mohou stát
obětí trestného činu a svou situaci potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky ﬁnanční

podpoře Nadace Open Society Fund Praha a programu Dejme
(že)nám šanci, který je ﬁnancován z Norských fondů.
Více informací naleznete na webových stránkách
www.linka-pomoci.cz

Matana
Poradna rané péče MATANA provází
rodinu prvními roky života dítěte se
speciﬁckými potřebami, podporuje
všechny členy v hledání cesty k rozvoji dítěte a začlenění se do běžného
života. Služba rané péče je terénní
a probíhá převážně v domácím prostředí rodiny.
Každá rodina má svou poradkyni,
která ji navštěvuje přibližně 1x měsíčně. Na konzultacích řešíme to, co je aktuálně
kt ál ě pro rodinu
di dů
důležité, týká se jejich života s dítětem s postižením, odlišným
vývojem, autismem apod. Mezi konzultacemi je rodina a poradkyně v kontaktu na telefonu, emailu.
Služba je určena pro rodiny do 7 let věku dítěte z okresů Opava, Nový Jičín, Bruntál. Služba je poskytována zdarma.
MATANA znamená hebrejsky DAR. Vnímáme, že každé dítě

je darem a radostí.
Děti byly darovány
svým rodičům a my
jako
pracovníci
rané péče s rodiči
tuto radost sdílíme
a rádi „darujeme“
naše znalosti a podporu v provázení
rodiny v její náročné životní situaci.
Ve slově MATANA vidíme MAma
TAta NAděje.
Více informací naleznete
t na htt
http://ranapecematana.webnode.
//
t
b d
cz. Dotazy rádi zodpovíme na tel. 731 191 868 či emailu: ranapece@sdk.cz.

Buďte odpovědní ke svému zdraví!
Sledujte kvalitu vody ve studni
Mnoho lidí odebírajících pitnou vodu ze studní podceňuje pravidelný monitoring její kvality. Tu je třeba pravidelně analyzovat
v odborných laboratořích. S příchodem jara to platí dvojnásob
Ostrava 10. 3. 2016 - Správná péče o kvalitu vody ve studni
může předejít zdravotním komplikacím z nežádoucích látek,
které v ní mohou být přítomny. Není odpovědné spoléhat pouze
na naše smysly, které nejsou v řadě případů schopny na rozdíl
od laboratorních analýz přítomnost nevhodných látek ve vodě
zachytit.
Společnost Aqualia infraestructuras inženýring (AII) doporučuje
před příchodem jara majitelům studní provádět nejen pravidelné čištění a údržbu studny po zimním období, ale také věnovat pozornost
kontrole kvality svých alternativních vodních zdrojů.
„Laboratorní analýza dokáže díky chemickým a mikrobiologickým
parametrům vody odhalit zdroje znečištění přírodního původu, ale
i chemické kontaminace ze zemědělství a průmyslu. Rozbory vod
a poradenství zajišťuje v moravskoslezském regionu síť našich vodárenských laboratoří. Na základě přesných výsledků analýz lze navrhnout opatření, která pomohou k dosažení vyhovující kvality vody,“
říká vedoucí laboratoří společnosti AII Lucie Chlebková. Podle ní by
neměli lidé tuto oblast zanedbávat především v období končící zimy,
kdy dochází k tání sněhu a vstoupá podzemní voda.
Špičkově vybavená Centrální laboratoř společnosti v Ostravě-Mariánských Horách poskytuje komplexní služby pro měření kvality
vody. Ročně vyhotoví více než 6 000 vzorků, přičemž čtvrtina z nich
je komplexně monitorována podle 90 různých kvalitativních kritérií.

„Provádíme chemické, mikrobiologické, biologické i senzorické
zkoušky všech typů vod. Kromě naší akreditované Centrální laboratoře působíme v regionu také v areálech čistíren odpadních vod
v Havířově, Třinci, Novém Jičíně a Opavě, kam je možné vzorky odpadní i pitné vody dovézt, nebo v areálech úpraven vod v Podhradí
u Vítkova a Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, kde rovněž přijímáme vzorky pro rozbory pitné vody,“
“ vysvětluje Chlebková.
Veškeré další informace lze najít na webu www.ai-inzenyring.cz
 Společnost AII byla založena v roce 1996 s názvem SmVaK-inženýring, s.r.o., jako dceřiná společnost Severomoravských
vodovodů a kanalizací Ostrava. V roce 2006 se stala součástí
španělské skupiny Aqualia a od této doby obě ﬁrmy úzce spolupracují jako dvě samostatné společnosti.
 Společnost AII se dominantně zabývá inženýrskou činností v oblasti dodávek a výstavby čistíren odpadních vod, úpraven vody,
vodovodů a kanalizací, čerpacích stanic nebo vodovodních a kanalizačních přípojek. Pro realizované stavby společnost zajišťuje
jejich přípravu po majetkoprávní stránce, zpracování projektové
dokumentace a její projednání s dotčenými orgány státní správy,
územní rozhodnutí, stavební povolení a vodoprávní rozhodnutí
a kolaudační souhlas.
 Společnost zajišťuje kompletní projektovou činnost při výstavbě
a následnou stavební činnost.
Lucie Chlebková,
Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.
Lucie.Chlebkova@smvak.cz

Jak zlepšit kvalitu vody v potoce, rybníku nebo řece v obci
Jak nakládat s odpadními vody v souladu se zákonem? Co
zákon dovoluje, co naopak může být sankcionováno?
Ostrava 14. 4. 2016 – Na Severomoravské vodovody a ka-

nalizace Ostrava se obracejí obyvatelé měst a obcí, kde společnost vyvíjí své aktivity, s dotazy týkajícími se zneškodňování a likvidace odpadních vod. Mezi lidmi panují značné
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nejasnosti týkající se dané problematiky s ohledem na to,
jaké požadavky klade na fyzické i právnické osoby zákon.
Danou problematiku řeší tzv. vodní zákon, který ukládá všem
majitelům obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných staveb povinnost zajistit zneškodňování produkovaných odpadních vod v souladu s podmínkami vydanými příslušným vodoprávním úřadem a platnou legislativou
Jak nakládat s odpadními vodami
Jakým způsobem je tedy možné odpadní vody likvidovat? „Za standardní povolené zneškodňování odpadních
vod je považováno napojení nemovitosti prostřednictvím
kanalizační přípojky do kanalizace pro veřejnou potřebu, která může být splašková (splaškové odpadní vody)
nebo jednotná (splaškové odpadní vody a dešťové odpadní vody),“
“ říká projektový manažer SmVaK Marek Červek.
Druhým způsobem, jak povoleným způsobem likvidovat odpadní vody, je využít k tomu určeného vodního díla.
V daném kontextu jde především o domovní čistírny odpadních vod s kapacitou do 50 ekvivalentních obyvatel.
Především v menších obcích a rozptýlené zástavbě je dalším
způsobem možné likvidace odpadních vod u jednotlivých nemovitostí jejich akumulace v bezodtokových jímkách. „Majitelé nemovitostí jsou v tomto případě povinni zabezpečit
zneškodnění těchto vod tak, aby nebyla ohrožena kvalita povrchových a podzemních vod. Na výzvu vodoprávního úřadu
nebo České inspekce životního prostředí navíc musí vlastník
nemovitosti doložit zneškodnění těchto odpadních vod,“ vysvětluje Červek.
Nejčastější chyby s hrozbou sankce
Jakým způsobem nejčastěji porušujeme zákon a vystavujeme se možnému postihu? Nejhorším, ale bohužel stále
poměrně rozšířeným, způsobem likvidace odpadních vod
je jejich přímé vypouštění do vod povrchových či podzemních. Jde o jednoznačné porušení příslušného zákona.
„Také není možné likvidovat odpadní vody pomocí pře-

padů ze septiků nebo žump jejich nap
napojením
pojením do kana
kanalizace pro veřejnou potřebu, která je ukončena čistírnou odpadních vod. Není povoleno ani odvádění dešťových vod pomocí splaškové kanalizace,“
“ popisuje Červek.
Podle něj v současnosti existují a jsou běžně využívány možnosti, jak zjistit nelegální napojení dešťových vod od jednotlivých
nemovitostí do splaškové kanalizace v dané obci. Jednou z nich
je například využití výrobníku inertní nezávadné bílé mlhy.
Riziku sankce se vystavují také lidé, kteří likvidují odpadní
vody tak, že vyvezou žumpu nebo septik na pole, zahradu, do
lesa, nebo dokonce přímo do vodního toku. Jde o přestupek,
který může být penalizován ze strany příslušného vodoprávního úřadu, nebo inspekce životního prostředí.
Častým argumentem při sporných situacích bývá ze strany majitelů nemovitostí to, že si objednali vývoz žumpy u některé
z ﬁrem nabízejících tuto službu, nicméně nemají jasný přehled o tom, kde tyto odpadní vody končí. Řešení je poměrně
jednoduché. Vždy si tuto službu objednat u společnosti, která
má k této činnosti (vyvážení a nezávadná likvidace odpadních
vod) oprávnění. „Lidé by si zároveň mělo uchovávat tyto faktury nebo smlouvy. V nich by mělo být uvedeno, na které čistírně
odpadních vod byly dané odpadní vody zlikvidovány,“
“ vysvětluje Červek. Lidé neuspějí ani v případě, že si vývoz žumpy objednají pouze jednou za několik let a argumentují dostatečností
tohoto přístupu, ačkoliv množství dodané vody do nemovitosti
neodpovídá té vyvezené ze žumpy. Objem zlikvidovaných vod
by měl odpovídat množství dodané pitné vody do nemovitosti.
„To lze obvykle jednoduše zkontrolovat prostřednictvím údajů
vodoměru příslušného vlastníka,“
“ uzavírá Červek.
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí, tel. 725 500 509,
e-mail marek.sibrt@smvak.cz www.smvak.cz

Úřední hodiny Městského úřadu Budišov nad Budišovkou
Pondělí a středa - úřední hodiny 8,00 - 11,30 h. 12,00 - 17,00 hod.
V neúředních dnech v úterý, čtvrtek 7,30 - 11,30 h., 12,00 - 14,30 a v pátek 7,30 - 11,30 h., 12,00 -13,30 h.
je možné vyřídit všechny záležitosti jako v úředních dnech, pokud je přítomen příslušný pracovník,
nebo ten, který jej zastupuje. V neúřední dny nemusí být pracovníci přítomni z důvodu školení,
vyřizování dotací a úředních záležitostí apod.

