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INFORMACE Z ÚŘADU OBČANŮM

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
na stránkách červnového zpravodaje se tentokráte můžete
dočíst o řadě investičních akcí, které naše město letos čekají, a i když se blíží období dovolených, rozhodně není možné polevit ani v nastávajícím letním období. Jako první nás
čeká revitalizace lesoparku, v červenci zahájíme výměnu oken
v Mateřské školce, chystá se oprava fasády školy, výstavba
dětského hřiště, rekonstrukce budovy SVČ a věřím také ve
zdárnou rekonstrukci budovy DPS na Pivovarské ulici. To
vše musíme vedle běžné práce, a také čerpání řádné dovolené,
zvládnout do konce tohoto roku. Proto bych Vás rád požádal
o toleranci k pracovníkům Městského úřadu.

V době, kdy čtete tento zpravodaj, již pomalu končí školní rok
a dětem opět začnou prázdniny a nás ostatní čekají zasloužené
chvíle dovolených. Za pár dnů, v den letního slunovratu, se
začne slunce pomaličku zase od nás odvracet a přitom nám zatím moc svých blahodárných paprsků nedopřálo. Medardovská
kápě dostála své pranostiky a silné lijáky způsobily záplavy,
jejichž ničivé důsledky můžeme sledovat v médiích.
Všem občanům našeho města přeji co nejvíce příjemných prosluněných letních dnů, dětem skvělé prázdniny a nám ostatním
co nejvydařenější dovolenou plnou krásných okamžiků.
Ing. Kyncl Rostislav,
starosta

Dočká se město konečně svého sportovního stánku?
Průběžně občany informujeme o postupu prací spojených s přípravou výstavby naší sportovní haly. Jak už jistě víte, upustili
jsme od původního záměru výstavby v místě bývalé sokolovny
a celý projekt přesunuli na plochu dnes nevyužívaného škvárového hřiště. V přiložené barevné vizualizaci můžete také vidět,
jak by mohla sportovní hala v budoucnu vypadat. V několika
etapách by zde mělo dojít k vytvoření sportovního centra se
sportovní halou, novým hřištěm s umělým povrchem, dětským
hřištěm, rekonstruovanou budovou Spartaku, stávající fotbalovou plochou a víceúčelovým hřištěm.
Situaci zaměření stavby můžete vidět na přiloženém snímku. V současné době již máme dotace na dětské hřiště, které
bude realizováno do konce letošního roku. Projekt sportovní
haly byl předložen Stavebnímu úřadu k územnímu rozhodnutí
a vydání stavebního povolení předpokládáme do konce srpna. V měsících září a říjnu pak vybereme dodavatele stavby.
Úspěšnost celého projektového záměru samozřejmě závisí na
financích a vedení města o možnostech financování velice intenzivně jedná.
V červnu se pokusíme získat část investic v česko-polském
projektu společně s polskou Gminou Mszana. Dohodu o vzájemné spolupráci v oblasti cestovního ruchu, kultury, vzdělávání a sportu na radnici města Budišova nad Budišovkou
slavnostně podepsal Wójt Gminy Mszana, Mgr. Miroslaw
Szymanek, se starostou Budišova nad Budišovkou, Ing.
Rostislavem Kynclem dne 4. června 2013. V rámci takovýchto
společných projektů je vždy potřeba najít na polské straně partnera s podobným investičním záměrem a pořádáním různých
kulturních a sportovních akcí pak následně podpořit oprávně-

nost takto
k investovaných
i
ý h prostředků.
ř dků Do
D kkonce září
áří pakk také
ké
připravíme žádost o dotaci pro Ministerstvo školství mládeže
a tělovýchovy a budeme také jednat o možnostech podpory ze
strany Moravskoslezského kraje.
Sportovní komise ve složení Libor Fluss, Jan Vondrouš, Ivoš
Hasala a Radim Němeček, která se na celém projektu podílí,
vycházela při výběru typu sportovní haly z několika možných
variant a především z následujících kritérií:
1. Účelovost stavby s ohledem na potřeby města a jeho okolí.
Jedním z hlavních kritérií bylo vybudování plochy hřiště
o rozměrech vhodných pro futsal nebo florbal a také tenisovou
plochou. Nikde v našem okolí, ani v sousedním Vítkově, totiž
není sportovní hala, která nabízí hrací plochu o rozměrech 20
x 40 m. Velikost hrací plochy dává předpoklad četnosti jejího
využití a také ekonomice provozních nákladů.
2. Ekonomika a finance.
Propojení tělocvičny spojovacím krčkem s budovou Spartaku
dojde k ekonomickému využití šaten pro místní oddíl kopané
i novou sportovní halu. Zároveň také dojde k rekonstrukci budovy Spartaku, která by nás v budoucnosti stejně čekala.
Ing. Kyncl Rostislav, starosta
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Střípky z radnice
 V pátek 24. května se uskutečnilo ve vinárně kulturního
domu setkání vedení města s místními podnikateli a živnostníky. Město zastupovali členové rady a ředitelé příspěvkových organizací. Celkem se nás sešlo pětatřicet.
Smyslem tohoto setkání bylo představení projektů, které
budou v následujících dvou letech ve městě realizovány,
vzájemné seznámení a diskuze o problémech, které místní podnikatele, živnostníky i vedení města trápí. Panovala
uvolněná atmosféra a pevně doufám, že toto setkání bylo
přínosné a v budoucnu se opět sejdeme ještě ve větším počtu. Škoda jen, že z větších zaměstnavatelů v našem městě
se setkání zúčastnili pouze zástupci firmy LINASET (generální ředitel pan Čep a pan Hasala). Co místní podnikatele
trápí? Nedostatečná kvalifikace zaměstnanců, odliv šikovných a vzdělaných mladých lidí z Budišova, nízká kupní
síla, ubytovny, stále zvyšující se počet nepřizpůsobivých
obyvatel, s tím související stoupající nárůst drobné kriminality (krádeže, napadení) a pokles atraktivity Budišova.
Věříme, že chystané investiční projekty pro školu, školku
a SVČ, výstavba dětského hřiště, sportovní haly přispějí ke
zlepšení situace.
 Na druhou polovinu července je v Budišově a v jeho místních částech naplánována oprava místních komunikací (výtluků, děr). Objednali jsme 4 soupravy materiálu, kdy kromě oprav vyzkoušíme tuto technologii ke zhotovení nového
povrchu na menších úsecích místních komunikací.
 Již delší dobu mají občané v místních částech problém
s připojením k internetu. Buď se nelze připojit z důvodu
nedostatečné kapacity sítě, nebo je síť pomalá. Ve Starých

Oldřůvkách si vzalo občanské sdružení Starooldřůvané na
svá bedra zřízení a provozování internetové sítě, kterou by
mělo zprovoznit na konci června. Město se bude na této akci
finančně spolupodílet. Podlesí zmapovala firma SitePark,
našla technické řešení, které umožní Podlesí zasíťovat.
Problém je, že Podlesí je členité a je v něm hodně zeleně.
Horní Guntramovice jsou již pokryty (SitePark). Aby bylo
možné připojit se i v Dolních Guntramovicích, bude nutné
postavit stožár na pozemku města, přivést k němu přívod
elektrického proudu, případně řešit napájení vysílače solárními články. Toto řešení vyžaduje nakreslit projekt, vyřídit
povolení a smluvně ošetřit majetkové vztahy mezi městem
a firmou SitePark. V zájmu města je vše vyřešit co nejrychleji, protože připojení k internetu je již v dnešní době standardem a pro některé nezbytné.
 Město investovalo do rozšíření kamerového systému ve
městě. Vzhledem k rekonstrukci kulturního domu jsme
umístili 2 kamery na budovu základní školy, které monitorují tento prostor. Kamery přispěly k určení mladistvých pachatelů, kteří popsali fixem novou fasádu KD. Škoda je vyčíslena nad 5 tisíc korun, případ řeší policie. Další incident
na autobusovém nádraží, kde byl zbit řidič autobusu firmy
TQM, nás přiměl nainstalovat další kameru na pekárnu, tak
aby byl pokryt celý prostor autobusového nádraží včetně
zastávky. Nemyslím si, že kamery za nás vyřeší všechny
tyto problémy, lumpové se stejně přesunou jinam, kde na
ně nejde vidět. Spíše hledáme systémové řešení, tak aby se
z Budišova nestal za pár měsíců Šluknov, protože problémy
se stupňují.
Ing. Patrik Schramm, místostarosta města

Město Budišov nad Budišovkou přijme v období letních prázdnin 5 - 7 studentů maturitních ročníků
na krátkodobou brigádu. Podmínkou je jejich zájem o oblast životního prostředí.
Náplní jejich práce bude malá anketa v domácnostech občanů Budišova nad Budišovkou.
Zájemci, posílejte své nabídky na email: r.kyncl.mu@budisovnb.cz
y
@

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 nad Budišovkou.
dne 25. března 2013
(Přítomno všech 5 členů rady města,
další přítomní: za MěÚ - I. Sventková, M. Zatloukalová, G. Roháčová, DiS.)
 schvaluje odpis nedobytných pohledávek v celkové výši
10 633,- Kč u ZŠ, p. o. Budišov nad Budišovkou,
 schvaluje přijetí finančního daru pro MŠ, p. o. Budišov nad
Budišovkou, který bude použit na nákup kompenzačních
a terapeutických pomůcek
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 schvaluje pronájem nemovitosti – ppč. 1265 lesní pozemek
- část o výměře 20 m2, katastrální území Guntramovice,
Radioklubu Dvorce OK2KOE za nájemné ve výši 100,- Kč/
rok,
 bere na vědomíí výsledky energetického auditu zásobování
teplem města Budišov nad Budišovkou,
 doporučuje zastupitelstvu města Budišov nad Budišovkou
schválit výši dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Budišov nad Budišovkou
pro rok 2013 takto:
o pan T. H. – doporučená výše dotace – 17 000,- Kč
o manželé O. – doporučená výše dotace – 12 000,- Kč,
o manželé K. - doporučená výše dotace – 30 000,- Kč,
o pan J. R. – doporučená výše dotace – 28 000,- Kč,
 neschvaluje Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu
č.IV-12-8007639/SoBS/1 – „Přípojka NN Nábřeží, Budišov n. B.“ s firmou ČEZ Distribuce a ukládá odboru
BHSŽPVÚP jednat s firmou ČEZ Distribuce a hledat jiné
řešení přípojky NN Nábřeží Budišov nad Budišovkou,
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 schvaluje zveřejnění záměru města na odprodej nemovitostí z majetku města:
o Katastrální území Rudoltovice:
ppč. 36/3 lesní pozemek o výměře 342 m2
ppč. 36/4 lesní pozemek o výměře 676 m2
ppč. 292/5 ostatní plocha – ostatní komunikace
o výměře 1565 m2
ppč. 292/11 lesní pozemek o výměře 230 m2
ppč. 292/14 lesní pozemek o výměře 1190 m2
ppč. 292/15 lesní pozemek o výměře 1326 m2
 bere na vědomí výsledek šetření České školní inspekce ve
věci stížnosti na Základní školu Budišov nad Budišovkou, p.o.
 bere na vědomí Integrační program ke zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením a schvaluje přípravu
a zapojení do projektu „Integrační program ke zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením“,
 bere na vědomí informace o projektu dobrovolné veřejné
služby dle materiálu, schvaluje odměnu 100,- Kč ve formě
stravenek za 4 hodiny práce dobrovolné veřejné služby –
z této částky 60,- Kč uhradí SLTS a 40,- Kč město Budišov
nad Budišovkou,
 schvaluje provedení ekonomického auditu SLTS v rozsahu
navrhovaném firmou AUDIT TEAM s.r.o., bere na vědomí
informaci o postupu prací v rámci rozdělení SLTS a vytvoření samostatné firmy Lesy Budišov nad Budišovkou, s.r.o.
a ukládá starostovi po zveřejnění výsledků ekonomického
auditu svolat zastupitelstvo města k řešení celého dalšího
postupu
 bere na vědomíí představení projektu elektronických aukcí
pro občany města a firmy a schvaluje přípravu a pokračováním uvedeného projektu elektronických aukcí pro občany
města a firmy,
 schvaluje přijetí finančního daru pro MŠ, p.o. Budišov
nad Budišovkou, který bude použit na nákup dětského
hřiště Monkey´s Bridge 1A a skluzavky Monkey´s 2,3 m
laminátové,
 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou
na pronájem bytu č. 8, se spoluúčastí na opravách, na ulici
Partyzánská č. p. 160 v Budišově nad Budišovkou. Jedná
se o byt II. kategorie, nájemní smlouva bude uzavřena od
1. 6. 2013 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku. Nájemné během oprav nebude hrazeno, provedení
všech vyjmenovaných oprav, ke kterým se zájemce zaváže
na vlastní náklad do tří měsíců od podpisu nájemní smlouvy, bude potvrzeno v předávacím protokolu,
 ruší své usnesení č. 587/13 ze 48. jednání ze dne 4. 2. 2013,
schvaluje snížení plateb za pronájem nebytového prostoru
– garáže na ulici Mlýnská č. p. 124 (DPS II.) v Budišově
nad Budišovkou pronajatou panu R. R. takto: nájemné je
stanoveno ve výši 40% z běžných cen nájemného nebytových prostor + záloh na služby, s účinností od 1. 3. 2013,
 bere na vědomíí dopis náměstka hejtmana Moravskoslezského
kraje Ing. RSDr. Svatomíra Recmana k převodu zřizovatelských a majetkových práv Domova Letokruhy a doporučuje
zastupitelstvu města úplatný převod majetku města – Domov
Letokruhy na Moravskoslezský kraj,
 doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke
smlouvě č. 396/2013 ze dne 14. 1. 2013 o nájmu veřejného
osvětlení a jeho následném provozování a správě,
 schvaluje předfinancování projektu TAK ŠEL ČAS –
Z BIEGIEM CZASU ve výši 260 000,- Kč (projekt ke 140.
výročí založení SDH v Budišově nad Budišovkou),

dne 15. dubna 2013
(Přítomno všech 5členů rady města,
další přítomní: MěÚ - I. Sventková, M. Zatloukalová, L-BnB
- Ing. M. Dušek, ředitel, oddíl lyžování - M. Švidra, Flesar,
Kozák, Blažková)
 schvaluje vyhodnocení plnění závazných ukazatelů a hmotné zainteresovanosti příspěvkových organizací SLTS, MŠ,
ZŠ, SVČ za rok 2012,
 schvaluje závazné ukazatele příspěvkovým organizacím na
rok 2013 dle materiálu,
 doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí účelové dotace TJ Spartak Budišov nad Budišovkou ve výši 220
tis. Kč.,
 schvaluje odpisový plán na rok 2013, dodatek č. 1 ke směrnici č. 2 pro stanovení odpisového plánu ZŠ, p.o. Budišov
nad Budišovkou.,
 schvaluje odpisový plán na rok 2013 pro MěÚ Budišov nad
Budišovkou,
 schvaluje odpisový plán na rok 2013 pro SVČ, p.o. Budišov
nad Budišovkou,
 schvaluje odpisový plán na rok 2013 pro SLTS, p.o. B
Budišov nad Budišovkou,
 schvaluje přijetí finančních darů pro ZŠ, p.o. Budišov nad
Budišovkou, které budou použity na nákup volnočasového
a sportovního vybavení pro žáky školy,
 doporučuje Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene pro oprávněného ČEZ Distribuce,
a.s. spočívající v zajištění práv oprávněného souvisejících
se stavbou zařízení distribuční elektrizační podzemního
vedení nízkého napětí do 1kV – stavba č.: IP-12-8011797,
Budišov nad Budišovkou, Guntramovice, Janecký, příp.
kNN, věcným břemenem bude zatížen pozemek ppč. 539
ostatní plocha, k.ú. Guntramovice, věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 1 210,- Kč.,
 schvaluje zveřejnění záměru města na bezúplatný převod pozemků z majetku města do majetku Správy silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Opava – pozemky pod komunikací na ulici Generála
Svobody: část ppč. 118/3 díl „k“ o výměře 304 m2, část ppč.
st. 756 díl „l + n“ o výměře 73 m2, část ppč. 130 díl „g“
o výměře 135 m2, část ppč. st. 171 díl „h“ o výměře 130
m2, část ppč. st. 176 díl „b“ o výměře 38 m2, část ppč. st.
177díl „a“ o výměře 323 m2, část ppč. 3 562 o výměře 10
m2 a část ppč. 3568/2 o výměře 612 m2, k.ú. Budišov nad
Budišovkou,
 doporučuje zastupitelstvu města schválit splátkový kalendář na úhradu části kupní ceny při prodeji nemovitostí
v k. ú. Staré Oldřůvky: budova č. p. 66 na ppč. st. 23/1, ppč.
st. 23/1, ppč. 64/1, ppč. 64/2, ppč. 64/3 a ppč. 2244/2 žadatelům P. M. a D. V. dle přílohy,
 schvaluje pronájem pozemků v majetku města následně:
o Katastrální území Podlesí nad Odrou:
ppč. 1006/4 TTP o výměře 744 m2
ppč. 2494 TTP o výměře 36 031 m2
ppč. 2499 TTP o výměře 2 614 m2
ppč. 2504 TTP o výměře 19 283 m2
ppč. 2691 ost. plocha část o výměře 1 000 m2
ppč. 2763 ost. plocha část o výměře 1 000 m2
ppč. 2432 TTP část o výměře 1 000 m2
ppč. 2500 ost. plocha o výměře 141 m2
ppč. 2548 ost. plocha část o výměře 1 448 m2
ppč. 2584 ost. plocha část o výměře 1 476 m2
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ppč. 2601 ost. plocha o výměře 2 933 m2
ppč. 2742 ost. plocha část o výměře 1 500 m2
zemědělské společnosti ZEMPOL, spol. s. r. o za
nájemné ve výši 5 036,- Kč tj. 4%, a dále
ppč. 2502 TTP o výměře 22 617 m2 firmě Frančák
s.r.o. za nájemné ve výši 1 652,- Kč tj 4% a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 1 rok,
doporučuje zastupitelstvu města schválit vykoupení pozemků do majetku města ppč. st. 434 zast. plocha a nádvoří o výměře 157 m2 a ppč. 111/1 zahrada o výměře
775 m2 - podíl ve výši 1/2, k. ú. Budišov nad Budišovkou,
od pana V. K. za kupní cenu ve výši 28 030,- Kč a nedoporučuje Zastupitelstvu města schválit vykoupení pozemků
do majetku města část ppč. 602/32 o výměře cca 2 800 m2,
k. ú. Budišov nad Budišovkou, od pana P. V. s tím, že bude
řešeno až po ukončení pozemkových úprav,
doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013
na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II. města Budišov nad Budišovkou
v celkové výši 100 000,- Kč,
schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch oprávněného – Města
Budišov nad Budišovkou. Povinný – Moravskoslezský kraj
smlouvou uděluje souhlas k umístění a k realizaci stavby na
ppč. 2286/2 zahrada, k. ú. Budišov nad Budišovkou – stavba
„Výstavba chodníků na ul. ČSA Budišov nad Budišovkou“
s právem vstupu a vjezdu na pozemek v souvislosti s umístěním, údržbou, opravami a rekonstrukcí stavby. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu
ve výši 1 000,- Kč + DPH,
schvaluje zveřejnění záměru města na pronájem pozemků v majetku města – lesní pozemky v k. ú. Budišov nad
Budišovkou, Guntramovice, Staré Oldřůvky, Podlesí nad
Odrou a Lesy dle přílohy,
bere na vědomí výsledek výběrové řízení na stavební práce v rámci projektu „Revitalizace lesoparku – Budišov nad
Budišovkou“ a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy
o dílo s vítěznou firmou RV STYL, s.r.o., Martinovská
3168/48, 723 00 Ostrava – Martinov, IČ: 26821486,
schvaluje přidělení bytu č. 9, II. kategorie, o velikosti 3+1,
ul. Berounská, č. p. 665 v Budišově nad Budišovkou, paní
A. J., s nájemní smlouvou uzavřenou od 1. 5. 2013 na dobu
určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku,
schvaluje přidělení bytu č. 8., II. kategorie, o velikosti
3+1, se spoluúčastí na opravách, ul. Partyzánská, č. p. 160
v Budišově nad Budišovkou, panu B. S. s nájemní smlouvou uzavřenou od 1. 6. 2013 na dobu určitou 3 měsíce, dle
Občanského zákoníku,
schvaluje rozpočtové opatření č. 8 vlastních příjmů a výdajů rozpočtu města pro rok 2013 takto: Přesun
o z neinvestičních výdajů skupiny
2212 5171 – Místní komunikace -450 000,- Kč
3722 5169 – SPDO
-540 000,- Kč
3745 5171 – Veřejná zeleň
-300 000,- Kč
o na neinvestiční výdaje skupiny 1031 5331 – SLTS
+1 290 000,- Kč
schvaluje Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení
věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č.IV12-8007639/SoBS/1 – „Přípojka NN Nábřeží, Budišov
n/B.“ s firmou ČEZ Distribuce a pověřuje starostu jejím
podpisem,

