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INFORMACE Z ÚŘADU OBČANŮM

Slovo starosty

Ani jsme se nenadáli a opět
vstupujeme do posledního
m síce roku. Rádi bychom poděkovali všem zaměstnancům městského úřadu,
mě
městské policcii, zaměstnancům příspěvkových organizací města i zastupitelům za jejich
celoroční práci. Poděkování patří také členům zájmových či občanských sdružení a všem
občanům, kteří svou činností přispívají k reprezentaci a rozvoji našeho města.
Vážení spoluobčané,
přejeme Vám co nejpříjemněji strávený adventní čas a sváteční dny prožité v kruhu svých
nejbližších. Doba je hektická, neustále se za něčím honíme, ale Vánoce nejsou jen o dárcích,
úklidu a pečení. Zastavme se tedy na chvíli a využijme této sváteční chvíle k tomu, abychom
dali svým nejbližším i přátelům najevo, že nám na nich záleží. Přejeme Vám šťastné a veselé
Vánoce a v následujícím roce 2013 pak především pevné zdraví, spokojenost, lásku, toleranci
a vz
v ájjemné porozumění. A ráno 1. ledna vykročte tou správnou nohou, ať máte celý rok krásný
a vše ať Vám vychází podle Vašich představ a plánů.
Ing. Rostislav Kyncl, starosta města
Ing. Patrik Schramm, místostarosta

Zdroj tepla – kotelna na biomasu, zateplení objektů
v Budišově nad Budišovkou
Projekt „Zdroj tepla – kotelna
na biomasu, zateplení objektů
v Budišově nad Budišovkou“,
který byl podpořen dotací
v rámci Operačního fondu
životního prostředí ve výši
4 510 566,- Kč a dotací z Moravskoslezského kraje ve výši
300 700,- Kč, je v tuto chvíli
jjiž po stavební stránce ukončený, čeká nás kolaudace a závěrečné vyúčtování.
Gabriela Roháčová, DiS
pověřena vedením
odboru BH, služeb, ŹP,
výstavby a ÚP
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Střípky z radnice
 Výběrové řízení na zakázku „„Instalace úsporných LED svítidel a přenesená správa veřejného osvětlení města Budišov
nad Budišovkou“ dospělo po půlroční usilovné práci ke svému konci. Rada města schválila výsledky hodnotící komise,
kdy nejlepší nabídku podala firma ELTOM s.r.o. Orlová.
Na začátku příštího roku by měla výše zmíněná firma začít
s výměnou zastaralých sodíkových svítidel za nová, moderní a úsporná LED svítidla.
 Tak, jako v loňském roce, jsme se letos opět rozhodli, že se
přidáme ke sdružení obcí Hlučínska a zúčastníme se společně s nimi výběrového řízení na dodávky energií. Dne 10.
12. 2012 budou v Bolaticích otevírány obálky s nabídkami
a účastník s nejnižší cenou se od nového roku stane dodavatelem elektrické energie v Budišově. Soutěže na dodávku
zemního plynu se neúčastníme, neboť plyn nakupuje firma
Vytep, která má plynové kotelny v nájmu. Pro město je výhodnější se přidat ke svazku obcí Hlučínska, protože při
větším souhrnném odběru energií dosáhneme na nižší cenu.
Změnou dodavatele v letošním roce ušetřilo město a jeho
p. o. cca 90 000,- Kč, což při hledání úspor v rozpočtu není
zanedbatelná částka.
 V sobotu 27. 10. se uskutečnilo setkání Podané ruce 2012,
která je první větší společnou akcí mezi naším městem
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a Powiatem Glubczyckim. Tento projekt byl podpořen a spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia.
Reportáž a fotografie najdete uvnitř čísla. Záleží nám na tom,
aby spolupráce pokračovala i v budoucnu. Podali jsme proto s ředitelem SVČ J. Poljakem další dvě projektové žádosti
do Fondu mikroprojektů. Jedna je nazvaná 34. Budišovské
letnice česko-polské. Pokud budeme úspěšní, tak se Letnic
zúčastní polští řezbáři, umělci a soubory, prodejci tradičních
polských jídel apod., v neposlední řadě zástupci Powiatu.
Druhým projektem je společné týdenní letní fotbalové soustředění dorostenců Budišova a Kietrze ve Sportcentru
Smilovice, které nabízí vynikající podmínky pro letní přípravu, které u nás ve městě nemáme a není ve finančních možnostech TJ Spartak ho zafinancovat ze svých zdrojů. Na konci
února se dozvíme, zdali jsme byli úspěšní. V obou projektech
žádáme celkem o cca 650 tisíc Kč, přičemž spoluúčast města
je 15%. Je zde potřeba pochválit i ZŠ, která je v přeshraniční
spolupráci také velmi aktivní a byl jí schválen projekt na společný lyžařský výcvik, který proběhne v lednu příštího roku.
 Rada města schválila přípravu dokumentu - energetického
auditu, který má za úkol zhodnotit stávající stav plynových
kotelen spravovaných firmou Vytep (účinnost, technický
stav s výhledem do budoucna, plánované investice, ekonomiku). Výstupem energetického auditu bude nová koncepce
tepelného hospodářství na další období s doporučenými variantami včetně jejich finančních nákladů. Audit bude posuzovat tři varianty:
1) ponechání stávající koncepce vytápění v plynových blokových kotelnách s postupnou modernizací a výměnou stávajících kotlů za kondenzační kotle,
2) zrušení stávajících zastaralých plynových kotelen včetně
přípravy teplé vody, výstavba centrálního zdroje tepla a TV
na biomasu včetně teplovodního propojení původních tepelných zdrojů,
3) tato varianta je stejná jako předchozí, pouze s tím rozdílem,
že počítá s lokální přípravou teplé vody. Výhodou vytápění
biomasou je rozdíl v ceně suroviny oproti zemnímu plynu,
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který činí 160,- Kč/GJ, dále podle rozhodnutí Energetického
regulačního úřadu bude teplo vyrobené a dodané z dřevní
biomasy dotováno 50,- Kč/GJ a v neposlední řadě pokud má
město dostatek štěpky, když si ji vyrobíme sami, tak zůstávají
peníze za palivo ve městě a neodcházejí na účty gigantům obchodujícím se zemním plynem. Reálná čísla nám ukáže audit
a podle něj budou moci zastupitelé určit, jakým směrem se
bude ubírat koncepce tepelného hospodářství ve městě.
 V předminulém čísle jsem již psal o opravě autobusové zastávky v Podlesí. Na fotografii vidíte, jaká je finální podoba
zastávky. Členové občanského sdružení Huťův ranč se postarali o nápis a o výrobu nové lavičky. Materiál na výrobu
lavičky dodalo město.
Ing. Patrik Schramm, místostarosta města

Rada města
dne 8. srpna 2012
 bere na vědomí výsledek výběrového řízení na nákup svozového vozidla v rámci projektu „Zvýšení separace komunálních odpadů a nakládání s bioodpadem – Budišov nad
Budišovkou – svozové vozidlo“ a pověřuje starostu města
podpisem Smlouvy o dílo s dodavatelem vozidla, firmou
FARID COMERCIA s.r.o., Hradišťská 167, 294 02 Kněžmost
dne 30. srpna 2012
 schvaluje 26. úpravu rozpočtu města pro rok 2012 v příjmové a výdajová části rozpočtu o částku 296 000,- Kč takto:
o v příjmové části rozpočtu:
 3723 2112 – Sběr a svoz ost. odpadu (sběrna)
296 000,- Kč
o ve výdajové části rozpočtu:
 3723 - Sběr a svoz ost. odpadu (sběrna)
156 000,- Kč
 3722 – Sběr a svoz kom. odpadu 140 000,- Kč
dne 3. září 2012
 schvaluje výsledek hospodaření města a příspěvkových organizací za I. pololetí r. 2012
 schvaluje pronájem nemovitosti v k. ú. Podlesí nad Odrou:
o ppč. 408/2 TTP o výměře 1514 m2 panu Marianu
Pizurovi, bytem Podlesí 131, za nájemné ve výši
156,- Kč/rok
 doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene, kterou se povinný – Město Budišov
nad Budišovkou - zavazuje strpět práva Oprávněného - ČEZ
Distribuce, a.s. – odpovídající věcnému břemeni:
1. právo oprávněného zřizovat a provozovat soustavu na pozemku
2. právo oprávněného přetínat pozemek vodiči
a umísťovat v něm vedení
- Právo Oprávněného souvisí se stavbou zařízení distribuční
elektrizační soustavy IP-12-8009994 Budišov, Hrtůs, příp.
kNN.
- Věcným břemenem budou zatíženy pozemky ppč. 388/1
a 389/6, k. ú. Budišov nad Budišovkou
- Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úhradu ve výši
1 200,- Kč
 schvaluje přidělení bytu č. 2, II. kategorie, o velikosti 2+1,
ul. nám. Republiky, č. p. 661 v Budišově nad Budišovkou,
paní Olze Tkáčové, s nájemní smlouvou uzavřenou od 10. 9.
2012 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku,
 schvaluje zveřejnění záměru města na pronájem nemovitostí v k. ú. Podlesí nad Odrou:








o ppč. 2285/3 TTP o výměře 140 m2
o ppč. 2285/2 TTP o výměře 59 m2
o ppč. 1631/3 TTP o výměře 8 m2
o ppč. 191/3 TTP o výměře 390 m2
o ppč. 178/3 ost. plocha o výměře 529 m2
o ppč. 191/2 zahrada o výměře 210 m2
schvaluje 27. rozpočtové opatření vlastních příjmů a výdajů rozpočtu města pro rok 2012 takto:
o ve výdajové části rozpočtu:
 přesun z neinvestičních výdajů skupiny 1031
5331 – SLTS
-25 000,- Kč
 na neinvestiční výdaje skupiny 3632 5169 –
Pohřebnictví
+25 000,- Kč
 přesun z neinvestičních výdajů skupiny 3722
5169 – SPDO
-40 000,- Kč
 na neinvestiční výdaje skupiny 3723 5137 –
Sběr ost. odpadu
+40 000,- Kč
 přesun z neinvestičních výdajů skupiny 6409
5901 – Rezervy neinvestičních výdajů
–200 000,- Kč
 na kapitálové výdaje skupiny 2169 6121
– Stavebnictví
+200 000,- Kč
schvaluje zvýšení počtu žáků v 7. třídě Základní školy
Budišov nad Budišovkou od 1. 9. 2012
jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami
uchazečů pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem „Instalace úsporných LED svítidel a přenesená správa
veřejného osvětlení města Budišov nad Budišovkou - Ing.
Patrika Schramma, Ing. Jiřího Kudělku a Ing. Martina Šimka“
a jmenuje členy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem „Instalace úsporných LED svítidel a přenesená
správa veřejného osvětlení města Budišov nad Budišovkou“
- 1. člen: Ing. Patrik Schramm - náhradník za 1. člena:
Radim Němeček
- 2. člen: Ing. Rostislav Kyncl - náhradník za 2. člena:
MUDr. Věra Mikulíková
- 3. člen: Ing. Vladimír Vlk - náhradník za 3. člena:
Ivo Hasala
- 4. člen: Ing. Jiří Kudělka - náhradník za 4. člena:
Ing. Eliška Kudělková
- 5. člen: Ing. Martin Šimek - náhradník za 5. člena:
Ing. Lucie Plánková
schvaluje přidělení bytu č. 2, I. kategorie, o velikosti 1+1,
ul. ČSA, č. p. 307 v Budišově nad Budišovkou paní Věře
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Müllerové, s nájemní smlouvou uzavřenou od 1. 10. 2012
na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku,
dne 24. září 2012
 doporučuje zastupitelstvu města schválit převody nemovitostí následně:
o odprodej nemovitosti z majetku obce – pozemek
ppč. 2254/1 ost. plocha – sportoviště o výměře
21515 m2, k. ú. Budišov nad Budišovkou, panu
Janu Tichánkovi, za kupní cenu ve výši 430 300,Kč. Kupní cena bude uhrazena následně: částka
330 300,- Kč před podpisem kupní smlouvy, částka 32 000,- Kč bude uhrazena do 31. 12. 2012,
částka 68 000,- Kč nejpozději do 1 roku od podpisu kupní smlouvy.
o Vykoupení nemovitosti do majetku obce – pozemek ppč. 2254/10 ost. plocha – sportoviště o výměře 1 598 m2, k. ú. Budišov nad Budišovkou,
od pana Jana Tichánka za kupní cenu ve výši 31
960,- Kč. Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.
 doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene, kterou se povinní z věcného břemene, manželé Radek a Petra Kirchnerovi, Alois Fiedor,
Jiřina Nierlová, manželé Josef a Marie Latkovi, Zdeňka
Pospíšilová, Jiří Kroutil, Pavla Kroutilová, Jaroslav Zichala
zavazují trpět stavbu - „Vodovod Staré Oldřůvky“ a umožní
oprávněnému Městu Budišov nad Budišovkou, zastoupenému starostou panem Ing. Rostislavem Kynclem, vstupovat
a vjíždět, na pozemky: ppč. st. 177/2, ppč. 234, ppč. 231, ppč.
2223, ppč. 178/7, ppč. 178/9, ppč. 164/1, ppč. 163/2, ppč.
2259/2, ppč. 159 a ppč. 150 za účelem provozování, opravy
a údržby umístěné inženýrské sítě. Věcné břemeno se zřizuje
na dobu neurčitou. Věcné břemeno se zřizuje bezplatně,
 doporučuje zastupitelstvu města vzdát se předkupního
práva při prodeji nemovitostí ppč. 388/13 a 388/14 , k. ú.
Budišov nad Budišovkou,
 schvaluje zveřejnění záměru města na prodej nemovitostí
v k. ú. Guntramovice:
o ppč. 678 ostatní plocha
o ppč. 646/1 ostatní plocha
 schvaluje Smlouvu o nájmu na ppč. st. 1051 zast. plocha
o výměře 80 m2, k. ú. Budišov nad Budišovkou. Nájemce Město Budišov nad Budišovkou, pronajímatel - ČR – Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových., výše nájemného: 890 Kč/rok, doba nájmu - od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2015,
 neschvaluje začlenění nových členů do komise s hospodaření s byty, ukládá komisi pro hospodaření s byty spolupracovat se sociální komisí a v případě potřeby přizvat člena
sociální komise na své jednání jako přísedícího a ukládá
zaslat zápis z jednání komise pro hospodaření s byty všem
členům sociální komise,
 schvaluje rozpočtové opatření č. 28 vlastních příjmů a výdajů rozpočtu města pro rok 2012 takto:
o ve výdajové části rozpočtu:
 přesun z neinvestičních výdajů skupiny 6171
5362 – Místní správa
-1 242 500,- Kč
na neinvestiční výdaje skupiny 6310 5362 –
Ost. výdaje z fin. operací
+1 242 500,- Kč
 doporučuje zastupitelstvu města schválit OZV 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2003, O příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské
školy a školní družiny a obecně závazná vyhláška č. 4/2003,
kterou se OZV č. 1/2003 doplňuje,
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 schvaluje Smlouvu o výpůjčce nemovitostí p. o. Domov
Letokruhy Budišov nad Budišovkou a pověřuje starostu
města podpisem této smlouvy o výpůjčce,
 doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok
2009 na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Budišov nad Budišovkou v celkové výši
41 300,- Kč,
 potvrzuje Bc. Josefa Poljaka ve funkci ředitele Střediska
volného času Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace na dobu 6 let,
 schvaluje 29. rozpočtové opatření vlastních příjmů a výdajů rozpočtu města pro rok 2012 takto:
o přesun z neinvestičních výdajů skupiny 1031
5331 – SLTS
-25 000,- Kč
o na neinvestiční výdaje skupiny 3745 5169 –
Veřejná zeleň
+25 000,- Kč
o přesun z kapitálových výdajů skupiny 2212 6121
– MK
-100 000,- Kč
o na neinvestiční výdaje skupiny 3745 5169 –
Veřejná zeleň
+100 000,- Kč
o přesun z kapitálových výdajů skupiny 2212 6121
– MK
-150 000,- Kč
o na kapitálové výdaje skupiny 2169 6121 –
Stavebnictví
+150 000,- Kč
o přesun z neinvestičních výdajů skupiny 6409 5901
– Rezervy neinvestičních výdajů
-980 000,- Kč
o na kapitálové výdaje skupiny 2169 6121 –
Stavebnictví
+570 000,- Kč
o na neinvestiční výdaje skupiny 2321 6121 - ČOV
+410 000,- Kč
o přesun z neinvestičních výdajů skupiny 3722
5169 – SPDO
-25 000,- Kč
o na neinvestiční výdaje skupiny 3723 5021 – Sběr
ost. odpadu
+25 000,- Kč
 schvaluje 30. úpravu rozpočtu města pro rok 2012 v příjmové a výdajové části rozpočtu o částku 146 000,- Kč takto:
o v příjmové části rozpočtu:
 3723 2112 – Sběr a svoz ost. odpadu (sběrna)
146 000,- Kč
o ve výdajové části rozpočtu:
 3723 5138 – Sběr a svoz ost. odpadu (sběrna)
146 000,- Kč
 bere na vědomíí návrh Smlouvy o úvěru u Komerční
banky a.s. a u ČSOB určeného na financování investiční
akce „Zdroj tepla – kotelna na biomasu, zateplení objektů v Budišově nad Budišovkou“ ve výši 5 000 000,- Kč
a předkládá tyto návrhy k posouzení zastupitelstvu města,
 schvaluje Základní škole p. o. Budišov nad Budišovkou
převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu
reprodukce majetku ve výši 850 000,- Kč,
 schvaluje odvod finančních prostředků z fondu reprodukce
majetku Základní školy p. o. Budišov nad Budišovkou zřizovateli Městu Budišov nad Budišovkou ve výši 1 000 000,- Kč,
 schvaluje 31. rozpočtové opatření vlastních příjmů a výdajů rozpočtu města pro rok 2012 takto:
o přesun z neinvestičních výdajů skupiny 6409 5901
– Rezervy neinvestičních výdajů
–98 000,- Kč
o na neinvestiční výdaje skupiny 6409 5909 –
Ostatní činnosti
+98 000,- Kč
 schvaluje zveřejnění záměru města na pronájem honitby
„Městský les Budišov nad Budišovkou“ o výměře 998,47 ha,
 jmenuje Mgr. Markétu Henrichovou náhradníkem za 5. čle-
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na hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek
uchazečů pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem „Instalace úsporných LED svítidel a přenesená správa
veřejného osvětlení města Budišov nad Budišovkou“ a nahrazuje tak v komisi Ing. Lucii Plánkovou,
 schvaluje pronájem nebytových prostor na ul. nám.
Republiky č. p. 660 v Budišově nad Budišovkou paní
Ludmile Matlákové. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1.
10. 2012 na dobu neurčitou,
 schvaluje provedení pasportizace a geometrického zaměření staveb v areálu Lyžařského oddílu Horní Guntramovice
za předpokladu, že bude odvedena částečná platba odvodu ze vstupného za rok 2011 a ukládá na základě žádosti
Lyžařského oddílu o snížení odvodu ze vstupného finančnímu výboru ve spolupráci s místostarostou města - provedení
kontroly hospodaření Lyžařského oddílu.
dne 22. října 2012
 doporučuje zastupitelstvu města schválit zprávu o činnosti
p.o. Mateřská škola Budišov nad Budišovkou a schvaluje
dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu plánu,
 doporučuje zastupitelstvu města schválit zprávu o činnosti
p.o. Základní škola Budišov nad Budišovkou,
 bere na vědomí zprávu o připravenosti města na zimní období 2012/2013, schvaluje Plán zimní údržby pro období
2012/2013 a schvaluje Nařízení města č. 1/2012 o rozsahu,
způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací,
 doporučuje zastupitelstvu města schválit zprávu o hospodaření s bytovým a nebytovým fondem v majetku města za
rok 2011,
 schvaluje kompenzaci výměny oken (na vlastní náklady)
s běžným nájemným u bytu č. 2 na ulici ČSA 307 v Budišově
nad Budišovkou – žadatel - paní Věra Müllerová,
 doporučuje zastupitelstvu města schválit odpis nedobytných pohledávek ve výši 60 094,- Kč,
 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 1, na ulici Křivá č. p. 673 v Budišově
nad Budišovkou, jedná se o byt I. kategorie, nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 12. 2012 na dobu určitou 3 měsíce,
dle Občanského zákoníku,
 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou, na pronájem bytu č. 12 na ulici Pivovarská č. p. 317
(Dům s pečovatelskou službou) v Budišově nad Budišovkou,
nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 12. 2012 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku,
 schvaluje zveřejnění záměru města na prodej částí nemovitostí:
o K. ú. Podlesí - ppč. 2265/6 ostatní plocha
- Katastrální území Budišov nad Budišovkou - ppč. 3568/5
ostatní plocha
 neschvaluje zveřejnění záměru města na prodej částí nemovitostí:
 K. ú. Budišov nad Budišovkou:
ppč. 3568/2 ostatní plocha,
ppč. 3568/4 ostatní plocha
 doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej nemovitostí - pozemků z majetku města:
 k.ú. Staré Oldřůvky :
o ppč. 80 zahrada, st. 153 zbořeniště, 184 TTP,
PK 82, PK st. 70, 2252/1 ost. plocha, PK 183,
PK 2256/2, 2249, ost. plocha, 2250 ost. plocha,
2160 ost. plocha. 2161/1 ost. plocha – části parcel
o výměře cca 4 100 m2, manželům Ing. Martinovi















a Petře Bergelovým za kupní cenu 10,- Kč á 1 m2,
o ppč. 2249 ost. plocha, 2250 ost. plocha, st. 81 zbořeniště, 75/2 zahrada, 70/1 zahrada -části parcel
o výměře cca 2200 m2, manželům Janu a Heleně
Michalíkovým za kupní cenu 10,- Kč á 1 m2,
schvaluje 32. úpravu rozpočtu města pro rok 2012 v příjmové a výdajové části rozpočtu o částku 636 950,- Kč takto:
o V příjmové části rozpočtu
 4111 – Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
124 400,- Kč
4122 – Neinvestiční přijaté transfery od
krajů
512 550,- Kč
o Ve výdajové části rozpočtu
 6115 – Volby do zastupitelstev ÚSC
124 400,- Kč
 1031 – SLTS
512 550,- Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města č. 33 pro 2012 v příjmové
a výdajové části rozpočtu o částku 180 000,- Kč takto:
o V příjmové části rozpočtu
3723 2112 – Příjmy z prodaného zboží
(Sběrna surovin)
180 000,- Kč
o Ve výdajové části rozpočtu
 3723 5138 – Sběr a svoz ost. odpadu (sběrna)
60 000,- Kč
 3722 5169 – Sběr a svoz komunálního odpadu
60 000,- Kč
37299 – Ost. nakládání s odpady
60 000,- Kč
schvaluje rozpočtové opatření vlastních příjmů a výdajů
rozpočtu města pro rok 2012 takto:
o Přesun z neinvestičních výdajů skupiny 6409
5901 – Rezervy neinvestičních výdajů
–550 000,- Kč
o na neinvestiční výdaje skupiny 6310 5362 – Ost.
výdaje z fin. operací
+550 000,- Kč
o Přesun z neinvestičních výdajů skupiny 2221
5193 – Dopr. obslužnost
-37 000,- Kč
o na neinvestiční výdaje skupiny 3631 5171 –
Veřejné osvětlení
+37 000,- Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města pro 2012 č. 34 v příjmové
a výdajové části rozpočtu o částku 1 000 000,- Kč takto:
o V příjmové části rozpočtu
 3113 2122 – Odvody p.o. – ZŠ 1 000 000,- Kč
o Ve výdajové části rozpočtu
 2169 6121 – Stavebnictví
1 000 000,- Kč
schvaluje zveřejnění záměru města na odprodej nemovitostí v majetku města:
o ppč. 136 TTP o výměře 838 m2,
o ppč. 140/1 ost. plocha o výměře 180 m2,
o ppč. 139 ost. plocha o výměře 270 m2,
o ppč. 138/6 ost. plocha o výměře 202 m2,
o ppč. 138/5 ost. plocha o výměře 2372 m2,
o ppč. 2268/29 ost. plocha část o výměře cca 400 m2,
o ppč. 408/2 TTP o výměře 1514 m2,
schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem nebytového prostoru (bývalá prodejna
Elzapu a bývalá služebna Městské policie) na ul. náměstí
Republiky č. p. 159, Budišov nad Budišovkou,
schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 2, na náměstí Republiky č. p. 661
v Budišově nad Budišovkou, jedná se o byt II. kategorie,
nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 12. 2012 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku,
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12. listopadu 2012
 schvaluje výsledek hospodaření města a příspěvkových organizací za I. – III. čtvrtletí r. 2012
 ustanovuje ústřední inventarizační komisi podle zákona č.
353/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 270/2010
Sb. o inventarizaci majetku a závazků v tomto složení:
o předseda ÚIK – Ing. Schramm P., místostarosta
o členové ÚIK - Sventková I., vedoucí fin. a spr. odboru MěÚ, Roháčová G. DiS, pověřena vedením odboru BH,ŽP, služeb, ÚP, Ing. Dušek M., ředitel SLTS
p.o., Vondrouš J., ředitel ZŠ p.o., Mgr. Novotná S.,
ředitelka MŠ p.o., Bc. Poljak Josef, ředitel SVČ p.o.
 ustanovuje dílčí inventarizační komise v jednotlivých zařízeních města dle materiálu, ukládá ústřední inventarizační
komisi:
o zabezpečit provedení inventarizace majetku města ve všech zařízeních a to:
 stavu zásob dříví u SLTS ke dni 30. 11. 2012
 hmotného a nehmotného majetku ke dni 30.
11. 2012
 zásob a ostatních hospodářských prostředků
ke dni 31. 12. 2012
o provést namátkové prověrky o stavu a průběhu
provádění inventur ve vybraných zařízeních města
o předložit radě města zprávu o průběhu a výsledku provedené inventarizace
 schvaluje 35. úpravu rozpočtu města pro rok 2012 v příjmové a výdajové části rozpočtu o částku 41 300,- Kč takto:
o V příjmové části rozpočtu
 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od
krajů
41 300,- Kč
o Ve výdajové části rozpočtu
 Požární ochrana
41 300,- Kč
 schvaluje 36. úpravu rozpočtu města pro rok 2012 v příjmové a výdajové části rozpočtu o částku 568 877,60 Kč takto:
o V příjmové části rozpočtu
 4116 – Neinvestiční přijaté transfery ze SR
568 877,60 Kč
o Ve výdajové části rozpočtu
 3113 – Základní škola
568 877,60 Kč
 schvaluje uzavření MŠ Budišov nad Budišovkou, p.o. ve
dnech vánočních prázdnin a to od 21. 12. 2012 do 31. 12.
2012 s tím, že budova MŠ bude zajištěna tak, aby nedošlo
k závadám,
 ukládá starostovi města projednat se Střediskem volného
času p.o. poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu SVČ,
p.o. na účast na mistrovství světa World championships,
které se koná ve dnech 1.- 6. 1. 2013 v Kalkaru (Německo)
– žadatelky - Ing. Hana Malcová a Markéta Lacuchová,
 schvaluje pronájem honitby „Městský les Budišov nad
Budišovkou“ o výměře 998,47 ha žadateli Myslivecké sdružení Sv. Hubert Budišov nad Budišovkou za roční nájemné
ve výši 80,- Kč/1 ha + příslušná sazba DPH na dobu 10 let
a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy,
 doporučuje zastupitelstvu města souhlasit se vzdáním se
předkupního práva Města Budišov nad Budišovkou při prodeji nemovitostí ppč. 388/13 a 388/14 , k.ú. Budišov nad
Budišovkou,
 doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2012 Města Budišov nad Budišovkou o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
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 doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou
vyhlášku č. 3/2012 Města Budišov nad Budišovkou o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Budišov nad
Budišovkou,
 bere na vědomí informaci Správy lesů a technické služby, p.o. o záměru koupit Teleskopický nakladač MERLO
P34.7, ukládá p.o. SLTS oslovit více konkurenčních firem
– nejméně 3 a ukládá SLTS p.o. předložit hodnocení nabídek na další jednání rady města,
 schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků
z majetku města – lesní pozemky v k. ú. Lesy:
PARCELA VÝMĚRA [m2]
DRUH
o PKN 266
741
lesní pozemek
o PKN 278
978
lesní pozemek
o PKN 302/2
602
lesní pozemek
o PKN 392/11
30 422
lesní pozemek
o PKN 1021/4
12 338
lesní pozemek
o PKN 1154/6
2 043
lesní pozemek
o PKN 1154/7
1 241
lesní pozemek
o PKN 1174/16
3 112
lesní pozemek
o PKN 1174/18
27
lesní pozemek
o PKN 1174/19
4 262
lesní pozemek
o PKN 1174/20
15 141
lesní pozemek
o PKN 1174/21
4 565
lesní pozemek
o PKN 1174/22
9 019
lesní pozemek
o PKN 1174/23
8 804
lesní pozemek
o PKN 1174/24
69
lesní pozemek
o PKN 1194/16
618
lesní pozemek
o PKN 1194/18
116
lesní pozemek
o PKN 1290/2
4 212
lesní pozemek
o PKN 1312/4
14 543
lesní pozemek
o PKN 1323/7
18 308
lesní pozemek
o PKN 1402/9
182 734
lesní pozemek
o PKN 1402/11
4 923
lesní pozemek
o PKN 1709/3
45 586
lesní pozemek
o PKN 1749/6
75 899
lesní pozemek
o PKN 1749/9
74 240
lesní pozemek
o PKN 1900/5
180 004
lesní pozemek
o PKN 1900/12
1 700
lesní pozemek
o PKN 1941/3
16 556
lesní pozemek
o PKN 1942
180
lesní pozemek
o PKN 1943
5 892
lesní pozemek
o PKN 1945/2
25 895
lesní pozemek
o PKN 1967/4
396
lesní pozemek
o PKN 2084/6
24 775
lesní pozemek
o PKN 2084/7
495
lesní pozemek
o PKN 2084/8
1 526
lesní pozemek
o PKN 2084/9
1 020
lesní pozemek
o PKN 2084/10
8 785
lesní pozemek
o PKN 2084/11
7 063
lesní pozemek
o PKN 2084/12
49 861
lesní pozemek
o PKN 2084/14
5 656
lesní pozemek
o PKN 2143/6
1 046
lesní pozemek
o PKN 2143/7
181
lesní pozemek
o PKN 2307
57 554
lesní pozemek
o PKN 2402
1 212
lesní pozemek
o PKN 2421
10 817
lesní pozemek
o PKN 2429
12 790
lesní pozemek
o V katastru nemovitostí evidováno 46 parcel o výměře 927 947 m2
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 schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 7 000,- Kč manželům Polákovým na nově zřízený zdroj pitné vody v místní
části Guntramovice 50 a pověřuje starostu města podpisem
„Dohody o poskytnutí příspěvku na zajištění pitné vody“,
 doporučuje zastupitelstvu města
o schválit změnu organizace Správa lesů a technické služby, p. o. a její rozdělení k 1. 1. 2013 na část
lesnickou, která bude ve správě nově vytvořené
organizace společnosti s ručením omezeným se
100% vlastnickým podílem města Budišova nad
Budišovkou a technické služby – nově jako organizační složku města Budišova nad Budišovkou,
o zrušit organizaci Správa lesů a technické služby,
p. o. k 31. 12. 2012,
o zřídit od 1. 1. 2013 společnost s ručením omezeným s názvem Budišovská lesní, s.r.o.,
o zřídit od 1. 1. 2013 organizační složku města
Technické služby města Budišova nad Budišovkou
 schvaluje 37. rozpočtové opatření vlastních příjmů a výdajů rozpočtu města pro rok 2012 takto:
o Přesun z neinvestičních výdajů skupiny 3612
5152 – Byt. hospodářství
-350 000,- Kč
o na neinvestiční výdaje skupiny
3722 5169 – SPDO
+200 000,- Kč
 3729 5169 – Ost. nakládání s odpady
+100 000,- Kč
 3632 5169 – Pohřebnictví
+50 000,- Kč
 doporučuje zastupitelstvu města schválit zprávu o činnosti
kontrolního výboru za rok 2011
 schvaluje přidělení bytu č. 12, I. kategorie o velikosti 1+ kk,
ul. Pivovarská č. p. 317 v Budišově nad Budišovkou paní
Gabriela Havlíčkové, s nájemní smlouvou uzavřenou od 1.
12. 2012 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku,
 neschvaluje pronájem nebytových prostor na náměstí Republiky č. p. 159 v Budišově nad Budišovkou panu Son Dao
za účelem provozování prodejny potravin a smíšeného zboží,
 schvaluje přidělení bytu č. 2, II. kategorie o velikosti 2+1,
náměstí Republiky, č. p. 661 v Budišově nad Budišovkou
paní Janě Tvrdé, s nájemní smlouvou uzavřenou od 1. 12.