LESY A TECHNICKÉ SLUŽBY

Upozornění pro majitele psů
Vážení chovatelé pejsků,
dovoluji si Vás požádat prostřednictvím Budišovského zpravodaje o chvilku zamyšlení.
S ústupem sněhové pokrývky končícího zimního období se
před námi občany otevírá bohužel stále stejný obrázek ulic
a volných ploch našeho města, a to obrázek ploch znečištěných rodinnými miláčky – pejsky. Je mi líto, že někteří jejich
majitelé stále nejsou ochotni respektovat pravidlo – chov pejska je radost, ale i starost.
Ostatní občané města nechtějí být obtěžováni výkaly pejsků
zanechanými na různých místech našeho města. Na území
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města jsou rozmístěny sběrné nádoby na odpadky, které je
možno využít pro uložení obalů s „produkcí“ čtyřnohých miláčků. Prosím věnujte se svým pejskům.
Pro představu uvedu pár jednoduchých čísel. Jestliže je ve
městě asi 500 pejsků, kdy každý „vyrobí“ v průměru 10 dekagramů hovínek, tak za den naše město obdrží 50 kilogramů
tohoto materiálu. Bohužel je toto množství ve městě k vidění.
A přesto stačí tak málo – po svém miláčkovi, který vyprodukoval, u k l i d i t ! ! !
Ing. Pavel Brodský,
Technické služby města Budišov nad Budišovkou, p. o.

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

ZPRÁVY MĚSTSKÉ POLICIE
1. 2. 2016, 10.00 hod.
Na základě informace občana hlídka MP prověřovala možné ohrožení
zdraví, případně života seniora bydlícího ve středu města. Senior žije sám
a delší dobu nebyl spatřen na veřejnosti.
2. 2. 2016, 22.15 hod.
Spolupráce s PČR – pátrání po nezletilém chlapci, který se
nevrátil zpět do Dětského domova. Jednání s rodiči.
3. 2. 2016, 14.00 hod.
Podezření na ohrožení zdraví a života osoby – otevření bytu
seniora ve spolupráci s HZS Moravskoslezského kraje. Muž
byl v bytě nalezen ve vážném stavu. Zajištění lékařské pomoci. Tato muže převezla do Slezské nemocnice v Opavě.
4. 2. 2016, 15.30 hod.
Oznámen utržený plech na střeše rodinného domu vlivem silného větru. Majitel domu se v Budišově nezdržuje. Zjišťování kontaktu na majitele domu – vyrozumění o vzniklé situaci.
4. 2. 2016, 16.00 hod.
Zjištěna bezvládně ležící žena na ul. Berounské. Tato byla
silně podnapilá a agresivní. Jelikož nebylo možno situaci
vyřešit jiným způsobem, bylo rozhodnuto o jejím umístění
na PZS v Opavě k vystřízlivění.
5. 2. 2016, 21.40 hod.
Řešení oznámení – fyzické napadení osoby. Věc byla postoupena Komisi pro projednávání přestupků MěÚ v Budišově n/B. k dalšímu řešení.
10. 2. 2016, 15.00 hod.
Přijato oznámení o skupině osob popíjejících alkohol v jednom z domovních vchodů na náměstí Republiky. Hlídka na
místě zjistila, že muži na místě dělají hluk a nepořádek. Proto je z místa vykázala.
12. 2. 2016, 8.30 hod.
Řešení oznámení občana o úmyslném poškození domovní poštovní schránky. Oznamovatel rovněž uvedl jméno
pachatele, který mu škodu způsobil. Věc byla předání do
KPPP v Budišově.

14. 2. 2016, 17.40 hod.
Kontrolou kamer bylo zjištěno, že se na komunikaci v prostoru Halaškova náměstí pohybuje patrně podnapilý muž,
který ohrožuje bezpečnost a plynulost silničního provozu.
Výjezd na místo, vykázání osoby mimo komunikaci.
16. 2. 2016, 7.30 hod.
Oznámil majitel jednoho z domů na ulici 9. Května, že mu
v průběhu noci někdo vysypal odpadky před vjezd do dvora. Pachatele se nepodařilo zjistit ani po kontrole kamerových záznamů.
19. 2. 2016, 15.00 hod.
Řešení stížnosti obyvatel sídliště na neustálé vytí a štěkání
psa na zahradě jednoho z přilehlých domů. Pes údajně nemá
vyhovující podmínky a svým štěkotem obtěžuje okolí. Po
jednání s majitelkou psa tato souhlasila, že si psa převezmou strážníci a tito mu zajistí náhradní péči. Pes byl později
předán k osvojení.
23. 2. 2016, 19.50 hod.
Řešeno fyzické napadení mezi partnery. Tito byli v době
příjezdu hlídky MP v podnapilém stavu. Posléze v jednání
ustali.
24. 2. 2016, 18.00 - 20.50 hod.
Opakované řešení sporů mezi partnery, kdy se jednalo
o stejné osoby jako předešlého dne.
27. 2. 2016, 17.00 hod.
Přijetí oznámení seniora o zcizení většího obnosu peněz. Po
zkušenostech strážníků z minulého období tito informaci
občana řádně ověřili. Posléze byly zmíněné peníze nalezeny
zapadlé mezi šatstvem oznamovatele.
27. 2. 2016, 19.50 - 22.00 hod.
Zákrok proti osobě – výtržnost na veřejném prostranství
a později i v jednom z domů na Halaškově náměstí. Podnapilý a agresivní pachatel napadal ostatní osoby, vyhrožoval
újmou na zdraví a ohrožoval je nebezpečným předmětem.
Došlo ke zranění osob včetně malého dítěte.
Spolupráce s Policií ČR, poskytnutí první pomocí zraněným. Přivolání RZS.
Baroň Milan, vedoucí strážník MP

ŠKOLSTVÍ

Čtenářská gramotnost
Různých „gramotností“, které se vyučují v dnešní škole, je
nespočet. Finanční gramotnost, informační gramotnost a také
čtenářská gramotnost. Všechny jsou v dnešní době důležité, ale ta čtenářská je základem všeho. K čemu je žáčkovi
bezvadně přečíst text, když mu nerozumí. Když jej nedokáže reprodukovat, najít v něm zásadní věci, oddělit je od těch
nepodstatných.
Na tyto dovednosti se v naší škole zaměřujeme už dlouho.
Poprvé jsme čtenářskou gramotnost vyučovali v rámci projektu vyhlášeného ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v letech 2011 – 2014, během kterého jsme získali
peníze na výuku a dělené hodiny čtenářské gramotnosti ve
čtyřech třídách na nižším a vyšším ročníku. V této době jsme
vybudovali ve škole také čtenářskou učebnu. S velkým kulatým stolem, kolem kterého se vejde 12 dětí a mohou společně
s učitelem diskutovat, s kobercem a s polštáři, kde se děti mohou při čtení natáhnout na zem. Bohužel projekt skončil po
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dvou letech výuky, tok ﬁnancí byl přerušen a běžné ﬁnance
školy další výuku v dělených třídách nedovolovaly. Učebna
přestala sloužit čtenářům, spíš se využívala v dělených hodinách cizích jazyků. Až zase letos jsme se zapojili do dalšího
projektu, získali nové ﬁnance a ve dvou třídách opět obnovili
výuku. Navíc jsme ze získaných peněz obnovili i knižní fond,
nakoupili jsme knihy za téměř 20 000 Kč, a to do knihovny
na obou stupních. Ve 2. ročníku se pak hodiny čtenářské gra-

motnosti objevily v rámci hodin českého jazyka, v 9. ročníku
mají žáci tuto výuku jako povinně volitelný předmět.
A jaká je perspektiva tohoto tak důležitého předmětu? Vše je
o ﬁnancích. Vyučovat čtenářství ve třídě s 25 nebo 30 žáky
nemá smysl a ani pořádně nejde. Naopak hodiny s malým počtem žáků jsou bezvadné, smysluplné, jsou vidět výsledky
a děti je mají rády. Takže uvidíme…
Hana Hladišová

Čtenářská gramotnost podruhé, aneb prvňáčci v knihovně
Prvňáčci už umí téměř všechna písmena, a proto je
nejvyšší čas, aby se kromě slabikáře seznámili také
s jinými knížkami. Navíc březen je měsíc knihy, proto nás paní knihovnice Ivana Kobelová pozvala do
knihovny. Seznámila děti s pravidly při půjčování
knih, vysvětlila jim uspořádání knížek v knihovně
a poté je vyzkoušela ze známých českých pohádek.
Přečetla jim několik úryvků a děti hádaly, o kterou
pohádku se jedná. Poznaly bez chyby všechny pohádky. Na závěr si děti mohly půjčovat a prohlížet
knihy, které je zajímaly. Některé děti již do knihovny
chodí s rodiči nebo staršími sourozenci a na ty ostatní se paní knihovnice bude těšit vždy v pondělí nebo
pátek.
M. Ščurková

Návštěva policie v základní škole
Dne 17. 3. 2016 se v naší základní škole uskutečnila beseda
o prevenci kriminality, kterou pro naše žáky připravili zástupci
obvodního oddělení Policie ČR ve Vítkově společně s představiteli Městské policie v Budišově nad Budišovkou
Policisté si nejprve povídali s dětmi z nižšího stupně, poté
z vyššího stupně. Seznámili děti s pravidly pro malé cyklisty a bruslaře, poučili je o slušném chování ve škole i mimo
školu, o trávení volného času v odpoledních hodinách, o tom,
že se nesmí lhát, krást a podvádět. Děti se dozvěděly, jak se
chovat k cizím psům, jak se chovat k sobě navzájem, k ro-

dičům i k učitelům. Určitě důležité pro děti bylo poučení
o vandalismu a sprejerství, o šikaně a kyberšikaně. Policisté
jim také pověděli o případech, které již v našem městě museli
řešit a jejichž pachateli byli právě žáci naší školy. Na závěr
dětem ukázali služební zbraň, neprůstřelnou vestu, pouta,
alkoholtestr a také test na drogy a hovořili také o práci policie. Děti měly spoustu otázek, na které jim policisté ochotně
odpovídali.
Děkujeme policistům za zajímavou a velmi užitečnou besedu
a budeme se těšit na příští setkání.
M. Ščurková