dne 29. dubna 2013
(Přítomno všech 5 členů rady města)
 odvolává ke dni 30. 4. 2013 z funkce ředitele Správy lesů
a technických služeb Budišov nad Budišovkou, p.o. Ing.
Miroslava Duška podle ustanovení § 102 odstavce 2 písmene b) zákona č. 128/2000 Sb., O obcích,
 jmenuje s účinností od 1. 5. 2013 do funkce ředitele Správy
lesů a technických služeb, p.o. Budišov nad Budišovkou
pana Bláhu Jindřicha, nar. 9. 11. 1958, bytem Budišov nad
Budišovkou, Mírová 590, podle ustanovení § 102 odstavce
2 písmene b) zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, v souladu
s ustanovením § 33 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník
práce,
dne 13. května 2013
(Přítomno všech 5 členů rady města,
další přítomní: MěÚ - I. Sventková, M. Zatloukalová, G. Roháčová, DiS.)
 schvaluje výsledek hospodaření města a příspěvkových organizací za I. čtvrtletí r. 2013,
 schvaluje SLTS, p.o. Budišov nad Budišovkou převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního ve výši 1 400 000,- Kč,
 schvaluje zajišťování pohotovosti jednotky SDH Budišov
nad Budišovkou JPO II městem Budišov nad Budišovkou
v roce 2014 a podání žádosti o finanční dotaci z rozpočtu
MSK na pohotovosti jednotky JPO II.,
 schvaluje 9. rozpočtové opatření vlastních příjmů a výdajů
rozpočtu města pro rok 2013 takto:
o Přesun
 z neinv. výdajů skupiny 6409 5901 – Rezervy
neinv. výdajů
-73 113,- Kč
 na kapit.. výdaje skupiny 5311 6122 –
Městská policie
+73 113,- Kč
 schvaluje poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města Budišov nad Budišovkou neziskovým organizacím takto:
Klub důchodců Budišov nad Bud.
5 000,- Kč
Český svaz včelařů Budišov nad Bud.
5 000,- Kč
Český zahrádkářský svaz Budišov nad Bud.
5 000,- Kč
OS Starooldřůvané
10 000,- Kč
Svaz tělesně postižených Budišov nad Bud.
15 000,- Kč
SDH Guntramovice
15 000,- Kč
Kynologický svaz Budišov nad Bud.
10 000,- Kč
OS Klub rodičů a přátel školy Budišov n/B.
20 000,- Kč
Klub vojenské historie St. Oldřůvky
10 000,- Kč
Základní škola Budišov nad Bud.
6 000,- Kč
Automotoklub Budišov nad Bud.
15 000,- Kč
OS Huťův ranč Podlesí
15 000,- Kč
Motocross Team Budišov n/B
4 000,- Kč
 doporučuje zastupitelstvu města schválit vykoupení pozemků do majetku města katastrální území Budišov nad
Budišovkou:
ppč. st. 266/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 229 m2
ppč. st. 266/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 27 m2
ppč. 149 zahrada o výměře 315 m2
stavba pro rod. rekreaci s č. e. 40 na ppč. st. 266/2
 schvaluje zveřejnění záměru města na výpůjčku pozemku
v majetku města:
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
ppč. 3567/1 ostatní plocha – část o výměře 200 m2
 schvaluje pronájem pozemků v majetku města - lesní pozemky v k.ú. Budišov nad Budišovkou, Guntramovice,
Staré Oldřůvky, Podlesí a Lesy společnosti Lesy Budišov
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nad Budišovkou s.r.o. dle přiloženého návrhu nájemní
smlouvy a pověřuje starostu města podpisem smlouvy,
doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků z majetku města do majetku Správy silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Opava – pozemky pod komunikací na ulici Generála
Svobody: část ppč. 118/3 díl „k“ o výměře 304 m2, část ppč.
st. 756 díl „l + n“ o výměře 73 m2, část ppč. 130 díl „g“ o výměře 135 m2, část ppč. st. 171 díl „h“ o výměře 130 m2, část
ppč. st. 176 díl „b“ o výměře 38 m2, část ppč. st. 177díl „a“
o výměře 323 m2, část ppč. 3562 o výměře 10 m2 a část ppč.
3568/2 o výměře 612 m2, k.ú. Budišov nad Budišovkou,
schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků
z majetku města:
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
ppč. st. 417 zbořeniště o výměře 115 m2
o Katastrální území Guntramovice:
ppč. 85 ostatní plocha o výměře 800 m2
o Katastrální území Podlesí nad Odrou:
ppč. 1006/4 TTP o výměře 744 m2
ppč. 2494 TTP o výměře 36 031 m2
ppč. 2499 TTP o výměře 2 614 m2
ppč. 2504 TTP o výměře 19 283 m2
ppč. 2691 ost. plocha část o výměře 1 000 m2
ppč. 2763 ost. plocha část o výměře 1 000 m2
ppč. 2502 TTP o výměře 22 617 m2
neschvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemku
z majetku města:
o Katastrální území Guntramovice:
ppč. 162 TTP o výměře 629 m2
schvaluje zveřejnění záměru města na pronájem pozemků
v majetku města:
o Katastrální území Podlesí nad Odrou:
ppč. 169/1 ost. plocha – část o výměře 130 m2
ppč. 390 ost. plocha – část o výměře 90 m2
ppč. 346/5 TTP o výměře 3263 m2
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
ppč. 3568/13 ostatní plocha – část o výměře 30 m2
bere na vědomí výsledek výběrové řízení na stavební
práce v rámci projektu „Stavební úpravy mateřské školy
v Budišově nad Budišovkou“ a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo s vítěznou firmou VHH
THERMONT s.r.o., Troubelice 352, 783 83 Troubelice, IČ:
25878778,
schvaluje vyhlášení výběrového řízení na stavební práce
na „Zateplení Domu s pečovatelskou službou – Budišov
nad Budišovkou“, jmenuje členy výběrových komisí pro
otevírání a hodnocení nabídek v rámci projektu „Zateplení

Domu s pečovatelskou službou – Budišov nad Budišovkou“
ve složení:
Člen
Náhradník
Ing. Patrik Schramm
Ing. Rostislav Kyncl
Miroslav Švancar
Miroslav Pros
Roman Tyl
Stanislav Talla
 schvaluje vyhlášení výběrového řízení na stavební práce „Zateplení objektu SVČ s výměnou zdroje vytápění –
Budišov nad Budišovkou“, jmenuje členy výběrových
komisí pro otevírání a hodnocení nabídek v rámci projektu „Zateplení objektu SVČ s výměnou zdroje vytápění –
Budišov nad Budišovkou“ ve složení:
Člen
Náhradník
Ing. Patrik Schramm
Ing. Rostislav Kyncl
Miroslav Švancar
Miroslav Pros
Roman Tyl
Stanislav Talla
 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou
na pronájem bytu č. 7, se spoluúčastí na opravách, na ulici
Berounská č. p. 667 v Budišově nad Budišovkou. Jedná se
o byt II. kategorie, nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 7.
2013 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku.
Nájemné během oprav nebude hrazeno, provedení všech
vyjmenovaných oprav, ke kterým se zájemce zaváže na
vlastní náklad do tří měsíců od podpisu nájemní smlouvy,
bude potvrzeno v předávacím protokolu,
 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou
na pronájem bytu č. 4, se spoluúčastí na opravách, na ulici
Berounská č. p. 667 v Budišově nad Budišovkou. Jedná se
o byt II. kategorie, nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 7.
2013 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku.
Nájemné během oprav nebude hrazeno, provedení všech
vyjmenovaných oprav, ke kterým se zájemce zaváže na
vlastní náklad do tří měsíců od podpisu nájemní smlouvy,
bude potvrzeno v předávacím protokolu.
 bere na vědomí informaci o výpočtu poplatku z prodlení
a výši úroků z prodlení v souladu s Občanským zákoníkem
a Nařízením vlády č. 142/1994 Sb., které přesně stanovuje
výše poplatku z prodlení,
 schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,Kč jako příspěvek na léčbu v Protonovém centru pro E.
P., Modletice 133, Říčany - rodačku města Budišov nad
Budišovkou,
 bere na vědomí informace o možnosti vybudování internetové sítě v místních částech – Staré Oldřůvky a Podlesí,
 bere na vědomíí předložený materiál - návrh „Pravidla pro
poskytování veřejné podpory na činnost zájmových organizací a na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže“,
dne 20. května 2013
(Přítomno: všech 5 členů rady města)
 schvaluje rozpočtové opatření č. 10 vlastních příjmů a výdajů rozpočtu města pro rok 2013 takto: Přesun
o z neinv. výdajů skupiny 3745 5171 – Veřejná zeleň
-606 000,- Kč
o na neinv. výdaje skupiny 1031 5331 – SLTS
+606 000,- Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 11. pro rok 2013 v příjmové a výdajové části rozpočtu o částku 1 308 199,57 Kč:
o V příjmové části rozpočtu
 4213 – investiční transfery ze státních fondů
1 308 199,57 Kč
o Ve výdajové části rozpočtu
 2169 6121 – Stavebnictví 1 308 199,57 Kč
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Ocenění
Rada města na svém zasedání dne 3. 6. 2013 rozhodla letos
poprvé udělit plaketu J. A. Komenského za dlouholetou práci
v rozvoji vzdělávání v našem městě. Plaketu starosta města,
Ing. Rostislav Kyncl, u příležitosti školní akademie slavnostně předal následujícím pedagogům:
pan Jan SEDLÁČEK,
Pan Sedláček svou učitelskou dráhu zahájil v roce 1949
v ZŠ Březová. Poté učil v Medlicích a také v Moravici. V letech 1953 - 1974 vykonával funkci ředitele malotřídní školy
v Guntramovicích. V ZŠ Budišov nad Budišovkou učil do roku
1989, kdy odešel do důchodu. Vedle své čtyřicetileté učitelské praxe, kterou vždy vykonával zodpovědně a svědomitě, se
i aktivně zapojoval do veřejného života v Guntramovicích.
paní Zdenka HALAXOVÁ,
Paní Zdenka Halaxová své počátky učitelské dráhy zahájila ve
škole v Hořejších Kunčicích roku 1953. Po působení na školách ve Starých Oldřůvkách a Radkově se v roce 1957 dostala
do Budišova nad Budišovkou, kde svou čtyřicetiletou pedagogickou činnost ukončila. Její práce byla vždy zodpovědná
a pečlivá. V letošním roce také oslaví své významné životní
jubileum.
paní Květoslava KOSEČKOVÁ,
Paní Květoslava Kosečková začala pracovat ve školství
v roce 1945 na Národní škole v Těškovicích. Od roku 1951
učila v Dubové a v roce 1963 přestoupila na Zvláštní školu
do Budišova nad Budišovkou, kde do roku 1977 vykonávala funkci ředitelky školy. Ve stejném roce svou pedagogickou
dráhu ukončila odchodem do důchodu. K nelehké práci ve
zdejší Zvláštní škole vždy přistupovala zodpovědně a svědomitě.
a paní Jaroslava SOMMEROVÁ.
V roce 1956 nastoupila jako pomocná vychovatelka
do Mateřské školy Budišov nad Budišovkou. Po ukončení svého dálkového pedagogického studia nastoupila na místo ředi-

telky Mateřské školy ve Svatoňovicích. V roce 1971 byla přeložena do Guntramovic a po třech letech do Starých Oldřůvek.
Roku 1980 paní Jaroslava Sommerová adoptovala dvě malé
děti a začala působit jako učitelka Mateřské školy v Budišově
nad Budišovkou, kde pracovala do roku 1991. Za své celoživotní působení ve vzdělávání, práci v Zastupitelstvu i v Klubu
důchodců jí tak patří obrovské poděkování.
Cenou starosty a malým věcným darem byli oceněni také tři
žáci devátých ročníků základní školy.
Hung Hoang Xuan Nguyen
Hung začal navštěvovat ZŠ v Budišově nad Budišovkou v roce
2011. Z počátku česky vůbec neuměl, se spolužáky se domlouval pouze anglicky. V 8. ročníku už ale byl hodnocen z hlavních předmětů známkou výborný. Za tento školní rok udělal
Hung výrazný pokrok. Ocenění si zaslouží za příkladnou přípravu do vyučování, pracovitost a píli. Rovněž školu reprezentoval v různých sportovních soutěžích.
Karolína Tvarůžková
Po celou dobu své školní docházky Karolína aktivně pracovala pro svou třídu. Vykonávala také funkci zástupce školního
parlamentu, účastnila se různých školních akcí a pomáhala při
přípravě vánočního jarmarku. Svými výbornými organizačními schopnosti se jí podařilo stmelit třídní kolektiv, což ocenili
i mnozí její spolužáci. Výborně také moderovala školní akademii. Poslední dva roky aktivně pracuje jako předsedkyně školního parlamentu a stále přichází s novými nápady, pro které
dokáže nadchnout i ostatní.
Kateřina Flussová
Katka je milá, ochotná dívka, která měla po celou dobu své
školní docházky výborný prospěch. Ocenění si zaslouží za
vzorné chování a za svou práci pro třídu. Také se aktivně zapojovala do mimoškolních akcí, zejména do přípravy vánočního jarmarku. Patří mezi nejslušnější a nejzdvořilejší žáky naší
školy.

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. dubna 2013
(přítomno: všech 17 členů,
další přítomní: MěÚ - I. Sventková, G. Roháčová, DiS., M. Zatloukalová, J. Skalková, SVČ - Bc. J. Poljak, M. Talíková,
SLTS - Ing. M. Dušek, M. Orságová, J. Foltýnová, hosté - Ing.
Musilová, Ing. Lorencová, p. Skalický)
 bere na vědomí, že členem zastupitelstva města na uvolněný
mandát se stává Pavel Bačkovský,
 schvaluje vytvoření organizace Lesy Budišov nad
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Budišovkou, s.r.o. ke dni 21. 3. 2013 – dnem zápisu do OR KS
v Ostravě, dle přílohy, bere na vědomíí zprávu Ing. Musilové
o ekonomickém auditu u SLTS, p. o., schvaluje na základě
výsledku a doporučení ekonomického auditu převod správy
lesního majetku do nově vzniklé organizace Lesy Budišov
nad Budišovkou, s.r.o. a schvaluje na základě výsledku a doporučení ekonomického auditu prodloužení činnosti technických služeb formou SLTS, p. o. na zkušební dobu cca 1 rok,
bere na vědomíí výsledky energetického auditu zásobování
teplem města Budišova nad Budišovkou,
bere na vědomí představení projektu elektronických aukcí
pro občany města a firmy,
pověřuje starostu města projednáním podmínek převodu
majetkových práv Domova Letokruhy z vlastnictví města
Budišova nad Budišovkou na Moravskoslezský kraj,
schvaluje roční účetní závěrku města Budišov nad
Budišovkou sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2012,
schvaluje přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II. města
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Budišov nad Budišovkou v celkové výši 100 000,- Kč,
 schvaluje výši dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Budišov nad Budišovkou
pro rok 2013 takto:
o pan T. H. – celkové náklady 58 000,- Kč, doporučená výše dotace – 17 000,- Kč
o manželé O. – celkové náklady 36 689,- Kč, doporučená výše dotace – 12 000,- Kč
o manželé K. – celkové náklady 98 913,-Kč, doporučená výše dotace – 30 000,- Kč
o pan J. R. – celkové náklady 92 000,- Kč, doporučená výše dotace – 28 000,- Kč
 schvaluje žádost o splátkový kalendář na úhradu části kupní
ceny při prodeji nemovitostí v k. ú. Staré Oldřůvky - budova
č. p. 66 na ppč. st. 23/1, ppč. st. 23/1, ppč. 64/1, ppč. 64/2,
ppč. 64/3 a ppč. 2244/2 - žadatelům P. M. a D. V. dle přílohy,
 schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. spočívající v zajištění práv oprávněného související se stavbou zařízení distribuční elektrizační
podzemního vedení nízkého napětí do 1kV – stavba č.: IP-128011797, Budišov nad Budišovkou, Guntramovice, Janecký,
příp. kNN (věcným břemenem bude zatížen pozemek ppč.
539 ostatní plocha, k.ú. Guntramovice, věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 1 210,- Kč) a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy,
 schvaluje účast Města Budišova nad Budišovkou na elektronickém dražebním jednání, které se nařizuje na základě těchto usnesení:
o Usnesení č. j. 087 Ex 180/11-36 - elektronické dražební jednání bude zahájeno dne 24. 4. 2013 v 11.00
hodin, předmětem dražby je podíl ve výši 1/2 na
pozemcích ppč. 1664 o výměře 45 m2 – ostatní
plocha, ppč. 1665 o výměře 507 m2 – TTP, v obci
Budišov nad Budišovkou, k. ú. Guntramovice, výsledná cena dražených nemovitostí činí 5 520,- Kč,
přičemž nejnižší podání se stanoví ve výši 3 680,Kč a dražební jistina se stanoví ve výši 1 000,- Kč
o Usnesení č. j. 087 Ex 180/11-37
7 - elektronické
dražební jednání bude zahájeno dne 24. 4. 2013
v 13.00 hodin, předmětem dražby je podíl ve výši
1/2 na budově č. p. 37 (zem. stavba na ppč. 108)
a na pozemcích ppč. 104 o výměře 400 m2 – ostatní
plocha, ppč. 105 o výměře 143 m2 – ostatní plocha,
ppč. 106 o výměře 487 m2 – ostatní plocha, ppč.
107 o výměře 1 557 m2 – TTP, ppč. 108 o výměře 3 087 m2 – zast. pl., ppč. 109 o výměře 900 m2
– TTP, ppč. 110 o výměře 140 m2 – zahrada, ppč.
111 o výměře 687 m2 – TTP, ppč. 178 o výměře
280 m2 – ostatní plocha, ppč. 1495 o výměře 699
m2 – ost. plocha, obec Budišov nad Budišovkou,
k. ú. Guntramovice, výsledná cena dražených nemovitostí činí 335 200,- Kč, přičemž nejnižší podání se stanoví ve výši 223 467,- Kč a dražební jistina
se stanoví ve výši 60 000,- Kč.
V obou elektronických dražebních jednáních stanoví zástupcem
dražitele starostu města, Ing. Rostislava Kyncla.
 schvaluje vykoupení pozemků do majetku města - ppč. st.
434 zast. plocha a nádvoří o výměře 157 m2 a ppč. 111/1 zahrada o výměře 775 m2 - podíl ve výši 1/2, k. ú. Budišov
nad Budišovkou, od pana V. K. za kupní cenu ve výši 28
030,- Kč, schvaluje vykoupení pozemků do majetku města - část ppč. 602/32 o výměře cca 2 800 m2, k. ú. Budišov

