Starosta města o rozpočtu města
Při sestavování rozpočtu města na
rok 2011 jsme vycházeli z rozboru
rozpočtů let minulých, požadavků
jednotlivých odborů na letošní rok
a z analýzy finančního hospodaření města, kterou nám zpracoval
Ing. Luděk Tesař z firmy Regionservis. Pan Tesař je bývalým pracovníkem ministerstva financí, radí s rozpočty i větším městům.
Chtěli jsme získat touto analýzou
především nezávislý pohled na
hospodaření města a jeho finanční
možnosti.
Museli jsme vycházet z odhadu
rozpočtových příjmů, které jsme
stanovili na úrovni roku 2008
a 2009. Příjmy jsou naplňovány
především přerozdělováním daní
ze státního rozpočtu podle daných
pravidel, kde se přihlíží k mnoha
faktorům, ale ten rozhodující je
počet obyvatel. Dlouhodobý pokles počtu obyvatel v Budišově
nad Budišovkou (během posledních 10 let zhruba o 200 lidí) znamená pokles v příjmech o cca 1,5
mil Kč ročně. Vedle toho se zde
rozmáhá určitý parazitující systém
podnikání na sociálním systému

státu, kdy zde na tzv. „ubytovnách“ žijí lidé bez trvalého pobytu
v Budišově nad Budišovkou
a v podstatě město nedostává do
rozpočtu obce na takové občany
ani korunu, přesto jim musí poskytovat služby jako všem ostatním
občanům. Město má na řešení takových problémů jen omezené
pravomoci v rámci zákonů, nechceme ani nikoho diskriminovat,
přesto budeme hledat a využívat
všechny možnosti, jak tyto negativní jevy společnosti ovlivnit.
Dopad světové hospodářské krize
se projevil řádově v propadu 2,5
mil v příjmech města každý rok.
Rozpočet má za úkol stanovit závazné ukazatele výdajové části
v jednotlivých položkách s ohledem na potřeby města i požadavky
příspěvkových organizací řízených
městem. Udržitelnost financí, stanovení finančních možností
a schopnosti dostát svým starým
závazkům, to byly mantinely,
z kterých jsme museli vycházet.
Rozhodujícím faktorem pro posuzování finančního zdraví města je
rozdíl běžných příjmů a běžných

výdajů. Toto saldo se pohybuje
v současnosti na úrovni 2,5 mil. To
jsou peníze, kterými město splácí
staré úvěry a pokud něco zůstává,
může investovat. Z rozboru Ing.
Tesaře vyplývá, že město je na hranici předluženosti, kdy je zatěžují
především úvěry na opravy bytového fondu. Doporučuje nepřijímat
další úvěry a zaměřit se na úhradu
starých dluhů. Zlepšit provozní saldo alespoň na 5 mil Kč ročně, hlavně snížením běžných výdajů meziročně alespoň o 2 mil. Kč.
Zastavit veškeré investice by byla
jistě obrovská chyba, přesto by se
město mělo zaměřit především na
investice s přidanou hodnotou. To
je investice, které přinášejí městu
po jejich realizaci zisk, nebo alespoň úsporu běžných výdajů.
Takovou je třeba chystaný projekt
firmy TCN energie na výstavbu
kogenerační jednotky na výrobu elektřiny spalováním štěpky.
Uvedený projekt by měl být realizován snad již v roce 2012 a vedle
přínosu 1,5 mil Kč ročně do rozpočtu města, zaměstnání zhruba 25
lidí a možnosti využívání odpadní-

ho tepla, by mělo přinést našemu
městu i spoustu vedlejších pracovních příležitostí a možnosti rozvoje navazujících činností. To bude
záležet jen na schopnostech a vůli
obyvatel města.
Vedle toho musíme samozřejmě
hledat rezervy ve vlastních výdajích, postupně podrobíme analýze
hospodaření města i příspěvkových organizací řízených městem.
Budeme hledat možnosti v úsporách energie, plynu, spotřebního
materiálu, mzdových nákladech apod. Musíme stanovit dlouhodobou koncepci hospodaření s bytovým fondem a vytvořit fond rozvoje bydlení s přesně danými pravidly pro jeho plnění i použití.
Jsou zde samozřejmě možnosti
v prodeji majetku města, který na
jedné straně město zatěžuje potřebou nutných oprav a údržby, na
straně druhé je to určitá finanční
rezerva, která však nesmí být využívána ke krytí běžných výdajů,
ale měla by sloužit k investicím
a rozvoji.
Ing. Kyncl Rostislav,
starosta města
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Informace o systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování odpadu v roce 2011
Zastupitelstvo
města dne 15.
12. 2010 schválilo Obecně závaznou vyhlášku
č. 5/2010 o místním poplatku za
provoz systému
shromažďování,
sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, která je
platná od 1. 1.
2011 (vyhláška
je přístupná na
webových stránkách
města
www.budisov.eu
v sekci Městský
úřad - vyhlášky
a
nařízení).
Sazba poplatku
dle čl. 4 odst. 1
činí 500 Kč na
osobu za kalendářní
rok.
Poplatek
je
splatný nejpozději do 31. 8.
příslušného kalendářního roku a uhradit ho lze hotově, přímo na Městském úřadě.

âasov˘ harmonogram sbûru
jednotliv˘ch komodit v roce 2011
Pravideln˘ sbûr komunálního odpadu
Stﬁeda - Budi‰ov nad Budi‰ovkou
âtvrtek - Guntramovice, Podlesí, Staré OldﬁÛvky

Sbûr plastÛ
12. 1., 26. 1., 9. 2., 23. 2., 9. 3., 23. 3., 6. 4., 20. 4., 4. 5., 18. 5.,
1. 6., 15. 6., 29. 6., 13. 7., 27. 7., 10. 8., 24. 8., 7. 9., 21. 9., 5. 10.,
19. 10., 2. 11., 16. 11., 30. 11., 14. 12., 28. 12.

Sbûr skla
5. 1., 19. 1., 2. 2., 16. 2., 2. 3., 16. 3., 30. 3., 13. 4., 27. 4., 11. 5.,
25. 5., 8. 6., 22. 6., 6. 7., 20. 7., 3. 8., 17. 8., 31. 8., 14. 9., 28. 9.,
12. 10., 26. 10., 9. 11., 23. 11., 7. 12., 21. 12.

Mobilní sbûr nebezpeãného odpadu
14. 5.

Informace o výsledcích nakládání
s odpady za rok 2010
Za rok 2010 bylo občany města vyprodukováno celkem 950,000 t odpadů,
z toho bylo vytříděno 59,006 t separovaného odpadu, tedy skla a plastových obalů. Celkové výdaje za rok 2010 dosáhly 2 404 886 Kč, z toho příjmy od obyvatel činí 1 417 182 Kč, od společnosti EKO-KOM, a.s. za zajištění zpětného odběru a zajišťování využití obalových odpadů 184 488,50
Kč. Celkem tedy město doplatilo na systém nakládání s odpady
803 215,50 Kč.
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Svoz komunálního odpadu bude nadále probíhat každý týden, v Budišově nad
Budišovkou každou středu, v Guntramovicích, Starých Oldřůvkách a Podlesí
každý čtvrtek. Harmonogram sběru jednotlivých komodit viz níže a také na
stránkách města www.budisov.eu v sekci Městský úřad - dokumenty městského
úřadu - informace z městského úřadu - různé.

Systém společnosti EKO-KOM
Město Budišov nad Budišovkou je
zapojeno do systému společnosti
EKO-KOM, a.s. od roku 2005.
Jedná se o autorizovanou obalovou
společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů, které vyplývají ze zákona č. 477/2001
Sb., o obalech ve znění pozdějších
předpisů. Podrobné údaje o společnosti a její činnosti se nacházejí na
www.ekokom.cz. Přispívá Městu
finančními prostředky na základě
pravidelného čtvrtletního hlášení
o množství, druzích a způsobech
nakládání s obaly.
Za loňský rok nám společnost
EKO-KOM, a.s. díky Vám všem,
kteří k problematice potřeby třídění přistupujete zodpovědně, vyplatila za množství 59,006 t vytříděného odpadu částku 184 488,5 Kč.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat Vám všem, kteří se podílejí
na výtěžnosti vytříděných komodit. Zároveň tímto vyzýváme občany města, aby třídili svůj vzniklý
odpad, tím přispěli ke snížení nákladů spojených s likvidací komu-

nálního odpadu a zároveň tak pomohli k ochraně životního prostředí.
V současné době jsou ve městě
rozmístěny žluté a zelené nádoby,
sloužící pro sběr plastů a skla.
Do žlutých kontejnerů patří: sešlápnuté PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén,
Do žlutých kontejnerů nepatří: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje,
chemikálie, barvy).
Do zelených nádob patří: láhve od
nápojů, skleněné nádoby, skleněné
střepy - tabulové sklo,
Do zelených nádob nepatří: porcelán, keramika, drátěné sklo a zrcadla.
V případě, že dochází k nesprávnému třídění plastů a skla, dochází
tím k znevážení významu třídění
a následnému využití pro další
zpracování těchto separovaných
složek. Děkujeme všem za pochopení a respektování zavedeného
barevného systému sběru vytříděných složek.
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Vysloužilé elektrozařízení nepatří do koše!!!
V souvislosti s hledáním možností vedoucích ke
snížení komunálního
odpadu, uzavřelo Město
smlouvu
s kolektivními systémy
Elektrowin,
A s e k o l
a Ekolamp,
zajišťujícími
zpětný odběr
skupin elektrozařízení dle
přílohy č. 7
z á k o n a
185/2001 Sb.,
Obr. 1: E-box
o odpadech.