Velikonoční tvoření
Každoročně se děti naší mateřské školy těší na velikonoční
svátky, a tak i letos se všechny třídy zapojily do příprav na Velikonoce. Výrobky a dekorace vyráběly děti nejen ve třídách
se svými učitelkami, ale zapojili se i rodiče. Každá třída měla
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své „Tvořivé odpoledne“, během kterého se děti spolu s rodiči
snažily vytvořit nějaký výrobek k očekávanému svátku jara.
Rozpaky rodičů při tvoření velikonočních ozdob brzy vymizely díky nadšení a radosti dětí ze společné práce. Některé
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velikonoční výrobky byly opravdu velmi zdařilé, ale ocenění
patří všem, kteří se s dětmi této jarní akce v mateřské škole
účastnili. Snaha a nadšení všech byla veliká a ti rodiče, kteří
se akce z jakéhokoliv důvodu nemohli zúčastnit, poslali své
výrobky, které vyráběli s dětmi doma, do MŠ později. I jim sa-

mozřejmě moc děkujeme. Všechny velikonoční výrobky dětí
a rodičů byly pak na následné výstavce v MŠ za dobrovolnou
cenu prodány.
Děti, rodiče i celý kolektiv MŠ se už těší na další spolupráci.
Evženie Kostecká, učitelka MŠ

Velikonoční soutěž
„Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“ Toto heslo jistě všichni dobře známe, ale přesto, řekněte, není to hezký pocit něco
vyhrát? Určitě potěší i maličkost. OC Breda & Weinstein připravil projekt - velikonoční soutěž pro MŠ a ZŠ na téma „Zvířecí symbol Velikonoc“. Do soutěže se zapojila svými výrobky
i naše MŠ.
Výrobky a výtvory všech zapojených škol a školek jste si mohli prohlédnout do 3. 4. 2016 přímo v OC Breda & Weinstein
a zároveň podpořit svým hlasem právě tu školu, jejíž výtvor se

vám nejvíce zalíbil.
Díky této soutěži vznikl také týdenní projekt v rámci MŠ
pod názvem „ODKUD MÁME SVETR“. Projekt měl dětem
objasnit, z čeho se vyrábí vlna, ze které mají svůj teplý svetr,
nebo zdůvodnit užitek ovcí či jiných hospodářských zvířat. Do
tvoření oveček se zapojili i rodiče a jejich nápady a výrobky
jste si mohli prohlédnout v prostorách MŠ.
Bc. Zdeňka Sventková,
učitelka MŠ

Masopust v obci Svatoňovice
Dne 13. 2. 2016 pořádala obec Svatoňovice ve
spolupráci s místní mateřskou školou již tradiční
masopustní průvod. Průvodu se zúčastnily masky, které k masopustnímu průvodu podle lidové
tradice patří, ale i jiné - barevný, medvěd, myslivec, smrtka, vodník, kominík, babky, ale i ženich
s nevěstou, čarodějky, mexičanka, černobílý…
Masopustní průvod doplnily i děti, které si jej
užily nejvíce. Pískaly na píšťalky a doplňovaly
tak skvělé muzikanty.
Za společného zpěvu se maškary vydaly obcí.
Nejprve zamířily k panu starostovi, kde požáda-
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ly o svolení konání masopustního reje a dovádění v obci. Od
pana starosty a jeho ženy poté maškary dostaly zlatý klíč od
obce Svatoňovice a také povolení „k řádění“. Celý průvod navštívil a obveselil několik rodin ve Svatoňovicích, ve kterých
se tancovalo, zpívalo a hodovalo.
Zakončení masopustu - pochovávání basy - se odehrálo v sále
místní bývalé školy. Mniši za doprovodu jeptišek zhodnotili

loňský rok a popřáli více úspěchů do nového roku. Za doprovodu smutné hudby a pláče „plaček“ basu společně pochovali.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kdo se na organizaci celé akce podíleli. Byl to velmi krásně strávený den a jsme
rádi, že se tato tradice takto opět navrací. Už teď se těšíme na
další rok a doufáme, že nás na příštím masopustu bude více
a více.
Bc. Zdeňka Šmahelová, učitelka

Veselé dopoledne v maskách
25. února se konal v mateřské škole maškarní bál. Již ráno
děti přicházely v maskách a ve třídách panovala karnevalová
atmosféra. Dopoledne jsme se všichni sešli ve vyzdobené herně. Tam se konala promenáda jednotlivých tříd, děti plnily
různé úkoly, starší děti hrály závodivé hry. Nakonec byla dis-

kotéka a sladké odměny. Na dětských tvářích byla vidět radost
z prožitého dne.
Pochvalu zaslouží i rodiče, kteří pro děti tyto krásné masky
připravili.
Alena Siažíková, učitelka MŠ

Milá návštěva v Letokruzích
Do budišovských Letokruhů zavítali malí návštěvníci. Děti z dětského domova přišly za babičkami
s milým přáním k MDŽ a potěšit
je písničkou, básničkou a hrou na
flétnu. Nezapomněly na malou
drobnost formou dárečku, který
s pomocí tet vytvořily. Nechyběly
slzy dojetí a úsměvy na straně pozorných posluchaček a snaha o co
nejlepší výkon na straně dětí. A tak
došlo na chvíle pohody a vzájem-
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ného souznění. Mnohá babička
zavítala do dávné minulosti, kdy
jejich vlastní děti s kytičkou v ruce
a zajíkavým hlasem přednesly přání nejmilejší. Děti s velkou radostí
tyto dávné vzpomínky vyvolaly.
O to větší dojetí všichni přítomní pociťovali i proto, že mnohým
dětem z domova osud odepřel to
nejmilejší oslovení - maminko, babičko…
Hanka Bučková
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Miss princess na ledě
– Dětský domov Budišov nad Budišovkou
V březnu tohoto roku jsme s dětmi z dětského domova využili možnost zúčastnit se sportovně zábavné charitativní
akce s Miss Princess 2016 v ostravské ČEZ ARÉNĚ. Pro
děti byly přímo na ledě připraveny hokejové dovednostní
soutěže, volné bruslení, exhibice dětského krasobruslení

a ukázky skoků s komentářem. Kluci si vyzkoušeli nájezdy na hokejového brankáře a všichni dohromady zábavné
soutěže s moderátorem. Letošní mírnou a netypickou zimu
jsme tak zakončili stylově na bruslích a můžeme se konečně
těšit na jaro.

Děti z Dět
Dětského
kéh ddomova B
Budišov
diš n. B
B. na hhokejovém
k j é utkání
tká í
HC Vítkovice Steel: Bílí Tygři Liberec 1. 3. 2016

Gymnázium ve Vítkově opět započalo
svou sklizeň studentských úspěchů
Školní rok se pomalu přehoupl do své druhé části a i u nás pomalu začínáme sklízet ovoce z intenzivní činnosti předchozích
měsíců.
Mezi první letošní úspěchy patří 2. místo Víta Mužíka (oktáva) v „Dějepisné soutěži gymnázií Moravskoslezského kraje“ (leden 2016).
V únoru se u nás uskutečnilo školní kolo „Středoškolské
odborné činnosti“ (SOČ) a do dubnového okresního kola
s nadějemi na výborná umístění posíláme práce žáků septimy
a oktávy - Karolíny Štěpánové („Etologie a náročnost chovu Eklektuse různobarvého“), Davida Machače („Život na
Vítkovsku v karbonských goniatových zónách falcatus a gra-
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cilis“), Víta Mužíka („Čarodějnický proces ve Vítkově, 1707
– 1714“), Jany Drnkové („Metodika výcviku koní“) a Denise
Dimitrova („Demonstrace vlivu optického prostředí na index
lomu“).
Další úspěch jsme zaznamenali v okresním kole soutěže „Sapere - vědět jak žít“, která se týkala ekologie a zdravého životního stylu. Úspěšné byly oba naše týmy - na 1. místě se
umístili žáci sexty a na 4. místě terciáni. Nyní s napětím čekáme na výsledky březnového krajského kola.
Tercie se zapojila do projektu „Extra třída“ s miniprojektem
„Negoogluj, zasportuj!!!“. Škola díky němu získala ﬁnanční prostředky na nákup sportovního vybavení a žáci se také
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zúčastnili „Extra konference“ v Praze.
Škola ale není pouze o soutěžích, a proto se výuku snažíme
zpestřovat dalšími aktivitami.
V lednu se žáci primy zúčastnili exkurze na Městský úřad
Vítkov, kde je s jeho činností seznamovala tajemnice města,
Ing. Šárka Petrtýlová, která jim popsala jak svou pracovní činnost, tak se s žáky pobavila o fungování a náplni práce zaměstnanců jednotlivých odborů a v závěru je provedla nejdůležitějšími částmi úřadu. Na počátku února se devět studentů oktávy
zúčastnilo zajímavé exkurze k okresnímu soudu v Opavě,
kde mohli nahlédnout pod pokličku nelehké práce soudců, neboť měli možnost zblízka pozorovat několik jednání ohledně
podmínečného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.
V závěru bychom Vás chtěli pozvat na přednáškový cyklus
„Cogito ergo sum“, ve kterém postupně někteří studenti a vyučující naší školy veřejnosti představí zajímavá témata, která
se pojí s jejich odborností a zájmy.
Prvním přednášejícím se v únoru stal Vít Mužík (oktáva), který
posluchačům předal své bohaté vědomosti a osobní zkušenost
s dlouholetým výzkumem v oblasti rodinné historie (s tvorbou

rodokmenů). David Machač (oktáva) na své březnové přednášce posluchače seznámil s životními podmínkami na území
města Vítkova v době prvohor před 328 miliony let. Účastníci
se mohli seznámit s rozmanitými druhy organismů, které se do
dnešní doby zachovaly v podobě zkamenělin (fosilií), z nichž
některé David nechal publikem kolovat. O tom, že přednáška
byla taktéž na profesionální úrovni, svědčí fakt, že David dostal nabídku od Ing. Petra Lelka z Městského úřadu v Odrách,
aby stejnou přednášku prezentoval v Muzeu Oderska.
V následujících měsících chystáme pro veřejnost ještě tři další přednášky - „Střet civilizací“ (14. 4. 2016, Mgr. Miroslav
Bučánek) o postavení západní civilizace v současném světě,
„Čarodějnický proces ve Vítkově, 1707 - 1714“ (28. 4. 2016,
Vít Mužík) o problematice čarodějnických procesů a Vítem
odhaleném procesu s Evou Černínovou z Klokočova, který se
odehrál ve Vítkově, a „Cesta do hlubin buňky“ (12. 5. 2016,
Mgr. Milena Mačáková), o základním stavebním prvku všech
živých organismů, který funguje jako dokonalá chemická továrna ovlivňující celý náš život. Všechny přednášky se budou
konat v prostorách školy od 16:00.
Mgr. Miroslav Bučánek