nad Budišovkou, od pana P. V. za kupní cenu ve výši 20,- Kč
á 1 m2 a pověřuje starostu města podpisem smluv,
 bere na vědomí informaci o pokračování projektu
Rekonstrukce a modernizace veřejných prostranství v obcích
Mikroregionu Moravice,
 schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 396/2013 ze dne 14. 1.
2013 o nájmu veřejného osvětlení a jeho následném provozování a pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1,
 jmenuje nového člena kontrolního výboru, a to Ing. Františka
Vrchoveckého,
 schvaluje jmenování Mgr. Naděždy Vondroušové do funkce
přísedící Okresního soudu v Opavě pro období 2013 – 2017,
 schvaluje poskytnutí účelové dotace organizaci TJ Spartak
Budišov nad Budišovkou ve výši 220 tis. Kč, schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace TJ Spartak Budišov
nad Budišovkou ve výši 220 tis. Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy,
dne 6. května 2013
((Přítomno: 15 členů zastupitelstva města, omluveni: Ing. F. Vrchovecký, J. Jakel,
další přítomní:MěÚ - I. Sventková, G. Roháčová, DiS., M. Zatloukalová, J. Skalková, Ing. M. Lindnerová, J. Bergloviecová)
 schvalujee přijetí dotace z OPŽP na akci „Zvýšení separace
odpadů a řešení nakládání s bioodpadem – Budišov nad Budišovkou“, č. CZ.1.02/4.1.00/11.10993 ve výši 2 571 436,20,- Kč,
 schvaluje Smlouvu č. 11086364 o poskytnutí dotace z OPŽP
a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy,
 schvaluje Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH
12_13 a pověřuje starostu města jejím podpisem,
 bere na vědomíí informaci o výsledku elektronického dražebního jednání konaného dne 24. 4. 2013:
o Příklep na vydražené nemovitosti - podíl ve výši 1/2
na pozemcích ppč. 1664 o výměře 45 m2 – ostatní
plocha ppč. 1665 o výměře 507 m2 – TTP, obec
Budišov nad Budišovkou, k.ú. Guntramovice se
uděluje vydražiteli Městu Budišov nad Budišovkou
na nejvyšší podání 3 680,- Kč
o Příklep na vydražené nemovitosti - podíl ve výši 1/2
na budově č. p. 37 (zem. stavba na ppč. 108) a na pozemcích: ppč. 104 o výměře 400 m2 – ostatní plocha,
ppč. 105 o výměře 143 m2 – ostatní plocha, ppč. 106
o výměře 487 m2 – ostatní plocha, ppč 107 o výměře
1 557 m2 – TTP, ppč. 108 o výměře 3 087 m2 – zas.
ppč. 109 o výměře 900 m2 – TTP, ppč. 110 o výměře 140 m2 – zahrada, ppč. 111 o výměře 687 m2
– TTP, ppč. 178 o výměře 280 m2 – ostatní plocha,
ppč. 1495 o výměře 699 m2 – ostatní plocha, obec
Budišov nad Budišovkou, k. ú. Guntramovice, se
uděluje vydražiteli Městu Budišov nad Budišovkou
na nejvyšší podání 223 467,- Kč
 schvaluje Smlouvu o zřízení věcného IP-12-8011849 Budišov
nad Bud., Partyzánská, Pfeffer, přípojka kNN, pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. spočívající v zajištění práv oprávněného souvisejících se stavbou zařízení distribuční elektrizační
stávajícího sloupu nadzemního vedení nízkého napětí do 1kV
a nového podzemního vedení nízkého napětí do 1kV a elektrické pojistkové skříně – stavba č. : věcného IP-12-8011849
Budišov nad Bud., Partyzánská, Pfeffer, věcným břemenem
budou zatíženy pozemky ppč. 3563/2 ostatní plocha a ppč.
3567/1 ostatní plocha, k.ú. Budišov nad Budišovkou, věcné
břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 2 420,Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
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Zpráva o průběhu investičních akcí v roce 2013
Stejně jako v minulých letech, tak i letos město pokračuje
v přípravě a realizaci mnoha projektů z evropských i národních dotací.
Konec loňského roku a letošní rok je z hlediska evropských dotací výjimečný především množstvím vyhlašovaných dotačních
výzev. Protože Česká republika zatím nestihla vyčerpat v programovém období 2007 – 2013 schválených 26,7 mld. EUR (cca
800 mld. Kč), bylo v posledních uplynulých měsících vyhlášeno
mimořádně velké množství tzv. „rychloobrátkových“
“ výzev ve
všech dotačních operačních programech. Naše město se nejvíce
zaměřilo na Operační program Životní prostředí:
 v prioritní ose 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie v rámci tohoto programu byla podána žádost na zateplení
Mateřské školy, Domu s pečovatelskou službou na Pivovarské ulici a objektu Střediska volného času (Domečku) na ul.
ČSA, kde kromě zateplení dojde i k výměně zdroje vytápění;
 v rámci prioritní osy 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady letos realizujeme projekt na zvýšení separace komunálních
odpadů a separaci bioodpadu;
 v prioritní ose 2 – Zlepšování kvality ovzdušíí - byla podána
žádost na koupi samosběrného zametacího a čistícího vozidla pro technické služby města Budišov;
 a v prioritní ose 7 – Environmentální vzdělávání a osvěta jsme podali žádost na vybudování přírodního hřiště v areálu
zahrady mateřské školy, které by mělo sloužit k enviromentální výchově dětí předškolního věku.
Podmínkou podání žádosti u většiny těchto projektů byl závazek města, že realizace těchto akcí bude ukončena do konce roku 2013 (kromě hřiště v MŠ). Tento požadavek klade na
město velkou organizační i finanční zátěž, ale na druhou stranu
by byla škoda tyto dotační možnosti pro zvelebování města
a zkvalitnění života všech jeho obyvatel nevyužít.
Seznam plánovaných investičních akcí na rok 2013/2014
1. Projektt „Stavební úpravy mateřské školky“
- jde o celkové zateplení mateřské školky, výměnu oken
a dveří,
- celková částka na akci 2 250 000,- Kč,
- projektovou dokumentace zpracovala firma TAYLORTEAM Opava,
- na tento projekt byla podána žádost o dotaci v programu
OPŽP na úspory energie v nepodnikatelské sféře, projekt
byl úspěšný a bude podpořen z dotace,
- náš podíl 800 000,- / dotace 1 450 000,- Kč.
- realizace je plánována na červenec – srpen 2013.
2. Projekt „Revitalizace lesoparku – Budišov nad Budišovkou“
- projekt bude podpořen z dotace ROP Moravskoslezsko,
oblast podpory 2.3 Podpora využívání brownfields,
- jde o demolici objektu bývalé restaurace a okolního prostranství, revitalizovaná plocha bude sloužit jako městská zeleň,
- projekt zpracovala inženýrská a projekční kancelář Ing.
Petra Pospíšilová,
- celkové náklady na demolici jsou po výběrovém řízení
750 000,- Kč,
- dotace je 675 000,-, náš podíl pouze 75 000,- Kč,
- realizace je plánována na červen až září 2013.
3. Projekt „Rekonstrukce autobusové čekárny – Budišov
nad Budišovkou“
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- předmětem rekonstrukce bude úprava vnitřních prostor
tak, aby byla čekárna opět funkční, bude zde zřízeno
bezbariérové veřejné WC, malé infocentrum, plánuje se
kompletní zateplení a výměna výplní, plynové vytápění,
sedlová střecha,
- náklady projektu jsou cca 2 mil. Kč,
- projektovou dokumentace zpracovala firma TAYLORTEAM Opava,
- byla podána žádost o dotaci na MAS Opavsko, zatím neznáme výsledek,
- realizace dle finančních prostředků města.
4. Projekt „ Zateplení objektu SVČ s výměnou zdroje vytápění – Budišov nad Budišovkou“
- projekt bude podpořen z OPŽP,
- předmětem rekonstrukce je kompletní zateplení s výměnou oken a dveří na objektu Střediska volného času, současně s výměnou zdroje vytápění na nízkoenergetický
kotel na uhlí,
- náklady projektu jsou 5 mil Kč – před VŘ - předpokládáme snížení ceny o cca 35% (náš podíl by poté byl cca
1 200 000,- a dotace 2 000 000,- Kč),
- projektovou dokumentaci zpracovala inženýrská a projekční kancelář Ing. Petra Pospíšilová,
- realizace se předpokládá září - říjen 2013.
5. Projekt „ Zateplení Domu s pečovatelskou službou –
Budišov nad Budišovkou“
- na projekt byla podána žádost o dotaci z OPŽP (výsledky
by měly být známy do 2 měsíců),
- předmětem rekonstrukce je kompletní zateplení s výměnou oken a dveří na objektu Domu s pečovatelskou službou na Pivovarské ulici,
- náklady projektu jsou cca 4,2 mil Kč – před VŘ - předpokládáme snížení ceny o cca 35% (náš podíl by poté byl
cca 1 160 000,- a dotace 1 750 000,-),
- projektovou dokumentaci zpracovala inženýrská a projekční kancelář Ing. Petra Pospíšilová,
- realizace se předpokládá září - listopad 2013.
6. Projekt „ Dětské hřiště – zahrada v přírodním stylu
při MŠ Budišov nad Budišovkou“
- na projekt byla podána žádost o dotaci z OPŽP,
- cílem projektu je úprava a rozšíření stávající zahrady při
Mateřské škole Budišov nad Budišovkou v přírodním
stylu tak, aby splňovala cíle environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty dětí předškolního věku. Tento cíl
bude realizován rozšířením stávající školkové zahrady
umístěné na parcele č. 84, na parcele č. 86/1, 745, 387,
389, 3666 a 3667/1, vše v k. ú. Budišov nad Budišovkou.
Veškeré nové prvky v upravené zahradě budou z čistě
přírodních materiálů – akátové dřevo a proutí, kameny,
klády apod. Zahrada bude rozčleněna na dílčí části: pahorek s hradištěm, jezero s ostrovem, městečko, domorodá vesnice, zahradnictví, sportoviště v přírodním stylu,
lesní část, důl, louka, pláž, bunkr v křoví, ovocný sad,
třídění odpadů, ptačí oblast,
- náklady projektu jsou 1,8 mil Kč – před VŘ - předpokládáme snížení ceny o cca 35% (náš podíl by poté byl cca
120 000,- a dotace 1 100 000,- Kč),
- realizace se předpokládá na jaro 2014.
7. Projekt „Pořízení samosběrného vozidla pro město Budišov nad Budišovkou“
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- na projekt byla podána žádost o dotaci z OPŽP,
- předmětem projektu je pořízení samosběrného a kropicího vozu, který bude využíván k čištění a zametání
místních komunikací, a tím má mimo jiné pomoci řešit
nepříznivý stav ovzduší na území města Budišova nad
Budišovkou a jeho místních částí, tj. obcí Guntramovice, Staré Oldřůvky a Podlesí. Investorem je Správa lesů
a technické služby města Budišova nad Budišovkou, příspěvková organizace,
- náklady projektu jsou 5,2 mil Kč – před VŘ,
- dotace je 90% z celkových nákladů (náš podíl by poté byl
cca 700 000,- a dotace 4 500 000,- Kč)
- realizace se předpokládá na říjen až listopad 2013.
8. Projekt „Stavební úpravy fasády základní školy – Budišov nad Budišovkou“
- předmětem stavebních úprav je výměna oken a oprava

fasády základní školy na Halaškově náměstí.
- byla podána žádost o finanční příspěvek na opravu fasády na Ministerstvo kultury.
- předpokládané náklady jsou 5,5 mil. Kč před VŘ (předpokládáme snížení o 35%, poté by byl náš podíl cca
3 000 000,- a dotace z MK 500 000,- Kč),
- realizace výměny oken se předpokládá na červenec a srpen 2013, oprava fasády pak do konce roku 2013.
9. Projektt „Oranžové hřiště Budišov nad Budišovkou“
- příspěvek z nadace ČEZ 495 000,- Kč (herní prvky, doprava a odborná montáž),
- spoluúčast města 100 000,- Kč (oplocení, dopadová plocha),
- realizace červen až říjen 2013, umístění na bývalém
škvárovém hřišti.
Gabriela Roháčová, DiS.,
pověřená vedením odboru BH, služeb, ŽP, výstavby a ÚP

Projekt „Zvýšení separace komunálních odpadů
a nakládání s bioodpadem v Budišově nad Budišovkou“

Rádi bychom občanům města představili projekt, na jehož
realizaci pracujeme již více než rok a na který jsme získali dotaci
z Operačního programu Životního prostředí. Jde o zavedení
možnosti třídění a svozu bioodpadu z domácností v našem
městě a zvýšení třídění separovaného odpadu /papír, plast/.
Z dotace, která činí 2,6 mil. Kč (což je 90% celkových nákladů
projektu) jsme pro město pořídili svozové vozidlo zn. Iveco
s lisovací nástavbou na bioodpad s objemem zásobníku 8 m3,
350 ks nádob na bioodpad, 175 ks nádob (120 l) na papír do
domácností, 32 ks nádob na plasty (120 l) do domácností, 15 ks
kontejnerů na papír a 10 ks kontejnerů na plast. Součástí dotace
je i systém svozu separovaného odpadu pomocí čárových kódů.
Celá tato koncepce třídění bioodpadu navazuje na připravovanou
novelu zákona, kterou chystá Ministerstvo životního prostředí
a jejímž obsahem je zavedení povinnosti obcím umožnit třídit
bioodpad. Dosud takovou možnost nabízí svým obyvatelům jen
zlomek měst. K barevným popelnicím na plast, sklo a papír by
tak po schválení novely zákona měla přibýt ještě nádoba hnědá.
Smysl třídění bioodpadu je v první řadě ekologický - pokud se
bioodpady sváží s komunálním odpadem např. do spalovny, tak
se spálením ztrácí velké množství potenciálních živin a humusu,
které by se daly ve formě kompostu vracet zpět do půdy. Tím
by se zlepšovala biologická aktivita, zásoba živin a kvalita půdy.
Např. lepší absorpce vody takovéto půdy může být vhodným
protipovodňovým nástrojem, půda obohacená o kompost má
lepší výměnou kapacitu a dodává rostlinám živiny postupně
a nezpůsobuje vyplavování živin do povrchové a spodní vody.
Dalším významným faktorem podporující třídění bioodpadu je

dopad ekonomický – likvidace odpadu s tříděním vychází město
levněji.
Svoz bioodpadu bude v Budišově nad Budišovkou spuštěn od
17. 6. 2013, nádoby na bioodpad budou občanům k dispozici na
základě smlouvy o výpůjčce zdarma. Svoz bude probíhat jednou
týdně v pondělí, mimo vegetační sezonu pak dle potřeby.
V současné době tak mohou občané města, kterým není
lhostejné životní prostředí a kvalita prostředí, v němž žijí,
využívat širokou škálu možností třídění komunálního odpadu:
 Papír
p r – modré pytle nebo nádoby pro domácnost s čárovými
kódy + velké kontejnery rozmístěné po městě a jeho místních
částech
 Plastt – žluté pytle nebo nádoby pro domácnost s čárovými
kódy + velké kontejnery rozmístěné po městě a jeho místních
částech
 Sklo - velké kontejnery rozmístěné po městě a jeho místních
částech
 Bioodpad
p d – hnědé nádoby pro domácnost + hnědé nádoby
240 l umístěné na sídlišti a v místních částech
 Textil – tři kontejnery na textil rozmístěné po městě
 Elektroodpad
p – kontejnery rozmístěné po městě a stabilní
odběr v sídle Správy lesů a technických služeb města,
mobilní svoz elektrozařízení 2x ročně
 Nebezpečný
p ý odpad
p d – 2 x ročně město zajišťuje mobilní svoz
nebezpečného odpadu
 Velkoobjemový
j
ý odpad
p d – pro občany Budišova je možnost
uložit velkoobjemový odpad zdarma v místní sběrně
druhotných surovin (duben – listopad) a v místních částech
město zajišťuje 2 x ročně přistavení velkoobjemových
kontejnerů
Gabriela Roháčová, DiS.,
pověřená vedením odboru BH, služeb, ŽP, výstavby a ÚP