Občané města mohou své vysloužilé
elektrospotřebiče, baterie, akumulátory,
výbojky a zářivky bezplatně odevzdávat na místa k tomu určené.
Městský úřad Budišov nad Budišovkou
sděluje občanům, že od 19. 1. 2011 mohou použité drobné elektrozařízení bezplatně odkládat do sběrné nádoby
E-box (viz obrázek). Součástí konstrukce je také box na baterie a akumulátory.
Do nádoby patří: kalkulačky, počítačové myši, klávesnice, MP3 přehrávače,
kamery, fotoaparáty, telefony, DVD
přehrávače, rádia,
Do nádoby nepatří: televize, monitory.
Umístění: Městský úřad (Halaškovo náměstí 2)
Městský úřad (Partyzánská 229)

Během měsíců březen a duben bude zřízeno „Místo zpětného odběru“ na
Správě lesů a technických službách
města, p.o. (ulice
9. května 480).
Kolektivní systém Asekol propůjčí Městu 2 kusy uzamykatelných přístřešků
E-domků, pro
zpětný
odběr
elektrozařízení
větších rozměrů
(viz obr. 3).
Obr. 3: E-domek

Dalším sběrným zařízením, které je již v současné
době dostupné občanům
města, je malá sběrná nádoba, určena pro sběr úsporných kompaktních zářivek a výbojek.
Do nádoby patří: úsporné
kompaktní zářivky, výbojky, lineární (trubicové) zářivky do délky 40 cm, světelné zdroje s LED diodami,
Do nádoby nepatří: klasické žárovky, reflektorové
žárovky, halogenové žárovky, lineární zářivky nad
40 cm.
Umístění: Městský úřad Halaškovo náměstí 2
Městský úřad - Partyzánská 229

Obr. 2: Malá sběrná nádoba

Na sídlišti bude dále přistaven stacionární kontejner (viz obr. 4) s bubnovým vhozem a schránkou na baterie
a akumulátory. S drobnými elektrospotřebiči tak občané města nebudou muset na „Místo zpětného odběru“, ale
budou je moct odevzdat do stacionárního kontejneru. Součástí konstrukce
je také integrovaný box na baterie
a akumulátory.
Do kontejneru patří: kalkulačky, rádia,
drobné počítačové vybavení, telefony,
mobily,
Do kontejneru nepatří: televize, počítačové monitory, zářivky.
Umístění: Na sídlišti

Obr. 4: Stacionární kontejner

Správným vytříděním elektrozařízení umožníte jejich recyklaci a chráníte životní prostředí i zdraví nás všech!
Odbor BH, služeb, ŽP, výstavby a ÚP, Ing. Jana Dovrtělová, tel. 556 312 048

STUDIE NOVÉ SMUTEČNÍ SÍNĚ
V BUDIŠOVĚ NAD BUDIŠOVKOU
Zastupitelstvo města Budišov nad Budišovkou na svém 3. jednání dne 10. února
2011 vzalo na vědomí a souhlasilo se záměrem firmy TCN Energie vystavět kogenerační jednotku na území Budišova nad
Budišovkou. Průmyslová zóna podle
územního plánu se nachází v místě stávající smuteční síně a okolí. Postavení kogenerační jednotky v tomto místě by samozřejmě přineslo zbourání stávající smuteční síně a potřebu okamžitého vystavění nové.
Zastupitelé byli proto seznámeni s urbanis-

ticko-architektonickou studií smuteční síně
z roku 2010, jejíž autorem je Ing. arch. Jan
Kovář - JK Ateliér. Podle studie je výstavba plánována v blízkosti hřbitova na rohu
Hřbitovní a Dukelské ulice. Stavba je navržena ze dvou částí, přední část ve tvaru paraboly s pultovou střechou a vitráží je obřadní síň a zadní nižší část ve tvaru kvádru
tvoří technicko - provozní zázemí.
Zastupitelstvo pověřilo radu města pokračovaním v přípravě dokumentace k územnímu rozhodnutí.

Vedení města děkuje dětem a zaměstnancům Dětského domova
v Budišově nad Budišovkou, že během měsíce února vyrobili
znak města. Znak byl vyroben z recyklovatelných matriálů, tedy
takových, které jdou běžně vytřídit do barevných kontejnerů.
K výrobě byla použita víčka PET lahví, plastové sáčky a různé
části plastových nádob. Vzniklý obraz je důkazem, že i z tříděného odpadu se dají vyrobit krásné věci. Fotografie znaku města
bude prezentována v galerii na www.znakymestaobci.cz.
Znak města z tříděného odpadu bude umístěn na městském úřadě.
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Zánik nemocnice ve Vítkově?
Pokud zastupitelé Moravskoslezského kraje schválí doporučení firmy RGM
Medical zrušit léčebnu dlouhodobě nemocných (40 lůžek), rentgen a laboratorní vyšetření, dojde tímto pravděpodobně k zániku nemocnice ve Vítkově.
Uzavřením nemocnice, laboratoře a rentgenu bude bezprostředně ohrožený
chod dalších odborných ambulancí (chirurgické, plicní, interní, ortopedické, diabetologické a dalších). V případě zrušení LDN by zbývající ambulance a rehabilitace nedokázaly financovat provozní náklady budovy a následně budou
pro neefektivnost také zrušeny. Tento krok by měl devastující dopad na úroveň
zdravotní péče, která je v současné době poskytovaná ve Vítkově pro tisíce obyvatel v celé spádové oblasti. Členové dobrovolného svazku obcí
Venkovského mikroregionu Moravice na svém mimořádném zasedání 2. 3.
2011 vyslovili nesouhlas s tímto záměrem. Otevřeným dopisem vyzvali hejtmana MSK, aby svolal v nejbližším možném termínu jednání za účasti zástupců obcí a měst mikroregionu, náměstka pro zdravotnictví, zástupců zdravotního
výboru MSK a vedení nemocnice ve Vítkově.
Ve městech a obcích je možné podepisovat petici za zachování nemocnice ve
Vítkově. Petice požaduje po vedení Moravskoslezského kraje zachování nemocnice ve Vítkově ve stávajícím stavu. Ing. Patrik Schramm, místostarosta

V letošním roce bylo za Charitu Odry rozpečetěno celkem 298 pokladniček a podařilo se vykoledovat rekordní částku 1 145.358,-Kč, což je tedy
o 94.941,-Kč více než v loňském roce.
Kolik Kašparů, Melicharů a Baltazarů, jejich asistentů a Vás štědrých dárců se skrývá za výsledky Tříkrálové sbírky je úžasné. Proto Vám všem dárcům
děkujeme a to nejen za Vaši štědrost, ale také za vstřícné přijetí koledníků, kteří Vás snad opět potěšili svou návštěvou a přáním všeho dobrého pro Vás
a Vaše domovy po celý další rok. A našim velkým i malým králům a jejich asistentům pak moc děkujeme za jejich obětavou pomoc při koledování.
V následující tabulce Vám přinášíme konečný přehled výsledků Tříkrálové sbírky 2011 pro Charitu Odry podle jednotlivých obcí:

Za celou Ostravsko-opavskou diecézi bylo vykoledováno celkem 12 040.894,-Kč.
Rozdělení vykoledované částky za Charitu Odry při Tříkrálové sbírce 2011 je určeno takto:
65% připadá na zajišťování pomoci a péče seniorům a handicapovaným osobám pečovatelskou a ošetřovatelskou službou Charity Odry a na podporu
provozu skladu kompenzačních pomůcek především pro oblast severní Moravy a Slezska
15% na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské
5% na podporu projektů Charity Česká republika
Jiří Rosenstein
koordinátor Tříkrálové sbírky

10% na humanitární pomoc v zahraničí
5% je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky
Petr Kučerka
ředitel Charity Odry

Informace o činnosti Charity Odry a Tříkrálové sbírce můžete získat:
Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry, tel. 556 731947, e-mail: odry@caritas.cz, http:/www.odry.charita.cz

4

BUDI·OVSK¯ ZPRAVODAJ

Úřední hodiny Městského úřadu Budišov nad Budišovkou
Pondělí a středa - úřední hodiny 8,00 - 11,30 h. 12,00 - 17,00 hod. (pracovník musí být přítomen)
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.

Pracoviště pro finalizaci
pekařských polotovarů a těstovin
V létě loňského roku projevila firma
MVM Solution s.r.o. Ostrava zájem
vybudovat provozovnu „pekárnu“ na
Náměstí Republiky 159 v Budišově
nad Budišovkou (bývalý Elzap).
Provoz chtěla zahájit v listopadu
2010.
Do konce loňského roku došlo k pár
změnám a ke zdržení projektu
z těchto důvodů:
1. Firmě MVM byl snížen nájem ve
stávajících prostorách v Ostravě.
2. V měsíci listopadu se změnily majetkové poměry ve firmě, pan
Liberda, který hlavně jednal s městským úřadem v Budišově n. B. již ve
firmě nemá podíl.
3. Firma hledá k sobě partnera z oboru pekařství, který by přinesl zkušenosti a know-how.

4. Firma hledá další stěžejní odběratele. Prozatím neúspěšně se firma
zkouší dostat do větších řetězců.
5. Firma měla přislíbené dotace z nadačního fondu, které zatím nedostala.
Dle ujištění jednatele firmy MVM
Solution Ing. Kalivody má firma stále zájem vybudovat provozovnu
v našem městě. Další jednání s firmou je naplánováno na konec února.
Firma MVM Solution je předběžně
domluvena se čtyřmi uchazeči o práci z ÚP Vítkov, které tímto prosí o trpělivost.
Pokud by se nynější nejistá situace
neúměrně prodlužovala, bude město
nuceno zveřejnit nový záměr na pronájem nebytového prostoru.
místostarosta města,
Ing. Patrik Schramm

Inzerát
Prodám pěknou zahradu 300 m2 v Budišově nad Budišovkou. Cena dohodou. Informace na t.č.: 603746922

Informace,
která bude občany jistě zajímat
Česká televize zahájila 3.1. 2011 pravidelné regionální vysílání zpravodajství
a informací ze severní a jižní Moravy na satelitu Astra. ČT tak konečně oslovuje svým zpravodajstvím i diváky na severní a jižní Moravě na satelitu, kteří dosud mohli ze satelitu sledovat jen pražské regionální vysílání.
S oficiálním startem regionálního vysílání ČT na satelitu dochází také k jedné zásadní změně - tradiční regionální zpravodajství na ČT1 je zrušeno a bylo přesunuto na zpravodajský okruh ČT24.
Regiony mají stále stejný čas na ČT 24 od 18,00 do 18,30 hodin a to každý
den včetně sobot a nedělí a speciální večerní čas v pracovní dny od 22,49 do
23,00 hod. Regionální vysílání ČT24 může televize s veřejnoprávním posláním vedle pravidelných pořadů využívat také v době mimořádných událostí
jako jsou například volby nebo přírodní katastrofy (povodně, sněhové kalamity).
Časy regionálního vysílání ČT24:
• Pondělí až pátek 18,00 - 18,30 události v regionech
• Sobota a neděle 18,00 - 18,30 události v regionech - víkend
• Pondělí až pátek 22,49 - 23,00 události v regionech plus
Regionální vysílání ČT je dostupné pro všechny diváky přijímající vysílání na
satelitu Astra 3A (23,50E), včetně uživatelů CS Link a Skylink.
Občané, kteří chtějí sledovat regionální vysílání, musí na svých satelitních
přijímačích naladit novou předvolbu ČT24 JM (jižní Morava) nebo
ČT24SM(severní Morava). Pro naladění mohou občané využít službu odborný Servis.cz, která má působnost v každém okrese ČR. Stačí firmu kontaktovat na stránkách www.OdbornyServis.cz, nebo telefonicky na čísle
552305255.