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

Klubíčko na výletě
Ve středu 16. března 2016 jsme se s maminkami z KLUBÍČKA rozhodly vyrazit na výlet. Naplánovaly jsme si výlet do
MRŇOUSKOVA v Opavě, kde je pro děti spousta hraček
a průlezek. V nepatrných chvilkách klidu si maminky našly
čas i na malé občerstvení. Doufám, že nejen děti si užily příjemné dopoledne a že tento výlet nebyl s nastupujícím jarem
poslední.
Maminky, tatínci, babičky i dědečci, kteří hlídáte malé děti,
přijďte mezi nás. „KLUBÍČKO“ přináší dětem nové kamarády a drobnou přípravu na působení ve školce. Scházíme se
každou středu od 9 do 11 hodin v klubu Šatlava (KD Budišov
n. B., bývalá vinárna).

Velké maškarní dovádění se superhrdiny
Nedělní odpoledne 28. února se odehrálo ve znamení superhrdinů, víl, čarodějů, pirátů, princezen, berušek a dalších
pohádkových bytostí, masek a maškar. O úvodní vystoupení
roztomilých mažoretek se postaraly paní učitelky z mateřské školy – Pavla Hasalová a Marie Kadrnožková, zacož jim

velmi děkujeme. Další program pro děti připravila agentura Ivo Opletala z Olomouce - spousta her, soutěží, balónků a samozřejmě písniček pro pohádkovou diskotéku vyplnila celé odpoledne a mile zabavila a potěšila neuvěřitelné
množství dětí!
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Řemeslo žije!
V měsíci březnu se nám podařilo
zorganizovat řemeslné dílny pro dospělé. A zájem byl! A doufáme, že si
všechny účastnice užily příjemnou
atmosféru, něco nového vyzkoušely a doma potěšily vlastnoručně
vyrobenými květináči, tácy, košíky,
miskami atp. Pokud si chcete něco
nového vyzkoušet, naučit se, vyrobit si, případně jen strávit večer
jinak než obvykle, nenechte si ujít
další řemeslné dílny. Sledujte nás
na www.svcbudisov.cz nebo www.
facebook.com (Středisko volného
času Budišov nad Budišovkou).

Klub Šatlava
Hned na začátku roku se Šatlavou prohnali umělci od Prahy
přes Kopřivnici až po Austrálii. Mohli jste se pobavit hrou
„Orgasmus bez předsudků“ divadla „SEMTAMFÓR“, zazpívat si „V naší ulici“ se sympaťákem VOXELEM, nechat se
strhnout rockovou náloží kapely WOLF MAIL z Austrálie,
nebo zažít pohodu na koncertu dua KIESLOWSKI. Snad každý z návštěvníků našel něco „pro oči, uši, srdce a duši…“.

ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ A SPORT

AMK - První jarní závody v Liščí kotlině a nový český
motocykl FERAT 2 se předvede v Budišově n. B.
Jaro máme za dveřmi a jezdci využívali příznivého počasí již tréninkem venku
na tratích. Trénovalo se pravidelně v Zábřehu, u Dolního Benešova, v Dubňanech a Pánově. Erik Švidra využil jarních
prázdnin k tréninku na písku v Maďarském
Piliscsevu. Také Aleš Pražák přešel na velkou motorku Yamahu 125 ccm a pravidelně trénuje. Příprava na novou sezónu je
v plném proudu. I motokrosová trať v Liščí kotlině se pomalu
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chystá přivítat první jezdce. Ve dnech 24. - 25. 3. poskytne zázemí při soustředění jezdců týmu DIRTBIKES Team Racing
Opava pod vedením známého zkušeného jezdce a trenéra Tomáše Bučence ze Slovenska. Trať jim připravuje Zdenek Foltýn
s Víťou Pražákem ml. Před prvním závodem si tak můžou kluci
ještě zopakovat jezdecké prvky pod odborným dohledem. 2. 4.
2016 se trať otevře pro závod v enduru. Očekává se velká účast
jezdců po zimní přestávce. Erik Švidra pojede v tomto termínu
MM ČR v Mohelnici. Na velké motorce KTM SX125 ccm to je
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jeho premiéra na mistrovství ČR v silné mezinárodní konkurenci. Držíme palce. 10. 4. 2016 se jede SMS Moravy v Přerově,
kde bude startovat také Víťa Pražák ml. s Alešem a také by se
měl vrátit po zranění Zdenek Foltýn. A to už se rozběhne kolotoč
sezóny 2016 na plné obrátky. Jezdcům přejeme hodně sponzorů
a dobré výsledky.
Nezaháleli také veteráni. Dolaďují se poslední přípravy pro jarní jízdu veteránů. Startovat se bude 7. května 2016 v Hlubočci
u Opavy a cíl bude v Budišově nad Bud. Trasa povede přes Raduň, Žimrovice, Melč, Moravici, Kružberk do Budišova. Určitě se můžeme těšit na historické skvosty, které se nám předvedou na Budišovském náměstí. Poté se přesunou do autokempu
k slavnostnímu vyhlášení.
Velkou senzací bude účast a předvedení nového českého motocyklu FERAT 2, který je postaven z těch nejkvalitnějších ma-

teriálů a komponentů. Vidlicový dvouválec, dokonalý karbon,
titan a avional. Motocykl je osazen motorem Ducati naladěný na
163 koní, 124 kW. Jede 270 km/hod. Zajímavostí jsou celokarbonová kola. Zadní pneumatika Pirelli Diablo Rosso. Zpětná zrcátka jsou vyfrézovaná z jednoho kusu duralu. Design je dílem
Romana Šimčíka, který dříve pracoval pro mladoboleslavskou
Škodu, AMG nebo Porsche. Vznikne jen 25 kusů. Čekací doba
je 9 měsíců. Cena za kus je 2 000 000,- Kč. Ferat 2 se bude
prodávat a servisovat u prodejců Ducati.
Přejeme Všem motoristům příjemné jarní kilometry, pohodu
a klid za volantem.
za AMK Milan Švidra

Druhý ročník plesu Spolku Za naše Podlesí
Druhý ročník našeho plesu jsme naplánovali na sobotu 20. února 2016. Již v průběhu příprav jsme měli obavy, zda dosáhneme úrovně plesu loňského, kdy jsme – podle tehdejších účastníků plesu - nasadili opravdu vysokou laťku. Nejdříve jsme
z mnoha návrhů na téma letošního plesu zvolili téma „Muži za
ženy, ženy za muže“. Nutno předznamenat již v úvodu, že jsme
s výběrem tématu měli opravdu šťastnou ruku. V den konání
plesu kolem sedmé hodiny večerní se totiž vyčištěný a vyšňořený sál (rozumějte - výrobní hala ﬁrmy Vladana Duška - LABORTECH s. r. o. v Podlesí) začal plnit účastníky plesu v neuvěřitelně nápaditých a slušivých úborech. Dámy s nalepenými
kníry, plnovousy, licousy, ve slušivých kloboucích, baretkách,
mnohdy ještě maskované odpovídajícími brýlemi byly mnohdy k nerozeznání od skutečných mužů. To ale opravdu nebylo
nic proti tomu, jak si své převleky užívali muži. Ti se proměnili
ve vesměs půvabné dámy s vlasy od blond přes ohnivě rezavé
až k tmavým brunetám, s menšími či většími uměle vytvořenými ženskými vnadami, s precizně provedeným nalíčením.

Věkové kategorie se, pravda, někdy (spíše téměř nikdy) nedaly přesně určit, ale to bylo vedlejší. Objevily se zde známé
osobnosti jako Pipi Punčochatá, princezna Jasněnka, Sněhurka, dále několik řádových sester a spousta jiných nápaditých
a úžasných převleků. Ani v nejoptimističtějších snech jsme
nedoufali, že tak mnoho lidí přijme naši hru a přijde v těchto
báječných kostýmech.
Po krátkém přivítaní hostů předsedkyní spolku Lidkou Duškovou jsme ples zahájili, jak také jinak, než zpěvem naší podlesácké hymny. Bylo milé, že ji s námi, kteří slova hymny neomylně známe, zpívali i hosté, kteří sice text znát nemohli, ale
snadno si jej mohli vyčíst z našeho „Plesového zpravodaje“,
který našli na svých stolech.
Pak se již rozjela zábava naplno. „Dámy“ tančily se svými partnery mnohdy v prapodivných kreacích, zmatené tím, že jsou
zvyklé tančit v opačném gardu. Toto však nikoho, i přes časté
výbuchy hurónského smíchu, z rovnováhy nevyvedlo, naopak,
všichni se ještě více snažili ze své komické vizáže a nepřiroze-
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ných pohybů vytvořit co nejvíce legrace pro ostatní tanečníky.
Kdo nezažil, neuvěří, jak jsme si záměny mužů v ženy a naopak
užívali!! Zábava v tomto smích vyvolávajícím duchu se vinula
v průběhu celého plesu, všichni si dosyta vychutnávali kostýmy
opačného pohlaví. Nezřídka bylo možné zaslechnout uznání
od skutečných dam, že to ti muži v kvádrech opravdu nemají
jednoduché, a že už se nediví, že si hoši záhy na plesech odkládají saka. Stejná slova uznání na adresu utrpení žen v dlouhých toaletách a na podpatcích pak zaznívala i z úst mužů (těch
pravých…). Když už jsme u těch toalet, pokuste se představit
si, co musí absolvovat muž v dlouhých šatech u pisoáru… No,
a přesně tak, jak si to představujete, se to na pánských toaletách
dělo. Nelze se tedy divit dalším salvám smíchu, které se ozývaly z prostorů pánských toalet. A s postupem času, a tím i s vystupňováním úrovně dobré nálady se všichni bavili víc a víc.
K dobré náladě přispěl samozřejmě také stánek s pestrou paletou občerstvení včetně čepovaného piva. Součástí vstupenky
byl poukaz na porci výtečného guláše, ke kávičce se podávaly
výborné domácí dobrotky, které připravily a věnovaly některé členky spolku, k mání byly také luxusní čerstvé chlebíčky
a další laskominy.