Informace pro občany
Nádobyy na pplast,, ppapír
p
Občané, kteří mají rezervované nádoby na plast nebo papír
(případně obojí) o objemu 120 l, si již mohou tyto nádoby
vyzvednout v areálu Technických služeb – „na Zámečku“.
Nádoby budou vydávány pouze po předložení smlouvy
o výpůjčce, kterou musí nejdříve uzavřít na Městském úřadě,
odboru BHSŽPVÚP – u Ing. Jany Dovrtělové. Ti občané, kteří

si nádoby nezamluvili, mají k dispozici pouze nádoby na papír.
Do nádob musí být vloženy pytle (žluté, modré), na kterých
bude umístěna nálepka s čárovým kódem.
Čárový
ý kód
Městský úřad prosí občany zapojené do systému evidence
pomocí čárových kódů, aby své nalepené kódy přelepovali
„průhlednou“ izolepou. Pokud na kódy naprší, nelze je
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následně identifikovat.
Svoz bioodpadu
p
Městský úřad informuje občany města o sběru bioodpadu,
jehož první svoz se uskuteční dne 17. června a následně každý
týden vždy v pondělí.
Nádoby
y na bioodpad
p
Vzhledem k zavedenému systému třídění bioodpadu ve městě

budou občanům bezplatně vypůjčeny nádoby k tomuto druhu
odpadu určené. Jedná se o nádoby o objemu 140 l a občané si
je mohou vyzvedávat stejným způsobem jako nádoby na plast,
papír – vždy je potřeba mít uzavřenou smlouvu o výpůjčce, na
základě které budou nádoby vydávány.
Odbor BH, služeb, ŽP, výstavby a ÚP, Ing. Jana Dovrtělová,
tel. 556 312 048

Třídění biologicky rozložitelného odpadu v našem městě
Co je biologicky rozložitelný odpad?
Biologicky rozložitelný odpad (bioodpad) – BRO je jakýkoli
odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu
(např. potraviny nevyhovující kvality, odpad ze zeleně).
Proč třídit bioodpad?
 Omezení vzniku skleníkového efektu (CO2, metan)
 Návrat organické hmoty do půdy
 Redukce objemu odpadu
 Snížení množství skládkovaného odpadu
 Splnění podmínek legislativy
Jak třídit bioodpad?
Bioodpad v našem městě mohou občané třídit pomocí hnědých
nádob o objemu 140 l. Nádoby mohou získat bezplatně
p
na základě uzavřené smlouvy o výpůjčce. U bytových domů a na
sídlišti budou rozmístěny hnědé nádoby o objemu 240 l. Nádoby musí obsahovat pouze odpady určené pro tento sběr, při
zjištění nežádoucího obsahu nebudou vyvezeny.
Co patří
p
do nádoby?
y
DO NÁDOBY

DO NÁDOBY

PATŘÍ

NEPATŘÍ

ZBYTKY OVOCE A ZELENINY
LISTY A NAŤ ZELENINY
LISTÍ, TRÁVA, SENO, PLEVEL
JEMNÉ NEBO DRCENÉ VĚTVE
SPADANÉ OVOCE
ČAJOVÉ SÁČKY
KÁVOVÁ SEDLINA
HOBLINY, PILINY

KOMUNÁLNÍ ODPAD
ŽIVOČIŠNÉ ZBYTKY (MASO, KOSTI, KŮŽE)
EXKREMENTY ZVÍŘAT
PAPÍR
SKLO
PLAST
TEXTIL A NEBEZPEČNÝ ODPAD
KOVY

Kdy
y bude probíhat
p
svoz bioodpadu?
p
Duben – říjen:
j
1x za týden
ý
((svozový
ý den p
pondělí))

První svoz bioodpadu
p
bude uskutečněn 17. června 2013
Odbor BH,, služeb,, ŽP,, výstavby
ý
y a ÚP,,
Ing.
g Jana Dovrtělová,, tel. 556 312 048

Mobilní svoz elektrozařízení
V sobotu dne 15. 6. 2013 bude organizován mobilní svoz vysloužilých elektrozařízení dle níže uvedených časových harmonogramů.
Místo

Budišov nad Budišovkou

Autobusová zastávka u rybníka

Čas
09:15 – 09:30

Berounská (Autoservis p. Horník)

09:35 – 9:50

Sídliště (715)

09:55 – 10:10

Dukelská (pálenice)

10:15 – 10:30

Dukelská (hasičská zbrojnice)

10:35 – 10:50

Dukelská (hospůdka p.Wícha)

10:55 - 11:10

ČSA (681,682)

11:15 – 11:30

Sokolovna

11:35 – 11:50

Partyzánská (MěÚ)

11:55 – 12:10

Ulice Generála Svobody (ČOV)

12:15 – 12:30

Parkoviště Generála Svobody

12:35 – 12:50

Harmonogram svozu elektrozařízení v Budišově
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Občané místních částí Guntramovic, Podlesí a Starých Oldřůvek mohou své nefunkční spotřebiče umístit na dobře viditelná
místa poblíž hlavní cesty, ze kterých budou v daném časovém
rozmezí sesbírány.
Místo
Horní Guntramovice
Dolní Guntramovice
Staré Oldřůvky
Podlesí

Čas
08:00 – 08:30
08:30 – 09:00
13:10 – 13:40
14:05 – 14:35

Harmonogram svozu elektrozařízení v místních částech
V uvedených časech a na uvedených místech mohou občané
zdarma odevzdat následující druhy
y elektrozařízení:
- ledničky, pračky, mrazničky
- myčky nádobí, sporáky, mikrovlnky
- vysavače, žehličky, topinkovače
- kávovary, mlýnky, el. nože, váhy, budíky
- počítače, mobilní telefony
- monitory, notebooky
- video techniku, hudební nástroje
- vrtačky, pily, šicí stroje

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

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.

Informace pro občany
Společně
p
k pracovnímu
p
uplatnění
p
Jste osobou se zdravotním postižením? Jste z Moravskoslezského kraje? Jste nezaměstnaní déle než 6 měsíců a chcete to změnit? Zapojte se do projektu Společně k pracovnímu uplatnění!
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje
o.s. realizuje od 1.6.2012 do 31.3.2014 projekt s názvem Společně k pracovnímu uplatnění. Projekt je určen osobám se
zdravotním postižením, které jsou nezaměstnány déle než 6
měsíců. Projekt má za cíl zvýšit zaměstnatelnost těchto osob
a pomoci jim získat uplatnění na trhu práce.
Účastník projektu nejdříve prochází základním Poradenským
programem, který se zaměřuje na sestavení životopisu a motivačního dopisu, orientaci na portálech nabízejících práci, využívání všech možností při hledání práce, nácvik pracovního
pohovoru, apod. Následně je možné na doporučení sociálního
pracovníka účastnit se dalších aktivit, které projekt nabízí: Rekvalifikační kurzy, Pracovně-bilanční diagnostika, Individuální psychologické poradenství či Podpůrné a motivační aktivity.

Podporu k pracovnímu uplatnění osob se zdravotním postižením mohou využít rovněž i zaměstnavatelé, a to prostřednictvím aktivity Podpora uplatnění na trhu práce, kdy můžeme
poskytnout příspěvek na mzdové náklady po dobu 6 měsíců
pro osobu zdravotně postiženou, které zaměstnavatel vytvoří
nové pracovní místo.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. Veškeré aktivity projektu jsou pro účastníky zdarma.
Projekt je realizován na celém území Moravskoslezského kraje. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách
organizace (www.czp-msk.cz
p
), či detašovaných pracovištích
Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.
v Opavě, Ostravě, Frýdku-Místku, Novém Jičíně a Bruntále.
Za realizační tým projektu Mgr. Eva Náhlíková,
Liptovská 21, 747 06 Opava 6, tel: 553 734 109
e-mail: czp.nahlikova@czp-msk.cz
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SPRÁVA LESŮ A TECHNICKÉ SLUŽBY

Aktuálně…
Dne 1. května 2013 začala spravovat lesy města nová organizace „Lesy Budišov nad Budišovkou s. r. o.“. Současná výměra lesního majetku je 932 ha a je rozdělena na dva lesnické
úseky. Na úseku č. 1 – Budišov – vykonává funkci lesníka
Ing. Josef Klus, který zároveň zodpovídá za výrobu palivového dříví a výrobu řeziva na pile. Lesnický úsek č. 2 – Lesy spravuje lesník pan Jan Grycko ml. Do jeho povinnosti spadá
i zajištění provozu lesní školky. Do funkce jednatele firmy
byl rozhodnutím zastupitelstva města jmenován Ing. Miroslav Dušek.
Hlavními úkoly firmy je hospodařit v lesích obce tak, aby:
- byla dodržována všechna ustanovení zákona o lesích a příslušných prováděcích vyhlášek. To znamená starat se o les
tak, aby se jeho stav, vzhledem k přírodním podmínkám,
zlepšoval nebo alespoň nezhoršoval.
- z lesa plynul jeho vlastníkovi – občanům města – co největší

zisk, který bude používán na uspokojování jeho veřejných
potřeb.
Při zajišťování druhého úkolu se jeví největším problémem nedostatek prodejného smrkového dříví v lesních porostech. Tento
stav způsobila ekologická katastrofa posledních dvaceti let (hynutí smrku), která postihla naši oblast. Východiskem ze situace, kdy
dochází ke snižování příjmu za prodej dříví, vidíme v úsporách
při obnově lesa a ochraně mladých lesních porostů proti buřeni
(trávy, maliník, ostružiník) a proti zvěři. V tomto by nám výrazně mohli pomoci myslivci, a to zvýšeným odlovem přemnožené
zvěře, která na polích a v lesích způsobuje výrazné škody.
Vstup naší firmy do městských lesů však nebyl příliš šťastný.
Dne 26. dubna vypuknul v lesích za městským koupalištěm
požár, který zničil 5,30 ha mladého lesa a způsobil škodu ve
výši 850 tis. Kč. Příčiny požáru jsou dosud v šetření.
Ing. Miroslav Dušek

ZPRÁVY MĚSTSKÉ POLICIE
 29. 3. 2013 ve 20.00 hod. - hlídka Městské policie
v Budišově přijala telefonické oznámení obsluhy restaurace
U Huberta o agresivním chování jednoho z hostů. Tento
slovně urážel osoby v restauraci a posléze je fyzicky
napadl. Strážníci do restaurace dorazili
právě v době, kdy probíhala potyčka
mezi osobami v části restaurace, kde
se nacházejí hrací automaty. Hlídka
byla nucena použít pouta k zabránění
dalšího protiprávního jednání, a jelikož
se jeden z účastníků rvačky neuklidnil
ani po tomto zákroku, byl posléze
převezen na Protialkoholní záchytnou stanici do Opavy.
 31. 3. 2013 v 17.30 hod. - potyčka mezi hosty v restauraci
Krušovice, kde docházelo k fyzickému napadání mezi
dvěma podnapilými muži. Muži po příjezdu hlídky MP na
místo uposlechli zákonné výzvy a restauraci opustili.
 7. 4. 2013 v 17.00 hod. - hlídka MP přijala telefonické
oznámení občana o zcizování dříví z lesa na staré Dvorecké.
Po příjezdu strážníků na místo pachatelé odběhli do lesního
porostu, kde se ukryli. Na místě byly nalezeny zbytky
stromů a dva plastové kanystry s pohonnými hmotami.
 7. 4. 2013 ve 20.00 hod. - majitel zemědělské farmy oznámil
odcizení 7 stromů z lesíka v místní části Podlesí. Hlídka po
příjezdu na místo krádež dřeva zadokumentovala.
 12. 4. 2013 v 17.00 hod. - přijetí oznámení o vznikající
černé skládce na ulici Pivovarské. Jelikož se původce
skládky nepodařilo dohledat, byla tato později odstraněna
zaměstnanci SML Budišov n/Bud.
 14. 4. 2013 v 18.00 hod. - hlídka řešila oznámení ženy
o napadání a výhrůžkách ze strany jejího bývalého manžela.
Jelikož charakter oznámení ženy přesahoval kompetence
městské policie tuto věc řešit, byla záležitost postoupena
Policii ČR OO Vítkov.
 19. 4. 2013 v 17.00 hod. - telefonické oznámení o pálení
izolace z kabelů v místní části Staré Oldřůvky. Na místě bylo
zjištěno, že majitel domu uklízel okolí rodinného domu, kdy
zbytky větví a dřeva pálil na otevřeném ohni. Hlídce pak
tvrdil, že omylem do ohně vhodil i část molitanové výplně
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z křesla. Na výzvu strážníků pak molitan z ohniště vytáhl
a uhasil.
21. 4. 2013 v 15.30 hod. - řešeno poškození drátěného
oplocení pozemku u hřiště. Pachatelé si prostříháním plotu
chystali cestu pro případnou krádež železa z výše uvedeného
pozemku. Městská policie se při své činnosti na uvedenou
lokalitu zaměří.
24. 4. 2013 ve 14.00 hod. - přijetí žádosti PČR OO Vítkov
o prověření informace – rozdělaný oheň v lesním porostu –
lokalita Vildštějn. Na místě strážníci zjistili, že oheň v lese
založili dva muži. Tito byli na místě vyzváni k uhašení
ohniště s ohledem na povětrnostní podmínky a místo, kde
oheň rozdělali (silný vítr a vyschlý lesní porost). Místo bylo
posléze zkontrolováno další směnou strážníků.
26. 4. 2013 v 13.30 hod. - přijato oznámení zaměstnance
SML, který při kontrole porostu v údolí Budišovky přistihl
pachatele krádeže dřeva. Na místě bylo zjištěno, že se jedná
o občana z Vítkova, který dřevo nakládal do přistavené
dodávky. S ohledem na závažnost protiprávního jednání
byla věc na místě předána hlídce Policie ČR.
29. 4. 2013 v 16.30 hod. - řešení oznámení o zcizení velkého
elektromotoru z prostoru bývalých Dřevařských závodů
v Budišově n/Bud. Věc byla předání k dalšímu šetření PČR
OO Vítkov.
7. 5. 2013 v 8.30 hod. - nahlášeno poškození nové fasády
kulturního domu v Budišově n/Bud. Pozdějším šetřením bylo
zjištěno, že došlo k poškození fasády domu pomalováním
barvou, která nejde odstranit běžným způsobem. Pachatelé
byli posléze odhaleni při kontrole záznamů z kamerového
systému, který byl v uvedené lokalitě nově instalován
a o kterém nezletilí pachatelé patrně nevěděli. Nezletilí byli
se záznamem konfrontování v přítomnosti rodičů a věc byla
předána Policii ČR pro podezření z trestného činu.
10. 5. 2013 v17.00 hod. - při kontrole prostoru před
kostelem za použití dálkového dohledu městským
kamerovým systémem bylo hlídkou MP zjištěno, že
neznámé osoby úmyslně poškodily zábradlí, které je
součástí vnějšího schodiště kostela. Hlídka celou situaci
kamerami zaznamenala a posléze po příjezdu na místo
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vyzvala pachatele k prokázání totožnosti. Když toto osoby
na místě odmítly, byly hlídkou převezeny na služebnu MP
ke zjištění totožnosti. Zde vyšlo najevo, že se jedná o osoby
mladší 15 let. Tyto nejsou za své činy dle zákona trestně-

právně zodpovědné. Událost byla později projednána
s rodiči. Vzniklou škodu uhradí zákonní zástupci nezletilých
pachatelů.
Baroň Milan, vedoucí strážník MP Budišov n/Bud.

ŠKOLSTVÍ

Školní výlet do Prahy
Stalo se dobrou tradicí, že žáci 8. ročníku jezdívají pravidelně
už několik let na školní výlet do Prahy. Nejinak to bylo i letos,
a tak jsme se ve středu 15. května vydali vlakem směr Praha,
hlavní nádraží. Před námi byly tři dny naplněné seznamováním
s krásami našeho hlavního města a všechny děti byly plné očekávání. Většina z nich v Praze do té doby nebyla a některé v ní
nejspíš byly i naposledy.
Zorganizovat takový výlet není pro třídního učitele vůbec jednoduché. Několik měsíců dopředu je třeba zajistit ubytování
a stravu. Naplánovat program, zamluvit vstupenky na akce, na
které se musíte dávno dopředu objednat, objednat a zaplatit jízdenky a místenky na vlak a samozřejmě spočítat, co celá akce
bude stát, a peníze vybrat. Třídenní Praha není pro rodiče dětí
levná záležitost, a proto je dobře, že nám velmi vyšel vstříc
Klub rodičů, který každému dítěti se zaplaceným ročním příspěvkem přispěl celých 400,- Kč, a také městský úřad, který

tuto akci už několik let podporuje a dětem na ni přispívá. Oba
svým štědrým příspěvkem dětem umožnily navštívit opravdu
všechno, co jsme naplánovali.
No a co jsme vlastně všechno viděli? Hned první den jsme na holešovickém výstavišti navštívili výstavu Poklad faraóna Tutanchamóna. Tahle výstava je putovní, cestuje po Evropě a v Praze
je jen po určitou dobu, tak jsme toho využili a byl to úchvatný zážitek vidět tu krásu na vlastní oči. Odpoledne už jsme se věnovali
památkám českým, a zamířili jsme proto na Vyšehrad a prohlédli
si ho i se slavným hřbitovem. Druhý den nás pak čekal Karlův
most, Petřín se svou lanovkou, zrcadlovým bludištěm a samozřejmě rozhlednou. 299 schodů nám dalo zabrat, ale ten pohled
na celou Prahu stál za to. Pak jsme zamířili na Hradčany. Počkali
jsme si na střídání stráží u hlavní brány, prošli jsme Svatovítský
chrám, gotický kostel sv. Jiří, jednotlivá nádvoří i Zlatou uličku. Také jsme viděli Svatováclavský poklad a jeho nádhera nás
uchvátila. A přestože už nás všechny pěkně bolely po celodenním
putování nohy, vrátili jsme se do centra Prahy ještě po večeři,
abychom pocítili neopakovatelnou atmosféru nočního města
s jeho osvětlenými památkami, hudbou a spoustou turistů. Prošli
jsme se po Staroměstském náměstí, sledovali nádherný pražský
orloj a opět jsme se vrátili na Karlův most. Poslední den pak na
nás čekala plavba po Vltavě s bezvadnými plavčíky, zajímavým
výkladem o městě a také s nečekaným malým pohoštěním. Úplný závěr pak tvořila návštěva Muzea Karlova mostu.
To víte ale, že se našel čas i na nákupy nebo že jsme si užili ježdění v metru a v tramvajích. Ubytování bylo fajn a jídlo nám
pan kuchař vařil výborné. Nikdo se nikdy neztratil, na nikoho
jsme nikdy nečekali a děti zaslouží velikánskou pochvalu za
ukázněnost a slušnost. Opět se potvrdilo, že se za naše budišovské děti ve světě stydět nemusíme.
Hana Hladišová, zástupkyně ředitele ZŠ