2012 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku,
 schvaluje přidělení bytu č. 1, I. kategorie o velikosti 2+1,
ul. Křivá, č. p. 673 v Budišově nad Budišovkou paní Evě
Břouškové, s nájemní smlouvou uzavřenou od 1. 12. 2012
na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku,
 schvaluje 38. rozpočtové opatření vlastních příjmů a výdajů rozpočtu města pro rok 2012 takto – přesun:
o z neinvestičních výdajů skupiny 6409 5901 –
Rezervy neinv. výdajů
-8 199,- Kč
o na neinvestiční výdaje skupiny 6115 5021 –
Volby do ÚSC
+8 199,- Kč
 schvaluje předfinancování projektu v rámci OP přeshraniční spolupráce CZ-PL 2007-2013 z Fondu mikroprojektů
v Euroregionu Silesia:
o FOTBAL BEZ HRANIC - ŽIJEME SPORTEM,
žadatel TJ Spartak Budišov n. B., jedná se o týdenní společné soustředění fotbalových dorostenců z Budišova a Kietrze, celkové způsobilé náklady cca 266 000,- Kč,
o 34. BUDIŠOVSKÉ LETNICE česko-polské, žadatel SVČ Budišov n. B., p.o., celkové způsobilé
náklady cca 365 000,- Kč
 schvaluje poskytnutí mimořádné odměny ředitelce
Mateřské školy Budišov nad Budišovkou, p.o. Mgr. Simoně
Novotné dle materiálu,
 schvaluje poskytnutí mimořádné odměny řediteli Základní
školy Budišov nad Budišovkou, p.o. Janu Vondroušovi dle
materiálu,
 schvaluje poskytnutí mimořádné odměny řediteli Střediska
volného času Budišov nad Budišovkou, p.o. Bc. Josefu
Poljakovi dle materiálu,
 schvaluje poskytnutí mimořádné odměny řediteli Správě
lesů s technických služeb Budišov nad Budišovkou, p.o.
Ing. Miroslavu Duškovi dle materiálu,
 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 11, na náměstí Republiky č. p. 158
v Budišově nad Budišovkou, jedná se o byt II. kategorie, nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 1. 2013 na dobu určitou
3 měsíce, dle Občanského zákoníku.

Rok utekl jako voda a my bychom v tomto vánočně laděném
období rádi poděkovali všem spolkům, zájmovým i příspěvkovým
organizacím i Vám všem, kteří jste využili příležitost podělit se
o své názory, zkušenosti, zážitky či pocity prostřednictvím zpravodaje. Vážíme si Vaší spolupráce a těšíme se, že se nad dalšími
stránkami budeme setkávat i v následujícím roce.
Vážení čtenáři i přispívatelé,
přejeme Vám radostné a klidné
prožití vánočních svátků,
žádný stres ani zimní depresi
a do následujícího roku pak přejeme
především pevné zdraví,
osobní i profesní spokojenost a dobrou náladu,
která Vám vydrží minimálně dalších dvanáct měsíců.
Redakční rada
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Zastupitelstvo města
dne 26. září 2012
 bere na vědomí, že členem zastupitelstva města po uvolněném mandátu se stává Desanka Sekerková,
 schvaluje zprávu o činnosti pečovatelské služby v roce
2011,
 schvaluje přijetí dotace z Moravskoslezského kraje na
akci „Zdroj tepla – kotelna na biomasu, zateplení objektů
v Budišově n/B.“ ve výši 300 700,- Kč, schvaluje Smlouvu
o poskytnutí dotace z Moravskoslezského kraje a pověřuje
starostu jejím podpisem,
 schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene, kterou
se povinní z věcného břemene, manželé Radek a Petra Kirchnerovi, Alois Fiedor, Jiřina Nierlová, manželé
Josef a Marie Latkovi, Zdeňka Pospíšilová, Jiří Kroutil, Pavla Kroutilová, Jaroslav Zichala zavazují trpět
stavbu - „Vodovod Staré Oldřůvky“ a umožní oprávněnému, Městu Budišov nad Budišovkou, zastoupenému
starostou panem Ing. Rostislavem Kynclem, vstupovat
a vjíždět, na pozemky: ppč. st. 177/2, ppč. 234, ppč.
231, ppč. 2223, ppč. 178/7, ppč. 178/9, ppč. 164/1, ppč.
163/2, ppč. 2259/2, ppč. 159 a ppč. 150 za účelem provozování, opravy a údržby umístěné inženýrské sítě.
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a zřizuje
se bezplatně,
 neschvaluje vzdání se předkupního práva Města Budišov nad Budišovkou při prodeji nemovitostí ppč. 388/13
a 388/14 , k. ú. Budišov nad Budišovkou,
 schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene, kterou se
povinný, Město Budišov nad Budišovkou, zavazuje strpět
práva Oprávněného - ČEZ Distribuce, a.s. – odpovídající
věcnému břemeni:
o 1. právo oprávněného zřizovat a provozovat soustavu na pozemku
o 2. právo oprávněného přetínat pozemek vodiči
a umísťovat v něm vedení
Právo Oprávněného souvisí se stavbou zařízení
distribuční elektrizační soustavy IP-12-8009994
Budišov, Hrtůs, příp. kNN. Věcným břemenem
budou zatíženy pozemky ppč. 388/1 a 389/6,
k.ú. Budišov nad Budišovkou. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úhradu ve výši
1 200,- Kč.
 schvaluje převody nemovitostí:
o odprodej nemovitosti z majetku obce – pozemek
ppč. 2254/1 ost. plocha – sportoviště o výměře
21 515 m2, k. ú. Budišov nad Budišovkou, panu
Janu Tichánkovi, za kupní cenu ve výši 430 300,Kč. Kupní cena bude uhrazena následně: 330 300,Kč před podpisem kupní smlouvy, částka 32 000,Kč bude uhrazena do 31. 12. 2012, částka 68 000,Kč nejpozději do 1 roku od podpisu kupní smlouvy
o vykoupení nemovitosti do majetku obce – pozemek ppč. 2254/10 ost. plocha – sportoviště o výměře 1 598 m2, k. ú. Budišov nad Budišovkou,
od pana Jana Tichánka, za kupní cenu ve výši 31
960,- Kč. Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
 schvaluje přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravsko-
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slezského kraje pro rok 2012 na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Budišov nad Budišovkou v celkové výši 41 300,- Kč,
 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku (dále jen OZV) č.
1/2012, kterou se zrušují OZV č. 1/2003, O příspěvku na
částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy
a školní družiny a OZV č. 4/2003, která OZV č. 1/2003 doplňovala.
dne 14. listopadu
 schvaluje zprávu o činnosti p.o. Mateřská škola Budišov
nad Budišovkou za školní rok 2011/2012,
 schvaluje zprávu o činnosti p.o. Základní škola Budišov
nad Budišovkou za školní rok 2011/2012,
 schvaluje zprávu o hospodaření s bytovým a nebytovým
fondem v majetku města za rok 2011,
 schvaluje uzavření smlouvy o úvěru do výše úvěrového
limitu 5 000 000,- Kč mezi bankou ČSOB a.s. se sídlem
Radlická 333/150, 15057 Praha 5 a Městem Budišov
nad Budišovkou, se sídlem Halaškovo náměstí č. 2, 747
87 Budišov nad Budišovkou za účelem financování investiční akce „Zdroj tepla – kotelna na biomasu, zateplení objektů v Budišově nad Budišovkou“, s pohyblivou
úrokovou sazbou s přechodnou fixací, která se skládá
z referenční úrokové sazby mezibankovního peněžního trhu PRIBOR 3-měsíční, a marže (přirážky) v pevné výši 1,23 % p.a. a dále za podmínek uvedených ve
znění návrhu smlouvy, který tvoří přílohu tohoto usnesení, schvaluje uzavření dohody o vyplňovacím právu
směnečném vč. vystavení blankosměnky k zajištění závazků vůči ČSOB a.s., vyplývající ze Smlouvy o úvěru
a zmocňuje starostu Města Budišov nad Budišovkou
k uzavření smlouvy o úvěru do výše úvěrového limitu
5 000 000,- Kč,
 zmocňuje starostu Města Budišov nad Budišovkou k uzavření dohody o vyplňovacím právu směnečném vč. vystavení blankosměnky k zajištění závazků vůči ČSOB a.s., vyplývající ze smlouvy o úvěru,
 schvaluje odpis nedobytných pohledávek ve výši 60 094,Kč dle předloženého materiálu,
 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 Města Budišov nad Budišovkou o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů,
 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 Města Budišov nad Budišovkou o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
města Budišov nad Budišovkou,
 rušíí své usnesení č. 5 z 19. jednání zastupitelstva města ze
dne 26. 9. 2012. a schvaluje vzdání se předkupního práva Města Budišov nad Budišovkou při prodeji nemovitostí
ppč. 388/13 a 388/14 , k. ú. Budišov nad Budišovkou,
 doporučuje radě města a starostovi města vypracovat koncepci Správy lesů a technické služby p.o. a zodpovědět
otázky z jednání zastupitelstva města k této problematice
a pověřuje starostu města vyvolat další jednání ve věci řešení změny organizace Správa lesů a technické služby, p.o. ,
 schvaluje zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2011.
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O čem se mluví...
Rozdělení městských lesů?
K 1. dubnu 2012 byl významně novelizován zákon č.
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Město je nyní povinno
na „profilu zadavatele“ (§147 novelizovaného zákona) zveřejňovat všechny obchodní smlouvy přesahující 500 tis. Kč.
Zároveň je město také povinno vyhlašovat výběrová řízení
na všechny dodávky a služby nad 1 mil Kč bez DPH, které
si samo nezajišťuje. V případě Budišova se to konkrétně týká
zajišťování svozu a nakládání s komunálním odpadem, údržby a oprav silnic a údržby veřejné zeleně. Dle §18 odst. e) se
ale výběrová řízení vyhlašovat nemusí v případě, že dodávky
či služby poskytuje veřejnému zadavateli (právnická nebo
fyzická) osoba, která vykonává podstatnou část své činnosti
ve prospěch zadavatele. Současné postavení SLTS je proto
sporné, neboť správa lesů je hospodářskou výdělečnou organizací a i služby městu jsou jí fakturovány dlouhodobě se
ziskem, tudíž SLTS nevýdělečnou organizací není.
Celou věc jsme konzultovali s právníky a prakticky máme
jen dvě možnosti jak nastalou situaci řešit. Můžeme na
všechny tyto služby vyhlásit výběrová řízení a riskovat nezaměstnanost všech pracovníků SLTS, anebo můžeme přistoupit k řešení, které navrhuje Rada města, ale které současně vyvolalo značnou vlnu emocí, a to k rozdělení SLTS
na technické služby jako přímé organizační složky města
s tím, že pracovníci doposud tyto služby zajišťující se stanou zaměstnanci města a tak budou moci být účtováni jen
v nákladových položkách. Lesní část SLTS se pak vyčlení