Ke každé vstupence pak obdrželi hosté také poukázku na
drobnou pozornost, kterou tak získali všichni hosté. Kromě
této drobné pozornosti jsme měli samozřejmě připraveno také
spoustu hodnotných sponzorských darů, které bylo možné získat v naší oblíbené miniloterii „lístky štěstí“. V průběhu plesu
pak mohli návštěvníci zhlédnout několik kulturních vsuvek.
Jako první se představila naše „náctiletá děvčata“, která předvedla vlastní nastudování veleúspěšné spartakiádní skladby
„Poupata“. Pokud si někdo z vás pamatuje slavnou skladbu
z dob spartakiád, tak vězte, že ta původní byla jen slabým
odvarem toho, jaký zážitek nám připravily naše mladé holky
v dobových cvičebních úborech – modré trenky a bílé tričko.
Další kulturní vsuvkou bylo hluboce procítěné představení našich blond hochů v černých dámských kostýmech na motivy
notoricky známého vystoupení pana Miloše Kopeckého „Mackie Messer“. Roli známého zloducha a krále londýnského podsvětí zde ztvárnila v perfektním kostýmu Liduška Dušková.

Třetí vsuvkou pak byl striptýz neznámé maskované tanečnice,
který se měl vlastně uskutečnit již během loňského plesu, ale
pokud si vzpomínáte, striptérka se jaksi vloni zapomněla svlékat, takže to přišla napravit – a také vše napravila – v tomto
letošním povedeném vystoupení.
Součástí pak byla i volba „Miss plesu“. Bylo opravdu těžké
z velkého počtu přihlášených dam vybrat trojici nejúspěšnějších, nakonec se to však odborné porotě složené z přítomných
„mužů“ podařilo výborně a trojice vítězek byla dekorována
šerpami. Dekorování vítězek se však neobešlo bez opovržlivých a nenávistných pohledů, poznámek závistivých slečen
a paní, které skončily v poli poražených. Ty však svoje zklamání a trpkou chuť neúspěchu nakonec rychle spláchly u všeléčivého stánku s občerstvením, takže se zase brzy zapojily do
běžných plesových radovánek.
Chtěli bychom opravdu ze srdce poděkovat všem sponzorům
za jejich dary, všem hostům, kteří ples s touto bláznivou tématikou přišli podpořit, a tím tuto podařenou recesi vzali za svou.
Dík patří všem členům i nečlenům spolku, kteří se jakoukoli
měrou podíleli na nelehké a vleklé přípravě a hladkém průběhu této naší vrcholné akce. Způsobili nám tím však bezděky
veliký problém s tím, jak se podaří v příštím roce nově nastavenou laťku překonat.
Lidka a Mirek Ondrovi
více na www.podlesinadodrou.cz

Starooldřůvané v roce 2016
Uvádíme přehled našich aktivit pro aktuální kalendářní rok:
Brigáda v budoucím parku - duben a květen (upřesníme)
Zázemí pro akci BÍLÝ KÁMEN - 1. 5. od 08:00 hodin
Letní kino Na Skalce - 9. 7. od 21:00 hodin
Soutěžní den a Benátská noc - 23. 7. od 14:00 hodin
Letní kino Na Skalce - 27. 8. od 21:00 hodin
Bramborové slavnosti - 17. 9. od 16:00 hodin
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Slavnostní spuštění kostelních hodin - září (upřesníme)
6. ročník Starooldřůvského vzpomínání - 29. 10. od 17:00 hodin
Zdobení vánočního stromku a zpívání koled - 17. 12. od 16:00
a od 17:00 hodin
Podrobnosti ke každé akci budeme postupně zveřejňovat na
letácích a na našich webových stránkách: www.stareoldruvky.
budisov.cz.
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Výroční členská schůze včelařů
Dne 27. 2. 2016 proběhla výroční členská schůze ZO Českého
svazu včelařů Budišova nad Budišovkou. V současné době
máme 32 členů a zazimovali jsme 638 včelstev. Na schůzi
jsme probrali současný stav, kterým se ubírá včelaření, co se
nám podařilo a co je třeba ještě zlepšit. Zhodnotili jsme, že se

o naše včeličky dobře staráme, protože vyšetření včelstev na
varroázu a na mor včelího plodu dopadlo velmi dobře. Jsme
rádi, že naše práce pro radost a také pro přírodu nese sladké
výsledky.
Předseda Král Jiří

Hledání ztraceného času
V sobotu 12. března 2016 se v Guntramovicích uskutečnilo
promítání videozáznamů a fotograﬁí z akcí pořádaných Sborem
dobrovolných hasičů. Některé záznamy už byly opravdu velmi
staré a mnozí z aktérů už bohužel nejsou mezi námi. Velký
zájem vzbudily fotky ze základní školy v Guntramovicích. Ty
nejstarší školní snímky byly pořízeny okolo roku 1950, některé
zřejmě i dřív. Vzhledem k tomu, že materiálů k promítání
bylo hodně a času málo, si „Hledání ztraceného času“ určitě
zopakujeme.
Současně proběhla malá oslava Mezinárodního dne žen. Hasiči
připravili malé pohoštění a předali přítomným ženám květiny.
Po celou akci se muži o nás ženy vzorně starali.
Růžena Košarišťanová
Pánové, DĚKUJEME.

TJ Spartak
Zdravíme všechny naše příznivce a zároveň je také v přiložené tabulce zveme
na domácí utkání jarní sezóny SR 2015/2016 všech našich družstev.
1. ROČNÍK FUTSALOVÝCH TURNAJŮ O POHÁR STAROSTY MĚSTA
S otevřením nové sportovní haly se nám naskytla skvělá příle- jsme tak mohli začít realizovat a měsíc březen se stal pro naše
žitost uspořádat pro naše nejmladší fotbalisty futsalové turnaje. mladší žáky a přípravky měsícem plným futsalu.
Ve spolupráci s městem, fotbalovým klubem, SVČ a sponzory První turnaj jsme uskutečnili již 5. března za účasti týmů pře-
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vážně z Moravskoslezského kraje – TJ Vítkov, TJ Vítěz Březová, Fotbal Fulnek, SK Slávie Třebovice, TJ Sokol Slavkov
a domácí kluci z Budišova. Do našeho města přijelo také mužstvo z Olomouckého kraje - FC Lužice a tým ze sousedního
Polska - KS Polonia Glubczyce.
I přes počáteční obavy pořadatelů se turnaj velmi vydařil po
všech stránkách a navíc ho vyšperkovali naši fotbalisti ze starší
přípravky, když celý turnaj s přehledem vyhráli bez jediné porážky. Druhé místo obsadilo naše partnerské město KS Polonia
Glubczyce a na pěkném třetím místě skončil TJ Sokol Slavkov.
Po týdenní odmlce přišel svátek všech Josefů, tedy 19. březen,
na který si pořadatelé připravili v pořadí druhý turnaj, který
měl prověřit formu našich mladších žáků ročníku 2003 a mladší. Na tento turnaj přijaly pozvání týmy - TJ Vítkov, TJ Rozkvět Heřmanice, TJ Družba Hlavnice, TJ Granitol Moravský Beroun, FC Kovárna Malá Morávka, TJ Sokol Stěbořice,
TJ Tatran Jakubčovice a samozřejmě nechyběli ani borci z Budišova. Z tohoto turnaje si cenné vítězství odvezli kluci z Vítkova, když jen těsně vyhráli před domácím týmem z Budišova,
a třetí místo obsadila Malá Morávka.

V sobotu 26. března přišla řada i na naše nejmenší fotbalisty,
kteří změřili své síly s týmy - TJ Vítkov, TJ Sokol Stěbořice,
SK Moravan Oldřišov, SK Slávie Třebovice, TJ Sokol Chvalíkovice a jeden tým z Polska OrlikiKiertz. A protože se pořadatelům na poslední chvíli odhlásilo mužstvo FC Dolany,
naskytla se výborná příležitost dát prostor i našim nejmenším
fotbalistům, kteří na turnaji sbírali cenné zkušenosti. Velmi vy-
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rovnaný turnaj nakonec ovládlo mužstvo z Vítkova a jen bod
za nimi na krásném druhém místě skončili naši kluci z Budišova. Třetí místo brali OrlikiKietrz.
Na všech třech akcích vládla skvělá a pohodová atmosféra
a každý, kdo zavítal do naší nové, krásné sportovní haly,
určitě nelitoval. Slavnostní výkop všech turnajů provedl
místostarosta města Patrik Schramm, který také společně se
starostou města Rostislavem Kynclem předávali ceny.
Ceny byly díky našim skvělým a velmi štědrým sponzorům
velmi bohaté a nejenže si z každého turnaje první tři muž-

stva odnesla poháry a medaile, ale také každý zúčastněný
tým obdržel diplom, tašku plnou dobrot a dalších věcí. Na
turnaji byly vyhlášeny i individuální ceny pro nejlepšího
střelce, brankáře a nejužitečnějšího hráče. Za zmínku stojí, že nejlepším brankářem ročníku 2003 se stal Marek
Malák, nejužitečnějším hráčem turnaje 2007 se stal Petr
Kasperlík a nejlepším střelcem turnaje 2005 se stal Jakub
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Pecník. Všichni samozřejmě hráči Budišova. Gratulujeme!
Závěrem bychom chtěli poděkovat zejména všem našim mimořádným a štědrým sponzorům. Jmenovitě to jsou: MĚSTO
BUDIŠOV nad BUDIŠOVKOU, TJ SPARTAK BUDIŠOV
nad BUDIŠOVKOU, SVČ BUDIŠOV nad BUDIŠOVKOU,
AUTOKEMP BUDIŠOV nad BUDIŠOVKOU, LINASET a. s.,
JOL-K AGENTURA s. r. o., LABORTECH s. r. o., VVM Ipso
s. r. o., InSportline Vítkov, LH TRANS, AMARO AUTODÍLY s. r. o., RESTAURACE MYSLIVNA, ČERNÍN s. r. o.,
HOSP-REALIT. KANCELÁŘ paní ŠPIRUTOVÁ Jarmila, p.
RAK – fotograf, VČELAŘSTVÍ VRANÍK, CARMAN-DOORS, LESNICKÉ PRÁCE p. SIVÁK KAMIL, VEČERKA