Příprava družiny pro historickou svatební slavnost
Měška a Doubravky – účast na projektu
Téměř dva měsíce se děti z naší školy připravovaly na historické slavnosti, které rekonstruovaly setkání svatebních průvodů
polského knížete Měška a české kněžny Doubravky ve 2. polovině 10. století na zámku v Hradci nad Moravicí. Slavnosti
proběhly 8. května v areálu červeného a bílého hradeckého
zámku. Středověký průvod vytvořily děti z 9 českých a 3 polských škol a naši základní školu reprezentovala skupina 20 dětí
ze 3. až 6. třídy.
Každé úterý se děti scházely na odpolední workshop, kde se
připravovaly na tuto velkou událost. Vlastnoručně si vyrobily
šatstvo, obuv a šperky. Materiál a odbornou pomoc poskytla
Místní akční skupina Opavsko, organizátor celé akce, ostatní
práce už pak byla na dětech a jejich učitelkách, paní učitelce
Panáčkové a Ščurkové, pomohli také někteří rodiče. Středověký šat byl zdoben malovanými dobovými ornamenty. Boty,

155

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

tzv. krpce, čelenky, opasky se vyráběly z hnědé či žluté koženky a šperky byly vymodelovány ze samotvrdnoucí hmoty,
to vše opět barevně dotvářené. Každá družina měla mít svoji
standardu, kterou si naše děti samy navrhly a namalovaly. Děti
se také měly prezentovat před knížectvem kulturním vystoupením, a tak naši hoši v podobě zbrojnošů udatně bojovali mezi
sebou a děvčata si sama připravila jednoduchý dobový taneček
za doprovodu zpěvu a rytmických hudebních nástrojů. Velevážené knížectvo naše děti pozdravily zdravicí, kde novomanže-

lům, kněžně Doubravce a knížeti Měškovi, přály, ať jsou spolu
zdraví, šťastní a veselí. O svatební dar v podobě středověkých
keramických číší se postaraly děti v keramickém kroužku.
Tím, že se děti samy na všem podílely, se splnila představa
nám učitelům, protože si vyzkoušely náročnost ručních prací
a také prokázaly velkou odvahu vystoupit před takřka tisícem
lidí. Moc všem dětem děkujeme a jsme velmi rádi, že se tato
velkolepá akce náramně vydařila a děti byly spokojené.
Iveta Panáčková

MŠ slaví Den Země
Děti z MŠ se opět zapojily do oslavy Dne Země. Již průběžně
při vzdělávacích činnostech a zejména na vycházkách si všímaly přírodního prostředí, byly vedeny k ekologickému myšlení a praktickými činnostmi poznávaly další z obdivuhodností
naší Země.

23. dubna, za krásného jarního počasí, vše vyvrcholilo na
školní zahradě aktivitami zaměřenými na poznávání přírody,
ochranu životního prostředí.
Vše uvedl motivační dopis každé třídě od veverky Terky. Na
pěti tematických stanovištích /voda, pevnina, příroda, vzduch
a voda/ si děti procvičily a doplnily své základní znalosti o naší
planetě, zapojily se do pohybových aktivit. Plnily úkoly z různých tematických oblastí vzdělávacího programu – např. rozlišování geometrických tvarů, tvořivé činnosti /skládání sluníček, kreslení křídami…/, závodivé hry. Průběžně luštily na
každém stanovišti písmena tajenky z oříšků a v závěru tajenku rozkryly. Každá třída dostala malý květináček s rostlinou,
o kterou se budou starat, pozorovat její růst a po určité době si
je porovnají.
Na závěr proběhlo krátké vyhodnocení a předání ,,medailí“
a sladkostí.
Dopoledne se vydařilo a snad v dětech zanechá stopu povědomí o významu ochrany životního prostředí a správném vztahu
k přírodě. Evženie Kostecká, Věra Kovaříková – učitelky MŠ

Jaro, jaro už je tu
Po dlouhém zimním kralování nastalo nejkrásnější období
roku – jaro. Příroda se oblékla do zelené barvy, vykvetly první
kytičky, sluníčko teplými paprsky probudilo ptáčky.
V měsíci dubnu děti v mateřské škole přivítaly jaro „Zeleným
jarním dnem“. Děti se v tento den oblékly do zelené barvy
s barevnou mašlí ve vlasech nebo na tričku. Tu vyrobily společně s rodiči. Během dopoledne děti stavěly plošné a prostorové stavby ze zelených kostek a víček. Barvily, otiskovaly
a modelovaly zelenými barvičkami, vystřihovaly z časopisů
obrázky s jarní tematikou. Děti si donesly zeleninu a zelené
ovoce, ze kterého jim p. učitelka připravila chutný a zdravý salát, který jim hodně chutnal! Z každé třídy se ozývaly písničky
a básničky s jarní tematikou. Všechny děti dostaly za odměnu
jarní medaili.
Na zahradě mateřské školy na děti čekalo překvapení. Na různých stanovištích se zvířátkem plnily veselé úkoly. Malovaly
křídou jarní obrázky, pojmenovávaly jarní květiny a zvířátka,
zdobily stromy a keře zelenými proužky papíru, skákaly jako

žabky. Nejsladší odměnou byla ochutnávka ovoce a zeleniny
se zavřenýma očima. Na závěr veselého dopoledne si děti za
splnění úkolů, malování a soutěžení pochutnaly na sladké odměně.
učitelka MŠ Marie Kadrnožková

Návštěva předškoláků v městské knihovně
Březen je měsíc, kdy začíná jaro, ale je to také čas, kdy si připomínáme měsíc knihy.
To jsme si s dětmi, které v září nastoupí do základní školy, připomněli a v úterý 9. 4. 2013 jsme společně navštívili městskou
knihovnu.
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Paní knihovnice Ivana Kobelová nás srdečně přivítala a pro
děti si připravila povídání o knihovně, o knihách, zdůraznila
význam čtení pro děti i dospělé, správné zacházení s knihami
a celé povídání zpestřila kladením hádanek. Děti označovaly
názvy oblíbených knih, které znají z televizních pořadů, sledo-
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vání večerníčků, správně řešily hádanky. Tímto jsme ale zjistili, že spousta rodičů dětem nečte, že děti spíše sledují pohádky

a jiné pořady v televizi nebo na DVD.
Proto návštěva knihovny a vlastně celý týden, kdy jsme si ve
třídě hráli na knihovnu, na knihkupectví, povídali si o tom,
jak se kniha vyrábí, jak se s ní zachází, které jsou pro dospělé
a které pro děti, když jsme si vyráběli záložky do knih, kreslili
své pohádkové hrdiny, byla pro předškolní děti velkým přínosem a také inspirací pro ně a snad i pro jejich rodiče.
Je třeba si uvědomit, že čtení z knih a třeba i pouhé prohlížení
obrázků je pro děti zdroj informací, zábavy, obohacují si jazykovou zásobu, rozvíjí si myšlení, představivost apod.
Návštěva knihovny se nám všem moc líbila, děti si na závěr
mohly samy vybírat a prohlížet knihy, zeptat se paní knihovnice na vše, co je zajímalo.
Chtěli bychom tímto poděkovat za nás, ale hlavně za děti paní
knihovnici Ivaně Kobelové za příjemně strávené chvíle v naší
městské knihovně.
Jana Jüstelová, učitelka MŠ

Velikonoční jarmark
I navzdory skutečnosti, že se počasí během velikonočních svátků opravdu moc jarně netvářilo, se všechny třídy naší mateřské
školy zapojily do jarního tvoření a své výrobky předvedly na
tradičním velikonočním jarmarku, který se uskutečnil 22. března
2013 v kulturním domě.
Rádi bychom tímto poděkovali všem rodičům za jejich účast
a aktivitu během tradičního „TVOŘIVÉHO ODPOLEDNE
S DĚTMI“, které probíhalo ve všech třídách naší školky, ale
také těm, kteří se nemohli tohoto dne zúčastnit, a vyráběli tak
výrobky se svými dětmi doma. Opět se potvrdilo, jak jsou maminky velice nápadité a šikovné, jelikož za některé výrobky by
se nemusel stydět ani profesionál.
Stejně jako v předešlých letech, i letos jsme naše výrobky prodávali pouze za symbolické ceny, aby si každý mohl něco odnést,
a o naše výrobky byl velký zájem. Pro děti jsme také u našeho
stolečku připravili i drobné pohoštění ve formě domácího perníku s marcipánem, který vlastnoručně vytvořili naši zaměstnanci.
Příjemnou páteční atmosféru pak podtrhlo vystoupení, ve kterém účinkovaly i naše děti. Mažoretky předvedly svou secvičenou skladbu a děti z tříd „Čertíků a Broučků“ přednesly své
pásmo básní a písní. Děti byly moc šikovné a celé odpoledne si
evidentně velice užily.
Doufáme, že peníze, které jsme na jarmarku utržili, přinesou

stejnou radost i opuštěným pejskům v budišovském útulku,
kterým jsme celý obnos věnovali. Nedávno nás jeden z pejsků
v naší školce navštívil a dětem tím udělal velkou radost. Děkujeme tedy všem, kteří nákupem našich výrobků podpořili úspěch
letošního velikonočního jarmarku, a budeme se těšit zase za rok.
Evženie Kostecká, učitelka MŠ

Škola zdravé pětky
V pátek 5. dubna k nám do mateřské školy dorazila Škola zdravé pětky. Program seznamuje děti s 5 základními zásadami
zdravého stravování – správným složením jídelníčku, ovocem
a zeleninou, pitným režimem, zásadami hygieny, bezpečností
potravin a přípravou zdravé svačinky. Paní lektorka děti rozdělila do soutěžních skupin a po celou dobu programu děti sbíraly za každou správnou odpověď žetony (pětky) do svých barevných pokladniček. Dětem se velmi líbila ochutnávka ovoce
a zeleniny a závěrečná stavba ovocné a zeleninové svačiny. Na
závěr si děti za svou šikovnost odnesly vysvědčení a nálepku
zdravé pětky.
Tato akce byla pro děti v rámci preventivního programu nejen
velmi poučná, ale hlavně velmi zábavná. Tímto děkujeme paní
lektorce Zdence Číhalové za pěkně strávené „zdravé dopoledne“.
Simona Novotná, ředitelka MŠ
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Jaro v mateřské škole
22. duben je den, kdy by se všichni lidé měli zamyslet nad tím,
jak se chovají k přírodě. Do této ekologické akce se zapojily
také děti z mateřské školy ve Svatoňovicích. Na vycházkách
do přírody pozorovaly, co do ní patří a co ne. Je velice smutné,
když vedle stromů a kytek nachází plastové láhve, zbytky aut
a podobné odpadky. Starší děti si vzaly rukavice a pomohly
s úklidem odpadu v obci. Na závěr nasadily na zahradě do velkého květináče kytičky, o které budou samy pečovat.
Kromě této akce proběhl v mateřské škole projektový den s ná-

zvem ,,Zelený – jarní“. Byl to den, kdy se všechno týkalo jara
a jarní přírody – oblečení, hry, písně, básně apod.
Děti také s maminkami oslavily jejich svátek. Měly pro ně připravené vystoupení a malé dárečky.
Do konce školního roku na ně čeká ještě spousta překvapení.
Např. oslava Dne dětí, výlet za koníky do Klokočova, výlet do
ZOO v Ostravě a cesta do Oder na dopravní hřiště.
Alena Siažíková,
učitelka MŠ Svatoňovice

Aktuality z dětského domova
Velkou radost nám udělaly studentky Tereza s Nikolou, které
úspěšně zakončily studium na prestižním gymnáziu Open Gate
v Babicích u Prahy. Blahopřejeme!
*
11. 5. vyhrály naše dívky 1. místo na floorbalovém turnaji dětských domovů v Ostravě Hrabové. Denisa, Silva, Lída a Aneta
si vítězství zasloužily a pořádně užily.
*
Patrik Tancoš zvítězil v taneční části soutěžní přehlídky dětských domovů Nejmilejší koncert v Bruntále a postoupil do
celorepublikové přehlídky dětských talentů, která proběhne

poslední květnový víkend na nádvoří Karlštejna.
*
Naši malí fotbalisté se také zúčastnili fotbalového turnaje
McDonald´s Cup, kde skončili na krásném 2. místě a David
Greško patřil mezi nejlepší hráče turnaje.
*
A úspěšní jsme byli i v soutěži Zlaťáci v kuchyni (www.zlataci.cz), kde tým dětí připravujících vizuálně atraktivní jídlo
postoupil do celorepublikového finále do Brna – držíme jim
palce.
Daniel Štencel,
pedagogický pracovník

Návštěva dětí z dětského domova v domově důchodců
Zúčastnili jsme se projektu „Bav se a pomáhej s Oriflame“,
realizovaného Spolu dětem o. p. s. ve spolupráci s Nadací
Terezy Maxové dětem a společnosti Oriflame. Naše nejstarší
děti s pomocí vychovatelů měly za úkol realizovat program,
který by byl někomu prospěšný. Napadlo je, že by mohly
potěšit naše seniory v domovech důchodců. Na Vánoce
zorganizovali „Vánoční besídku“, kde nacvičili se svými
mladšími kamarády vystoupení, vyrobili dárečky, kterými
vyzdobili jejich pokoje, napekli perníčky, zákusky, pohostili
babičky a dědečky. Velikonoční svátky připravili v podobném
duchu s jarní tematikou. Obě akce se velmi povedly!
Mgr. Stojanová Iveta, Votočková Leona

Fotit může každý
Výstava fotografií s názvem FOTIT MŮŽE KAŽDÝÝ je ke zhlédnutí v kulturním domě v Budišově nad Budišovkou v přízemí
u malého sálu.
Jde o první „tvůrčí“  pokusy z kurzu digitální fotografie pro
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děti z našeho dětského domova, který byl realizován díky podpoře NADACE OKD.
Nejsme fotografové – jen jsme si zkusili, jaké to je zachytit
svět kolem nás z různých pohledů a v různých okamžicích.
Přijďte se podívat a na pár minut zastavit, inspirovat, podivit,
pobavit nebo i zklamat – vše je dovoleno.
Děti se naučily ovládat základní funkce digitální zrcadlovky
s důrazem na vlastní nápady a kreativitu – hledání a zachycení
zajímavých okamžiků, práce se světlem, kompozicí, exp.časem a clonou, digitální úpravy fotografií.
V rámci netradičního fotografování jsme si vyzkoušeli fotografování na matnici dvouoké zrcadlovky (v našem případě Flexaret), z krabice a voskového papíru jsme si vyrobili malý softbox
(světelnou kostku) na focení zátiší a produktové fotografie.
Užili jsme si výletů v noci při focení na dlouhý expoziční
čas a malování světlem, ukázali si, jak upravovat snímky do
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podoby digitální litografie nebo kyanotypie.
Bloudili jsme Budišovem s reprodukcemi starých fotek a hledali přesná místa, odkud byly tenkrát pořízeny – pokusili jsme
se je vyfotit a upravit do stejné kvality a rozměru, aby lépe
vyniklo, co je stejné a co se změnilo.
Dostali jsme se na různá místa, užili si spoustu legrace a nápadů
a hodláme v tom pokračovat – mnohé jsme si totiž nechali na příště.

Projekt Tři schody podpořený Nadací OKD probíhal v našem dětském domově od května 2012. Jednalo se o 3-etapový program
pro rozvoj osobnostních, praktických a komunikačních dovedností sociálně znevýhodněných dětí v ústavní péči. Jeho součástí
bylo například využití muzikoterapie a dramatických dílen, vytvoření autoportrétu, prvky zážitkové pedagogiky nebo adrenalinový kurz v přírodě.
Daniel Štencel, pedagogický pracovník

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

Budišovské Letnice, tentokrát česko-polské
Tak už jsou tady zase Budišovské Letnice. Jsme velmi rádi, že
se nám letos podařilo dosáhnout poskytnutí dotace z Operačního programu přeshraniční spolupráce prostřednictvím Fondu
mikroprojektů Euroregionu Silesia. Tato dotace nám umožní
představit například amatérské hudební soubory z české i polské strany, návštěvníci budou moci ochutnat mezi jinými i polské speciality a například tradiční řezbářská soutěž se letos
rozšíří i o borce z Polska. Poprvé tato myšlenka zazněla už
při setkání na akci „Podané ruce“ a zatím vše směřuje k smysluplnému výsledku spolupráce mezi Budišovem a powiatem
Glubczyce, který je naším partnerem.
V koncertním programu se můžou návštěvníci těšit na legendárního Vladimíra Mišíka s Etc…, Mňágu a Žďorp, která letos jede neskutečně úspěšné turné, opavské Kofe-In, výbornou
polskou metalovou partičku Crystal Viper, původní skupinu
Petra Nováka George and Beatovens v čele s Karlem Kahovcem, mladou oderskou bubenickou show Crash Drums, nebo
polské Siersciuchy s desetiletou zpěvačkou Ninou Tomczak.
Pro generaci pamětníků jsou připraveny hned dvě dechovky,
jak jinak – jedna naše a jedna polská, revival Yetti On nás vrátí
k Jirkovi Schelingerovi, abychom jaksi symbolicky „uzavřeli

kruh“ mezi „starými“ a novými Letnicemi. V nočních dohrávkách skvělé Legendy se vrací a tradiční Maraton.
Nemůžu vynechat ani výbornou funk-popovou kapelu Chamber Worcester, nebo kousek srdečního folku v podání Kofe@
Vlny. Kromě všeho výše uvedeného uvidíme opět historické
motorky, ukázky tradičních řemesel a vydovádět se může každý i na nafukovacích atrakcích, nebo na elektrickém býkovi.
Co dokážou předvést řezbáři v soutěži „O Zlatou lípu“, se už
mohli návštěvníci Letnic přesvědčit v minulých letech, a jistě
i jejich letošní výkon bude excelentní.
V letošním roce byly Letnice vybrány dokonce jako partner
projektu Čistý festival společnosti Eko-kom, takže když budete správně třídit odpady, můžete třeba i získat drobnou odměnu.
Až tedy ožije areál autokempu ve dnech 21. a 22. června, nezbývá než popřát Budišovským Letnicím, aby se i letos, stejně
jako v minulých letech, staly pro všechny, kteří se chtějí na
chvíli uvolnit, pobavit nebo jen odreagovat od všedního shonu,
DVĚMA DNY POHODY.
Josef Poljak, ředitel SVČ