jako samostatná právnická osoba, kdy jediným 100 % vlastníkem a společníkem bude město Budišov nad Budišovkou.
Po volbách v roce 2010 byl Budišov nad Budišovkou „rozdělen na dvě poloviny.“ Jako starosta města však vždy
musím být na straně zájmů Budišova jako celku, tedy i na
straně těch, kteří by mě na této „židli“ nejraději neviděli.
Doufal jsem, že všechny emoce časem opadnou a lidé pochopí, že nikdo nepřišel cokoli rozkrádat či tunelovat. Za
uplynulé dva roky bylo ovšem nutné učinit řadu nepopulárních kroků, kterými jsme si získali další nepřátele, takže
lidem, kterým tato rozpolcenost tenkrát vyhovovala, a stále vyhovuje, jen posíláme další příznivce. „Spadli jsme do
toho rovnýma nohama“ ze dne na den, nikdo nás dlouho
neškolil. Nyní jsme v polovině volebního období a je dobré
se podívat zpět, a zároveň také rozhodnout, co bude dál.
Úkolů a činností, které na sebe bereme, je však až příliš
mnoho. Vždyť i jeden ze zastupitelů prohlásil: „Proč chcete SLTS rozdělit, vždyť si tím jen přiděláváte práci.“ Ano,
souhlasím. Není totiž nic jednoduššího než například zvednout telefon a nechat „zajistit“ odvoz odpadů TS Vítkov.
Sedět na „židli“ 4 roky a zároveň si to s nikým moc „nerozházet.“ Nehledat úspory, nezpracovávat další projekty,
nežádat o dotace. Vždyť - kdo nic nedělá, nic také nemůže
pokazit. Moc mě mrzí ta rozpolcenost Budišova a také mě
hodně mrzí reakce lidí, kterých jsem si dříve vážil, ale dnes
se na té rozpolcenosti živí.

Rada města zveřejnila záměr
na prodej 90 ha městských lesů?
Město, na všech svých katastrech dohromady vlastní více jak
1 100 ha pozemků (z toho 950 ha lesních). V minulém roce
bylo zalesněno 26 ha zemědělské půdy po staré cestě směrem
ke Dvorcům. Dále, jednáním s ministerstvem obrany, pravděpodobně dostaneme zpátky do katastru Budišova nad Budišovkou území Nových Oldřůvek, a pokud dokážeme doložit
historický majetek v uvolněném vojenském prostoru, mělo by
přejít do vlastnictví města dalších asi 80 ha pozemků (většinou
lesních). Rozlohou katastrálního území máme už dnes na starost více jak 94 km2, a tak jsme po Ostravě druhým největším
městem v Moravskoslezském kraji (například Opava 90 km2,
Třinec 85km2, Vítkov 55 km2, Nový Jičín 44 km2). Na druhou
stranu, každý, kdo vlastní nějaký majetek, si je vědom i své
zodpovědnosti za něj i toho, kolik ta starost ročně stojí.
K posouzení každého z nás však také je, zda peníze z prodeje majetku města byly v uplynulých deseti letech investovány zpět do majetku města hospodárně. (Přičemž se odhadem
jedná o 150 miliónů korun za dřevo a 12 miliónů korun za
nemovitosti a pozemky) Tyto peníze prostě někam „zmizely“
a co víc – ani nestačily. Musíme totiž i nadále splácet úvěry
oněch „bohatých let“ (například za rekonstrukci bytů na náměstí a Berounské ulici, vodovod ve Starých Oldřůvkách nebo
čističku), které ročně činí asi 2 miliony korun. Je pravdou, že
se nám v minulých letech podařilo opravit například zámeček
městských lesů, ale školou i školkou se naopak moc chlubit nemůžeme. A tak mi naše město hodně připomíná člověka, který

vlastní tři domy, ale v každém z nich mu „prší na hlavu“ a on
se neumí rozhodnout, kterou „tu střechu“ by bylo lepší opravit
jako první. Vše je tedy vždy otázkou priorit.
Nyní jsme v období tvorby rozpočtu našeho města na rok 2013
a já jen s úsměvem vzpomínám na to, jak před pěti či sedmi
lety bývávalo toto tvoření jednoduché. Tehdy se totiž tento rozpočet vždy jen navyšoval, a to zpravidla o 7-8 % - v příjmech
i výdajích, což se vždy se to zdůvodňovalo inflací. Zároveň,
i v případě, že se skutečně hledaly rezervy ve výdajích, byly
to úpravy jen „kosmetické“ a vše bylo v pořádku. Ale jak jsem
zmiňoval výše, období rozdělování desetimilionových dotací,
kdy za získané peníze opravdu existovala reálná příležitost opravit například školu, školku, chodníky nebo postavit tělocvičnu
je nenávratně pryč. Na internetových stránkách Regionálního
operačního programu Moravskoslezsko nakonec všichni můžeme vidět schválené projekty jednotlivých výzev, a tak zároveň
posoudit, jak byl Budišov v minulosti, v porovnání s ostatními
městy a obcemi v kraji „úspěšný.“ Zkrátka jsme v tom „zaspali“.
Trochu jsem odbočil od záměru města odprodat 90 ha lesních
pozemků v katastrálním území Lesy, ale z výše uvedených
skutečností jistě každý chápe, že pokud budeme i nadále chtít
opravovat všechno to, co nám všude „padá na hlavu,“ budeme muset část majetku města odprodat. Věcí, které můžeme
z městského majetku prodat, ale moc nezbývá. Domy a byty
v majetku města jsou totiž buď ve špatném technickém stavu,
(např. v ulicích Berounská nebo Partyzánská), nebo v zás-
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tavě za staré úvěry (např. byty na náměstí). Zveřejňováním
záměru na odprodej lesních pozemků jen testujeme trh. Zatím
se nic neprodává. O skutečném prodeji, ceně, a zda vůbec
k prodeji dojde, bude samozřejmě rozhodovat odhad a konečné rozhodnutí zastupitelstva města. Nemyslím si totiž,
že v současné době bude velký zájem o naše vytěžené lesní
porosty, a také, pokud v budoucnu stát opravdu začne privatizovat lesní půdu, tržní cena těchto našich lesních pozemků
ještě klesne.
V příštím roce bude třeba dofinancovat opravu mateřské školky, revitalizaci parku a pravděpodobně opravu autobusové čekárny. Dále jsme požádali o dotaci na výměnu oken, zateplení
fasády a výměnu kotle na SVČ. Také žádáme o dotaci na opravu fasády na hlavní budově školy a chceme stavět tělocvičnu.
Všechny tyto akce budou samozřejmě potřebovat peníze, a my,
pokud tyto projekty opravdu budeme chtít realizovat, budeme
na ně muset tyto peníze „najít.“
Za dotaci se nám podařilo opravit kulturní dům. Ten, kdo tam
již byl, sám může posoudit, jak se nám dílo podařilo. Celý projekt totiž vůbec neřešil statiku objektu, tedy to, jak se tam již
několik let jen sledovaly terčíky v prasklinách. Neřešil ani odvod dešťové vody a nefungující jímky, havarijní stav střech ani

parního topení. Napojením kanalizace, výměnou parního topení za teplovodní, opravou střechy nad malým sálem i vinárnou a svázáním celého objektu, jsme tyto nedostatky vyřešili
z vlastních zdrojů nad rámec dotace a navíc jsme samozřejmě
museli dofinancovat náš podíl (tj. 5 miliónů korun).
Čekal jsem tehdy alespoň trochu nadšení z povedené věci.
Místo toho mi však přišel vynadat jeden z občanů, a to z důvodu, jak jsme si mohli dovolit uřezat tyče, které nesly osvětlení ve velkém sále, že prý nám teď celý objekt spadne, načež si jedna pracovnice posteskla: „Ano, je to pěkné, ale jak
dlouho nám to vydrží, než nám to někdo zničí?“ Tyče jsme
nechali odstranit, aby se konečně otevřel pohled na nádherný strop, a samozřejmě jsme si nechali vše potvrdit razítkem
statika. Viděl jsem staré fotografie původního sálu, kde žádné tyče uprostřed nádherný sál nehyzdily. Situace i smyšlení
některých lidí v Budišově je zvláštní. Pro srovnání jsem se
například zúčastnil slavnostního otevření nové sportovní haly
v Glubczycích (našeho družebního města v Polsku), kde bylo
již na první pohled patrné nadšení, radost a hrdost z povedené
věci. Tamější lidé mi připadali daleko uvolněnější než u nás,
když nadšeně tleskali a děkovali všem, kteří se na povedeném
projektu podíleli.

Kdy bude mít Budišov nad Budišovkou sportovní halu?
Všichni víme, že se vedení města o záměr výstavby sportovního stánku pokouší již několik let. Ale doba, kdy se dotace
prakticky „rozdávaly,“ a to často na projekty předražené či dokonce zbytečné, je nenávratně pryč. V současné době je vedení
města v získávání dotačních peněz celkově úspěšné, ale jen
proto, že nyní zbytečně nevkládáme peníze do projektů s nízkou pravděpodobností úspěchu. Jdeme do projektů s vyšší mírou dotace nebo do projektů s ekonomickou návratností (např.
rekonstrukce osvětlení, kotel na štěpku, zateplení a výměna
oken). V minulosti bylo vynaloženo jen za projekt a žádosti na
sportovní halu kolem 1,8 milionů korun - na projekt, který již
navždy zůstane zastrčený v šuplíku. Postavit halu za 25 miliónů korun bez dotací v místě bývalé sokolovny dle původního
záměru si město zkrátka dovolit nemůže.
Zastupitelstvo města jmenovalo šestičlennou sportovní komisi, která dostala za úkol přípravu návrhu sportovní haly v místě
dnešního škvárového fotbalového hřiště s finančním limitem 13
milionů korun, které by město hradilo z vlastních zdrojů, ale jen
v případě, jestliže by se skutečně nepodařilo žádnou dotaci získat. V současné době je celý záměr ve stádiu projektových příprav. Pokud se již během zimy podaří získat stavební povolení,
v příštím roce se budeme moci pustit do výběrového řízení na

dodavatele stavby a možná již na podzim se samotnou stavbou
začít. Pokud vše vyjde, mohli bychom v roce 2014 kolaudovat.
Stejně jako má již dnes v našem městě svůj důstojný stánek
kultura, máme za to, že stejné pozornosti by se mělo dostat
i sportu. Z celého areálu kolem fotbalového hřiště proto plánujeme vytvořit sportovní centrum (s dětským hřištěm, dalším
hřištěm s umělým povrchem a tělocvičnou). Nová sportovní
hala by měla být propojena se stávající budovou Spartaku,
a tak při pořádání různých turnajů popř. sportovních meziškolských her, budou také využívány šatny a sociální zařízení staré
budovy, kterou plánujeme v budoucnu postupně rekonstruovat. Samozřejmě, vše záleží na penězích.
Jsme hrdými Čechy, když vidíme Martinu Sáblíkovou porážet
své soupeřky, která (stejně jako kdysi Emil Zátopek) jim nyní
jen „ukazuje svá záda.“ Dokázali jsme zaplnit náměstí snad
všech měst, když se vraceli naši hokejisté z Nagana, a měli
jsme slzy v očích při pohledu na „Berdycha se Štěpánkem“ se
„Salátovou mísou“ nad hlavou. Třeba se právě dnes v Budišově narodil budoucí Pavel Nedvěd, Petra Kvitová nebo Barbora Špotáková. Záleží jen na nás, jestli našim dětem vytvoříme
podmínky, aby mohly uplatnit svůj případný talent a město na
ně mohlo být v budoucnu hrdé.