U ČÁPA, FRAM masáže p. MALUŠ FRANTIŠEK, GENERALI POJIŠŤOVNA, ŘEZNICTVÍ U VYSLOUŽILŮ, ŘEZNICTVÍ p. MACÁŠ Miroslav, paní NADĚŽDA WICHOVA
a paní PETRA MOJŽÍŠOVÁ.
Speciální poděkování ZŠ BUDIŠOV nad BUDIŠOVKOU
a p. JANU PONČÍKOVI za výbornou přípravu všech obědů.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří se podíleli na
organizaci a přípravách turnaje za jejich pečlivou práci a trpělivost. Také všem našim malým fotbalistům, rodičům a fanouškům, kteří přišli naše kluky povzbudit a dodat jim potřebné
sebevědomí. Děkujeme…kolektiv pořadatelů
za TJ Spartak Bc. Libor Fluss

Moravská Lucerna
Ve čtvrtek 25. února 2016 náš střelecký spolek AVZO Budišov
n. Bud. uspořádal druhý ročník večerní střelecké soutěže. Název
lucerna proto, že bylo všem účastníkům doporučeno používání
neoslnivého manipulačního osvětlení, v našem případě luceren.
Soutěže jsou u všech sportů určitým svátkem pro všechny zúčastněné a nejinak je to i u nás. Příprava soutěže je vždy plánována s předstihem a časovou rezervou, v našem případě ještě se
zaměřením na dodržení všech bezpečnostních předpisů. Propozice pak jsou rámcem pro zdárný průběh.
V letošním ročníku jsme doporučili předběžné přihlášení, což se
osvědčilo. Přihlásilo se celkem patnáct soutěžících, pět z AVZO
Odry a deset z našeho klubu. Na vlastní soutěž jsme scházeli
s dostatečným časovým předstihem, a tak bylo dost času na přípravu. Příprava stanovišť, postavení terčů, instalace reﬂektorů,
prostě vše připravit za světla, než se setmí. Krátký čas do úplného setmění jsme využili k malému občerstvení a popovídání.
Po setmění proběhlo zahájení soutěže poučením o bezpečnosti,
upřesněním průběhu a možnosti dotazů. Byl předveden způsob
osvětlování terčů a tím také vymezení pojmů, příprava, hláše-

ní připravenosti dle čísla stanoviště, vypnutí reﬂektorů, rožnutí
reﬂektorů na 7 nebo 12 vteřin – čas po střelbu dle kategorie
zbraní. Po krátkém zhasnutí pro ukončení střelby a kontrole
zbraní vyhodnocení úspěšnosti se zápisem do výsledkové listiny. V rámci těchto pravidel všichni zúčastnění stříleli ze tří
různých zbraní z osmi kategorií.
Vlastní soutěž již byla dynamická, všichni přítomní se podíleli
na potřebných činnostech s terči, počítání, lepení a další. Nejprve jsme stříleli směny se samonabíjecími zbraněmi s časem
7 vteřin na šest ran, pak následovaly opakovací zbraně a revolvery s časem 12 vteřin na šest ran.
Do výsledkové listiny druhého ročníku se zapsali jako první Jaromír Vojkůvka 161 bodů a druhý Antonín Kopečný 158 bodů, oba
AVZO Odry. Třetí se umístil náš reprezentant Stanislav Stuchlík
144 bodů. Při vyhodnocení soutěže obdržel každý účastník diplom s dosaženým výsledkem. Všichni zúčastnění si zasloužili
poděkování za zdárný a bezpečný průběh celé soutěže.
Pro Budišovský zpravodal připravil Pavel Opletal st.,
řídící soutěže

Charita Odry informuje...
Na základě impulsu pana starosty Ing. Patrika Schramma a jednání s paní Annou Dryšlovou, provozovatelkou místního bufetu, oznamujeme, že jsme rozšířili naši nabídku o dovoz obědů
pro seniory, zdravotně postižené a nemocné občany Budišova
nad Budišovkou z bufetu paní Dryšlové.
Dotazy nebo objednávky služby můžete směrovat na pracovnici Charity Odry v Budišově n. B. paní Michaelou Vývlečkovou

- mobil: 733 302 787, email: michaela.vyvleckova@odry.charita.cz nebo na vedoucí pečovatelské služby paní Martinu Hezinovou - mobil: 731 075 802, email: martina.hezinova@odry.
charita.cz
Cena dovážky v Budišově n. B. (město) za 1 oběd je 10 Kč
a do místních částí za 13 Kč. Zároveň je zachován dovoz obědů
z MŠ Svatoňovice.
Bc. Petr Kučerka, ředitel Charity Odry
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8. ples ODS v Budišově
Po roční pauze uspořádalo v pátek 11. 3. místní sdružení ODS
svůj již 8. ples. Vzhledem k množství akcí, které se na začátku
roku konaly, byla účast 140 návštěvníků velmi slušná. K tanci
a poslechu hrála skvěle skupina PROXIMA ORCHESTRA.
V Šatlavě hrála cimbálová muzika GIZDI z Opavy. Kdo přišel,
snad nelitoval a skvěle se bavil. Díky štědrosti sponzorů byla
letošní tombola bohatá. Chtěl bych zde poděkovat sponzorům
„velké“ tomboly: ﬁrmě KOVOSLUŽBA OTS, ﬁrmě LABORTECH - manželé Duškovi, paní Marii Schrammové, panu Pohlodkovi a Vindišovi – zednické práce, panu Romanu Skácelovi, PRODISCGOLF.CZ, manželům Balajovým, manželům
Pírkovým JOL-K agentura, ﬁrmě LH TRANS, panu Rostislavu Hegarovi, ﬁrmě InSPORTline, LINASET, FEMONT, SECTRON PLUS, panu Michalu Kaštovskému, panu Chlachulovi, stolařství Jan Dobeš, TS FOODS, řeznictví Jan Grygar

a Cukrárně paní Kamily Kohoutkové. To zdaleka nejsou všichni, i v malé tombole byly hodnotné ceny, ale tento seznam by
však byl delší, a proto jej zde neuvádím. Všichni sponzoři však
byli uvedeni na plese a ještě jednou moc děkujeme za přízeň.
Jako každý rok je určen výtěžek z plesu na pořádání dětského
dne, který bude v neděli 29. 5. 2016. Kaňkou na jinak super
akci jsou rozbité dveře na pánských toaletách. Bohužel vydržely nové sotva půl roku a chtěl bych tímto „poděkovat“ dvěma
výtečníkům, kteří u toho byli a nepřiznali se. Budeme to muset
zaplatit z naší pokladny a o to méně půjde na dětský den. Sluší a patří se poděkovat všem, co se podíleli na pořádání plesu
ODS. V příštím roce si dáváme s plesem pauzu, tentokrát bude
pořádat ples společně město Budišov a ﬁrma LINASET v pátek 10. 3. 2017. Hrát bude opět PROXIMA ORCHESTRA.
Ing. Patrik Schramm, předseda MS ODS

První závody
Koncem února jsme vyjeli do Uničova, abychom se zúčastnili
Zimního závodu družstev, který spočívá v tom, že cviky jsou
rozděleny mezi dva psy a dva psovody. Pro představu: při poslušnosti pes č. 1 aportuje, pes č. 2 skáče překážky atd. Podobně je rozdělena i obrana, kdy č. 1 obíhá zástěny a vyhledává
ﬁguranta, č. 2 na dálku „záškodníka“ zadržuje. Teprve součet
bodů obou psů dá výsledné hodnocení a může se klidně stát,
že cvik jednomu psovi nevyjde, ale bohužel se s ním „sveze“
i ten druhý. Ale právě to je na tomto závodě to pravé týmové.
V kategorii ZVV1 byla ze šesti družstev dvě naše, Aleně s Drahomírem se stalo právě to nešťastné, kdy se Uschi rozhodla, že ﬁguranta při zadržení nekousne hned, ale až poté, co si
ho prohlídne. Ale za to se bohužel body nedávají, tak skončili
šestí. Lenka s Jardou se umístili na „bramboře“ s rovným po-

čtem bodů jako třetí, ale Betce a Bondovi chyběla lepší obrana.
Účast na závodech ale hodnotíme velmi kladně, psi si zkusili
jiné prostředí, a i když se jim všechno nepovedlo stoprocentně,
vůbec nemůžeme říct, že by na něčem vyloženě ztroskotali.
A kdyby přece, sypat popel na hlavu si může jen a jen psovod.
A doufám, že se to nestane koncem dubna, kdy máme plánované letošní první zkoušky výkonu. Jenom z našeho klubu je hlášených osm zájemců o zkoušku různé obtížnosti.
Nejjednodušší je základní ovladatelnost, nejobtížnější stopařská. Ale to je podle mě úplně jedno, protože nervičky
pochodují úplně u všeho. A ani na tu jednoduchou nemůže
nikdo přijít s nepřipraveným psem. Se svými psy už jsem
nastoupila asi k dvaceti zkouškám, ale věřte, že i na tu padesátou půjdu s roztřesenými koleny. Tak nám držte palce.
A ještě trošku dopředu: letos je to
25 let, co byl klub
oﬁciálně zaregistrován. Na začátek července (přesné datum
zveřejníme) chystáme setkání stávajících a hlavně bývalých členů klubu.
Pokud tedy víte
o někom, koho se to
týká, předejte prosím tuto informaci.
Mgr. Lenka Galová