Blahopřejeme
Na konci měsíce února oslavila 90
let paní Květoslava Kosečková. Již
v loňském roce ji pozval předešlý
starosta města Ing. Vrchovecký na
přátelské posezení do své kanceláře,
aby ji poblahopřál k 89. narozeninám
a poděkoval za celoživotní práci ve
školství.
U příležitosti letošního významného
jubilea se u paní Kosečkové sešli zástupci sboru pro občanské záležitosti
našeho města a bývalé kolegyně spolu
s gratulanty politické strany, které je
paní Kosečková doposud členkou.
Stále svěží paní Květě mohou mnozí,
podstatně mladší, jen tiše závidět její
stálý zájem o dění ve společnosti a sa-

mostatnost. Její vitalita je znát již při
vkročení do útulně zařízeného bytu.
„Už to za moc nestojí, začínám špatně
slyšet“, oznámila návštěvníkům.
Ze všech stran se ozvalo: „ Jak jsme tu
všichni, tak žádný z nás se v takové
kondici tohoto věku nedožije. V devadesáti letech již máte právo si postěžovat na nějakou tu bolístku.“
Hned druhý den slavila paní
Kosečková své narozeniny v budišovském klubu důchodců, kterého je také
mnohaletou členkou.
Všichni gratulanti se shodli, mimo jiné, v jednom - přejeme paní Květušce,
abychom se ve zdraví sešli při oslavě
jejich 100. narozenin.
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Pergamano
Výtvarný kurz této zvláštní techniky se uskutečnil 15. února. Co je hlavním prvkem při tvorbě
pergamána ? Jde o protlačování předkresleného
vzoru do pergamanové folie a pak následovné dokreslování, propichování různých vzorovaných
okrajů. Tato technika se používá na různé formy
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blahopřání, zdobené obaly na knihy, dokonce
i prostorovou výzdobu, kterou lektorky doložily
kouzelným motýlem. Obě krnovské lektorky dovezly mimo jiné na ukázku ze své dílny šperky
v drátku, šperky z korálků. Protože jsou nejen
majitelkami obchůdku s výtvarnými potřebami,

pořádají ve svém okolí mnoho zajímavých výtvarných kurzů, ale nabízí také mnoho čajů s různými příchutěmi, ochucené turecké kávy a léčivé
bylinné masti. A tak si některé účastnice odnášely mimo vyrobeného pergamána i mnoho dalších
zajímavých maličkostí.
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ODEŠEL „NÁŠ GENERÁL LAUDON“
V nedávných dnech přišla od
Františka Holuba z Klubu vojenské
historie Harach 7 smutná zpráva:
Dne 3. února 2011 zemřel v nedožitých 70. letech otec vojenské historie, představitel všech známých regionálních osobností, státníků a vojevůdců, spolubojovník a kamarád

PhDr. Emanuel Grepl. Rozloučení se
konalo ve čtvrtek dne 10. února
v kopřivnickém kostele.
Kolega Grepl byl i naším přítelem.
Rád pomohl, kde se dalo a naše repliky bitev prusko-rakouských, by se
již bez jeho generála Laudona neobešly. Pouze vloni, když měl projet

na koni před Zlatou lípou ( to měla
přijet komise, která posuzovala
vhodnost přihlášeného stromu do
soutěže Strom roku 2010), pod níž se
někdy v červnu 1758 posadil, odmítl. Na jízdu na koni se již opravdu
necítím, prohlásil tehdy, ale stále byl
ochoten v čemkoliv pomoci. Historie

Gen. Laudon v bílé uniformě. 700 let města r. 2001

byla i jeho velkým koníčkem. A její
postavy ? Čím vícekrát o nich hovořil, čím vícekrát je představoval, tím
více se jim začínal podobat. Někdy
jsme si mysleli, že generál Laudon se
vlastně převtělil. Když na počátku února předstoupil Emanuel Grepl před
bránu nebeskou, zcela určitě byl přijat s poctami, které také příslušely osobám, do jejichž rolí se dokázal
vždy tak podivuhodně a přesvědčivě
vžít. Nezmizí doktor Grepl nikdy
z naší paměti, již z toho důvodu, že
je ho plno na stovkách krásných
snímků z historických aktivit oživujících vše pozitivní z dob minulých.
Petr Andrle

MEZINÁRODNÍ NÁVŠTĚVA V BUDIŠOVSKÉM MUZEU
V rámci projektu Comenius - partnerství škol, díky kterému hostila
Základní škola na Opavské ulici ve
Vítkově na padesát žáků a jejich profesorů z různých evropských států,
byl hostitelem organizován poznávací
zájezd do okolí Vítkova. Posledním
zastavením bylo 23. 2. i budišovské
muzeum, kde byli zúčastnění hosté
spolu s hostiteli přivítání starostou
města Ing. Rostislavem Kynclem, za
MKIS Helenou Malušovou a Marií
Talíkovou. Protože celý projekt byl
koncipován jako setkání škol, kde
hlavním dorozumívacím jazykem byla angličtina, této úlohy se brilantně
zhostila paní Elvíra Hansliková, pracovnice Chráněného bydlení Budišov
n.B. Kulturní středisko také zajistilo

fotografickou dokumentaci, přítomen
byl i pan Miloš Pírek, který hostům ukázal zpracování břidlice ve štípárně.
Zhlédnutím interaktivní projekce se
zahraniční studenti spolu se svými učiteli seznámili s historií našeho města, s jeho zajímavostmi a když byla
dorozumívacím jazykem angličtina,
tak si vyslechli nahraný anglický komentář. Hosté z Turecka, Rumunska,
Portugalska a Francie mohli ochutnat
pro ně připravené tradiční moravské
koláče.
S prohlídkou muzea byli nadšeni přítomní páni profesoři, kteří si zakoupili mnoho výrobků z břidlice a břidlicová srdíčka, která nestačil vyrábět
pan Pírek, potěšila na oplátku děti.
Helena Malušová
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Firma Holíček s.r.o. z Moravského Berouna získala významné ocenění za rekonstrukci břidlicové střechy historické budovy radnice v Budišově nad Budišovkou

DRUHÉ MÍSTO V SOUTĚŽI ŘEMESLNÍK ROKU 2011
Již od roku 2004 uděluje společnost
Coleman S. I., a. s., ve spolupráci s Ostravskými výstavami, a. s. titul ŘEMESLNÍK
ROKU. Slavnostní vyhlášení vítězů probíhá
vždy u příležitosti zahájení veletrhu
Střechy, pláště, izolace v Ostravě na výstavišti Černá louka. V polovině února 2011
zasedla porota soutěže a rozhodla, že 2. místo za rok 2010 získala společnost Holíček
s.r.o Moravský beroun za rekonstrukci střechy budišovské radnice.
Město Budišov nad Budišovkou můžeme jeho vznikem situovat spíše do počátku 13.
století, podobně jako jiná významná města
Nízkého Jeseníku (Bruntál 1213, Uničov
1223, Vítkov 1301). První písemná zmínka
o městě je sice z roku 1301, avšak zároveň se má za prokázané, že v této době
byl v obci magistrát. Budova radnice z roku 1635 je nejstarší stavební památkou města, spolu s kamenným mostem přes říčku Budišovku, ozdobeným sochou sv. Jana Nepomuckého. Nádherný děkanský kostel byl postaven o více než
sto let později. Obě stavby ovšem, jak jinak, mají střešní krytinu z břidlice.
Břidlice byla svého času solí této oblasti a ve chvíli, když firma Josefa Holíčka
z Moravského Berouna stála před úkolem zrekonstruovat radniční střechu, ne-

bylo vůbec na pořadu dne, že by bylo možno
použít jako krytinu něco jiného, než břidlici.
Břidlice je vděčným nerostem a životnost
střech z ní je dána pouze životností spojovacího materiálu. Hřebíků. Jako krytina je břidlice
nenahraditelná. Její použití je v současné době
ztíženo nejen praktickou likvidací těžby v naší
oblasti, ale také tím, že umění pracovat s břidlicí, se stává čím dál tím více unikátem. Ne
každý řemeslník si na ni troufne.
Vedení města Budišova nad Budišovkou mělo
ve volbě firmy, které bylo možné rekonstrukci
radniční střechy svěřit, velice šťastnou ruku.
Josef Holíček dávno předtím, než založil
v Moravském Berouně firmu nesoucí jeho jméno, byl znám jako zgruntu dobrý řemeslník.
A tohoto ducha vtiskl firmě, která od roku 1999 provádí velice kvalitní pokrývačské a rekonstrukční práce, zejména v rámci obnovy a údržby historických budov. Není tedy divu, že získala za kvalitně odvedenou práci při rekonstrukci radnice v Budišově nad Budišovkou druhé místo v soutěži ŘEMESLNÍK ROKU.
A město, jehož podstatná vnitřní část je dnes díky dlouholeté promyšlené strategii budišovské radnice již několik let památkově chráněná, vzkvétá do krásy
umocněné obnovou oné krásy původní.
PETR ANDRLE