Je nutné zdražení odpadu na 600 Kč za občana od roku 2012?
Snad v každém čísle našeho zpravodaje můžete číst o odpadech. Od nového roku si město bude svoz všeho odpadu zajišťovat samo, a tak prosím všechny občany o trpělivost, a někdy
i o trochu tolerance, než „vychytáme“ všechna úskalí. Přesto
věřím, že vše zvládneme.
Město získalo 90% dotaci na nákup nádob na separovaný odpad
i svozového vozidla. Od jarních měsíců chystáme rozmístění
hnědých nádob na biologicky rozložitelný komunální odpad.
Vyřazené elektrospotřebiče mohou již dnes občané odkládat do
nádob na sídlišti, ve škole či do elektro-domků v areálu městských lesů. Na sídlišti je také nově umístěn kontejner na textil
a obuv. Převzali jsme také do vlastní správy sběrnu druhot-
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ných surovin, kam každý občan může celoročně odevzdávat
velkoobjemový odpad. Hlavním cílem vedení města v těchto
krocích je důsledné využití všeho, čeho se z odpadu dále využít dá, tedy v konečném důsledku celkové snížení množství
komunálního odpadu včetně minimalizování černých skládek.
Všechny obce na svoz komunálního odpadu dlouhodobě doplácejí, přičemž nový zákon o odpadech umožňuje městům
navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu až do celkové
výše nákladů. V našem městě skutečné náklady činí kolem 650
Kč na osobu. To znamená, že město na každého občana nyní
doplácí asi 150 Kč, tj. celkem cca 450 tisíc korun ročně. Navýšením poplatku o 100 Kč ztrátu snížíme, ale vedení nechce
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jen zdražit. Na druhou stranu chceme odměnit všechny ty, kteří
odpad důsledně třídí a není jim životní prostředí lhostejné.
Nejpozději do února nového roku budou opatřeny pytle na papír a plasty čárovým kódem. Tím bude evidováno kolik, kdo
a jak třídí. Za každý kilogram získá občan odpočet 2 Kč za
papír a 5 Kč za plast z poplatku za rok 2014. Jestliže vycházím
ze statistiky struktury odpadu, který je složen z 22% z papíru
a 13 % plastu, při průměrné produkci 300 kg odpadu za osobu a rok, může maximální odpočet dosahovat 130 Kč za papír
a 195 Kč za plast, což činí celkem 325 Kč za osobu. V konečném důsledku mohou tedy lidé za odpad platit méně než nyní.
Pro všechny by toto mělo být zároveň motivací, aby ani papír
ani plasty nekončily v kamnech či na skládce. Jak se nový systém osvědčí, ukáže čas.
Městu by toto zároveň mělo přinést i ekonomický efekt. Navý-

šený finanční přínos, který by takto plynul do městského rozpočtu z firmy EKO-KOM (společnosti, která v ČR provozuje
systém sběru a recyklace obalových odpadů), vedení města
uvažuje věnovat v příštím roce na výstavbu dětského hřiště
v některé jeho vesnické části (Guntramovicích, nebo Starých
Oldřůvkách).
Přestože původních 21 kg vytříděného odpadu na občana
v roce 2011 (papír, sklo, plast) důslednou propagací pravděpodobně překročíme 30 kg na osobu za rok 2012, ještě stále
ani zdaleka nebudeme dosahovat průměru Moravskoslezského kraje, který činí 38 kg na osobu, natož pak výsledky měst
v tomto ohledu nejúspěšnějších, které dovedou vytřídit až 70
kg na osobu. Nevymýšlíme tak nic nového, jen se inspirujeme
v obcích a městech, které jsou v této oblasti o kus před námi.
Ing. Kyncl Rostislav, starosta města

Starý použitý textil nemusí na skládku
Každý z nás ročně vyprodukuje přibližně 15 kg
starého šatstva, bot, hraček, bytového textilu
a módních doplňků. Aby toto množství nekončilo
jako příměs komunálního odpadu, organizuje město Budišov už druhým rokem mobilní svozy nepotřebného textilu. Za letošní rok prostřednictvím
těchto svozů bylo sebráno 2500 kg tohoto odpadu.
Starý textil dále přebírá firma Revenge, a.s., se
sídlem provozovny Dřevařská 1418/7, Boskovice
68001., která městu poskytla také 1 kontejner, který je od 26. 10. 2012 umístěn na sídlišti. Občané

města tak mají možnost odkládat nepotřebné oděvy, obuv a textil celoročně prostřednictvím tohoto
sběrného kontejneru. Společnost zajišťuje na své
náklady veškerý servis spojený s vyprazdňováním,
úklidem a odvozem sesbíraných oděvů. Občanům
města je tak umožněna další cesta dobrovolné spolupráce, jak se podílet na snižování komunálních
odpadů a ekologického zhodnocení této suroviny.
Odbor BH, služeb, ŽP, výstavby a ÚP,
Ing. Jana Dovrtělová, tel. 556 312 048

Informace o změnách v odpadovém hospodářství
v roce 2013
 Od ledna 2013 bude ve městě a místních částech probíhat
svoz směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu
prostřednictvím technických služeb města Budišov. Harmonogram svozu bude uveřejněn v průběhu měsíce prosince
na úřední desce, místních vývěskách a na letácích, které dostanou občané do svých domácností.
 Sběr směsných komunálních odpadů bude probíhat nadále
jednou týdně a sběr tříděných odpadů (plast, papír a sklo)
jednou za čtrnáct dní.
 Přibližně od poloviny roku 2013 bude ve městě a místních
částech Guntramovice, Staré Oldřůvky a Podlesí probíhat
sběr biologicky rozložitelného odpadu (viz článek „Sběr
bioodpadu v našem městě“).

V průběhu měsíce ledna až února si budou moci občané města pořídit formou výpůjčky sběrné nádoby, sloužící na sběr
plastu a papíru. Počet těchto nádob bude omezený, objednávky přijímá Ing. Jana Dovrtělová na MěÚ, odbor BHSŽPVÚP, tel. 556312048, email: j.dovrtelova.mu@budisovnb.
j
@
cz. Tyto nádoby budou sloužit místo pytlů. Občané, kteří
se budou chtít zapojit do evidence
pomocí čárových
kódů, si budou
kódy
pořizovat
přímo na nádobu
(viz článek „Třiďte svůj odpad s na-

ším novým systémem…“).
 Zastupitelstvo Města dne 14. 11. 2012 schválilo Obecně závaznou vyhlášku
y
č. 2/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláškou je stanoven
poplatek ve výši 600 Kč na osobu za rok. Vyhláškou došlo
ke změně okruhu poplatníků a byla zavedena společná odpovědnost poplatníka a jeho zákonného zástupce za zaplacení
poplatku. Téhož dne byla schválena také Obecně závazná
vyhláška
y
č. 3/2012 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
města Budišov nad Budišovkou. Nová vyhláška nabízí občanům možnost třídit odpad do barevně odlišených pytlů
označených čárovým kódem, které budou podléhat kontrole
sledování a snímání, kdy tak budou občané motivování k třídění. Dále se vyhláška dotýká změny systému sběru a svozu
objemného odpadu a také stavebního odpadu. Obě vyhlášky
jsou přístupné na webových stránkách města www.budisov.
eu
u v sekci Městský úřad – dokumenty městského úřadu –
vyhlášky a nařízení.
 Od prosince 2012 bude uzavřena sběrna druhotných surovin
na ul. Nábřeží. Poslední výkup letošního roku bude uskutečněn v pátek 30. 11. 2012. Sběrna bude uzavřena po dobu tří
měsíců, k otevření by tak mělo dojít začátkem března 2013.
Odbor BH, služeb, ŽP, výstavby a ÚP,
Ing. Jana Dovrtělová, tel. 556 312 048
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Třiďte svůj odpad s naším novým systémem
evidence pomocí čárových kódů a ušetříte!!!
Od ledna 2013 má každý občan Budišova nad Budišovkou
(včetně místních částí Guntramovice, Staré Oldřůvky a Podlesí) možnost zapojit se do nového systému evidence tříděných
odpadů. Jedná se o evidenci pomocí čárových kódů, které identifikují druh odpadu a domácnost, ve které byl odpad vytříděn.
Samolepky s čárovými kódy si občané mohou vyzvednout
v průběhu ledna 2013 na městském úřadě, odboru BHSŽPVÚP, u Ing. Jany Dovrtělové, tel. 556312048, email: j.dovrteloj
va.mu@budisovnb.cz
@
.
Občané mají možnost doma tento odpad shromažďovat, po
naplnění na pytel nebo nádobu nalepit svůj čárový kód (následně je vhodné přelepit tento kód průhlednou izolepou kvůli
pevnosti) a přistavit takto připravený pytel nebo nádobu na viditelné místo v daný svozový den (upřesnění svozových dnů
v průběhu měsíce prosince). Čárové kódy z nádob budou sečteny přímo na místě čtečkou, která bude součástí svozového
vozidla, pytle budou odvezeny do areálu technických služeb,
kde se následně údaje přenesou do databáze. Nádoby i pytle
musí být zcela naplněny. Na konto každého občana zapojeného
do nového systému bude přibývat hmotnost vytříděného od-

padu (plast, papír) po celé období 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
(rozhodné období pro výpočet úlevy).
Úleva, která bude odečtena od poplatku:

za každý započtený 1 kg plastu se sazba snižuje o 5 Kč

za každý započtený 1 kg papíru se sazba snižuje o 2 Kč
Při zjištění nežádoucího obsahu nebo při nedostatečné naplněnosti pytlů a nádob nebude kód načten!!!
Úlevu získanou za vytříděný odpad poplatník čerpá při úhradě
poplatku pro rok následující. Občané si budou moci zkontrolovat tabulku s odevzdaným množstvím odpadu na webových
stránkách města: www.budisov.eu nebo přímo na MěÚ Budišov nad Budišovkou. Zde je možné sledovat v závislosti na
třídění také narůstající úlevy na poplatku za daný rok. Občané,
kteří budou mít zájem se zapojit do systému, si budou moci
vyzvednout barevné pytle na tříděný odpad na MěÚ Budišov
nad Budišovkou, odboru BHSŽPVÚP.
První svoz s čárovými kódy bude uskutečněn v průběhu měsíce ledna.
Odbor BH, služeb, ŽP, výstavby a ÚP
Ing. Jana Dovrtělová, tel. 556 312 048

Sběr bioodpadu v našem městě
O zavedení možností třídění biologicky rozložitelného odpadu
(dále jen „BRO“) poslední dobou slyšíme ze všech stran. Důvodů, proč zpracovávat BRO, je hned několik, ať už těch ekologických – omezení vzniku skleníkového efektu (CO2, metan),
návrat organické hmoty do půdy, snížení množství skládkovaného odpadu (menší potřeba nových skládek), ekonomických
– redukce objemu odpadu a tím menší zatížení rozpočtů obcí
a měst až po splnění podmínek legislativy, vycházejících jak
z EU (směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů) tak také
z legislativních požadavků ČR (NV 197/2003 Sb. o Plánu odpadového hospodářství České republiky).
Od roku 2014 budou muset města a obce nabídnout občanům možnost třídit bioodpad. K barevným popelnicím na tříděný odpad by tak měla přibýt ve všech městech ještě hnědá.
V současné době tuto možnost občanům umožňuje jen zlomek
měst, přitom dle průzkumů tvoří bioodpad v průměru třetinu všeho, co vyhodíme. Některé studie uvádí, že podíl BRO na celkové
produkci tuhých komunálních odpadů tvoří až 40 % hmotnosti.
V současnosti v našem městě neexistuje možnost předání BRO
dále k materiálovému využití. Občané města BRO kompostují
především na svých vlastních zahradách, přesto však větší část
těchto odpadů končí spolu se směsným komunálním odpadem
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na skládkách. Jen v roce 2011 bylo 93 % vyprodukovaných
odpadů ve městě uloženo na skládku (směsný KO a objemný
odpad) a jen 7 % odpadů (plast, papír a sklo) bylo dále využito
(viz graf).
Vzhledem k tomu, že se město snažilo řešit situaci spojenou
se separací BRO s předstihem, požádalo Státní fond životního
prostředí o dotaci na projekt „Zvýšení separace komunálních
odpadů a řešení nakládání s bioodpadem“. Tento projekt byl
řídícím výborem OPŽP schválen k podpoře a v současné době
se připravuje Smlouva o poskytnutí dotace, která bude předložena zastupitelům města ke schválení. Součástí projektu je nákup svozového vozidla na separovaný odpad a bioodpad, dále
nákup 350 ks nádob na bioodpady a dalších nádob a kontejnerů
na plasty a papír. Toto množství sběrných nádob by mělo plně
pokrýt potřeby města ve sběru bioodpadu a posílit stávající počet nádob na separovaný odpad tak, aby byly nádoby snadno dostupné všem občanům, včetně místních částí Budišova. Dotace
činí 90 % z celkových nákladů na pořízení svozového vozidla
a nádob, z rozpočtu města bude hrazeno pouze 10% nákladů.
Občané města a místních částí tak budou moct přibližně od poloviny roku separovat následující druhy BRO:
 běžné kuchyňské odpady – zbytky zeleniny, ovoce, potravin,
kávové sedliny, čaje, vaječné skořápky, papírové utěrky, piliny, hobliny, popel ze dřeva, peří,