Šachový koutek
Rozhodne se v posledním kole!
Šachový klub Pogo Budišov má před sebou poslední soutěžní
zápas sezony 15/16. O udržení v Krajské soutěži „C“ se střetneme v přímém souboji s celkem z Ludgeřovic.
Letošní soutěž je velice dramatická, před posledním kolem
je sestupem ohroženo ještě 5 družstev, což je skoro polovina
všech účastníků! Abychom nesestoupili my, nesmíme s Ludgeřovicemi prohrát, za určitých okolností k záchraně může sta-

čit i remíza. Toto utkání se bude hrát 17. dubna od 9:00 hod.
v Budišově v Kulturním domě na „jedničce“, případným divákům je utkání volně přístupné.
Poslední reportáž v únorovém čísle BZ byla po 6 odehraných kolech, pojďme se tedy podívat, co se událo od té doby.
V 7. kole jsme nejtěsnějším poměrem 4,5-3,5 porazili tým z Fulneku. Zápas byl velmi vyrovnaný, 7 partií z 8 skončilo remízou,
tři body nám zajistila výhra našeho hostujícího hráče z Vítkova
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Tondy Vlčka na 5. šachovnici. V 8. kole nás čekal další přímý
souboj o udržení a to proti rezervě opavského Orla. Zápas se
nám vůbec nepovedl a ze Slavkova, kde mají orlíci hrací místnost, jsme odjeli s výpraskem 2-6, když jsme vyhráli jen v jediné partii. V 9. kole jsme doma přivítali Háj ve Slezsku, tým
s úplně shodnou bodovou i partiovou bilancí, jako byla ta naše.
Vyrovnanost týmů se ukázala i na šachovnicích, protože zápas
skončil remízou 4-4. 10. kolo a výjezd k prvnímu týmu tabulky
do Bruntálu. Soupeř neponechal nic náhodě a v klidu nás vydrtil
6,5-1,5 a v podstatě si tak zajistil postup do vyšší soutěže.

Před posledním kolem se se ziskem 8 bodů (2 výhry, 2 remízy,
6 proher) držíme těsně nad pásmem sestupu. Sestupují posled-

ní dva týmy. Jak již bylo napsáno, střetneme se s Ludgeřovicemi, které nám dýchají na záda. Úkol zní jasně: vyhrát! Tak
nám držte palce! O tom, jak to vše dopadlo, budeme informovat v příštím vydání BZ.
Tabulka KS „C“ MKŠS po 10. kole

Za ŠK Pogo Budišov Slavomír Jaššo

Koloběh vody pro odvážné: pohádkové postavy
provedou děti světem vody. Nejodvážnější budou
za ztvárněné dobrodružství oceněny
Čtrnáctý ročník mezinárodní soutěže v kreslení pro děti připravily SmVaK Ostrava ve spolupráci se společností Aqualia.
Důraz je kladen na práci s moderními technologiemi a na
prohlubování znalostí o významu vody pro životní prostředí
i člověka

Koloběh vody pro odvážné
Ostrava 4. 4. 2016 – Odvážné děti třetích a čtvrtým tříd
základních škol v regionu projdou dobrodružstvím, které
je naučí mnoho nového o významu vody pro naše životy.
Dozví se, jak se voda z přírodních zdrojů dostává do našich
domovů a jak se použitá voda čistí před návratem do přírody. Své dobrodružství budou moci prostřednictvím portálu
www.kolobehvodyproodvazne.cz graﬁcky zobrazit a zařadit se do soutěže o zajímavé ceny.
Koloběhem vody děti provedou pohádkové postavy v čele
s kouzelníkem HáDvěÓ, budou muset také čelit nebezpečí.
Ta pro ně přichystali Černý rytíř, Blátivá čarodějnice a vojsko znečišťujících bytostí, kteří vodu špinili a plýtvali jí. Děti
budou muset složit zkoušku, aby prokázaly, že poznaly a objevily tajemství celkového koloběhu vody a mohou být jmenovány obránci vody.
Internetový portál obsahuje také videa, která zachycují koloběh vody a její význam pro člověka i životní prostředí. „Cílem soutěže je spojit na jedné straně vzdělávací aspekt toho,
co voda pro naše životy a okolní prostředí znamená. Na druhé
straně vše chceme pojmout zábavnou formou prostřednictvím
audiovizuálních prostředků a moderních technologií, s nimiž
jsou děti ve třetích a čtvrtých třídách již sžité,“
“ vysvětluje ředitel SmVaK Anatol Pšenička.
O vítězích soutěže a jednotlivých oceněných rozhodne komise,
tvořit mohou děti do 9. května a vyhlášení proběhne 5. června,
kdy se každoročně slaví Světový den životního prostředí. Vítěz soutěže dostane tablet Samsung, pět ﬁnalistů potom stolní
deskové hry. Školy, které se do projektu zapojí, získají také výukové materiály o významu vody a jejím koloběhu v přírodě.
„Děti se v průběhu hry naučí, že voda je velkým pokladem pro
všechny. Aby mohla dorazit až do našich domů, škol, parků,
podniků a abychom ji mohli pít, mýt se s ní, plavat v bazénu,
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nebo vidět, jak rostou květiny na zahradě, je důležité, aby prošla sofistikovaným procesem a překonala řadu nástrah. Jed-

notlivé fáze tohoto napínavého koloběhu by děti v průběhu hry
měly důkladněji pochopit,“
“ popisuje Pšenička.

Veškeré potřebné náležitosti najdou zájemci o účast na výše zmiňovaném portálu www.kolobehvodyproodvazne.cz.