POMOZE NÁM PROSÍM, POSTAVIT KAPLI

PODROBNOSTI,
KTERÉ BY VÁS MOHLY ZAJÍMAT

CESTY ČESKO-NĚMECKÉHO POROZUMĚNÍ
Na podzim roku 1998 se konala v Městském úřadě v Budišově nad Budišovkou zvláštní schůzka.
Sešli se na ní zástupci okresních úřadů
Olomouce, Opavy, Nového Jičína a Bruntálu,
podnikatelé a zástupci neziskových organizací
těchto okresů. Účastníci schůzky se shodli na textu výzvy, který se týkal vztahů česko-německých a
poukazoval na to, že při přípravě naší země na vstup do Evropské unie by bylo
vhodné zlepšovat vztahy se sousedními zeměmi. Konkrétně ve vztazích česko-německých bychom se neměli tolik zabývat minulostí, jako spíše tím, jak dál.
Rozhodně by bylo potřebné vydat se cestou porozumění a spolupráce, psalo se
ve výzvě. Později organizátory této schůzky napadlo, že by výzva „jít po cestě
porozumění“ nemusela mít pouze verbální podobu, ale mohla by mít také své
vyjádření v podobě fyzické. A tak vznikal dnes již úspěšný mezinárodní projekt,
v Evropě známý jako Cesta česko-německého porozumění. Projektu se ujalo občanské sdružení Vlastenecký poutník. Pomocnou ruku tomuto projektu podali
mezi prvními dva muži - starosta Budišova nad Budišovkou Ing. František
Vrchovecký a tehdejší přednosta Okresního úřadu v Bruntále Bc. Stanislav
Navrátil. S nimi jsme hledali nejlepší místo v okolí, kde by měla být Cesta umístěna. Našlo se na pozemku města Budišova nad Budišovkou, na úpatí
Červené Hory u mohylky připomínající slavnou bitvu u Guntramovic a
Domašova nad Bystřicí. V této bitvě v posledních červnových dnech roku 1758
porazila rakouská vojska pod vedením generála Laudona pruský zásobovací
oddíl, spěchající na pomoc pruskému králi Fridrichu II., který obléhal
Olomouc. Vítězství na straně rakouské ukončilo obléhání Olomouce a Morava
se tak nestala kořistí pruského krále, jako předtím Horní Slezsko. Na místě mohylky je jeden ze čtyř hromadných hrobů oné bitvy. Místo je tedy rozhodně symbolické i pro umístění Cesty. A tak se stalo, že jsme v dubnu 1999 položili první
desky Cesty česko-německého porozumění a pomohli na svět krásné a dnes již
uznávané tradici. Na symbolickou evropskou cestu jsou každoročně kladeny nové desky. Od té doby se scházíme každým rokem a zjišťujeme, že naše názory se
nezměnily, naše vztahy upevnily a navíc nás, stejně smýšlejících, valem přibývá.
Každým rokem je tedy Cesta prodlužována a přibývají další účastníci. Dnes je
na Cestě 195 desek z Rakouska, Česka, Německa, Polska, Slovenska,
Portugalska, Francie a USA. Vznikl tak dlouhodobý mezinárodní projekt, který
je všeobecně znám a uznáván v řadě evropských zemí. Od roku 2001 jsou součástí červnového prodlužování Cesty Evropské polní mše, sloužené vojenskými
kuráty evropských zemí. Jejich smyslem je uctění památky padlých na všech bojištích Evropy v minulých staletích.
O dvanáct let později přišel dr. Walter Kotrba z německého Erlangenu (*1924,
Praha) s vizí postavit na tomto místě kapli česko-německého porozumění.
Tento záměr podepřel i velice ušlechtilým finančním darem. A tak vznikl
„Výbor pro postavení kaple Cesty česko-německého porozumění“. Ten zajišťuje organizační a technické otázky spojené s výstavbou kaple a také se pokouší zajistit další prostředky pro její postavení.

Výbor si dal za cíl postavit kapli tak, aby se její vysvěcení
mohlo uskutečnit 25. června 2011. Pomůžete?
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Projekt kaple vzniká v JK ATELIERU
Ing. arch. Jana Kováře z Opavy, který
má značné zkušenosti s projektováním
sakrálních staveb (a nejen těch). Navíc
je dlouholetým příznivcem našich aktivit. Zde je jeden z námětů budoucí
podoby kaple.
Předběžná cena realizace celého projektu se přibližuje částce 960 000 Kč.
Pochopitelně, že se budeme snažit cenu snížit tím, že přijmeme i dary v podobě prací a materiálu. Kaple bude kamenná, velice jednoduchá, o rozměrech půdorysu 6 x 6 m. Její vzhled bud
odpovídat reliéfu krajiny i duchu, který byl vytvořen umístěním Cesty česko-německého porozumění v místě
jednoho z hromadných hrobů bitvy
z června 1758. K tomu byla již dříve
na tomto místě navršena mohylka
s korpusem Krista, kterou město rekonstruovalo v roce 1998. Kaple bude
založena v ose Cesty česko-německého porozumění, za mohylkou.
V současné době probíhají přípravy na
získání stavebního povolení. Kaple bude postavena na pozemku města
Budišova nad Budišovkou. Investorem je občanské sdružení Vlastenecký

poutník, Partyzánská 229, 747 87
Budišov nad Budišovkou, IČ 661
44205, č. účtu ČS 184 610 83 19/
0800, IBAN CZ 24 0800 0000 0018
4610 8319. Po ukončení stavby bude
kaple převedena do majetku města
Budišova nad Budišovkou, které je také správcem Cesty česko-německého
porozumění.
Dne 25. června 2011 budeme Cestu
česko-německého porozumění prodlužovat již po sedmnácté. Přivítáme mezi sebou i jubilejního dvoustého účastníka Cesty. Při této příležitosti bychom
chtěli kapli s názvem Kaple Cesty česko-německého porozumění vysvětit.
Zasvěcena bude sv. Janu Nepomuckému, jehož socha již od roku 1724
zdobí most přes říčku Budišovku
v Budišově nad Budišovkou.
Jednoduché bude také vybavení kaple.
V drobném výklenku bude umístěn reliéf sv. Jana Nepomuckého, na jedné
ze stěn kaple budou umístěny destičky
se jmény dárců a popis vzniku kaple.
Cesta česko-německého porozumění
je umístěna na úpatí Červené Hory
v Guntramovicích (místní část
Budišova nad Budišovkou), jedné
z bývalých sopek Nízkého Jeseníku.
Krajina je zde čarokrásná, při dobré
viditelnosti je na severním horizontu
vidět rýsující se vrchol Pradědu. V roce 2010 jsme k 10. výročí vzniku
Cesty vydali publikaci NAŠE CESTA
DO EVROPY - UNSER WEG NACH
EUROPA. Dovolili jsme si ji k této žádosti o pomoc připojit.
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Co nového ve škole
Ačkoliv se to nezdá, ve škole čas velmi neúprosně běží, a i když jsme snad
teprve nedávno zahajovali 1. září,
dnes je za námi už i 1. pololetí.
Ale ve škole se stále něco děje a mezi
poslední veledůležité akce patří určitě
zápis dětí do 1. třídy. Proběhl v pátek
28. ledna a my všichni ve škole jsme
se na něj pečlivě připravovali. Všem
budoucím prvňáčkům a jejich rodičům jsme poslali pěknou pozvánku,
naše paní kuchařky napekly pro

všechny báječné koláče, ve školní
družině nachystaly paní vychovatelky
drobné dárečky a mohli jsme začít.
Nikdo z dětí se nemusel ničeho bát,
ba spíš naopak. Po prvním přivítání
paní učitelkou si hned své budoucí
kamarády a spolužáky rozebrali malí
průvodci z řad školních dětí, a zatímco si rodiče mohli vypít kávu a sníst
chutný koláč, oni zatím s budoucími
prvňáčky postupně navštívili třeba učebnu hudební výchovy, kde si mohly

děti zazpívat u klavíru nebo zabubnovat na bubínek. Pak se přemístily do
tělocvičny, kde pro ně byla nachystána opičí dráha, nebo zašly do počítačové učebny, tady si zase mohly vyzkoušet třeba malování na počítači.
Nechyběla ani možnost ukázat, co už
dovedou, jak umějí poznávat barvy
nebo tvary, nebo jaká znají zvířátka.
Všichni jsme se prostě snažili, aby se
Jak už jsem řekla, ve škole se pořád něco děje. Když
už naše škola nemůže vypadat hezky zvenku, snažíme se, aby alespoň byla hezká a vybavená zevnitř, to
totiž ovlivnit můžeme. A tak by vám naše děti mohly vyprávět. Zrovna koncem ledna to ve škole vypadalo tak trochu jako na bojišti a staveništi zároveň.
Za provozu jsme totiž měnili ve všech třídách (samozřejmě postupně) vestavěné skříně, kryty ústředního topení a někde dokonce i obložení. Výsledek je

moc a moc pěkný. Každá třída je laděna v jiné barvě dřeva, nenávratně zmizely letité oprýskané skříně
a skříňky a ve spojení s barevnými židličkami je opravdu radost v takové třídě pobývat. Myslím, že to
ocenily i děti, a máme dobrou zkušenost z loňského
roku. I po roce každodenního užívání je vloni otevřená počítačová učebna stále jako nová. Chce se mi
věřit, že děti se v pěkném a novém prostředí prostě
chovají také pěkně.

dětem ve škole líbilo a aby se do ní těšily. Protože naše škola je rok od roku
hezčí a vybavenější, ale bez dětí by
nefungovala. A tak je nám nakonec
trošku líto, že dětí v poslední době
v našem městě ubývá a bylo to vidět
i při zápisu.
Ve školním roce 2011/2012 bude tedy
otevřena jen jedna první třída asi se
20 dětmi.

Je dobře, že se škola postupně obměňuje. Staré dřevěné tabule vystřídaly bílé keramické, na které se píše barevnými fixy. Ve třídách najdete notebooky, dataprojektory nebo interaktivní tabuli. Vyměňuje se nábytek, pořizujeme barevné nastavitelné lavice i židle.
A tak se někdy přijďte podívat. V blízké době chystáme den otevřených dveří a ten je určen pro každého,
nejen pro rodiče našich dětí. Jste vítáni.
Hana Hladišová
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Zimní výšlap na Kružberk
Letošní zima je opravdu nevypočitatelná.
Plánované lednové sáňkování jsme pro nedostatek
sněhu museli odložit, a jak se zdá, už se asi ani neuskuteční. Dlouhodobě příznivé počasí nás ale přivedlo na myšlenku uspořádat společný výšlap na
přehradu Kružberk. A jak to tak bývá, počasí si dělá opravdu, co chce. Právě na neděli si pro nás letošní zima připravila velmi mrazivý den. Trochu
jsme se báli, jestli nebude ovlivněna účast na této
akci, ale byli jsme velmi mile překvapeni, kolik se
nás v neděli před školou sešlo.
Aby se dětem lépe zdolával začátek náročné cesty,
rozdal jim pan Pecník hned na začátku pár dobrot.
Když jsme společně vyšlapali první kopec a před

větrem nás konečně začal chránit les, připadali
jsme si jako v pohádce. Zimní les je opravdu nádherný. S dětmi jsme si cestu krátili povídáním
a „blbnutím“. Nebyly by to děti, aby si v lese nenašly spoustu zajímavých podnětů, které jim zabránily myslet na mráz. Například taková klouzačka na lesní cestě zaujala nejen je, ale i dospělé.
S dobrou náladou cesta rychle ubíhala a než jsme
se nadáli, naskytl se nám před očima krásný výhled na přehradu a její okolí. Po předchozí domluvě už na nás čekal hrázný pan Ihnát. Upřímně nás
potěšil jeho údiv nad tím, že jsme se k nedělnímu
výšlapu na přehradu sešli všichni jen tak pro radost. Pan Ihnát nás za to odměnil zajímavým