odpad ze zahrad soukromých vlastníků,

odpad papíru z domácností (jedná se o papír, který vzhledem
ke znečištění nelze recyklovat klasickým způsobem).
Do systému bude zahrnut také odpad přímo z údržby městské
zeleně (cca 6 ha zelených ploch) – listí, tráva, větvě, bioodpad ze
hřbitovů, po odloučení nekompostovatelných příměsí a odpady
z květinových záhonů.
O podrobnostech záměru Vás budeme průběžně informovat.
Odbor BH, služeb, ŽP, výstavby a ÚP,
Gabriela Roháčová DiS., Ing. Jana Dovrtělová
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I k nám přichází doba LEDová…
Vážení čtenáři, název článku neznamená, že jsem se zbláznil nebo očekávám předpovídaný konec světa, ale to, že rok
a půl práce na projektu přenesené správy veřejného osvětlení
(PSVO) formou LED svítidel dospěl ke svému závěru. Po novém roce tak budou nahrazeny původní svítidla se sodíkovými
výbojkami moderními LED svítidly.
Nyní vysvětlím, proč jsme se rozhodli pro LED svítidla formou
PSVO. Po nástupu do funkce jsem si nechal vyčíslit náklady na
veřejné osvětlení za poslední tři roky. Ta částka se v průměru
pohybovala okolo 850 tis. Kč, přičemž částka za spotřebovanou
elektrickou energii činila cca 500 tis. Kč a zbytek se dával na
údržbu veřejného osvětlení. Z těch čísel jsem usoudil, že pokud
nenastane radikální změna a nepůjdeme cestou zavedení nových úsporných technologií, čeká nás v budoucnu růst nákladů
nejen za elektrickou energii, ale i vzhledem k současnému stavu
sítě veřejného osvětlení, která je morálně i fyzicky zastaralá,
i za její údržbu. Veřejné osvětlení zajišťuje základní bezpečnost
provozu, bezpečí majetku i obyvatel, proto je nutné ho udržovat
v provozuschopném stavu.
Variant se nenabízelo mnoho. První varianta: zrekonstruovat
rozvaděče, instalovat nová svítidla s úspornějšími sodíkovými
lampami, které se v noci dají stmívat. Výhodou této varianty je
nižší cena než u LED technologie, ale také menší životnost. Dá
se předpokládat, že Evropská unie časem zakáže používání sodíkových výbojek, tak jako u rtuťových, které končí již v roce
2015. Možná za 8 let bychom stáli před dalším rozhodnutím
co dál.
Druhá varianta: instalace kvalitních LED svítidel s nízkou spotřebou elektrické energie, minimálními provozními náklady
a velmi vysokou životností a dlouhou záruční dobou, kdy se
investice vrátí relativně brzy. Rozhodli jsme se pro tuto druhou
variantu, která nabízí nižší náklady na provoz, větší bezpečnost
a kvalitu osvětlení, omezení rušivého světla – přesné optické
systémy, lepší barevné podání a orientaci. Tento typ osvětlení je
také flexibilní a ekologický - nevyzařuje směrem nahoru, neobsahuje škodlivé látky a nevyzařuje UV záření.
Abychom byli schopni spočítat úsporu při přechodu na LED
technologii, potřebovali jsme znát počet světel, jejich typ, příkon, stáří, dále stav rozvaděčů atd. Všechny tyto informace
bývají obsaženy v pasportu veřejného osvětlení, který ovšem
nebyl dříve zpracován, přestože je dle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) povinností obce tento dokument mít vypracovaný. Ostatně, z dřívějška nemáme k dispozici ani pasporty komunikací, veřejné zeleně či kotelen, přitom
jsou to dokumenty potřebné a užitečné, které předchůdci pravděpodobně nepovažovali
za důležité. Zadali jsme přípravu pasportu
externí firmě, která úzce spolupracovala
s panem Velikým, který zajišťuje údržbu
veřejného osvětlení ve městě, a zná zdejší
osvětlení nejlépe. Po vypracování pasportu
jsme si nechali zpracovat nabídky od firem
Lamberga a Empemont (firma, která instalovala městský rozhlas), abychom viděli,
jak vychází návratnost investice za podmínky, že budeme splácet max. 850 tis. Kč
ročně. Ovšem pokud bychom si vzali další
úvěr, zhoršila by se městu dluhová služba

a hrozilo by, že bychom v budoucnu nemuseli dostat další úvěr
a nemohli bychom dofinancovat další akce podpořené z dotací. Proto jsme se rozhodli jít cestou přenesené správy veřejného osvětlení, což je dlouhodobý smluvní vztah, který spočívá
v přenesení správy, provozu a údržby veřejného a slavnostního osvětlení na smluvního partnera. Partner (správce) nakoupí nová svítidla ze svých prostředků, platí elektrickou energii,
zajišťuje kompletní údržbu veřejného osvětlení, vede evidenci,
vyjadřuje se ke stavebním záměrům, provádí pravidelné elektro
revize. Město za tuto službu platí pravidelně správci smluvní
částku po stanovenou dobu. Město v tomto případě zůstává
majitelem zařízení a vše pouze dozoruje jako kontrolní orgán.
Princip PSVO spočívá v co nejrychlejším snížení energetické
náročnosti svěřeného zařízení a dosažení minimalizace nákladů
na údržbu.
Na jednání zastupitelstva v únoru letošního roku jsme tento záměr přednesli a zastupitelstvo mi dalo mandát, že mohu
dále pokračovat a připravovat podklady pro výběrové řízení,
které provedla renomovaná firma IKIS z Brna. Od počátku
jsme kladli důraz na to, aby byla dobře zpracovaná zadávací
dokumentace. Nechtěli jsme, aby se nám do výběrového řízení
přihlásila nějaká garážová firma bez zkušeností s nekvalitními
čínskými světly. To vše jsme ošetřili parametry tak, aby byly
nediskriminační a transparentní, protože nový zákon o veřejných zakázkách je v tomto nekompromisní. Do výběrového
řízení na PSVO se přihlásily tři firmy: ELTOM s.r.o., AŽD Praha s.r.o. a ELTODO-CITELUM s.r.o. Nejlepší nabídku podala
firma ELTOM s.r.o. z Orlové, která se posuzovala na základě
matematického výpočtu. Rada města stvrdila výsledek a předpokládám, že budou souhlasit i zastupitelé města na svém jednání 12. 12. 2012. Po novém roce by měla firma ELTOM začít
s výměnou svítidel. Jen pro informaci - doba trvání přenesené
správy pro 416 LED svítidel je 11 let, po celou dobu bude
platit záruční doba na svítidlo včetně napájecího zdroje, reakční doba na zahájení odstraňování závad veřejného osvětlení
je 3 hodiny, doba trvání výměny jedné LED diody či dodání
nového světla činí 24 hodin. Město bude firmě ELTON po dobu
11 let splácet 828 696,- Kč ročně za kompletní správu veřejného osvětlení. V této částce je zahrnuto i 120 tis. Kč ročně
na renovaci sítě veřejného osvětlení – postupnou rekonstrukci
některých rozvaděčů, výměnu holého vedení AlFe za izolované
vodiče AES, číslování světelných míst, geometrické zaměření
podzemních kabelů, protože jen výměna svítidel vše nevyřeší,
je potřeba postupně zmodernizovat rozvaděče a vyměnit dráty,
neboť jen tak bude vše společně dobře fungovat.
Na první pohled se roční částka a doba splácení může zdát vysoká, ale je potřeba si uvědomit, že nová LED svítidla budou splácena z úspor na elektrickou energii a na údržbě, což je klasický
EPC projekt (Energy performance contracting – EPC - představuje metodu, na základě které je nabízena na klíč komplexní služba s cílem snížit spotřebu energie v objektu zákazníka.
Služby zahrnuji energetickou analýzu, návrh projektu, instalaci
zařízení, provedení nejúčinnějších energeticky úsporných opatření, pravidelnou údržbu, výcvik obsluhy a financování projektu). Firma Lamberga, která bude světla dodávat, je český výrobce se všemi atesty. Tato firma světla vyvinula a používá LED
diody od prvotřídního světového výrobce CREE z USA s životností 100 tisíc hodin provozu, což je u veřejného osvětlení
cca 24 let provozu. U skleněných čoček a hliníkového korpusu
nepředpokládáme problémy po celou dobu životnosti svítidla,
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která je počítána přes 20 let. Vyměnit případně napájecí zdroj či
diodu pak není technicky ani finančně náročné. Jsou to však jen
čísla, samozřejmě až skutečný provoz ukáže pravdu. Používání
LED technologie ve veřejném osvětlení je poměrně nová záležitost a životnost diod je zatím zkoušená jen laboratorně, kdy se
měří pokles svítivosti. Nicméně LED technologie se používá ve
veřejném osvětlení cca 5 let a její objem rapidně roste.

Jsem přesvědčen, že jsme se dali správným směrem. Je to jeden z prvních projektů PSVO formou LED svítidel v republice
v tomto objemu. Věřím, že tak, jako jezdíme se starostou sbírat
zkušenosti do jiných obcí my, tak budeme moci předávat své
zkušenosti v oblasti LED veřejného osvětlení i u nás.
Ing. Patrik Schramm, místostarosta města

Oční ambulance informuje
Z důvodu velkého zájmu pacientů o vyšetření v oční ambulanci ve Vítkově (a s tím souvisejícím dlouhým čekáním pacientů), budou pacienty bráni k vyšetření pouze na objednání.

Zkrátí se tak doba čekání pacientů v čekárně.
KONTAKT: mobilní tel.: 702 026 424, e-mail: mon.janikoj
va@seznam.cz
@
.

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

PODANÉ RUCE 2012
Akce PODANÉ RUCE 2012 se uskutečnila v sobotu 27. října
v kulturním domě v Budišově nad Budišovkou. Byla to první česko-polská kulturně poznávací akce v rámci přeshraniční
spolupráce mezi městem Budišov a Powiatem Glubczyckim
po podpisu dohody o spolupráci. Tento projekt byl spolufinancován z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci
Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PL 2007 –
2013. Cílem bylo vytvořit startovní pozice pro další spolupráci
na úrovni města jeho příspěvkových organizací a zájmových
sdružení a dohodnout se na společném pořádání Letnic v Budišově, což se zdařilo. Pozváno bylo 55 zástupců Powiatu, 145
zástupců města Budišova, příspěvkových a zájmových organizací. Dále se 20 dobrovolníků podílelo na přípravě a zdárném
průběhu odpoledního a večerního programu.
Program polské delegace v čele se starostou Józefem Kozinou začal již dopoledne před jedenáctou hodinou, kdy přijel
autobus k budově městskému úřadu. V obřadní síni byli hosté
přivítáni vedením radnice a poté byli seznámeni s projektem
a programem dne. Špatné počasí zavinilo nejen pozdní příjezd
autobusu, ale museli jsme také zkrátit odpolední program. Po
přivítání na radnici jsme navštívili Muzeum břidlice, v němž
nás provázela paní Pavlů a po skončení exkurze za svůj výklad
sklidila zasloužený potlesk. Poté následoval ve vinárně KD
společný oběd. Před druhou hodinou jsme odjeli na Kružber-
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skou
k přehradu,
ř h d kd
kde následovala
á l d l exkurze
k
s prohlídkou
hlídk vnitřních
iř í h
prostor hráze přehrady. Poděkování patří panu hráznému, že
nám umožnil vstup do tohoto areálu a také panu S. Botkovi
z Budišova, který nás ochotně provázel a podal odborný výklad. Před začátkem hlavního programu v Kulturním domě
stihli ještě zástupci Powiatu navštívit náš kostel. Myslím, že
i pan farář byl překvapený, když začalo 40 lidí sborově spontánně zpívat. Byla to příjemná tečka za prohlídkou města
a jeho památkami. V plánu jsme měli ještě navštívit areál TJ
Spartak a hasičskou zbrojnici, ale všichni již byli tak promrzlí,
že se spěchali ohřát do Kulturního domu.
V 16 hodin začal hlavní program. Zde už byli pozváni i zástupci našeho města, příspěvkových organizací a zájmových
sdružení. Přestože na KD stále ještě probíhaly stavební práce,
podařilo se nachystat prostory uvnitř tak, aby se mohla akce
uskutečnit. Velký kus práce zde odvedli zaměstnanci SVČ,
kteří vše uklidili a připravili, byť to bylo všechno na poslední chvíli. Ještě v pondělí před akcí probíhala montáž nových
světel ve velkém sále a malíři ještě neměli vše hotovo. Nový
kotel na štěpku se podařilo „rozjet“ v pátek odpoledne, takže
považuji to za malý zázrak, že se vše stihlo nachystat.
Po přivítání hostů a představení samotného projektu PODANÉ
RUCE 2012 dostali slovo starosta Powiatu Józef Kozina a starosta našeho města Rostislav Kyncl. Pan Kozina poděkoval
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za pozvání, krátce představil Powiat (oblast odpovídající velikostí našemu okresu), jeho zástupce, okomentoval prezentaci
a potvrdil připravenost spolupracovat na dalších společných
projektech. Následovala vystoupení dětí z mateřské a základní
školy. Děti poté předaly polské straně malý dáreček, každý obdržel břidlicový brousek a hrníček s logem Letnic. Pan Kozina
obdržel od města jako dar břidlicovou rytinu s vyobrazením
radnice a kostela, kterou zhotovil pan Květoslav Huťa z Podlesí. Po zápisu do pamětní knihy jsem představil jednotlivé
organizace
zastupující
Budišov. Pozvání přijalo
27 sdružení a musím říci,
že byl jsem velmi příjemně překvapen tak hojnou účastí,
účastí ktekte
rou jsem nečekal. V jednu chvíli ani nestačily místa ve velkém
sále a museli jsme využít i malý sál.
Všechny oslovené organizace až na jednu (kynologové měli
závody, tudíž nemohli) vyslaly své zástupce a připravily si
i prezentace své činnosti. Buď výstavkou fotografií, elektronickou prezentací nebo předvedením svých produktů, strojů
apod. V tomto ohledu si myslím, že se Budišov nemusel za nic
stydět a chtěl bych využít této příležitosti a ještě jednou všem
poděkovat a budu rád, když se ještě v budoucnu budeme moci
opět všichni setkat. Toto pozvání sloužilo nejen ke vzájemnému poznání jednotlivých organizací na obou stranách, ale beru
to jako částečné ocenění práce vás, obyvatel města, vašich organizací. Vážíme si toho, jak společně reprezentujete město,
obětujete pro něj svůj volný čas a to není málo.
Po ukončení oficiálního programu měli účastníci připraveno
občerstvení. V rámci projektu měli k dispozici nealko, kávu,
čaj a zabíjačkové hody od místního řezníka. Následovala volná
zábava, kdy k poslechu a tanci zahrála kapela mladých talentovaných hudebníků z Ostravska. Jako hlavní host večera dále
vystoupila hudební skupina Legendy se vracíí v čele s frontmanem Petrem Šiškou (známý moderátor, textař a producent).
V tu chvíli již byla na parketu většina Poláků a předvedli nám,
jak jsou společenští, družní a umí se bavit. Bohužel, čerstvě
napadaný mokrý sníh a náledí ukončil zábavu dříve, než čekali