ZAJÍMAVOSTI ZE SOUČASNOSTI A HISTORIE

Historie místních částí: PODLESÍ (Šumvald/Schönwald)
Vážení čtenáři,
i v tomto čísle přibližujeme historii jedné z místních částí našeho města, Podlesí. Při porovnání údajů z minulého čísla, kdy se
psalo o Guntramovicích, je evidentní, že Podlesí bylo nejen větší obcí, ale pravděpodobně i významnější. Leželo na důležité
spojnici do Staré Vody a Libavé, čítalo také více obyvatel a i historie či pověsti jsou barvitější než ty „guntramovické“. Je tedy
evidentní, že podstatným a nevratným zásahem byl jednak odsun původního německého obyvatelstva, které tvořilo – podobně
jako v jiných blízkých vesnicích a obcích – téměř 100 procent, a v neposlední řadě pak byl kritickým momentem vytvoření vojenského výcvikového prostoru na Libavé. Aktivity v této oblasti měly za následek srovnání se zemí řady obcí či vesnic (viz níže
zmínka o Rudoltovicích či Vojnovicích), které se po roce 1945/1946 staly pravděpodobně městy duchů… Škoda.
Natálie Jaššová, překladatel textu
Obecné informace:
Dle sčítání lidu z roku 1921 bylo v místě evidováno
148 domů se 180 partajemi, k obci dále náleží rozpadlý mlýn na Lazském potoce a mlýn na Odře.
V obci žije (1921) 802 obyvatel, z toho 357 mužů
a 445 žen, 795 obyvatel je německé národnosti,
2 Češi, 5 příslušníků jiného státu. 801 obyvatel je katolíků, 1 evangelík.
Obec vlastní 1962 ha půdy, z toho je 1064 ha polí, 354 ha
luk, 56 ha obecních pastvin, 441 ha lesa a 45 ha je
neobdělaných.
Pěstuje se zde žito, oves, ječmen, len, hrách, vikev,
jetel, plodiny ke zkrmení, zelí, krmná řepa.
Obyvatelé se živí téměř výhradně z výnosů země-
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dělství, kdysi se zde také zpracovával len – bylo zde bělidlo
– a byl zde také břidlicový lom. Dnes má obec dva malé lomy
na štěrk a u Odry se těží stavební kámen pro potřebu obce.
V místě žijí 3 kupci a 7 živnostníků.
Do roku 1929 měla obec vlastní policejní stanici, po tomto roce
spadá Podlesí pod Budišov. Kostel i fara jsou v místě. Škola má
3 třídy s 98 dětmi. V místě funguje také spořitelna a záložna. Od
roku 1888 je zde aktivní spolek dobrovolných hasičů. Obecní
knihovna čítá 175 svazků. V obci jsou 2 rádiové přijímače. Jsou
zde 3 hostince. Autobusové spojení: Horní Benešov – Dvorce –
Budišov – Podlesí – Libavá (2krát denně od roku 1931).
Za zmínku stojí jistě uvedené cesty do nejbližších měst či
vesnic, kde jsou zmiňovány obce Vojnovice/Kriegsdorf, Rudoltovice/Rudelzau, kde žilo převážně německé obyvatelstvo,
a po ustanovení vojenského prostoru Libavá byly tyto obce po
odsunu německého obyvatelstva do roku 1950 v podstatě srovnány se zemí.
Historie:
Obec vznikla asi ve 13. století. Roku 1316 již určitě existovala – v zemských deskách jsou zmiňovány názvy Sonwald
(1373) a Schönwald (1381 a 1386). Obyvatelé žili v mírných
poddanských podmínkách, vykonávali poměrně lehkou robotu
na statcích správce či v pivovaru až do roku 1581, kdy jim
olomoucký biskup prominul veškerou robotu i daně vyjma
těch, které museli hradit z provozování povozů a vozů. Zato
museli poddaní odvádět daně dvakrát ročně na slavnost sv. Jiří
(24. dubna) a sv. Václava (28. září).
Vesnice se pravděpodobně dříve nacházela v údolí Lazského
potoka, čemuž by nasvědčovala pole a statky, které se v tomto
místě nachází. Jisté je, že horní část obce vznikla mnohem dříve než dolní část, protože i dřevěný kostel spolu s hřbitovem
byly na zahradě rychtářského stavení. Původní obec možná
zanikla v době husitských válek a byla pak znovu obnovena
na nynějším místě. Podlesí spadalo do guntramovické farnosti,
teprve v roce 1786 za vlády Josefa II. byla zřízena samostatná
kurace. Nový kostel byl zasvěcen sv. Mikuláši a vybavení bylo
pořízeno částečně ze zrušeného kostela Sv. Trojice ve Šternberku a částečně ze Sv. Hostýna. Zda měla obec i vlastního
kněze, je ovšem nejisté. Po protireformním hnutí bylo Podlesí
nicméně z důvodu nedostatku kněží přiřazeno ke guntramovické farnosti. Roku 1786 ale opět získalo Podlesí zaopatřovatele
duší (faráře) a podle data, které se nachází na zvonu – 1541
– lze usuzovat na stáří původního kostela.
Roku 1834 měla vesnice 87 domů se 603 obyvateli (291 mužů
a 312 žen), dále čítala 19 koní, 102 volů, 203 krav a 780 ovcí.
Na blízké Odře byl mlýn se dvěma koly, stoupa a pila, další
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mlýn pak byl na Lazském potoce. Dále zde byla bělidla a poblíž také břidlicový lom. Přes Odru kdysi vedl dřevěný most.
Škola zde byla již v 18. století. Z křestní matriky je možno se
dozvědět, že roku 1742 a 1755 se místnímu učiteli narodily
děti. Roku 1784 ve zde zřízené škole (budova č. p. 67) vyučoval vysloužilý voják. Vyhořela 29. 6. 1843 a byla znovu obnovena roku 1851. Roku 1882 se jednalo o dvoutřídku a roku
1885 byla postavena nová budova s jedním patrem. Roku 1921
měla 3 třídy.
Místní pověsti:
Kammený (také „švédský“) kříž
V horní části obce se nachází zvláštně formovaný kamenný
kříž, nazývaný také švédský, kterých je na Moravě plno. Zde
se však k tomuto kříži váže pověst, že tento kříž má označovat
cestu, kterou se ubírali věrozvěsti Cyril a Metoděj na své cestě
k obrácení věřících. Protože kříž stojí na vyvýšeném místě, lze
si snadno představit zástup lidu naslouchajícího věrozvěstům
u paty tohoto kříže.
Pískovcový kámen s otiskem stopy
Uprostřed vesnice na křižovatce leží veliký pískovcový kámen, který má v sobě prohlubeň, která vypadá jako otisk chodidla. Říká se, že svatá rodina tento kámen použila jako místo
odpočinku při svém útěku do Egypta, a otisk chodidla pochází
od samotného Jezulátka. Poutníci, kteří zde procházeli, měli
ve zvyku u tohoto kamene pokleknout a místo šlépěje dokonce
líbali. Podle jisté tradice se tvrdilo, že kámen prý zasahuje velmi hluboko do země. Proto jej lidé kdysi vykopali, přičemž se
zjistilo, že je zcela plochý a mělký.
Vodník na Odře
V Odře, na hranici mezi Oldřůvkami a Rudoltovicemi pod
rychtářskou loukou je velmi hluboké místo, kterému se říká
„Křest“. Pověst vypráví, že zde přebývá vodník, který k sobě
do vody stahuje nepozorné děti a zlé lidi.
Bindermichel (Prosťáček)
Bindermichel byl muž odporné pověsti, který pocházel z dolní
části obce. Údajně žil na začátku 18. století, jiní říkali, že byl
strážmistrem během Sedmileté vojny, což ovšem neodpovídá
letopočtu. Když zemřel, byl pochován na hřbitově poblíž starého kostela.
Místní údajně v noci slýchávali nářek a viděli, jak odháněl zesnulé děti od hřbitovní zdi. Jeho žena prý snad zašla za rychtářem a stěžovala si, že se jí její muž zjevuje a nedopřeje jí
pokoje. Rychtář proto napsal na konzistorium do Olomouce
(církevní poradní sbor, pozn. překladatele). Načež přišel pokyn, aby byl hlídán jeho hrob. Rychtář tedy ustanovil hlídače,
kteří však k němu o půlnoci doběhli a volali: „Už zase řádí!“
A tak rychtář znovu napsal do Olomouce. Potom přišel příkaz,
aby otevřeli hrob a dali dovnitř slaninu a jiné potraviny. Nic-
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méně ani poté nedal mrtvý pokoj a jeho žena si stále stěžovala.
Když tedy napsal rychtář prosbu potřetí, poradní sbor uznal, že
se jedná o „mužskou čarodějnici“, a bylo nařízeno spálení těla
zesnulého. Tělo bylo vyhrabáno a vystrčeno dírou pod hřbitovní zdí. Bylo pak spáleno popravčím z Kroměříže na hranici
mezi městy Libavá, Smilov a Bělá (1717).
Účet za zpopelnění těla (2 strážní, chleba, vykopání těla, převoz těla, dřevo ke spálení, kořalka… 40 zlatých), se navýšil
díky pití pálenky natolik, že vdova po zesnulém, která náklady
musela uhradit, musela prodat svůj domek. Obrátila se na konzistoř s prosbou o nějakou úlevu, její žádost byla nicméně zamítnuta. Doklad o tomto zamítnutí byl na rychtářství v Podlesí
ještě v 80. letech 19. století, poté se nešťastnou náhodou ztratil.
Příběh o Rudém Ignácovi
Tento byl majitelem statku č. p. 14 a pocházel z místního rychtářství. Byl bratrem předposledního rychtáře Johanna Jahna.
Rudý Ignác byl velký, hubený, velmi zručný a silný muž s rezavým vousem, kterému také vděčil za přídomek. Jeho vášní
bylo šmelit a pytlačit. Údajně propašoval z Německa celé vozy
tabáku a jiného zboží.
Když tak jednou byl právě na cestách s vozem, byl prozrazen
a zastaven ﬁnančníky. Nicméně když viděl ﬁnance přicházet,
vytáhl si košili z kalhot a jeho pacholek začal vyzvánět, jako
když se ubírá duchovní k nemocnému. Touto lstí ﬁnančníky
obešel. Jeho pacholek se jmenoval „Dlouhán Francek“.
Onehdy měl zase částečně v šopě a částečně ve stodole celé tři
fůry tabáku. Proto ho udal ﬁnančníkům majitel statku č. p. 11.
Protože se to Ignác dozvěděl, odvezl dvě fůry do lesa, ale při
té třetí už tu byla kontrola. Musel zaplatit pokutu, zboží bylo

zabaveno a on sám byl pravděpodobně vsazen do vězení v Budišově. Mezitím jeho dva bratři prodali pašované fůry zboží
v Kroměříži a Prostějově, kde bydleli.
V době jeho největších obchodních „tahů“ zaměstnával celkem 13 kumpánů z Podlesí a okolí. Jednoho dne dorazili až do
Hradce (u Opavy/nad Moravicí), kde měl tehdy hrabě Lichnovský oboru. Vtrhli dovnitř a jeden z jeho mužů zastřelil statného jelena. Když ho kuchali, objevil se lesník s několika hajnými. Lesník na ně zdáli křičel a namířil na ně zbraň. Pytláci se
schovali za stromy, jen jeden zůstal v klidu stát a nabíjel pušku.
Pak na lesníky zakřičel: „Jen střílejte! Je nás ale tolik, že odtud nikdo z vás nevyvázne živý!“ Načež lesník i hajní pelášili
z lesa pryč a Ignác se svými kumpány odtáhli jelena domů.
Jindy zase pytlačili v hradeckém revíru. Jeho kumpáni byli
v lese a Ignác jel do Hradce a zastavil se v hostinci, kde právě
pobývali úředníci vrchnosti. Údajně byl mezi nimi přítomen
i samotný hrabě. Mluvilo se právě o Rudém Ignácovi a hrabě
pravil: „Kdybych ho jen tak jednou viděl, ten by to schytal!“
Rudý Ignác hraběti pilně pochleboval, pečlivě popisoval jeho
vzhled, načež se záhy ztratil. Když pak číšník sklízel talíře ze
stolu, našel na místě, kde seděl Ignác, lístek, na kterém stálo:
Tady jedl Rudý Ignác.
Při jednom honu byl ale postřelen a lesníkovi, který jej treﬁl,
slíbil pomstu. Z obav před vyplněním jeho slov onoho lesníka
převeleli do Holešova. I tam se za ním Ignác vydal, ale nepodařilo se mu dostat ho.
Po této nehodě už Rudý Ignác vedl klidný život a zemřel ve
věku 76 let na svém výměnku 24. března 1849 na tyfus, pohřben byl o dva dny později.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Životní jubileum paní Kosečkové
1. března tohoto roku se scházeli senioři – členové klubu důchodců – do své klubovny s kytičkou nebo dárečkem v ruce. Tento den totiž
slavila své 95. narozeniny paní Květoslava Kosečková.
Před touto oslavou sice pobyla delší čas v nemocnici, ale byla se všemi přáteli, díky telefonu,
v kontaktu a těšila se na návrat domů. A těšila
se, jak se svými přáteli v klubu oslaví své narozeniny.
Když se na slavnostně prostřeném stole, který
připravila p. Věra Vymětalíková, rozhořelo 95
svíček, všichni pozvedli skleničku vína k slavnostnímu
nímu přípitku
přípitku,
začala ta opravdová oslava. Stoly plné dobrot, upřímné blaho-

přání všech přítomných, předávání dárečků.
Poblahopřát přišli i bývalí spolupracovníci
paní Kosečkové. Pan M. Kohoutek přinesl
své klávesy a zahrál písničky z našeho mládí,
které si všichni rádi zazpívali. Došlo i na fotografování, a tak nám zůstane památka na tento
výjimečný den.
Paní Květuško, ještě jednou Vám všichni ze
srdce blahopřejeme k Vašim krásným narozeninám, moc Vám přejeme, aby Vás nezlobilo
srdíčko, nebolely klouby. Mějte radost z jarních kytiček na Vaší zahrádce a hlavně - ještě
dlouho choďte me
mezi nás do klubu. Máme Vás rádi. A třeba za pět
let oslavíme i tu 100.
Za klub důchodců J. Sommerová
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