Prodám stavební parcelu se zbytky
původního objektu o velikosti 923 m2
v Budišově n. B. Na parcele základová
deska, staré obvodové zdivo. Objekt
má číslo popisné. Elektřina na pozemku,
možnost napojení na obecní kanalizaci
a vodovod. Cena 150 000,- Kč.
Kontakt pro zájemce: 731 659 082
10

a vtipným výkladem a provedl nás v místech přehrady, která nejsou veřejnosti běžně přístupná.
Po této zajímavé exkurzi nám už zbývalo zdolat
jen malý kousek cesty do cíle. Postupně jsme sice
unaveni, ale spokojeni dorazili na Davidův mlýn.
Dětem jsme koupili horký čaj a po troše odpočinku a zahřátí jsme všichni vyrazili na autobus, který nás zavezl zpátky domů.
A nakonec poděkování všem malým i velkým, kteří se s námi výšlapu zúčastnili. Byli jste bezvadní.
Už teď vám můžeme slíbit, že jakmile to bude trochu možné, určitě vymyslíme další, neméně zajímavý výšlap. Vždyť krajina, ve které žijeme je tak
zajímavá a krásná.
Klub rodičů a přátel školy

BUDI·OVSK¯ ZPRAVODAJ

Z plesové sezóny

Ples pro nemocného Jakuba se vydařil
V pátek 4. 2. 2011 se v KD
v Budišově uskutečnil již 3.
charitativní ples pro Jakuba,
který byl pořádán rodiči tříletého Jakuba Bačkovského,
který trpí od narození nevyléčitelnou a zákeřnou nemocí svalová dystrofie.
Ples zahájila svým vystoupením břišní tanečnice Shara
z Opavy, po ní celý večer
všechny přítomné bavila
skupina Apači. O půlnoci
byla losována bohatá tombola, ve které byly hlavní cenytandemový seskok padákem,
fotoaparát nebo vysavač.
Výtěžek tohoto plesu, byl
poukázán na konto Jakuba
a v letošním roce byla poprvé část výtěžku věnována

sdružení PARENT - PROJECT, což je sdružení rodičů
dětí, kteří trpí stejnou nemocí jako Kuba.
Tímto, bych chtěl poděkovat
všem sponzorům, kteří přispěli na tuto akci, jak finančními dary tak věcnými dary
do tomboly.
Dále patří poděkování žákům ZŠ v Budišově, kteří
pod vedením paní učitelky
Holleschové se postarali
o výzdobu sálu.
Na závěr patří poděkování
všem lidem, kteří se tohoto
plesu zúčastnili a tím i oni
přispěli na konto Jakuba
i sdružení PARENT - PROJECT.
Pavel Bačkovský ml.
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Originálním předtančením zahájili svůj ples sportovci

Akce MKIS na měsíc březen a duben

Mezinárodní den žen

1. března v 16,30 hod. dětský film – MEGAMYSL
2. března od 18,00 hod. v KD – REHABILITAâNÍ CVIâENÍ
2. března od 19,00 hod. v KD – ZUMBA I. a od 17,30 h. ZUMBA II.
4. března ve 20,00 hod. dětský film – LETOPISY NARNIE – Plavba Jitﬁního poutníka
9. března od 18,00 hod. v KD – REHABILITAâNÍ CVIâENÍ
9. března od 19,00 hod. v KD – ZUMBA I. a od 17,30 h. ZUMBA II.
10. března v 17,00 hod. v KD – cestopisná přednáška – INDIE
15. března v 16,30 hod. dětský film – NA VLÁSKU
16., 23., 30. března v KD – REHABILITAâNÍ CVIâENÍ, ZUMBA I., ZUMBA II.
22. března v 15,30 h. knihovna – VYROB SI ZÁLOÎKU DO KNIHY
25. března ve 20 h. film – HON NA âARODùJNICE
26. března od 14,30 hod. v KD – BÁL BABIâEK A DùDEâKÒ
27. března od 14 hod. – VÍTÁNÍ JARA – SRAZ MOT¯LÒ A BROUâKÒ
1. až 31. března v KD dle domluvy – foto v˘stava BUDI·OVSKO – MÒJ DOMOV

Mezinárodní den žen je často mylně uváděn jako socialistický svátek.
Jedná se však o mezinárodně uznávaný den stanovený k výročí stávky
newyorských švadlen v roce 1909. Od roku 1911 usiloval o volební právo žen a byl v tomto roce poprvé slaven v Německu, Rakousko-Uhersku,
Švýcarsku, Dánsku a USA. Od roku 1975 pak je připomínán jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj.
Demonstrace žen na konci zimy, tradičně o nedělích, se nejdříve konaly
v USA na popud tamní Socialistické strany Ameriky. Na první mezinárodní ženské konferenci Druhé internacionály v Kodani v srpnu 1910 prosadila německá socialistka Clara Zetkinová pořádání mezinárodního svátku,
tehdy ještě bez určení pevného data. Datum 8. března se ustálilo až po 1.
světové válce.

1. dubna od 20,00 hod. film – 127 HOURS
6. dubna v KD – REHABILITAâNÍ CVIâENÍ, ZUMBA I., ZUMBA II.
7. dubna od 17,00 hod. v KD – cestopisná přednáška – TIBET
9. dubna ve 14 hod. v KD – výtvarný kurz – ENCAUSTICA
12. dubna v 18 h. – zájezd do Oder V·ECHNOPÁRTIâKA – K. Šíp, J. Náhlovský
13., 20., 27. dubna v KD – REHABILITAâNÍ CVIâENÍ, ZUMBA II.
14. dubna v 17,00 hod. v KD – pohádka pro děti O PERNÍKOVÉM DùDKOVI
19. dubna v 16,30 hod. dětský film – RANGO
22. dubna od 20,00 hod. film – NICKIHO RODINA
26., 27.,28. dubna v KD – HUMANITÁRNÍ SBÍRKA OBLEâENÍ
29. dubna od 8,00 hod. – zájezd na květinovou a prodejní výstavu FLORA OLOMOUC
29. dubna od 20,00 hod. film - VARIETÉ
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KAMENICTVÍ
Fa. SNAVIT s.r.o., Dělnická 751, Vítkov
Tel.: 556/315126, fax.: 556/301800
Mob.: 721 048 113
Zahájilo provoz dne 3.1. 2011 v nově otevřené kanceláři
v přízemí budovy na ul. Dělnické 751 (nad kinem).
Příjem zakázek: pondělí - středa - pátek od 7,30 - 15 hod.
Úterý - čtvrtek od 7,30 - 16 hod.
Nabízíme:
Výrobu a montáž pomníku z leštěné žuly i jiných materiálů
Zhotovení a renovace nápisů
Dodání porcelánových fotografií na náhrobní desky
Zhotovení tvaru pomníku dle vašeho návrhu (přání), velký výběr pomníku
z našich katalogů
Montáže kamp a váz
Velký výběr náhrobních doplňků
Výroba schodů, parapetů, kuchyňských desek z terasa nebo žuly, atd.

BUDI·OVSK¯ ZPRAVODAJ

Zajímavosti ze školství - nejen z Budišova n. B.,
ale i z Vítkova a Oder, ze škol, které také navštěvují děti z našeho města
Škola a „umění“
24. 2. se žáci naší školy spolu s p.uč. Pavlů zúčastnili soutěže „v umění“. Ve Vítkově ve škole na
náměstí Jana Zajíce si poměřili síly všichni ti, kdo
umí kreslit nebo zpívat. A tak se v rámci okresu sešli zpěváčci a malíři a kreslili a zpívali. Soutěžili

spolu v různých kategoriích a nakonec naši „reprezentanti“ vybojovali 2.místo v kreslení díky
Elišce Metelkové a ve zpívání porotu přesvědčila
2. místem Veronika Suffnerová v sólové kategorii.
Skvělá dua vytvořila Alena Karásková s Katkou

Bařinkovou - 2.místo a 3.místem porota ocenila
Markétu Bařinkovou s Alenou Šuranskou. Celkem
se soutěže zúčastnilo 15 dětí z naší školy a v okresní konkurenci rozhodně nikdo nezůstal pozadu.
Mrg. Lenka Galová

„Pojďme na to nově!“ - aneb jak peníze EU pomáhají zkvalitnit výuku
Dne 21.4.2010 Regionální rada
ROP NUTS II Moravskoslezsko
schválila Střední školou, Odry, p.o.,
podaný projekt s názvem: Pojďme na
to nově! s registračním číslem
CZ.1.10/2.1.00/08.00743. Rozpočet
projektu byl schválen v plné jeho výši, tedy o rovné 3.000 000 korun. Ve
výši 7,5% se na rozpočtu projektu podílí Město Odry, které také pomáhá
s jeho průběžným financováním.
V měsících říjen - prosinec 2010 proběhla fyzická realizace projektu - tedy modernizace 2 učeben. Nové učebny budou využívány následovně:
multifunkční učebna (Sokolovská 1)
s kapacitou 30 míst bude využita na
výuku předmětů chemie, zdravověda,
fyzika, základy ekologie, technologie

a multimediální jazyková učebna
(Sokolovská 2) s kapacitou 16 míst se
bude využívat mj. i pro výuku předmětů informatiky a písemné a elektronické komunikace.
Zásluhu na fyzické realizaci projektu má firma KDZ, a.s., která výběrové řízení vyhrála a která onu „budovací část“ relativně rychle a efektivně vyřešila.
Cílem projektu ale nebylo pouze modernizovat učebny, které samozřejmě
disponují moderní technikou (interaktivní tabule, dataprojektor, PC
s příslušenstvím a připojením k síti,
vizualizér, jazyková a zvuková technika, jazykový software). Tyto prvky
mají dopomoci vyučujícím k efektivnější výuce našich žáků. Věříme, že

nahrazením informačně receptivní
metody (tedy klasický výklad) metodou demonstrační a praktickou dojde
i aktivizaci více „vstupů“ vnímání nepůjde tedy už pouze o vjem auditivní, ale i vizuální, který je právě díky novým technologiím umožněn.
U jazykové výuky očekáváme větší
zájem studentů také díky interaktivním programům, které kladou větší
důraz na komunikaci. Jazykové vybavení by v mnohem větší míře také
mělo rozvinout kompetenci poslechu.
Součástí výstupů projektu je také
postupné zavádění e-learningového
vzdělávání - předpokládáme, že toto uvítají zejména žáci dálkového
studia.
Natálie Jaššová,
referent projektu
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STŘEDNÍ ŠKOLA ODRY, příspěvková organizace
Sokolovská 1, 742 35 Odry
Škola zajišťuje:
• teoretickou výuku v Odrách
• ubytování v domově mládeže (úplata za ubytování 1.500,- Kč měsíčně)
• praktickou výuku v Novém Jičíně, Kopřivnici, Odrách a Frenštátu p. R.
• aktivity v průběhu studia:
• lyžařský výcvik na Pradědu v 1. ročníku
• sportovně-poznávací zájezd do Řecka a Itálie ve 2. ročníku
• výměnná praxe na Slovensku ve 3. ročníku
• odborné semináře pro příslušné obory
• soutěže v odborných dovednostech a všeobecných znalostech
• výlety a poznávací zájezdy po ČR i zemích EU
• škola je úspěšně zapojena do mnoha projektů
• získání certifikátu z jednotné závěrečné zkoušky