Soutěž o logo města
Město Budišov nad Budišovkou vyhlašuje ve spolupráci se
Střediskem volného času veřejnou soutěž na vytvoření loga
a logotypu města. Předmětem této soutěže je vytvoření grafických návrhů, které budou základem pro komplexní vizualizaci
města. Návrhy by měly být jednoduché, originální, nezaměnitelné a použitelné i samostatně. Logo a logotyp budou užívány
na propagačních materiálech, dokumentech, vizitkách, webových prezentacích a podobně.
Logo by mělo sestávat z grafického symbolu, logotyp pak bude
doplněn o text „Budišov nad Budišovkou“.
Vytvoření a zavedení loga města do praxe je potřebná věc.
O jeho významu hovoří fakt, že k zavedení jednoduchého grafického symbolu se přiklání stále více i řada menších měst.
Protiargumentem může být tvrzení, že máme znak města a ten
stačí. Použití znaku města však podléhá zákonu o obcích. Pokud
tedy chce například pořadatel kulturní akce využít znak města,
musí podat žádost, kterou schvaluje rada města. Zatímco logo
města je zájemcům při splnění určitých předem daných podmínek vizuálního stylu volně k dispozici. Znak města dnes má určitou vážnost, je užíván s rozvahou a především by měl podtrhovat důležitost oficiálních věcí, ať již jde o slavnostní nebo úřední
akty. Jeho běžné užívání znak města degraduje. Další věc, kterou
je nutné vzít v potaz, je grafická náročnost našeho znaku, která
snižuje rozsah jeho využití například na malých předmětech
nebo v černobílé verzi. Je známo, že ideální logo města posiluje

identifikaci obyvatel s městem a povzbuzuje patriotismus. Logo
by mělo být hlavním prvkem otevřeného systému komunikace
jak s občany města, tak jako komerční komunikace při propagaci města (marketing, cestovní ruch). To heraldický erb nemůže
splnit - obsahově ani prakticky.
Předmět soutěže
Předmětem soutěže je vytvoření loga pro město Budišov nad
Budišovkou skládajícího se z grafické značky (graficky zpracovaný symbol) a slovního označení „Budišov nad Budišovkou“.
Logo by mělo být originální, jedinečné, nezaměnitelné. Jeho
barevnost je předmětem návrhu.
Logo bude základem jednotného grafického stylu a prezentace
města Budišov nad Budišovkou (vizitky, hlavičkový papír, styl
písma, obálky, propagační předměty, prezentační materiály atd.).
Náležitosti návrhu
- Soutěžící předloží minimálně jeden a maximálně pět soutěžních návrhů.
- Každý soutěžní návrh bude vytištěn na bílém papíře velikosti A4 a současně bude dodán v elektronické podobě na
CD ve formátu jpg nebo pdf.
- K návrhu bude zpracován stručný výklad významu jeho jednotlivých prvků.
- Soutěžní návrhy budou přijímány v zalepených poštovních
obálkách. Na každé obálce bude čitelně uvedeno jméno
a kontakt na autora a označení „Logo Města Budišov nad Bu-
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dišovkou – NEOTVÍRAT“, a to nejpozději do 19. 7. 2013.
Hodnotící komise
Soutěžní díla posoudí a vyhodnotí komise jmenovaná vyhlašovatelem.
Hodnotící kritéria
Hodnotící komise bude návrhy posuzovat podle následujících
kritérií:
- soulad loga se zadáním,
- originalita, celková výtvarná úroveň řešení, barevnost,
- působivost řešení,
- jedinečnost soutěžní práce,
- jednoduchost a srozumitelnost,
- možnost zmenšení při zachování vizuální hodnoty,
- možnost jednoduchého připojení textu (např. datum, místo
atd.).
Vyhlášení výsledků
Vyhlašovatel na základě vyhodnocení komise vyhlásí vítěze
soutěže. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevyhlásit žádnou
z prací jako vítěznou. Rozhodnutí vyhlašovatele je konečné

a nelze se proti němu odvolat, ani je podrobit soudnímu přezkoumání. Vyhlašovatel zveřejní výsledky soutěže na svých
internetových stránkách a vítěze soutěže bude o výsledku informovat.
Náklady na vypracování návrhu
Veškeré náklady spojené s účastí uchazeče v soutěži jsou v režii soutěžícího.
Odměna
Vítězný návrh obdrží odměnu ve výši 4 000,- Kč.
Závěrečná ustanovení
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu tuto soutěž odvolat nebo zrušit. Zaslané návrhy se autorům vracejí
pouze na základě jejich vyžádání.
Adresa pro komunikaci a zaslání návrhů:
Město Budišov nad Budišovkou
Ing. Patrik Schramm, místostarosta
Partyzánská 229, 747 87 Budišov nad Budišovkou
e-mail: p.schramm.mu@budisovnb.cz
p
@
Bc. Josef Poljak, ředitel SVČ

Malované městečko
Když jsme na jaře vyhlašovali výtvarnou soutěž Malované
městečko, ani ve snu nás nenapadlo, že se nám sejde přes 70
obrázků. To je samozřejmě moc dobře. Je vidět, že děti kreslení a malování baví a hlavně dokážou trávit svůj volný čas
i jinak než počítačem nebo televizí. Jsme taky velmi rádi, že se
zapojila i mateřská škola, a pro nejmenší malíře jsme vytvořili
další kategorii. O to horší a složitější byla práce poroty, která
měla nelehký úkol - vybrat a ohodnotit ty nejlepší. Přesto se
nám to podařilo a zde jsou výsledky:
Předškoláci: 1. místo – Vu Thuy Van, 2. místo – Barunka
Chrástecká, 3. místo – Eliška Černá
1.- 3. třída: 1. místo – Kamila Ratajová, 2. místo – Dalibor
Huťa, 3. místo – Adélka Vymětalíková

Kategorie do 12 let: 1. místo – Vendula Suffnerová, 2. místo –
Vendula Poljaková, 3. místo – Miluška Hanslíková
Je trošku škoda, že se nezúčastnilo víc výtvarníků starších,
přesto obdržely zvláštní Cenu poroty Dominika Schrammová
a Adéla Matýsková.
V kategorii dospělých nás velmi potěšily úžasné lepty na skle
s tematikou Budišova od paní Marcely Vlčkové.
Všechny vítězné, ale i ostatní práce, které třeba zrovna nebyly oceněny, plánujeme vystavit, ještě zvažujeme jakou formou
a kde, takže je budou moci vidět všichni zájemci a včas na
výstavku upozorníme. Všem malířům moc děkujeme a přejeme jim, ať jim chuť do malování vydrží, plánujeme totiž další
soutěž v podzimních měsících. Bc. Josef Poljak, ředitel SVČ

Budišovský kapřík - jaro 2013
Celkem dvanáct mladých rybářů a nerybářů se sešlo v sobotu
4. 5. 2013 v 8.00 hod. na budišovském rybníku. Soutěžilo se
v lovení na plavanou o největší úlovky a největší počet ulovených ryb v časovém úseku dvou hodin.
Hodnotné ceny za nejlepší výsledky si odnesli:
Největší úlovek:
1. místo
ADAM Poljak (kapr 30 cm)
Nejvíce ulovených ryb:

1. místo
Karel Demel ml. (32 ks)
2. místo
Dervan Tryščuk (11 ks)
3. místo
Tadeáš Čupák
(10 ks )
Soutěžní klání přišli podpořit i členové vedení MO ČRS Vítkov. Všichni účastníci obdrželi pamětní logo soutěže, odměnu
a občerstvení. Dopoledne se vydařilo a doufáme, že na podzim bude úlovků ještě více. Děkujeme za sponzorské dary MO
ČRS a SVČ Budišov. Petrův zdar!!!
Tošovská Marie

Flora Olomouc
Tradičně jako v minulých letech i letos se SVČ Budišov n/B.
a Svaz zahrádkářů rozhodli uspořádat zájezd na nejznámější
květinovou výstavu Flora Olomouc. Téměř letní dubnové počasí
nám přálo, a proto jsme si mohli za příjemného počasí prohlédnout nejen krásnou výstavu s nepřeberným množstvím různých
druhů trvalek, dřevin…, ale také potřeby pro zahrádkáře.
Vždy zajímavé jsou také speciální výstavy zaměřené na určité
téma, a pokud alespoň trochu touží návštěvník uniknout shonu výstavy, doporučuje se návštěva tropického i subtropického
skleníku.
Letos jsme se rozhodli navštívit i centrum města Olomouc,
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které se nachází nedaleko samotného výstaviště Flora. Horní
i Dolní náměstí patři mezi jedny z nejzajímavějších u nás. Nachází se zde i památka zapsaná na seznam UNESCO – Sloup
Nejsvětější Trojice.

Myslím si, že to bylo pro všechny účastníky pěkně strávené
sobotní odpoledne. Všem účastníkům a zahrádkářům děkuji za
účast a těším se na příště.
Marie Talíková DiS., SVČ Budišov n. B.

ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ A SPORT

V Domově Letokruhy se nenudíme
Letošní zima byla opravdu dlouhá, přesto jsme našim uživatelům
nabídli mnoho zajímavých činností a nových akcí, které jim zpříjemnily volné chvíle. Ty pro ně připravili nejen zaměstnanci, ale
také děti, dobrovolníci a organizace našeho města.
Pro zajímavost se pokusíme přiblížit činnosti, které jsou náplní
všedních dnů našich seniorů v domově a akce, které proběhly
jak u nás v domově, nebo se jich naši uživatelé zúčastnili jinde.
Uživatelé mají možnost se pravidelně (4x týdně) účastnit aktivizačních skupinových programů, jejichž náplní je trénování
paměti, protahovací cvičení, soutěže, zpěv, čtení knih a časopisů
nebo jen povídání o aktuálních tématech. Individuální programy organizujeme v odpoledních hodinách. Ty jsou zaměřeny na
společenské hry a aktivity k procvičení jemné motoriky. Jednou
týdně pořádáme „Čaj o třetí“. Při čaji a kávě poslouchají uživatelé šlágry svého mládí ve stylově zařízené hudební místnosti.
V rámci canisterapie nás navštěvují trénovaní pejsci. Mezi velice
oblíbený způsob aktivizace našich uživatelů patří loupání cibule,
kterým se zapojují do každodenního života v domově.
V rámci spolupráce s dobrovolníky již druhým rokem doprovází
pan Miroslav Kohoutek členy našeho pěveckého sboru Domova
Letokruhy na klávesy. Členové sboru si nejen rádi zazpívají, ale
také připravují vystoupení na naše tradiční akce.
Letos poprvé jsme milovníkům kuchtění a vaření nabídli program
zaměřený pro mlsné jazýčky. Při těchto činnostech jsme uživatelům nápomocni a společně připravujeme pochoutky a speciality dle jejich receptů, palačinky, bramborové placky, škubánky
a jiné. Během společného ochutnávání a hodnocení zhotovených
pokrmů si uživatelé zavzpomínají na období, kdy tyto pokrmy
připravovali svým dětem, nebo je mlsali od svých maminek.
Děti ze Základní školy v Budišově n/B. zpříjemnily oslavu MDŽ

svým
ý programem lidových
lid ý h písní.
í í Jako
J k kkaždý
ždý rokk i letos
l t jsme
j
sii
zatančili na plese babiček a dědečků. Bohatá tombola, výtečné
občerstvení a příjemná zábava přispěla k plné spokojenosti našich uživatelů.
Za okny se pomalu blížilo jaro, v našem domově se uživatelé
a zaměstnanci postarali o to, abychom svátky jara – Velikonoce –
přivítali, jak se patří! Bývalí nadšení zahrádkáři zaseli osení, ženy
– naše uživatelky napekly beránky a ostatní vyzdobili domov.
Našli se i zruční uživatelé, kteří se zapojili do výroby velikonočních ozdob na prodejní velikonoční jarmark v kulturním domě.
Velkou radost našim uživatelům přichystaly děti z Dětského
domova v Budišově nad Bud. Připravily velikonoční přáníčka,
dárečky a občerstvení, při kterém společně strávili velikonoční
odpoledne.
Důležitou součástí života je také zábava. Družstvo čtyř uživatelů
se pod vedením zaměstnanců utkalo s uživateli z jiných domovů
v Domově Vítkov při turnaji v „Člověče nezlob se“. V kategorii
družstev vybojovali krásné 1. místo. Ani letos nás nezapomněly
v předvečer 1. máje navštívit čarodějnice pod vedením paní Heleny Malušové a pobavily nás svými čarodějnými kousky. A opět
musíme pochválit naše uživatele – zahrádkáře. Společně se zaměstnanci osadili truhlíky a květinové mísy. Celé léto nám budou
zdobit zahradu a altány.
Všechny činnosti a uskutečněné akce přispívají ke spokojenosti
našich uživatelů. Těšíme se na další zajímavé akce, z nichž ta nejbližší se uskuteční 25. 5. 2013. Připravujeme setkání rodinných
příslušníků našich uživatelů se zaměstnanci, kdy tématem bude
biografie uživatele a její přínos pro zkvalitnění péče.
Jsme rádi, že naše úsilí je podpořeno pomocí spolupracujících
osob a organizací našeho města. Pracovníci Domova Letokruhy

Informace a poděkování z chráněného bydlení
Milí spoluobčané,
na jaře tohoto roku jsme se již stačili zúčastnit četných akcí, ale
sami jsme také zorganizovali spoustu volnočasových aktivit
pro naše klienty. Tři akce jsme organizovali nebo se zúčastnili
společně s členy Svazu tělesně postižených a sdružení Za Bu-

dišov!. Budišovské čarodějnice k nám přiletěly do chráněného
bydlení 29. dubna. Grilováním buřtů a zpěvem jsme je získali
k další plodné spolupráci. Ale i na zájezdě do Kroměříže na
Florii dne 8. května a časově dobře připravené besedě o staviteli Čermákovi dne 15. května 2013 se naši klienti ukázali jako
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vděční, ukáznění a zainteresovaní pozorovatelé.
Tyto společné akce mají pro naše klienty hlubší význam, než
si my ostatní dokážeme představit. Účast na akcích společně
s ostatními obyvateli města je pro ně nenahraditelným zážitkem. Získávají pocit, že jsou součástí této komunity, když je
obyvatelé přijímají mezi sebe takové, jací jsou, se svými přednostmi a nedostatky. Váží si jejich přístupu a rovného zacházení. Váží si především i toho, že je respektují jako osobnost
a dokáží se s nimi bavit v uvolněném rozhovoru, a přitom ani
oni nešetří jemným humorem. Spolupráce a především blízkost nehandicapovaných lidí je dokáže pozitivně nabít na dlouhou dobu, protože jim potvrzuje, že i oni jsou výjimeční.
Dovolte, abychom využili příležitosti a tímto článkem poděkovali našim sponzorům: paní Rotreklové, paní Grygarové
a panu Grygarovi za jejich dary, které poskytli na slet čarodějnic. Mají nemalý podíl na tom, že se akce vydařila a že našim klientům utíká čas v takový den, který je plný akce a děje,
rychleji než obvykle.
Další dík patří Budišovskému SVČ, členům STP a sdružení Za

Budišov! jako organizátorům mnoha zajímavých činností. Náš
dík patří všem obyvatelům dobré vůle našeho města za jejich
rovné zacházení s našimi klienty.
A v neposlední řadě bychom chtěli vyjádřit i samotným našim
pěti klientům dík a obdiv za to, že se podíleli na jarním úklidu
jedné z městské části Budišova. Dokázali tím, že se sami považují za součást města. Z poctivě odvedené činnosti měli sami
obrovskou radost. Všech pět klientů chce touto cestou vyjádřit
svůj dík panu Duškovi, který jim důvěřoval a umožnil jim, aby
ukázali, co v nich je. Každá činnost vykonaná společně s ostatními nehandicapovanými lidmi má svůj podíl na seberealizaci
handicapovaného člověka. Je to opravdový krok k naplnění
myšlenky, že společně se to lépe táhne.
Na další spolupráci s Vámi, obyvateli města, dobrovolníky
z řad studentů, důchodců, žen na mateřské dovolené, prostě
se všemi, kteří s námi ještě nespolupracujete, ale cítíte se osloveni, se těší klienti a pracovníci chráněného bydlení na ulici
ČSA. Pomáhejme si vyplnit volný čas smysluplnými činnostmi. Přijďte k nám i Vy, stojí to za to. Mgr. Elvira Hansliková

Budišovské
B
diš ké ččarodějnice
děj i v akci
k i v CHBB ddne 29
29.04.2013
04 2013

Fotbal bez hranic – žijeme sportem
V měsíci srpnu se uskuteční fotbalové soustředění s názvem
„FOTBAL BEZ HRANIC - ŽIJEME SPORTEM“. Je to společná česko-polská akce spolufinancovaná z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika
2007–2013. Jde o fotbalové soustředění, které je určeno pro
cílovou skupinu 20 fotbalových dorostenců (věk 14-18 let) TJ
Spartak Budišov nad Budišovkou a 20 fotbalových dorostenců
(juniórow věk 14-18 let) klubu GLKS Kietrz. Dále se projektu
zúčastní také 3 dobrovolní fotbaloví trenéři z každé země.
Hlavním cílem tohoto projektu je navázat na předchozí společné akce mezi městem a powiatem, dále
rozvíjet přeshraniční spolupráci i na poli sportovním mezi fotbalovými kluby na obou stranách ve všech věkových kategoriích.
Tento projekt umožní mládeži i dospělým poznat zvyky, řeč
svého souseda, jejich země. Dalším důležitým cílem projektu
je využití společného týdenního pobytu nejen ke zlepšení fyzické kondice a fotbalových dovedností, ale také vznik nových
přátelství a upevnění sociálních vazeb mezi mládeží.
Dalším cílem je také předání zkušeností v oblasti trénování a tréninkových metod výuky fotbalu mládeže v CZ a PL.
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Předpokládáme, že tento projekt přispěje ke stmelení kolektivu, k větší samostatnosti mládeže a také ke zlepšení disciplíny,
která je pro fotbal velice důležitá.
Fotbalové soustředění dorostenců je naplánováno v termínu od
4. do 9. srpna 2013 ve Smilovicích, které leží na samotném
úpatí Beskyd. Ubytování a stravování bude zajištěno v místním
školícím zařízení KARMEL (www.karmel.estranky.cz) a další
sportovní aktivity budou probíhat ve Sportcentru ve Smilovicích (www.sportcentrum –smilovice.cz). Mladí fotbalisté zde
budou mít k dispozici kvalitní zázemí pro fotbalové soustředění i volnočasové aktivity: 2 travnatá hřiště, víceúčelové hřiště,
tenisové kurty, sportovní halu a bowling. Pro potřeby tohoto
projektu bude zakoupeno 40 fotbalových míčů, 4 sady rozlišovacích dresů, tréninkové soupravy, trička a bidony pro všechny
účastníky soustředění. Celkové výdaje činí 270 000,- Kč, výše
dotace je 85%.
Poděkování patří vedení města a hlavně místostarostovi města
Ing. Patriku Schrammovi, který je spoluautorem a garantem
tohoto projektu.
Němeček Radim, koordinátor projektu
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Čarodějnický rej
V úterý 30. dubna se opět po roce slétly na náměstí v Budišově
nad Budišovkou malé i velké čarodějnice. Všichni jsme byli
příjemně překvapeni nejen počtem, ale hlavně krásou masek.
Při vstupní registraci u Vrchní čarodějnice obdržely děti soutěžní lístky a zároveň byly také vyznamenány Řádem čarodějnice/čaroděje I. kategorie. Po společném přivítání jsme se
všichni vydali na škvárové hřiště, kde děti začaly plnit nejrůznější úkoly, které měly prověřit jejich čarodějnickou obratnost,
šikovnost i smysl pro humor. Nejen pro děti, ale i pro ostatní
návštěvníky bylo připraveno bohaté občerstvení. Počasí nám
po celé odpoledne přálo, a tak když se blížil čarovný večer,
přesunuli jsme se k upálení čarodějnice na hranici. Díky odbornému dohledu našich dobrovolných hasičů byl i tento nezbytný úkol šťastně za námi. Se soumrakem přišel čas loučení,
a tak čarodějnice a čarodějové nasedli na svá košťata a vydali
se ke svým domovům.
Obrovské díky patří nejen členům KRPŠ a ostatním dobrovolníkům, kteří pomáhali s přípravou této akce, ale také dobrovolným hasičům, Bílčické pekárně, TJ Spartak, SLTS a v ne-

poslední řadě také rodičům dětí za jejich úsilí při vytváření
masek. Díky všem nadšencům jsme mohli prožít krásný den
plný zážitků. Věřím, že se můžeme těšit i na další pokračování
této hezké tradice.
Za KRPŠ Alena Týnová