a autobus se vydal na zpáteční cestu do Glubczyc raději dříve.
Ti co přijeli osobními auty na letních gumách, si budou jistě
cestu z Budišova dlouho pamatovat, což nám potvrdila jedna
účastnice na otevírání nové tělocvičny v Glubczycích o týden
později, kde jsme byli pozváni a kde se nám dostalo velmi milého přivítání.
Někteří mohou namítnout, proč se tolik píše o jedné malé akci,
že máme v Budišově daleko větší starosti, že je to zbytečné
atd. Jistě, spolupráce mezi Powiatem a městem nám neopraví
školu, nepostaví tělocvičnu apod., ale myslím si,
že tato přeshraniční spolupráce má smysl
smysl, máme k sobě blízko
blíz jazykově i co do vzdálenosti, tak proč toho nevyužít a čerpat peníze z evropských
fondů na malé projekty, když je ta možnost. V půlce listopadu
jsme podali dvě projektové žádosti v kanceláři Euroregionu Silesia v Opavě. V příštím roce jsou ještě dvě poslední kola pro
přijímání žádostí, rádi bychom tam podali další žádosti a byli
úspěšní. Pokud přijdou zástupci některé zájmové organizací
s nápadem na zajímavý projekt, určitě ho neodmítneme a pomůžeme se sepsáním žádosti.
Závěrem bych uvedl text e-mailu, který přišel po akci a myslím si, že není nutné jej překládat, určitě tomu porozumíte.
Ing. Patrik Schramm, místostarosta města
W imieniu Starosty Głubczyckiego Józefa Koziny pragnę złożyć
serdeczne podziękowania za wspaniałe sobotnie przyjęcie. Starosta Kozina przekazuje swoją wdzięczność za tak serdeczne
i ciekawe spotkanie. Jest nam ogromnie miło, że mimo niesprzyjającej pogody udało się zrealizować bardzo ciekawy program spotkania. Swoje podziękowanie oraz wyrazy szacunku
Starosta Kozina kieruje na ręce władz miasta oraz wszystkich
mieszkańców.
Uczestnicy są zachwyceni i organizacją i programem i możliwościami współpracy. Powiat Głubczycki dziękuje i potwierdza gotowość realizacji dalszych wspólnych projektów.
Tadeusz Schmidt, Sekretarz Powiatu

Zpráva o činnosti pečovatelské služby poskytované
Charitou Odry v Budišově nad Budišovkou za rok 2011
Pečovatelská služba Charity Odry usiluje o to, aby osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, mohly za pomoci
pečovatelských úkonů co nejdéle setrvávat ve svých domácnostech, mohly udržovat kontakty se svými vrstevníky a okolím, a aby byla zachována lidská důstojnost a respektování jejich individuálních potřeb.
Má své zásady:
- Zachování důstojnosti a dodržování práv uživatele služby
- Respektování rozhodnutí uživatele
- Individuální přístup k uživateli
- Přizpůsobování poskytovaných služeb potřebám uživatele
Charita Odry vytváří podmínky, aby osoby, kterým poskytuje pečovatelskou službu, mohly uplatňovat vlastní vůli
při řešení své nepříznivé sociální situace.
Základním postojem pracovnice - pečovatelky Charity Odry
při jednání s uživateli pečovatelské služby je partnerský respekt a úcta. Pracuje s uživateli pečovatelské služby na základě
jejich aktuálních potřeb a přání, uzavřených smluv, individuálních plánů a možnosti individuálně rozšířit rozsah úkonů nad

běžnou nabídku (jeli rozšíření v možnostech služby).
Charita Odry má písemně zpracovány pracovní postupy
zaručující řádný průběh poskytování sociální služby a podle nich postupuje. Pečovatelskou službu si hradí klient
sám na základě sazebníku pečovatelských úkonů, který je
součástí dohody o poskytovaných službách.
Pečovatelskou službu Charita Odry v našem městě poskytuje dlouhodobě, již od roku 2004.
Někteří uživatelé jsou umístěni do domů s pečovatelskou
službou – DPS I (ulice Pivovarská) a DPS II (ulice Mlýnská).
V DPS I je plně využitou 15 bytů a v DPS II 4 byty (ty jsou
navíc bezbariérové).
K nejběžnějším úkonům patří dovážka obědů (pouze v pracovní dny), pomoc při osobní hygieně, drobné nákupy, úklid domácnosti, praní a žehlení prádla, mytí oken, vyřizování úředních záležitostí, doprovod k lékaři apod.
V roce 2011 došlo v Budišově nad Budišovkou k nárůstu uživatelů pečovatelské služby o 16 příjemců služby oproti roku
2010 a počet úkonů se zvýšil o 3 562.
Z pečovatelských úkonů se zvýšil zájem v roce 2011 o dovoz
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obědů, malé a velké nákupy a pomoc při osobní hygieně. To
vše záleží na skladbě uživatelů.
V roce 2011 využilo dovozu obědů 78 uživatelů, z toho 4 uživatelé z Guntramovic. Je to o 12 uživatelů více než v minulém
roce. V domě s pečovatelskou službou na ul. Pivovarské využilo dovozu obědů 7 uživatelů. Obědy jsou odebírány z kuchyně
Mateřské školy ve Svatoňovicích.
V domech s pečovatelskou službou všichni uživatelé využívají pečovatelský úkon úklid společných prostor. V DPS II na
Mlýnské ul. během roku 2011 byl dvěma uživatelům zajišťován nákup a dopomoc při zajištění chodu domácnosti. Jednomu
uživateli doprovod a jednomu uživateli dovoz obědů. Jednalo
se o jednorázové úkony, zajišťované dle potřebnosti uživatelů.
V DPS I na Pivovarské ul. využívá pečovatelské služby pravidelně, dlouhodobě 12 uživatelů. Jedná se o pečovatelské úkony dovoz obědů, pomoc při zajištění chodu domácnosti, praní prádla, nákupy, pochůzky, pomoc při zvládání úkonů péče
o vlastní osobu a doprovody s dovozem k vyšetřením, nebo dle
individuální potřebnosti uživatelů služby. 4 uživatelé v DPS
využili pečovatelské služby jednorázově nebo nepravidelně.
Pečovatelskou službu využívají také občané města bydlící
mimo domy s peč. službou. V roce 2011 využívalo pravidelně
návštěv pečovatelské služby 8 uživatelů za účelem vykonání
úkonů dovozu obědů, pomoc při zajištění chodu domácnosti,
praní prádla, nákupy, pochůzky, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu a doprovody s dovozem k vyšetřením nebo dle individuálních potřeb uživatelů.
Pečovatelku ve středisku Budišov vykonává paní Petra
Přikrylová, která byla přijata na Charitu Odry 1.12.2009 a pracovala na středisku ve Vítkově.
Občané Budišova nad Budišovkou při potřebnosti využíva-

jí také možnosti zapůjčení kompenzačních pomůcek Charity
Odry. Nejčastěji jsou zapůjčovány tyto pomůcky: elektrická
polohovací postel, invalidní vozík, pokojové WC, chodítko.
Charita Odry zajišťuje přes externí pracovnici v případě potřeby pedikúru v domácnostech uživatelů.
Dle Dohody o poskytování sociálních služeb Charitou Odry
je Městem Budišov nad Budišovkou poskytován příspěvek na
úhradu zajišťování pečovatelské služby. Na rok 2011 byl poskytnut ve výši 388 000,- Kč.
Městský úřad Budišov nad Budišovkou při kontrolách hospodaření s poskytnutými finančními prostředky neshledal závažné
pochybení. Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem o účetnictví a závěrem je nutno uvést, že Charita svou funkci vykonává k plné spokojenosti všech občanů, kteří tuto službu využívají.
Statistické údaje o službě celkově
Rok:
2008 2009 2010
2011 I. pol. 2012
Počet uživatelů:
64
68
85
101
78
Počet peč. úkonů 8 065 9 595 12 685 16 247
8 054
Celkový počet některých pečovatelských úkonů poskytnutých v roce 2011
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 193
Pomoc při hygienické péči
497
Pomoc při chodu domácnosti
256
Praní prádla
38
Nákupy malé i velké
710
Doprovod uživatelů služby
187
Dovoz obědů v Budišově
11 704 (78 uživatelů)
Dovoz obědů v Guntramovicích
918 (4 uživatelé)
Jana Skalková, referent soc. věcí

Ohlédnutí po dvou letech…
Dva roky uběhly jak voda a rád bych Vám v řeči čísel stručně
shrnul, co se nám společně během tohoto období podařilo. Bylo
dokončeno několik projektů, ať již to byly projekty započaté
bývalým vedením nebo projekty zcela nové. Např. vodovod
ve Starých Oldřůvkách jsme přebrali, když byl ze ¾ hotový,
název
odkanalizování objektů města
odkanalizování kulturního domu
statické zajištění KD
rekonstrukce topení v KD
zdroj tepla - kotelna na biomasu, zateplení objektů
v Budišově n. B.
oprava zborcených břehů Budišovky
položení pískovcového krytí na kamenném mostě

podařilo se ho úspěšně dokončit, zkolaudovat vyúčtovat. Je jen
škoda, že na něj není připojeno více odběratelů a společnost
Zempol. Vím, že za vodovodem bylo mnoho práce již
v dřívějších letech, proto bych rád poděkoval také předchozímu
vedení města. A tady je stručná rekapitulace akcí:
realizace
2011-2012
2011
2012
2011
2012

vlastní zdroje
2 800 000,675 000,520 000,380 000,4 689 000,-

2011-2012
2011

100 000,318 000,-

instalace kamerového systému ve městě

2011

250 000,-

250 000,-

ordinace zubařky
oprava střechy MÚ Partyzánská ul.
oprava komunikace na Podlesí - příspěvek správě silnic
MSK
oprava komunikací recyklátem u Huťů v Podlesí
a u Hamerků v Guntramovicích
bagrování koryta potoka v Oldřůvkách
oprava mostu ve Starých Oldřůvkách
oprava mostů v Guntramovicích

2011
2011
2011

500 000,300 000,420 000,-

500 000,300 000,420 000,-

2011

60 000,-

60 000,-

2012
2012
2011

60 000,180 000,130 000,-

60 000,180 000,130 000,-
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dotace
2 830 000,-

4 811 000,-

celkem
5 630 000,675 000,520 000,380 000,9 500 000,-

112 000,-

100 000,430 000,-
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název
příprava dokumentece pro rekonstrukci autobusové čekárny
příprava projektové dokumentace na zateplení a výměnu
oken ve SVČ
EU peníze školám - dotace ZŠ
Podané ruce 2012 - Euroregion Silesia
lyžařský výcvik ZŠ - Euroregion Silesia
nákup malotraktoru SLTS
nákup staršího svozového auta SLTS
zkvalitňování systému s nakládání s odpady - nákup
svozového auta a nádob
dotace na zalesnění nezemědělských ploch SLTS

realizace
2012

vlastní zdroje
60 000,-

2012

80 000,-

2011-2012
2012
2012-2013
2012

13 000,46 000,232 500,-

2012

380 000,-

2012-2013

300 000,-

2011-2012

dotace

celkem
60 000,80 000,-

1 500 000,75 000,264 000,232 500,-

1 500 000,88 000,310 000,465 000,380 000,-

2 600 000,-

2 900 000,-

2 000 000,-

2 000 000,-

dotace z ÚP na pracovníky SLTS

2012

700 000,-

700 000,-

dotace z ÚP na pracovníky SLTS

2011

650 000,-

650 000,-

15 774 500,-

28 268 000,-

celkem

12 493 500,-

Půjčka SLTS 2012 - 2 500 000,Úvěr ČSOB 2012 - 5 000 000,Čísla hovoří za vše a myslím, že k tomu není potřeba dalšího
komentáře.
Ale za zmínku určitě stojí, že:
 oproti roku 2010 se výdaje na místní správu podařilo snížit o 1
milión a 100 tisíc Kč (z 8 600 tis. Kč na 7 500 tis. Kč), snížili
jsme stav zaměstnanců o tři pracovnice a díky soutěžení cen
elektrické energie se podařilo uspořit 5 % z celkové částky,
 nově jmenovaní ředitelé se v p.o. města MŠ, SLTS a SVČ
osvědčili a jsou přínosem pro chod organizací i pro město,
 po dlouhé době má Budišov opět zubní ordinaci,
 nově proběhly schůzky s občany v místních částech
Budišova, kdy jsme zjišťovali, co je trápí a budeme se snažit
postupně jejich problémy řešit
 novou podobu dostal také Budišovský zpravodaj, který nyní
vychází ve zvýšeném nákladu pravidelně co dva měsíce,
 díky práci několika nadšenců se za podpory města úspěšně
obnovila tradice Letnic,
 abychom se vyhnuli vzniku další ubytovny v našem městě,
převzalo město ze správy kraje provoz bývalého domu dětí
a mládeže (dnešní SVČ).
V roce 2013 nás čekají další zajímavé úkoly a projekty:
 instalace nových LED svítidel v Budišově a jeho místních
částech, celkem 416 ks,
 od nového roku si město samo bude zajišťovat svoz komunálního odpadu, na jaře začne sběr i biologicky rozložitelného komunálního odpadu,
 připravujeme energetický audit městských kotelen, násled-