Obory nabízené ve školním roce 2011/2012:
OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM:
69-51-H/01 KADEŘNÍK
66-51-H/01 PRODAVAČ
OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU:
69-41-L/01
KOSMETICKÉ SLUŽBY
69-41-L/02
MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ
NÁSTAVBOVÁ STUDIA (pro absolventy s výučním listem):
64-41-L/524 PODNIKÁNÍ
DENNÍ FORMA - DVOULETÁ / DÁLKOVÁ FORMA - TŘÍLETÁ

Telefon: 556 730 171, 556 730 172, 556 731 613, Fax: 556 730 171, e-mail: j.dokoupilova@ssodry.cz, http: www.ssodry.cz

Termín podání přihlášky ke studiu: 15. březen 2011 (denní forma), dálková forma studia - červen 2011

Gymnázium Vítkov

Zmizelí sousedé
Historie nás neustále učí, že vše je pomíjivé.
Vypráví nám o tom, jak jednotlivé říše vznikaly
a následně mizely, jak lidé majetky nabývají a ztrácejí, ukazuje, jak je štěstěna vrtkavá... Nejcennější
rada, kterou nám však dává, zní - „Lidský život je
nenahraditelný!“.
Inspirováni touto skutečností, připravili jsme studentům vítkovského gymnázia několik akcí, které
jim měly ukázat vliv událostí druhé světové války
na osudy lidských společenstev i jednotlivců.
Na počátku těchto snah stálo filmové představení
„Nicholas Winton: Síla lidskosti“, které studenti
shlédli 30. září 2010 (viz Vítkovský zpravodaj
11/2010).
Následovala výstava „Zmizelé Sudety“, která byla
v Galerii Gaudeamus k vidění v průběhu listopadu
a prosince. Tento projekt, vytvořený občanským
sdružením Antikomplex Praha, měl upozornit na
dramatické změny ve vysídlovaných obcích v našem pohraničí prostřednictvím srovnání dobových
a současných fotografií vybraných lokalit.
Další z akcí, exkurze do Osvětimi a Krakowa, se
uskutečnila 10. prosince 2010. Zde však dáme prostor k vyprávění Ondřeji Žídkovi, studentu třetího
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ročníku.“Uplynulo již
více než 65 let od
ukončení druhé světové války a od doby,
kdy byly osvobozeny
koncentrační tábory.
Právě ty se staly nesmazatelným symbolem pokoření lidské
hrdosti, a přesto se lidé na tato místa stále
vracejí. Možná proto,
aby si připomněli, jakých hrůz je člověk
s neomezenou mocí
schopen; možná proto, aby jen zavzpomínali na životy těch,
kteří našli smrt právě
tady. Pátek 10. prosince 2010 byl den jako každý jiný. Ne
však pro skupinu studentů místního gymnázia, jejich profesory a přátele
školy, kteří se právě v tento den vydali navštívit
sousední Polsko a místa, jejichž význam je nezpochybnitelný. Ano, mám na mysli Březinku
s Osvětimí a Krakow. Právě těmito místy vedly naše kroky za poznáním. Osvětim a nedaleká
Březinka jsou dnes místy, která slouží současné generaci jako muzeum s názornou ukázkou toho, jak
lidé doslova během chvíle přišli o všechno, co jim
bylo blízké a srdci milé. Člověk se proměnil v číslo. Čísel bylo moc. Bylo jich tolik, že se musela postupně vyškrtávat. Nepředstavitelné! Určitě ne pro
nás, kteří považujeme svobodu za naprostou samozřejmost. Cynicky vypadající nápis u hlavní brány
„Práce osvobozuje“ nemůžeme chápat ani jako
špatný vtip. Sami totiž dnes víme, že svobody
v Osvětimi ani Březince nikdo nedosáhl. Padající
sníh a prosincové počasí v nás vzbuzovalo ještě větší pocit děsu, jakmile nám průvodce - pamětník vyprávěl o tom, že lidé měli často jen lehký oděv,
v němž museli celé dny s minimem ubohé stravy
tvrdě pracovat. Během procházení jednotlivých bloků člověku běhá mráz po zádech. O množství věcí,
jež byly zabaveny, a lidech zde zabitých, svědčí zlomek předmětů nalezených po osvobození tábora.
Boty malých dětí, vlasy, kufry nebo jen domácí po-

třeby, to všechno v nás evokuje dojem nicotnosti
lidského bytí. Nikdy nedopusťme, aby propukla další válka. Všem, kteří prošli tato krutá místa, musí
být jasné, že svoboda a mír jsou sice jen slovy, leč
slovy nepostradatelnými...“
Aby studenti plně pochopili dopad druhé světové
války na lidské osudy a mohli se zamyslet nad problematikou viny a trestu, zhlédli 14. prosince 2010
snímek režiséra Juraje Herze „Habermannův
mlýn“, popisující dokonale jednu z nejkontroverznějších kapitol naší historie, poválečný odsun
Němců a jeho bezprostřední příčiny.
Dovršením našich snah se pak stala přednáška p.
Petra Anderleho ze sdružení Vlastenecký poutník,
uskutečněná 15. prosince 2010 v prostorách
Gymnázia Vítkov. Během ní zazněly úvahy, týkající se zkreslování historie, několikerého zbavování
se elit v naší zemi v průběhu dvacátého století, ale
také osudů pohraničí a zmizelých sousedů.
Doufáme, že si studenti odnesli z jednotlivých akcí
mnoho cenného a pochopili, že před utrpením si nesmíme zakrývat oči a uši, ale musíme o něm neustále diskutovat a snažit se, aby již nenastaly situace, které takto negativně zasáhly do života předchozích generací.
Mgr. Miroslav Bučánek
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Pozvání do Gymnázia Vítkov
Hlavním cílem naší práce je příprava žáků ke studiu na vysokých
školách různého zaměření u nás
i v zahraničí. Zásadní je pro nás
rozvíjení ochoty a touhy studentů
celoživotně se vzdělávat. Škola ve
svém programu nabízí vyvážený
všeobecně vzdělávací základ, jehož zvládnutí je podmínkou úspěšného pokračování v dalším studiu.

Úspěšnost žáků při přijímacích
zkouškách na vysoké školy je
dlouhodobě vysoká, důležité je
ovšem studia dokončit a nalézt si
to správné místo v životě, což
ovšem škola ovlivňuje jen zčásti.
Pro příští školní rok hodláme přijímat žáky do čtyřletého a osmiletého
studia.

Nabídka školy
• zajišťujeme výuku kvalifikovanými pedagogy
• klademe důraz na výuku jazyků a matematiky
• výuka informatiky, výpočetní techniky a programování probíhá v moderně vybavených učebnách, vč. -Free Internetu
• žáci mohou aktivně zvládnout dva cizí jazyky
• žáci si mohou prohloubit znalosti a dovednosti v povinně volitelných
předmětech a kroužcích, např. pěveckém sboru, volejbalu, basketbalu,
pálkových hrách, aerobicu, dívčím fotbalu, stolním tenisu.
• škola má sportovní areál s posilovnou, horolezeckou stěnou a tenisovým kurtem
• organizujeme lyžařské a turistické kurzy
• žáci se mohou účastnit poznávacích domácích i zahraničních exkurzí
(Francie, Velká Británie, Itálie, Německo, Slovensko, Chorvatsko .)
• provozujeme studentskou galerii Gaudeamus
• organizujeme kurz společenského chování a tance
• provozujeme komunitní centrum - další vzdělávání občanů (kurzy jazykové,
počítačové, odborné, zájmové), přednášky, besedy, volnočasové programy.
• jsme zapojeni do řady projektů .
• podporujeme dobrovolnickou činnost našich žáků v neziskových organizacích
• spolupracujeme s Gymnáziem J.B.Magína ve Vrbovém (Slovensko)
• vyučujeme některé části učiva zvl. v přírodovědných předmětech v primě - kvartě v angličtině

Z našich úspěchů...
Z poslední doby jen namátkou výborná umístění v jazykových soutěžích, např. 1. místo v okresní olympiádě angličtiny i němčiny, dále 2.
místo v krajské soutěži v angličtině
Speling Bee, 1. místo v krajském
kole olympiády v němčině, přední
umístění v celostátní soutěži
Frankofonie, z posledních let dokonce dvakrát 1. místo a s tím spojený zajímavý pobyt v Praze pro vítězné družstvo.
Stranou nezůstává ani mateřský jazyk, kde klademe důraz i na soutěže
literární, esejistické a recitační, kde
zvláště v Ceně Maxe Broda máme
i několik celostátních vítězství.
Přírodovědné předměty se mohou
taktéž pochlubit velmi dobrými výsledky, zvl. v tradičních olympiádách, Pythagoriádách, Přírodovědném a Matematickém klokanovi
atd., takže z poslední doby dvě 1.
místa v okresních kolech matematické olympiády, 4. místo v krajském
kole matematické olympiády, přední
umístění v okresních kolech přírodovědného klokana a taky např.
skvělé 2. místo v krajské soutěži
Bedna Moravskoslezského kraje,
kterou spolupořádala Mensa.
Tradičně si žáci velmi dobře vedou
v zeměpisných a chemických soutě-

žích, připomeňme mnohá čelní umístění v okresních a krajských kolech středoškolské odborné činnosti,
včetně republikových vítězství v oboru biologie.
Nelze opomenout ani informatické
disciplíny, kde vycházíme zvláště
v nižších třídách osmiletého gymnázia vstříc přirozené soutěživosti žáků,
takže dobrých umístění je bezpočet.
V dějepisných a společenskovědních soutěžích si žáci též vedou velmi dobře, tyto předměty jsou nanejvýš potřebné ke studiu na kterékoliv
vysoké škole nejen humanitního zaměření. Vzhledem ke stávající situaci, kdy jsme se stali součástí
Evropské unie a naše cesta mezi
Evropany se urychluje, bychom neměli zapomenout, kým jsme, kdo
byli naši předkové a proč vytvořili
tento stát. Doufáme, že na to nezapomene žádný student našeho gymnázia, zejména když bude vychovávat své vlastní potomky.
Ve škole zdaleka nejde jenom o vědomosti, které nás mohou i zotročovat, ale i o soudnost, kritický rozum,
morálku a tvrdou práci. Škola je
místem radostných chvil, příjemných setkání a nabývání zkušeností
pro celý život.
Více na www.gvitkov.cz.