Den dětí ve škole
Již to můžeme nazývat tradicí. Třetí rok za sebou zástupci KRPŠ rozdávali dětem ze základní
školy sladký dárek k jejich velkému dni. Samozřejmě měli největší radost ti nejmenší, kteří ještě nevěděli, že se pro ně něco takového chystá.
Chtěla bych tímto poděkovat paní Kamile Kohoutkové za vstřícnost a sponzorský dar pro
naše školáky. Díky patří současně všem vyučujícím za jejich milý přístup, a také zato, že zvolnili své hodiny a my jsme mohli sladkosti dětem
předat.
Za KRPŠ Andrea Pončíková

30 let motokrosu na Liščí kotlině
Silesian CUP - Budišov nad Budišovkou 4. 5. 2013
U této významné události uspořádali pořadatelé místního AMK
v sobotu 4. 5. 2013 motokrosový závod „Silesian Cup 2013“.
Tento byl také odstartován jako 8. ročník Memoriálu Josefa Kozáka. Na startu se sjela celá plejáda jezdců z Moravy, ale také motokrosaři z Polska a Slovenska. Výborně připravená trať týmem Zdeňka
Foltýna a jeho technikou,
Víťou Pražákem mladším a starším, Dankem
Holasem a všemi kluky
pod vedením Víti Hanslika, kteří vyhrabali celou
trať a vyházeli kameny.
Trať byla opravdu připravena super. Vše začalo
dopoledním tréninkem
všech kubatur. Hlavní
závod byl odstartován
tou nejmenší kubaturou

a deset závodníků svádělo boje do posledního kola a odmávnutí
cíle. V MX 65 zvítězil Erik Švidra v obou rozjížďkách a odnesl
si pohár za 1. místo. Aleš Pražák skončil na pěkném 2. místě,
ze kterého měl obrovskou radost. Ve třídě MX Junior a Open jela špice Moravy.
Tady sváděl hezký souboj Zdenek Foltýn
a většinu závodu byl na špici. Celkové 4.
místo v silné konkurenci je úspěchem pro
domácího jezdce.
Diváci viděli pěkné souboje a to bylo tou
nejlepší odměnou všem za přípravu závodu.
Kompletní výsledky najdete na www.dirtbikes.cz
AZ pneu Endurošťáci 2013 12. 5. 2013
Enduro na blátě, tak se dá nazvat 123. minutový závod na trati v Liščí kotlině. Do 5 kategorií se prezentovali jezdci ráno
při přejímce strojů. Domácí barvy hájili M. Grygar, M. Panák,
J. Hudeček a J. Muller. Na podmáčené trati, která se v průběhu
závodu několikrát měnila, si sáhli všichni na dno svých sil. Do
cíle však dojížděli spokojeni. Při slavnostním vyhlášení bylo
rozdáno 25 pohárů. Kluci odjížděli špinaví, unavení, ale šťast-
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ní. Tady se patří poděkovat zase klukům za přípravu
tratě a organizaci vlastního závodu. Celý den na dešti nebylo co závidět.
Jarní report AMK Budišov nad Budišovkou
Mezinárodní Mistrovství ČR juniorů
Loket nad Ohří
6. 4. 2013
Krásná Lípa zasněžená, a tak byl 1. republikový závod AČR
přeložen na světovou trať do Lokte nad Ohří. V pátek před
polednem jsme odstartovali směr Praha a dál na Karlovy Vary.
Prezentovalo se 150 jezdců včetně celé špičky reprezentantů.
V MX 65 nastoupilo 27 jezdců v sobotu ráno na seznamovací
trénink a už od samého začátku bylo vidět, kdo na této trati má
natrénováno. V kvalifikaci Erik 10. místo. Ve 14. hodin ale již
naostro. Erik opět 10. a ve druhé jízdě si polepšil a skončil na
místě 8. Tak také skončil celkově. Nebýt drobných chyb mohlo
to být o nějaké místečko lepší.
Kompletní výsledky najdete na stránkách www.motolevel.cz
nebo www.mx-online.cz
W4 MX Rakousko – Pulkau 14. 4. 2013
Dvoudenní trénink zakončený závodem v Rakouském městečku Pulkau. Na pěkné rychlé trati obsadil Erik 4. místo.
Přebor Moravy – Přerov 21. 4. 2013
První závod SMS přivítal jezdce na známé trati v Přerově. Ta je
známá skoky do prázdna a také velmi rychlá. Ve třídě MX 65
ccm absolvoval Erik Švidra dopolední kvalifikaci bez problémů.
Po obědě byly odstartovány postupně všechny kubatury. V MX
65 společně s MX 85 se postavilo na start 27 jezdců. Erik obsadil 3. místo. Trať se postupně zhoršovala a vše začalo znovu druhou rundou. Po lehkém pádu, když jezdec před ním upadl a Erik
nedobrzdil, obsadil místo 9. Celkově tak skončil na 5. místě.
Přebor Moravy – Šternberk 28. 4. 2013
Chladné počasí po pátečním sluníčku a už v sobotu navečer
první jezdci na šternberské trati. V neděli ráno se prezentovalo
154 závodníků v 11 kubaturách.
Erik obsadil celkové 2. místo za brněnským Martinem Prokopem a Víťa Pražák ml. ve své třídě OPEN pěkné 11. místo.
Inter mezinárodní Mistrovství ČR Ledeč n/S. 5. 5. 2013
Ledečské závodiště vítalo jezdce zubatým sluníčkem po třídenním dešti. Přesto bylo vše připraveno na jedničku. Již v sobotu večer bylo depo plné a po přejímce strojů se Erik těšil na
neděli. Celkem se prezentovalo 110 jezdců a z toho 15 MX 65.
Velkým tahákem byla účast Francouzů Maillarda a Sulivana,
dále pak špičky CZ Neugebauer, Čepelák, Žerava, Kadleček,
Sukup, Krč, Podmol a další. V noci začalo znovu hodně pršet, a tak bylo ráno rozhodování, zda kluci vůbec pojedou.

Nakonec se nejela kvalda, ale 2. zaváděcí kola před
jízdou. Sluníčko se začalo ukazovat a trať celkem
rychle vysychala. Při zahájení se představila také
stará garda v čele s Churavým, Halmem, Faltou
a Bavorovským. Ve 13. hod. šli kluci na start. Hluboké koleje jim však daly pořádně zabrat hned v zaváděcích kolech. Erik předvedl pěknou jízdu a obsadil 3. místo za Krausem a Duškem. Druhá runda byla odstartována v 15.30 hod. Erik po pádu obsadil 5. místo. Po dojetí
kluků se zatáhlo a začalo opět pršet. Druhé jízdy velkých byly
tak po polovině ukončeny. Vyhlášení bylo za deště, ale ceny
předávali veteráni a společné foto s Faltou stálo za to. Celkově
Erik na 5. místě. Všichni byly pod dozorem také Libora Podmola a Honzy Brabce. Z depa nás postupně vytahoval traktor
a za vydatného deště jsme se vydali domů.
Kompletní výsledky najdete na stránkách www.motolevel.cz
nebo www.mx-online.cz
Mezinárodní Mistrovství ČR juniorů Přerov 8. 5. 2013
Přerovská rokle přivítala ve sváteční den na 150 závodníků
včetně zahraničních na druhém mistrovství ČR juniorů. V MX
65 na startu 27 jezdců. Erik se dopoledne kvalifikoval na 9.
místě. První odpolední rundu ale nedojel. 2 kola před cílem vypověděla poslušnost motorka, a tak byl bez bodů na 25. místě.
Ve druhé skončil 9. a celkem obsadil 15. místo. Byla to smůla,
body budou chybět.
Mezinárodní Mistrovství Slovenska
a Maďarska juniorů Kbelce 12. 5. 2013
Kousek od Komárna na Slovensku se jelo mezinárodní mistrovství juniorů. Krásný přírodní areál přivítal juniorské kategorie na členité rychlé motokrosové trati. Už od kvalifikace
bylo jasné, že Maďaři a Slováci budou vpředu. 4. a 5. místo
Erika stačilo jen na celkové 5. místo za Maďary a Slovákem. Ti
ale jezdí mistrovství Evropy a na trati ve Gbelcích jsou doma.
Silesian CUP - Životice u N. Jičína 18. 5. 2013
Na dalším závodě poháru nás reprezentovali v MX 65 Aleš
Pražák a v MX Junior Zdeněk Foltýn. Zdeněk zopakoval svůj
výborný výkon a skončil celkově na 2. místě. Aleš v první rundě po pěkném výkonu skončil také na 2. místě. Druhou jízdu
však dokončil na porouchané motorce, ale dojel, a tak si udržel
celkové 2. místo na bedně. Blahopřejeme.
Budišovští veteráni v akci
Také veteráni se zúčastnili historického závodu motocyklů
a automobilů. Startovalo se na zámku v Hradci nad Moravicí.
Okružní jízda pánů veteránů se vší parádou se jela přes krásy
našeho okresu - Raduň, Litultovice a Melč. Celé startovní pole
čítalo 150 jezdců a bylo co obdivovat. Do cíle zpět dojeli všichni
včetně našich Lojzi Karáska a Víti Pražáka st. Akce se vydařila
a kluci se těší na další výjezdy.
Milan Švidra za AMK

21. výšlap k Panně Marii ve Skále u Klokočůvku“
V sobotu 4. 5. 2013 uspořádala MO KDU – ČSL v Budišově
nad Budišovkou již 21. ročník turistické akce „Pochod údolím Budišovky a Odry k Panně Marii ve Skále v Klokočůvku“. I když se pořadatelé obávali nižší návštěvnosti v důsledku
špatného počasí, nakonec se na tradiční pěknou akci sešlo dost
nadšenců, kteří se pravidelně této akce zúčastňují.
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Za pochmurného deštivého počasí vyrazilo z náměstí Republiky 55 účastníků, z toho 22 cykloturistů a 33 turistů. Na startu
byla všem dětem předána sladkost a všichni účastníci dostali
lístky do tomboly, která se losuje vždy po skončení pochodu.
V cíli byl předán nejmenším dětem balíček sladkostí a upomínkový předmět od sponzorů. Každý účastník v cíli dostal
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stvení, opékání párků a odpočinek hlavně pro nejmenší turisty.
Do cíle pochodu dorazili všichni účastníci ve zdraví a v dobré
náladě. Nejmladším účastníkem pochodu byl Alexej Šrámek
ze Svatoňovic, nejstarším účastníkem pan Drahomír Kocourek
z Budišova nad Budišovkou a nejvzdálenějším účastníkem pochodu byla rodina Kitzbergerova z Hranic na Moravě.
Jen pro připomenutí: u zrodu této akce stál v roce 1992 pan
Václav Hohn st. z Budišova nad Budišovkou, který tuto akci
zorganizoval. První výšlap vedl z Budišova n. B. na velkou
hráz přehrady Kružberk, „Velké sedlo“ a zpět. Prvního ročníku
se zúčastnilo 12 nadšených turistů.
Pořadatelé děkují všem sponzorům, kteří se podíleli na této tradiční turistické krásné akci pro děti a dospělé, kteří se kochali krásnou jarní přírodou. Všichni se těší na 22. ročník v roce
2014. Poděkování patří těmto sponzorům: Uzenářství a řeznic-

tví Gebauer - Otice, Technické služby města Vítkov, Základní
organizace OS KOVO Linaset, a. s., ZŠ Jedovnice, SPŠ Jedovnice, K+K General Corporation Budišov nad Budišovkou,
ČKD Blansko Engineering, a.s.
Pavel Bačkovský st.

Co se taky děje…
Před nedávnem uzavřely tři neziskové organizace našeho města smlouvu o vzájemné spolupráci – Svaz tělesně postižených,
Klub důchodců a občanské sdružení Za Budišov!. Hlavním
bodem této smlouvy je především spolupráce při pořádání kulturně společenských, vzdělávacích a sportovních aktivit, dále
pak jednotný a společný postup při získávání dotací v příštích
obdobích, které by měly zkvalitnit a rozšířit nabídku volnočasových aktivit seniorů našeho města.
Položili jsme několik otázek iniciátorce této smlouvy, paní Heleně Malušové.
Co Vás vlastně přivedlo k nápadu spojit smlouvou uvedená
společenská sdružení?
Bylo to několik aspektů, které mne dovedly k projednání
smlouvy s jednotlivými subjekty a k samotnému jejímu podpisu. Jednak jsem byla dlouholetou členkou výboru Svazu tělesně postižených a pomáhala jsem svazu vytvářet a pořádat

ů é kulturně
k l
ě společenské
l č ké aktivity,
k i i byla
b l jjsem spolu
l s bý
l
různé
bývalou
kolegyní paní Okálkovou u zrodu Klubu důchodců a nedávno
jsem vstoupila do nově vzniklého občanského sdružení. Hlavním impulsem však bylo setkání s několika členkami právě
z Klubu důchodců, které oslovily mne a několik mých přátel,
zda bychom se nechtěly stát jeho členy a „omladit“ tak členskou základnu. Protože je mi známo, že každá tato organizace
má ve svém programu velmi podobné plány, tak jsem všem
navrhla, zda by nebylo prospěšné spojit své síly a pořádat nebo
vytvářet nové aktivity společně. A takto vlastně vznikla uvedená smlouva.
Jistě již máte představu o nabídce akcí pro seniory našeho
města.
Přestože od podpisu smlouvy uběhla pouze krátká doba, několik
akcí již máme za sebou a některé nás ještě do konce roku čekají.
Ucelený plán společných činností však budeme konkrétněji se-
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stavovat až pro příští rok. Vždy záleží na nápadu a schopnosti
jej realizovat. Nikoliv nepodstatnou záležitostí je také financování. Proto je důležitým bodem ve smlouvě společně se ucházet
o finanční krytí některých aktivit v dotačních řízeních. Mnoho
již dnes zamýšlených akcí nebude určeno pouze pro seniory,
ale i pro širokou budišovskou veřejnost. Vždyť přece v každé
organizaci je mnoho členů, kteří by rádi předali své zkušenosti
a dovednosti těm mladším, mnohé by jistě nadchli pro své koníčky a zájmy. Již dnes mám v hlavě takový nápad seznámit budišovské seniory s aktivitami, nebo spíše s aktivním „stářím“.
Nechci se příliš o tomto záměru rozepisovat, neboť právě s ním
se chceme ucházet o podporu v dotačním řízení a navíc jsem se
s podobným záměrem ještě nesetkala.
Jedny z prvních společných záležitostí byly dvě návštěvy. 29.
dubna jsme navštívili Chráněné bydlení, kde jsme se spolu
s klienty sešli na zahradní party u příležitosti „čarodějnických
rejů“. Byli jsme pozváni na grilování a při této příležitosti
jsme jeho obyvatelům na oplátku připravili čarodějnický nápoj
a přečetli několik pověstí, které se týkají čarodějnic na Budišovsku. Stejnou návštěvu jsme zopakovali v Domově Letokruhy, kde byl každý z klientů navíc obdarován sladkostí.
Společnou akcí byl i zájezd na prodejní výstavu Floria, která
se konala v novém výstavišti v Kroměříži. Na jeho organizaci
se podílelo občanské sdružení se Svazem tělesně postižených
a jistě si všech 45 zúčastněných odváželo z výstaviště nejen
dobrý dojem, ale i mnoho zahrádkářských výpěstků, kterými
obohatí své zahrady a zahrádky.
Další akcí byla beseda věnovaná 110. výročí narození ing. dr.
Jana Čermáka, která se uskutečnila v téměř zaplněné restauraci
Myslivna 15. května. S životními etapami tohoto významného vodohospodáře seznámil zúčastněné pan Petr Andrle a do
besedy se také zapojili ti, kteří byli na výstavbě Kružberské
přehrady přímo účastni.
Zde bych si dovolila nabídnout všem zájemcům slíbený kontakt na prodejce představené knihy, která je věnována právě
životu a práci Jana Čermáka – jde o knihkupectví www.kosmas.cz, nebo si ji můžete objednat na adrese KOSMAS s. r.
o., Lublaňská 693/34, 120 00 Praha 2. Kniha vyšla v nakladatelství Grada v edici Technická elita národa a autor Milan Švihálek ji nazval „Stavitel přehrad – putování legendárního moravského vodohospodáře Jana Čermáka 20. stoletím“. A ještě
jedna nabídka – DVD z besedy si mohou zájemci vyzvednout
přímo u mne, na Komenského 431, nebo si je objednat na tel.
č. 731 868 371.
Co zajímavého připravujete na druhou polovinu roku?
V červnu nás čeká účast na prodlužování Cesty česko-ně-

meckého porozumění. Budeme společně připravovat občerstvení pro hosty. Náš nápad upéct domácí chleba a nabízet jej
s domácím sádlem se škvarky a zapíjet cikorkou – tedy české
pohoštění ovšem v krojích připomínající německý dirndl byl
pořadateli přijat s nadšením.
Na podzim bychom chtěli uspořádat podobnou akci, jakou
byla nedávná „řízkománie“, ale tentokrát to bude něco na sladké vlně, takže bude určena všem věkovým skupinám s mlsným
jazýčkem.
Již dnes naplňujeme programově připravovanou LADY Party,
což bude pravidelné setkávání žen, jehož náplní budou ruční práce, šití, výtvarné techniky a např. i kurzy a přednášky.
Tato setkání nebudou určena pouze seniorkám, ale budou i pro
mladší generace žen, kterým právě seniorky mohou předat
mnoho zkušeností z uvedených aktivit, a mnohé ruční práce
a techniky tak neupadnou v zapomnění. Nebudou chybět ani
výlety do okolí, nebo zájezdy do zajímavých míst Moravy. Pokud se bude v našem městě konat vánoční trh, tak se jej chceme také účastnit svými výrobky.
Nyní bych Vám chtěla položit zcela osobní otázku, když dovolíte.
Dovolím.
Váš věk ještě tomu seniorskému příliš neodpovídá, tak proč
zájem tímto směrem?
To máte trochu pravdu, ale „čas běží jako splašený“ a než se
otočíme, je vše v nenávratnu. Nikdo z nás nemládne, ale důležitá je chuť něco dělat. Je těžké, když celý život pracujete pro
druhé a najednou zůstanete sedět se založenýma rukama. To
vydržíte chvíli a pak začnete svému okolí jít strašně na nervy.
Mám velké štěstí, že je kolem mne bezva parta stejně naladěných a ochotných lidí, a je v tom tak trochu i kus vlastní
vypočítavosti. Abych to vysvětlila, když už něco zajistíte, tak
se musíte obléci, a jak já říkám, „vypadnout mezi lidi“ a být
mezi prvními – vždyť jste si to vymyslela. Nejspokojenější je
poslední dva roky můj muž – navařeno, uklizeno, vypráno. Ale
někdy z něj vypadne, že by mne nejraději zabil, že jsou některé
chvíle se mnou k nevydržení. A protože se chci toho pravého
seniorského věku dožít v poklidu, tak mu raději jdu z očí něco
podnikat. To ještě neví, že se vbrzku budeme opravdu jen míjet, neboť jsem dostala nabídku na veřejné čtení a připravuji
lehčí výtvarné práce pro klienty z Chráněného bydlení. Ovšem
nejdůležitější ze všeho je zůstat alespoň poměrně zdravý. Doufám, že i to moje zdraví nedojde ještě větší újmy a že všeho
toho, co jsme společně naplánovali, budu moci být též účastna.
Díky za rozhovor a zajímavé informace pro naše občany.
Natálie Jaššová