Pozvání do naší galerie
Po tvůrčím projektu „Fotografujeme s Jindřichem Štreitem“, kdy byla pozornost soustředěna na lidi, se
studenti vítkovského gymnázia tentokrát zaměřili na krajinu, konkrétně na opuštěné břidlicové lomy
v okolí Budišova nad Budišovkou
a výsledkem je soubor velkoplošných fotografií, který byl vystaven
v prostorách Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje v Ostravě, posléze bude k vidění v naší
škole a samozřejmě i v Budišově
nad Budišovkou.
Z průvodního slova Jana Drochytky, žáka kvarty, k výstavě:
„Věříme, že i diváky na výstavách
našich fotografií uchvátí příroda vítězící nad dávnými zásahy člověka.
Zelená barva vegetace prorůstá zjizvenou krajinu, zaceluje rány způso-

bené těžební činností. Doufáme, že
i jiné krajiny poškozené lidmi, potká podobný osud, jako krajinu břidlicových lomů, která nás dnes láká
k romantickým procházkám.“
V současnosti u nás ještě probíhá
výstava s pracovním názvem
Rodiče našich žáků fotografují,
která je vlastně výsledkem československého letního plenéru, organizovaného naším městem, jehož
se zúčastnili místní fotografové
spolu s fotografy ze spřáteleného
slovenského
města
Vrbové.
Souběžně vystavujeme v přízemí
školy rovněž fotografie z projektu
Příroda Vítkovska, organizovaného též městem, jehož výstupem je
velice zajímavá publikace Příroda
Vítkovska, která je k dostání
v Informačním centru Vítkov.

Metamorfozy v krajině břidlicových lomů
Po tvůrčím projektu „Fotografujeme s Jindřichem Štreitem“, kdy
byla pozornost soustředěna na lidi,
se studenti vítkovského gymnázia
tentokrát zaměřili na krajinu, konkrétně na opuštěné břidlicové lomy
v okolí Budišova nad Budišovkou.
Tento projekt vznikl z inspirativní
diskuze s p. Helenou Malušovou
z budišovského MKISu. 16. září
jsme se společně s Vojtou Drnkem,
Lucií Kolduškovou, Michaelou
Konečnou, Ivou Rusnáčkovou
a Lenkou Vyklickou vydali fotografovat měnící se přírodu vytěžených
břidlicových lomů.
Průvodci nám byli BcA. Michaela
Rucká a dokumentární fotograf
Lumír Moučka, který pracuje pro
budišovské muzeum břidlice. Ten

nám poskytl cenné rady, abychom
mohli vyrazit na fotografickou výpravu. Příjemný den rychle utekl.
Myslím, že pro všechny to byl nezapomenutelný zážitek a cenná
zkušenost, která vyústí v rozsáhlejší spolupráci s budišovským muzeem břidlice.
Věříme, že i diváky na výstavách
našich fotografií uchvátí příroda vítězící nad dávnými zásahy člověka.
Zelená barva vegetace prorůstá
zjizvenou krajinu, zaceluje rány
způsobené těžebnou činností.
Doufáme, že i jiné krajiny poškozené lidskou činností potká podobný
osud, jako krajinu břidlicových lomů, která nás dnes láká k romantickým procházkám. Jan Drochytka,
kvarta Gymnázium, Vítkov

Budišovský zpravodaj má Redakční radu
Rada města odsouhlasila na svém
zasedání dne 19. ledna 2011 vznik
Redakční rady Budišovského
zpravodaje. K tomuto kroku Rada
města přistoupila, protože nebyla
spokojena jak s vysokými náklady
na vydání jednoho čísla zpravodaje, tak s jeho obsahem a nepravidelností vydávání. Úkolem Redakční rady je vytvoření pravidel
vydávání zpravodaje, která upravují přípravu zpravodaje, podmínky příspěvků, periodicitu, obsahové zaměření a distribuci jednotlivých čísel. To vše v úzké spolupráci s referentkami odboru MěKIS,

které zajišťují vydávání zpravodaje. Již v dubnu uvidíme Budišovský zpravodaj v nové úpravě a dále bude vydáván pravidelně každé
dva měsíce. Aby byla zajištěna objektivita a nestrannost Redakční
rady, oslovila Rada města jednotlivé strany a sdružení, aby si delegovaly svého kandidáta. Na základě jejich návrhů byla tedy
Redakční rada ustavena v tomto
složení - Mgr. Natálie Jaššová ,
Marie Okálková, Mgr. Ivana
Tomandlová, Alena Týnová, Bc.
Josef Poljak, Jiří Rak, Ing. Patrik
Schramm a Miloslav Šebesta.

Zájemci o přeposílání Budišovského zpravodaje
v pdf. formátu do e-mail schránky mohu svoji žádost zaslat
na m.talikova.mu@budisovnb.cz.
Budišovský zpravodaj v pdf. formátu je také umístěn
na web. stránkách města: www.budisov.eu - odkaz v levé liště.
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Historická zajímavost
V jednom z minulých zpravodajů jsme uveřejnili článek o právu pivovárenském, které bylo
našemu městu uděleno zvláštním privilegiem
již v roce 1538 olomouckým biskupem Stanislavem Thurzem.
Mimo mnohá zajímavá fakta jsme v historických
záznamech narazili na zajímavou poznámku z roku 1828: „v tomto roce již opět požár zničil městský pivovar, který stál uprostřed náměstí a na jeho místě byla v roce 1859 postavena kašna.“

O tomto městském pivovaru se první zmínka
nalezla v záznamech již v roce 1584. Poprvé pivovar hořel za švédského vpádu do města v roce 1642, kdy Švédové zapálili celé město.
Nikdo z dnešních obyvatel si jistě neumí představit stavbu velké pivovárenské budovy přímo
uprostřed dnešního náměstí Republiky. A přesto
tam velký městský pivovar stál. A jak jinak, než
opět náhoda nám přinesla důkaz v podobě půdorysné městské mapy vydané roku 1830, kde

PROVĚŘENO ČASEM
aneb dobroty ze šuplíku
Tak bude nazvaná malá publikace, kterou ve vlastní režii vydá na rozhraní
měsíce dubna a května Helena Malušová. Půjde o knížku receptů, které sbírá
více jak 30 let. Jde o recepty jejich známých a přátel, které však nejsou opsané z časopisů, ale v mnoha případech se dědily jako ověřené po několik generací. V kuchařce zájemci
najdou i několik receptů původních obyvatel našeho města a samozřejmě, že nezapomene ani na jejich dárce. Těm
bude vždy věnovat krátký
úvod, ve kterém popíše svůj
vztah k nim. Kuchařka vyjde
nákladem 500 ks. Díky velkému množství sesbíraných receptur by mohla vydat nejméně další dvě pokračování, ale
vše bude záležet na zájmu.
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je ještě bývalý pivovar označen, i když již
v tomto roce neexistoval. Počátky tvorby mapy
městské zástavby spadají jistě daleko před rok
1830 a proto je tato stavba, i když již není
označena červenou barvou jako domy v té době
stojící, zaznamenána pouze obrysem a označena velkým římkým I. Jistě bude zajímavé srovnat ještě stojící budovy s rokem 1830 a tak doložit stáří některých současných domů (nebo
alespoň jejich základů).

Zajímavá čísla evidence obyvatel:
V letošním roce oslaví nebo již oslavili:
1. rok života
5 let
10 let
15 let
18 let - plnoletosti
20 let
30 let
40 let

35 občánků
42 dětí
36 dětí
28 dívek
a chlapců
45 občanů
39 občanů
47 občanů
32 občanů

Padesátníků bude
v letošním roce
Pětapadesátníků
Šedesátiletých
Pětašedesát let
Sedmdesátníků
Sedmdesátpětiletých
80ti letých
Mezi devadesátníky
se zařadí

39
60
55
48
34
16
21
8 občanů

91letých a výše let žije v našem městě 10 občanů. U tohoto čísla se na
chvíli zastavíme, neboť jsme zjišťovali dále a objevili jsme zajímavou skutečnost, že deset uvedených nejstarších obyvatel našeho města jsou samé
ženy. I letošním nejstarším občanem města je žena, která v říjnu letošního oslaví úctyhodných 95 let. Oslavenkyně je klientkou budišovského
Domova Letokruhy.
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Poslední únorová sobota patřila maškarnímu reji
Klauni Bedﬁich a Lojza
Bohatá tombola
SoutûÏ o 10 nejlep‰ích masek
Hry
Malování na obliãej
MaÏoretky âertice M·
To byla sobota 26. 2.
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Keltské svátky
O svátku Všech Svatých, který řadíme do keltských svátku, jsme se již zmiňovali v minulém
čísle. Jsou zde další tři, které bychom vám pro
zajímavost přiblížili. V tomto čísle zpravodaje
se podíváme podrobněji na druhý keltský svátek, kterým je tzv. IMBOLC a zmíníme se i pro
zajímavost krátce o Hromnicích.
Imbolc je jeden ze čtyř hlavních svátků irského
kalendáře slavený Gaely a některými jinými keltskými kulturami, odehrává se na počátku února
nebo při prvních známkách začínajícího jara.
Nejčastěji je slaven 2. února, tedy mezi zimním
slunovratem a jarní rovnodenností. Původně byl
zasvěcen bohyni Brigit, v křesťanské době byl přijat jako den sv. Brigity. Ve stejný den je slaven

křesťanský svátek Hromnice. Imbolc je také tradičním časem předpovídání počasí. Důležitou součástí svátku je oheň a očištění. Oslavuje příchod
jara a tepla, zrození a lidé se připravují na to, že
boudou po zimě zase hospodařit na poli.
Něco málo k již zmiňovanému svátku Hromnice původně souvisel se slovanským bohem hromu
a blesku Perunem, který ohlašoval jeho příchod
„po zimním spánku“. V podstatě se jednalo o vítězství nad temnými silami a svrhnutí vlády zimy.
Příchod tohoto období byl očekáván v podobě jarního zahřmění. Jarním bleskem, jako dotknutím
kouzelného proutku, probouzela se božstva a příroda se otevírala novému životu. Před hromovým rachotem jarního Peruna prchají zlí duchové a zalé-

zají do svých skrýší. U starých Slovanů byla tomuto prvnímu zahřmění věnována velká pozornost
a lidé tento úkaz provázeli mnohými rituály.
V Čechách při prvním jarním hřmění lidé klekali
na zem a líbali ji. Ve světnicích přemísťovali židle
a stoly, hýbali nádobami, na dvoře nadzvedávali
vozy, mávali polním nářadím a před vraty zatínali
do země sekery (sekera je atribut Peruna). To vše
byly rituály na znamení toho, že je Perun svým hromem osvobozuje od zimního spánku. Lidé tak přicházeli Perunu na pomoc a vyháněli zlé duchy ze
svých stavení. Tyto zvyklosti byly zaznamenány až
do 19. století. S příchodem křesťanství byl nahrazen původní význam Hromnic v katolický svátek
Uvedení Páně do chrámu, dříve též Očišťování
Panny Marie.

30. únor
Myslíte si, že únor má pouze
(v gregoriánském kalendáři) 28
dní u přestupného roku 29 dní?
Opak je ale pravdou. Třikrát
v historii vybraných zemí měl
únor třicet dní.
Švédské království (ke kterému patřilo v té době i Finsko) plánovalo
přechod z juliánského kalendáře na
gregoriánský počínaje rokem 1700
vynecháním přestupných dní po dobu následujících 40 roků. (Proto rok
1700 ve Švédsku nepatřil mezi pře-

stupné roky, ale roky 1704 a 1708
však byly v rozporu s plánem opět
přestupné. Tak se švédský kalendář
ocitl jeden den před kalendářem juliánským, ale stále deset dní pozadu za
gregoriánským kalendářem. To bylo
velmi nepraktické, neboť švédský
kalendář se tak neshodoval s žádným
jiným státem a další postupný přechod podle původního plánu by působil další zmatky (rozdíl by se každé 4 roky měnil). Tento problém byl
prozatímně vyřešen roku 1712, kdy

přidáním 30. února došlo k návratu
k juliánskému kalendáři. Tento den
odpovídal 29. únoru v juliánském
a 11. březnu v gregoriánském kalendáři. Švédský přechod na gregoriánský kalendář byl nakonec uskutečněn až v roce 1753, a to najednou.
V roce 1929 Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo
6 dní byly svátky bez příslušnosti k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931
proto měli 30. únor, ale roku 1932 mě-

síce získaly původní počty dní.
V 13. století učenec Jan Sacrobosco
tvrdil, že v juliánském kalendáři měl
únor 30 dní v přechodných rocích od
44 př. n. l. do 8 př. n. l., kdy Octavianus Augustus zkrátil únor, aby dal
měsíci srpen (August) pojmenovaném po něm, stejnou délku jakou měl
červenec, který byl pojmenovaný po
jeho předchůdci Juliu Caesarovi.
Avšak neexistuje žádný jiný historický důkaz pro toto tvrzení a pravděpodobně jde o mýtus.

Letní čas - jeho vznik a historie
Letní čas je označení systémové úpravy měření
času, při které se v letních měsících roku nepoužívá čas daný příslušným časovým pásmem, ale
používá se čas, který je o určitou hodnotu (obvykle o 1 hodinu) posunut dopředu. V letošním roce si budeme posouvat čas o 1 hodinu dopředu
v noci z 26. na 27. března.
Cílem letního času je úspora elektrické energie,
která by byla jinak potřeba pro večerní osvětlení.
Důvodem je, že většina lidí je aktivnější večer
(po západu slunce) než ráno (před východem
slunce).
Princip podobný letnímu času se asi poprvé objevil roku 1784 v dopise Benjamina Franklina
vydavatelům časopisu Journal of Paris. Dopis
však byl míněn ironicky, Franklin nenavrhoval
zavedení letního času, ale aby lidé vstávali i chodili spát dříve, čímž by lépe využili denní světlo.
V praxi byl letní čas poprvé zaveden za první
světové války v roce 1916, a to hned v řadě evropských zemí. Jako první zřejmě letní čas zavedlo Švédsko od 14. dubna 1916 do 30. září téhož roku, ale v dalších letech v něm už nepokračovalo. Dále pak v Německu a v Rakousko-

Uhersku, jehož součástí tehdy byly i české země,
platil mezi 30. dubnem a 1. říjnem 1916. Tento
letní čas se v obou říších uplatňoval až do roku
1918. Také Velká Británie si upravila hodinky
a letní čas zde ve třetím válečném roce fungoval
mezi 21. květnem a 1. říjnem 1916.
Dne 19. března 1918 byla v USA zákonem zavedena časová pásma (tehdy již používaná na železnici), se kterými bylo zavedeno i používání letního
času (počínaje 31. březnem) po zbytek 1. světové
války. Letní čas platil v letech 1918 a 1919, byl
však natolik nepopulární (lidé tehdy vstávali i chodili spát dříve), že tento zákon byl poté zrušen.
Letní čas byl znovu zaveden v důsledku úsporných opatření za druhé světové války. V českých
zemích (tehdy v Protektorátu Čechy a Morava)
fungoval nepřetržitě od 1. dubna. 1940 až do 4.
října 1942, dále pak v letních měsících let 19431949. Na přelomu roku 1946 byl zaveden také
tzv. zimní čas, kdy byl čas posunut o jednu hodinu dozadu - tento opačný posun je zřejmě světovým unikátem. Na letní čas se v ČR každý rok
přechází poslední neděli v březnu, kdy po
01:59:59 SEČ (středoevropského času) následuje
03:00:00 SELČ (středoevropského letního času).
Každoroční letní čas byl v Československu za-

veden v roce 1979. Po několika letech se ustálilo pravidlo, podle kterého se letní čas zaváděl
poslední březnový víkend (v noci ze soboty na
neděli) a končil poslední zářijový víkend. Od roku 1996 je letní čas o jeden měsíc delší - trvá až
do posledního víkendu v říjnu, čímž je letní čas
zaveden po větší část roku než čas pásmový.
Tato změna byla provedena v celé Evropské unii,
takže se přizpůsobilo i Česko.
Letní čas je pochopitelně záležitostí zemí mírného pásma. V tropickém pásmu se délka dne v létě od délky zimního dne neliší natolik, aby mělo
zavedení letního času smysl. Obdobně v polárních oblastech, kde polární noc trvá půl roku, nemá samozřejmě letní čas smysl.
U nás existuje mnoho argumentů pro a proti.
Argumentem pro zavádění letního času jsou především již dříve uvedené energetické úspory.
Existují ale také argument, že úspora el. energie
má pouze smysl v období okolo rovnodennosti
a to v rozsahu pouze 1%. V letních měsících nemá letní čas na spotřebu el. energie v podstatně
žádný vliv. Dalším argumentem proti je fakt, že
časový posun působí mnoha lidem zdravotní potíže. Na základně některých studií dochází ke
zvýšení dopravních nehod.

Budišovsko - můj domov
Městské kulturní a informační středisko v měsících prosinec a leden vyhlásilo fotografickou výstavu s názvem - BUDIŠOVSKO - MŮJ DOMOV. Jak název napovídá, celá výstava je zaměřena na naše město a jeho místní části
Guntramovice, St. Oldřůvky a Podlesí. Fotografie
zachycuje nejen krásu přírody, ale i uličky, lidi
a momentky z běžného života. Sešlo se nám velké
množství fotografií v různých formátech a z mnoha oblastí. Jsme rády, že je o výstavu velký zájem
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a zároveň nás těší, že je v našem městě mnoho talentovaných amatérských fotografů. Výstava probíhá od začátku února a bude pokračovat až do
konce března. Fotografie jsou ke shlédnutí v období plesů, ale v případě zájmu Vás výstavou rády
provedeme i během pracovních dnů.
V minulých letech byly v kulturním domě ke
shlédnutí i další výstavy. Mezi nejúspěšnější můžeme zařadit výstavu z prosince 2009 s názvem
BUDIŠOV - VČERA, DNES A ZÍTRA, která na

starých a zažloutlých fotografií mapovala vývoj
města až do současnosti. Mnozí žasli, jak město
vypadalo dříve, kolik domů dnes už nestojí a jak
moc se vzhled a ráz města během cca 100 let změnil. Fotografie zachycovaly i tehdejší občany ve
svém dobovém oblečení. Výstava byla koncipována tak, aby nechyběly ani fotografie pro srovnání
ze současnosti - mnohdy se lidé totiž nad starými
fotografiemi „dohadují“, kde který dům stával,
o jakou ulici se vlastně jedná...

BUDI·OVSK¯ ZPRAVODAJ

19

BUDI·OVSK¯ ZPRAVODAJ

BUDIŠOVSKÝ ZPRAVODAJ - nepravidelný čtvrtletník města Budišova nad Budišovkou. Vydává: Městské kulturní
a informační středisko, Horská 184, Budišov nad Budišovkou. Zodpovědná redaktorka: Helena Malušová. Telefon:
+ 420 556 312 040. E-mail: h.malusova.mu@budisovnb.cz. Vydávání povoleno pod č. j. Kult. 456/18c - 75/3 - He ONV Opava.
Tisk: René Daubner - Apro, 792 01 Bruntál, Ruská 1449/10. Toto číslo vyšlo v nákladu 400 výtisků. Uzávěrka příštího čísla
je 20. 3. 2011.
Cena 1 výtisku 5 Kč.

20