Ještě zimní fotky…
Zima už naštěstí skončila, ale za podívání určitě stojí fotky, kde si spolu
hrají příslušníci tzv. bojových plemen,
možná si někdo myslí, že jeden z nich
zaplatil hru životem… Ve většině lidí
stále přetrvává myšlenka, že pes určité
rasy je nebezpečný. Není to pravda, povaha psa je geneticky daná, což je také
třeba vzít v úvahu, ale poslední tečku
dělá vždycky majitel. A ten má často
hodně zkreslenou představu o výchově
psa. Už při jeho pořízení by si měl každý uvědomit, na co si čtyřnožce bere,
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co potřebuje, kde ho bude chovat, kolik
času mu hodlá věnovat. Pak se stane, že
počáteční nadšení z pořízení štěňátka
vyprchá a pes se stane obtížným. Přijdou mi směšné i takové módní záležitosti, kdy i psí plemena „frčí“ a člověk
si pořídí „in“ zvířátko a v mnoha případech to končí špatně. Pes je pak ten
poslední nešťastník, na kterém se podepsal člověk. V tomto případě si pořiďte raději psa plyšového. Někdo může
považovat zvíře s tzv. rodokmenem za
snobské, ale chcete-li se spolehnout na
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povahu, která je výběrem daná, a případně předejít různým degeneracím, je to nejlepší volba. Ale pořád je mezi námi více
kříženců a chci tím říct, že byste se při výběru psa měli zajímat
o to, co si po svých předcích do sebe přenese. Někteří utíkají,
někteří štěkají, někteří hlídají, ale žádný z nich se nenarodí,
stejně jako děti, se zakódovanou nenávistí!
Rozepsala jsem se víc, než jsem chtěla, ale lidi, prosím, než
si vezmete domů psa, uvažujte. Těch chudáčků v malých
ohrádkách a na řetězech je kolem hodně a určitě je jich i vám

líto. Pes nechce jen nakrmit a ustlat, velkou neplechu udělá
i z nudy. A klobouk dolů před všemi, kteří se o své chlupáče
řádně starají, věřte, že vás za to milují…
A na závěr něco optimistického: začátkem července chystáme
na cvičáku několikadenní soustředění a pokud bude zájem,
jsme ochotni předvést ukázku výcviku psů. Mám na mysli takovou trochu „metodiku“, jak na to. Termín uveřejníme. A držte nám palce, máme před sebou pár závodů.
Mgr. Lenka Galová

Bál babiček a dědečků
Jedním z posledních plesů letošní sezóny byl již tradiční Ples
babiček i dědečků „pod taktovkou“ místního Svazu tělesně postižených, který se konal 16. března ve velkém sále kulturního
domu.
K tanci i poslechu hrála výborná hudba Allegro manželů Hesových z Jívové, kteří se se svou hudební produkcí stali již téměř nedílnou součástí této každoroční společenské události. A také jako
mnoho let nazpět, tak i letos připravily členky sdružení bohaté
občerstvení a domácí zákusky, které všem přítomným chutnaly.

Bohužel pro vysokou nemocnost dětí nevystoupily mažoretky z MŠ, a tak se předtančení ujala děvčata ze základní školy
a přítomným se představila temperamentní zumbou.
Velký dík patří také všem sponzorům, kteří svými dary přispěli
do tomboly. Pořadatelská organizace si toho velmi váží, stejně
jako pomoci Marie Talíkové a Aleny Morkesové ze SVČ.
Již nyní se těšíme na příští rok.
Za STP Budišov n.B.
Jana Pavlů

Požár v Budišově zasáhl sedm hektarů lesa
V pátek 26.dubna dostalo IBC Ostrava krátce před 16 hodinou hlášení o požáru lesa v Budišově nad Budišovkou na
Opavsku. Ihned na místo vyslalo jednotku hasičů z Budišova
a hasiče ze stanice HZS Vítkov. Po příjezdu jednotky hasičů z Budišova bylo zjištěno, že oheň je díky silnému větru
a špatně přístupnému terénu už v tak velikém rozsahu, že
síly a prostředky stačit nebudou a bude potřeba povolat další
jednotky. Při tomto požáru byl vyhlášen 3. stupeň požárního
poplachu. Na ploše odpovídající více než desítce fotbalových
hřišť muselo být nasazeno šestnáct hasičských jednotek jak
z okresu Opava, tak i z okresu Bruntál, které s ohněm bojovaly několik hodin. Škoda činí téměř milion korun, příčina
požáru je v šetření.
Jindřich Bláha, ml.

Dětský den v Budišově
V sobotu 1. 6. 2013 se uskutečnil v místním autokempu dětský
den, který již po šesté uspořádalo místní sdružení ODS ve spolupráci se Střediskem volného času v Budišově. Počasí sice ne-

bylo ideální, takže jsme díky dešti byli nuceni zkrátit program,
ale i tak dorazilo hodně dětí a jejich rodičů. Děti měly jako
vždy veškeré atrakce zdarma. Na úvod se představily mažoretky z místní mateřské školy. Poté měly děti k dispozici skákací skluzavku a skákací hrad. SVČ připravilo pro děti soutěžní
okruh, po jehož absolvování dostaly děti sladkosti a kupón na
cukrovou vatu. Dále si děti mohly vyzkoušet zazpívat karaoke,
zahrát na kole štěstí, pan Stuchlík vozil děti na bryčce, SVČ
zajistilo externě modelování balónků a malování na obličej.
Malířkám naštěstí déšť nevadil a tak pokračovaly dále v práci
i na terase, a když už byly všechny děti pomalované, došlo i na
dospělé. Poslední atrakcí bylo předvedení dálkově řízených
RC modelů aut reprezentantů ČR. Závěrem akce byla losována bohatá tombola.
Chtěl bych poděkovat všem pořadatelům, dobrovolníkům
a jmenovitě sponzorům: INSPORT LINE Vítkov, manželům Ščurkovým, Jarmile Siažíkové, Marii Schrammové,
restauraci U Obucha, Stanislavu Stuchlíkovi a manželům
Řezníčkovým.
Ing. Patrik Schramm, předseda MS ODS
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Šachový koutek
Šachová sezona 2012/2013 dohrána:
Šachy jsou zimní sport. Alespoň tedy soutěže družstev, protože všechna klání v rámci sezony se pravidelně rok co rok
odehrávají od října do dubna. Kdo pravidelně sledoval předchozí vydání BZ, je jistě obeznámen s půlročními boji, které
sváděla družstva našeho oddílu Pogo Budišov. Pro připomenutí: A družstvo hrálo jako nováček soutěže v Krajské soutěži „C“, B družstvo, kde
hráli naši borci, kteří nebyli tolik vytížení
v A týmu doplnění o (snad nadějnou) mládež, bojovalo v Okresní soutěži Opava.
A družstvo svoji misi splnilo na výbornou
a do kroniky budišovského šachu zapsalo
další historický úspěch: 4. místo v Krajské
soutěži se ziskem 14 zápasových bodů (4
výhry, 2 remízy, 3 prohry). V soutěži startovalo 10 družstev a karty byly rozdány
jasně: 3 týmy byly papírově nad ostatními
a rozdaly si to o postup, ostatní týmy (včetně našeho) měly cíl zachránit se. Našemu družstvu
ž t se hl
hlavníí
cíl záchrany podařilo splnit s velkou rezervou a dokonce jsme
dvěma favoritům sebrali body, když jsme celkově druhou Hrabyni porazili a s Orlem Opava A jsme uhráli remízu. Budišovskému zpravodaji dlužíme ještě výsledek posledního kola, ve
kterém jsme podlehli suverénnímu vítězi, tj. B týmu z Dolního
Benešova v poměru 2,5-5,5. Tento výsledek již ale nemohl nic
změnit na konečném umístění obou družstev, a tak se utkání
odehrálo v přátelské a uvolněné atmosféře. A po utkání samozřejmě následovala oslava našeho pěkného úspěchu.

Za B družstvo v sezoně hráli: Petr Skotnica, Jan Varga, Jiří Rak
a mládežníci Jaroslav Mikeš, Miroslav Foltýn, Karel Demel
a Vítězslav Hanslík.
Co se týče mládeže, netřeba zase tolik klesat na mysli. Šachová
hra není žádný med, výsledky nelze očekávat ihned a se stejnými problémy s mládeží se potýkají i ostatní
kluby (snad vyjma některých opravdu talentovaných hráčů z velkých oddílů z Opavy
a Dolního Benešova). Jak jsme se mohli
přesvědčit na turnajích mládeže v rámci
tzv. Grand Prix okresu Opava, naši kluci na
tom ve srovnání se svými vrstevníky nejsou
vůbec špatně. Ve 4. turnaji GP konaném na
Velkém sedle 20. 4. 2013 se v kategorii do
13 let umístil Karel Demel na 1. místě a Jarek Mikeš na 3. místě. Oběma k pěknému
výkonu a umístění gratulujeme! Turnaje se
zároveň zúčastnili i úplní nováčci Dominik
Švarc a JJan Zi
Š
Zichala,
h l kteří také zaslouží velkou pochvalu, neboť
měli odvahu poměřit své schopnosti po pouhém půlroce tréninku šachové hry s daleko zkušenějšími hráči.
Celkově vzato lze právě skončenou sezonu vyhodnotit jako
velmi úspěšnou. Výsledek A týmu předčil veškerá očekávání,
B družstvo se navzdory výsledkům snažilo až do konce zvrátit
nepříznivý vývoj, zároveň se snažíme pracovat s mládeží a hráči
našeho oddílu se pravidelně zúčastňují téměř všech turnajů konaných v blízkém (a někdy i vzdáleném) okolí. Do příští sezóny, která začne jako tradičně na podzim, si všichni přejeme, aby
nám forma a nadšení vydrželo i nadále.
A na závěr opět šachová úloha:
Bílý na tahu dá mat 3. tahem
Mimochodem, jedná se o úlohu starou přes 1000 let, kterou
v 9. století složil arabský mistr Al-Adli.
Za ŠK Pogo Budišov Slavomír Jaššo

A kdo se na úspěchu podílel? Sestava týmu seřazená podle šachovnic: Jan Bergloviec, Martin Vícha (host Slezan Opava),
Leo Müller, Antonín Vlček (oba hosté TJ Vítkov), Martin Bartošek, Slavomír Jaššo, Tomáš Rak, Milan Milián, Petr Skotnica
a Jan Varga.
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(Řešení úlohy: 1.
1 Jh5+ Vxh5 2.
2 Vxg6 Kxg6 3.
3 Ve6 mat)

B družstvo mělo v soutěži jediný cíl a to dobře si zahrát. Tento
cíl si jistě splnili již stálí a zkušení členové našeho oddílu, kteří
všichni zahráli nadstandardně. Úplná jistota již v tomto směruje nepanuje s našimi mládežníky, kteří dostali dostatek šancí
zahrát si i jinde než v šachovém kroužku se svými vrstevníky
a během celé sezony se nedokázali prosadit mnohdy i proti
srovnatelným soupeřům. Výsledkem je přes všechnu snahu 0
zápasových bodů a poslední 10. místo v Okresní soutěži Opava. V posledním kole se i Bčko utkalo s týmem z Dolního Benešova, když jejich E týmu podlehlo 1-4.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

NÁZORY OBČANŮ

Vítání občánků

Zkusit se má všechno!

Již pravidelně probíhá v obřadní síni zdejšího Městského úřadu
v Budišově nad Budišovkou vítání nově narozených dětí a našich
spoluobčánků do života; to poslední se uskutečnilo formou malé
slavnosti poslední květnovou sobotu dne 25. 5. 2013.
Zástupkyně města v čele s Mgr. Naděždou Vondroušovou, pověřenou členkou zastupitelstva města, uvítaly pět nových budišovských občánků - dva chlapečky a tři děvčátka - společně s jejich
rodiči a ostatními členy jejich rodin.
Děti z místní mateřské školy všem zúčastněným představily pod
vedením svých učitelek krátké pásmo milých písniček, básniček
a říkanek. Jména přivítaných nových občánků byla zapsána do
Pamětní knihy města Budišova nad Budišovkou a k jejich jménům se podepsali i jejich rodiče. V upomínku na tento den obdržela děťátka drobné dárky a maminky pak jako poděkování kytičku.
Doufáme, že si každý z rodičů i ostatních přítomných uchová na
toto setkání příjemnou vzpomínku.
Ing. Miluše Večerková, matrikářka

Před pár lety mi děti hlásily: „Mami,
dostaneš mobil.“ – „Nechci.“ Dnes
je v kabelce důležitější než zrcátko
nebo hřeben. Po X letech jsem potkala přítele z dívčích let: „Zkus to,“
radily kamarádky, „vrátit se vždycky
můžeš.“ A teď jsem na jihu Čech.
„Babi, zkus internet, jdi do kurzu…“
A teď díky počítači „chodím“ po známých místech mého města, jehož jsem
m stále občankou
občankou. SleSle
duji webové stránky mateřské školy a fandím všem, kdo se
o školičku starají. Zajímají mě novinky v muzeu, i co nového
třeba objevila Helenka Malušová. Přečtu si zpravodaj a jsem
o dění doma v obraze. Něco mě potěší, něco zamrzí. Hodně se
mi stýská po partě v kulturáku. Všichni jsme tam chodili dobrovolně a práci jsme brali jako závazek vůči občanům. Často
bylo svízelné udělat „za málo peněz hodně muziky…“
Nedávno se mi Budišov připomněl trošku jinak. Z druhého
konce republiky přišel dopis, cituji: „…využívám příležitost,
abych Vám poděkoval za dlouholetou práci ve školce, kde jste
se s láskou věnovala našim nejmenším a díky níž na Vás mnozí
z řad našich dnes již dospělých občanů nikdy nezapomenou.“
Děkuji panu starostovi za milé přání k narozeninám. Přeji
všem spoluobčanům, aby svoji práci konali tak, aby je jednou
také potěšil milý pozdrav z Budišova.
Zděňka Raabová, České Budějovice

Řádková inzerce
„Hledám k pronájmu, případně ke koupi, byt 1+1 nebo garsonku v Budišově nad Budišovkou. Jen v dobrém stavu. Prosím
volejte na číslo 724 304 086.“
Prodám byt 3+1 /73 m2 v osobním vlastnictví. Byt je po celkové rekonstrukci. Telefon: 737 189 312

MONTÁŽE
A REKONSTRUKCE
ANTÉN

Provádím
opět montáže,
opravy i rekonstrukce
TV antén, TV rozvodů
a ladění setoboxů.
Nabízím příjem stanic
4 multiplexu,
TELKA, POHODA, FANDA, SMÍCHOV.
Snažím se použít již Vámi vlastněné antény,
pokud vyhoví dané situaci.
Ceny dohodou na místě, nebo telefonicky
či emailem anpav@centrum.cz

Antonín Pavela, Komenského 140, Vítkov
Tel. 603 953 672
Více Informací o příjmových podmínkách
na www.anpav.cz
29

30

(Snímky jsou z prodlužování v roce 2011, kdy byla vysvěcena Kaple Cesty česko-německého porozumění)

Občerstvení (domácí český chléb se škvarkami; k zapíjení cikorka) podávají členky
občanských sdružení STP a Za Budišov!) v dobovém oblečení.

Přátelská debata účastníků * 11. Evropská polní mše

255. výročí bitvy u Guntramovic a Domašova nad Bystřicí, svedené mezi rakouskými
a pruskými vojsky ve dnech 28-30. 6. 1758, svými drobnými výstupy připomenou
členové KVH Historického pěšího pluku č. 7 - Franz Xaver Graf Harrach Kunvald-Nový Jičín

Hudební vystoupení studentů Gymnázia Vítkov * Úvodní slova
Kladení dalších desek – přijetí nových účastníků Cesty

29. června 2013 * 13.00 na úpatí Červené Hory – Guntramovice

Cesty česko – německého porozumění

Srdečně Vás zveme na 19. prodloužení
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