ně i vypracování energetické koncepce města na další roky,
 bude přiznána dotace na zateplení a výměnu oken v MŠ,
celkové náklady jsou 2 730 tis. Kč, dotace pak činí 2 060 tis.
Kč (výběrové řízení cenu sníží),
 pokud zastupitelé rozhodnou o přijetí dotace na demolici
zdevastovaného amfiteátru a regeneraci lesoparku ve výši
85 % nákladů 3 370 tis. Kč, začnou na jaře po provedení
výběrové řízení stavební práce,
 v prosinci tohoto roku začnou práce na projektu sportovní
haly v místě stávajícího škvárového hřiště, a pokud vše půjde dle plánu, mělo by se začít brzy stavět,
 připravujeme podání žádosti o dotaci u Nadace ČEZ na
výstavbu dětského hřiště, je zde reálná šance (příslib) být
konečně úspěšní,
 jsou podány dva projekty v Euroregionu Silesia v celkové
výši přes 600 tis. Kč, dotace činí 85%, jde o projekt na 34.
Budišovské Letnice česko-polské a na společné týdenní
soustředění fotbalových dorostenců Budišova a Kietrze ve
Smilovicích,
 pokud budeme úspěšní s podanou žádostí v OPŽP, čeká nás
zateplení a výměna oken na SVČ a dále také rekonstrukce
autobusové čekárny podpořené dotací z MAS Opavsko.
Máme tedy před sebou hodně práce, ale věřím, že ke spokojenosti občanů našeho města se nám podaří zrealizovat co nejvíce projektů a plánů.
Ing. Patrik Schramm, místostarosta města

Bc. Josef Poljak, ředitel Střediska volného času
Budišov nad Budišovkou, p.o.
Středisko volného času (dále jen SVČ) je novou příspěvkovou organizací města Budišova nad Budišovkou, která vznikla
sloučením bývalého odboru kultury a činnosti bývalého Domu
dětí a mládeže (poznámka redakce - k 1. lednu 2012 převzalo
město Budišov n/B. z majetku Moravskoslezského kraje budovu bývalého Juventusu (bývalý Dům dětí a mládeže) i s přilehlými pozemky a všemi zaměstnanci). Na základě výsledků výběrového řízení byl do funkce ředitele SVČ dne 1. května 2012

jmenován Bc. Josef Poljak. Práci s dětmi a mládeží se věnoval již dříve - do doby svého jmenování působil jako vedoucí
vychovatel v Dětském domově. V roce 2010 úspěšně ukončil
studium na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde na fakultě tělesné kultury vystudoval obor rekreologie – pedagogika
volného času. Josef Poljak je také iniciátorem obnovy tradice
Budišovských letnic, dříve tolik oblíbeného letního hudebního
festivalu. I jemu jsme tedy položili několik otázek:
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Pepo, co tě vedlo, resp. jaká byla tvá motivace pro přihlášení
se do konkurzu na místo ředitele SVČ?
Ti, kdo mě znají, vědí, že se prací s dětmi, ale i kulturními aktivitami nezačínám zabývat až teď. Vždycky mě bavilo vymýšlet a organizačně realizovat programy, ať už to byly letní tematické tábory, aktivity s dětmi v rámci dětského domova, příprava talentů na soutěže, nebo v poslední době třeba Budišovské
Letnice. Myslím si, že v této oblasti mám co nabídnout, mám
určitou představu o koncepci a rozvoji SVČ. Nedomnívám se,
že oblast práce s dětmi, mládeží, ale i širokou veřejností se
dá řešit jen nahodilým shlukem akcí, ale mělo by se přihlížet
k momentálním potřebám lidí, naslouchat jejich přáním a pokoušet se je naplňovat.
SVČ je zcela novou organizací, takže pro všechny jakýsi krok
do neznáma…Jaké byly tvé pocity při zahájení činnosti a jak
vše vnímáš nyní, po půl roce práce?
Nemyslím si, že se jedná o „krok do neznáma“. Je přece zřejmé,
jakou činností se SVČ bude zabývat, spíš se jedná o jakési smysluplné „nastavení“ systému, pravidel a hlavně koncepce (protože i volnočasové aktivity musí mít svá pravidla a koncepci).
Za toho půl roku jsme určitě dosáhli velké části toho, co bylo
naším cílem. Objem činnosti s dětmi a mládeží jsme navýšili
oproti srovnatelnému období z minulých let cca o třicet procent
a myslím, že i pestrost nabídky aktivit a kroužků je momentálně
velmi slušná. Tu jsme se snažili nastavit podle výsledků ankety, provedené ve škole před prázdninami. Mluvím samozřejmě v množném čísle, protože činnost SVČ není o práci Josefa
Poljaka, ale jde o týmovou práci. Sám člověk nedokáže mnoho,
i kdyby se „roztrhal“. Naštěstí jsou v Budišově ještě lidé, kteří
nezlomili hůl a nerezignovali, byť to není v současných poměrech ve společnosti lehké. A těm patří můj obdiv a velký dík.
Na druhé straně mě neskutečně vyčerpává zcela marný donquichotský boj s neustálými „zaručenými informacemi“, kterým
pak uvěří běžný občan, a které se velmi těžko uvádí do pravdivých kolejí. Když jsem se dozvěděl, že „stejně kulturák spadne“, neboť jsme odstranili jakési „statické tyče“ z velkého sálu,
bylo mi velmi smutno, ačkoli jsou určitě jedinci, které každá
podobná „zpráva“ potěší. Jistě, že ony tyče už řadu let vzhledem
ke svému průvěsu neměly absolutně žádnou funkci (snad kromě
držáku na škaredé osvětlení), ale bylo samozřejmě provedeno
i odborné statické posouzení demontáže, vzhledem k nově provedenému současnému statickému řešením celého KD. Tohle
jsou ale fakta, která ony „šiřitele“ nezajímají. Důležitá je výsledná panika. Prosím tedy všechny, kdo mají zájem o seriózní
informace, aby se klidně přišli zeptat, rád jim vše objasním.
Od 1. 5. 2012 byla činnost „Domečku“ (bývalý dům dětí
a mládeže, poté Juventus) spojena s činností kulturního
domu. Co toto spojení přinese občanům Budišova?
Zkusme si ještě jednou popovídat o koncepci. Určitě nemá
smysl, aby ve městě probíhaly čtyři mikulášské nebo vánoční
akce, každá na triku někoho. Řešením je, podle mého názoru,
pořádání větších akcí, kde se tyto subjekty dokáží spojit a vytvořit tak kvalitní, pestrou a hodnotnou nabídku těchto programů. Jinak řečeno, nehrajme na to, kdo má větší bábovičku, ale
společně udělejme z písku hrad. Stejné je to i s tímto spojením.
Vždyť práce s dětmi, rozvoj a výchova talentů, vedení mladé
generace k jakémusi estetickému vnímání souvisí s kulturou
naprosto úzce. Obojí je součástí volného času občana. Je pouze
na jeho rozhodnutí, jak s předloženou nabídkou naloží. A já věřím tomu, že se nám podaří i v oblasti kultury a volnočasových
aktivit ve městě pracovat tak, aby ho naše nabídka oslovila.
V současné době stále ještě probíhá oprava Kulturního domu.
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Co oprava obnáší a jak zvládáte běžný provoz kulturního oddělení?
Je to velmi složité, a já bych chtěl touto cestou poděkovat občanům za shovívavost. Rekonstrukce určitě nebyla jednoduchou
záležitostí, přinášela sebou řadu nečekaných zjištění, a především díky flexibilitě firem a obrovské podpoře ze strany vedení města se snad „dílo“ podaří. Velký dík patří i panu ing.
Chlachulovi, který vykonával stavební dozor, a byl velmi nekompromisní a důsledný. Oprava se chýlí ke svému konci, byť
samozřejmě uvnitř „kulturáku“ je stále co zlepšovat. Rádi bychom tyto věci zvládali postupně, vzhledem k aktuálním finančním možnostem SVČ. Přesto jsme během rekonstrukce uspořádali spoustu pěkných akcí, které se mohly konat mimo objekt
KD (Vítání Martina, Uspávání broučků, Sázení stromů, společně s KRPŠ pak Stezku plnou strašidel nebo Drakiádu). Některé
akce se podařilo zrealizovat už i v KD (Podané ruce - akci, dotovanou z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia, nebo Ta
naše písnička česká se Zdeňkem Krásným). Věřím tomu, že
„nový“ kulturní dům bude dobře a kvalitně sloužit občanům našeho města třeba už teď, v nadcházející plesové sezóně.
Je nějaká reálná šance, že se i budova „Domečku“ nebo kina
dočká taky takové proměny?
Byl bych velmi rád, určitě to obě budovy potřebují. Na rekonstrukci „Domečku“ je v současné době podán projekt, takže
si musíme počkat, jestli nás příjemně překvapí. V havarijním
stavu jsou tam okna, rozvod topení, kotel i střecha. Během
„správy“ Juventusu krajem se do budovy neinvestovalo, jako
ostatně všude, kde se ocitnete v „okrajových“ oblastech zájmu.
U kina je situace vzhledem k technickému vybavení daleko
horší. Nejen, že by potřebovala opravu samotná budova, to je
zřejmé, ale vzhledem k probíhající digitalizaci kin bude patrně
budišovské kino provozně neudržitelné. Je to něco, s čím nemůžu pohnout ani já, ani nikdo jiný. Pokusím se to vysvětlit
velmi stručně: Už koncem letošního roku je velkým problémem vůbec sehnat do kina film na „celuloidu“, tzn. ve formátu,
jakým disponuje naše kino. Filmoví distributoři se specializují
na pořizování digitálních kopií, tedy jednoduše DVD, nebo
prostě datových souborů. Výroba filmových pásů je totiž velmi
nákladná. Doplatí na to především venkovská a malá kina. Ta
mají v podstatě tato východiska: Investovat do digitální technologie cca 2 mil. korun (nemluvím o budově, která pro digitalizaci musí splňovat další předpisy, jako např. nová sedadla,
což jsou další investice), a pak vám distributor bude diktovat
minimální výši vstupného. Film, řádově dva týdny po premiéře
v Česku, vás tedy v Budišově přijde na 100,- a více Kč. Další
variantou je levnější DCE Cinema (cca 700 tis. korun), která
přehrává filmy ze standardního DVD, film si tedy pustíme až
ve chvíli, kdy je uvolněn do veřejné distribuce, tedy 6 měsíců
a víc od premiéry. A to už si film koupíte v trafice, nebo už jste
si dojeli do Opavy, do nového multikina. Shrnuto a podtrženo
– po značných investicích buď skutečně vysoké vstupné, nebo
pouze „staré“ filmy. Je mi to hrozně líto a bude mě velmi mrzet, jestliže kino v Budišově neudržíme. Strávil jsem tam taky
část života. Udělám proto všechno, co bude v mých silách.
V poslední době vnímám kolem sebe zvýšený zájem o kulturní
dění v našem městě. Jaké další akce připravujete?
Volný čas, nebo i kultura se v minulosti považovaly za jakousi
„nástavbu“, cosi „navíc“, co není k životu až tak důležité. Opak
je pravdou. Tyto oblasti jsou naprosto nezbytné pro život. Utváří
mladou generaci a, chcete-li, „dobíjí baterky“ té starší. To jen velmi stručně. Proto je jen velmi dobře, pokud se zájem o tyto aktivity ve městě zvýší. Jsem moc rád, že začíná velmi pozitivně fungo-
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vat propojení mezi jednotlivými organizacemi, plánujeme spoustu
akcí ve spolupráci s nimi. Osvědčené a dobré akce chci zachovat,
a k nim postupně přidávat nové. Je to zase o tom hradu z písku .
Samozřejmě, že činnost SVČ bude směřovat ke všem generacím.
Práce s dětmi, mládeží i širokou veřejností je náročná a nikdy
nekončící, jak ředitel SVČ odpočívá a relaxuje?
Musím říct, že za poslední půlrok jsem toho moc nenaodpočíval. Ale určitě je to muzika. To je něco, co dokonale „dobíjí
baterky“ mně.
Před tebou jsou léta náročné práce, ale přeskočme čas a řekni nám, jak vidíš SVČ dejme tomu za pět let?
To víš, že plánů je hromada. Chtěl bych, aby SVČ fungovalo
jako moderní, otevřený dům. Aby si každý podle svých zájmů
a aktivit našel v našem programu to „svoje“.
Taky bych chtěl vybudovat jakýsi „klubový“ prostor, to je jedna
z věcí, kterou Budišov postrádá. Při minimálních nákladech se
určitě dá provozovat. Představ si místo, kde se během třeba dvou
měsíců odehraje kinokavárna, koncert písničkáře, cestopisná
přednáška, jazzový večer a ochutnávka exotické kuchyně. Zní to
dobře? Potenciál klubu vidím hlavně v pravidelnosti. Otevřeno
třeba každý pátek, ale s pravidelným programem. Dostaneš do
ruky program na měsíc dopředu a vybereš si to, co tě osloví.
Pepa Poljak a Letnice. Nedá mi to, abych se tě nezeptala, jaké
jsou Letnice pro Pepu jako pořadatele a Pepu jako diváka?
Kdo to je Pepa divák?  Letos jsem si vychutnal asi půl hodiny
Blue Effect, a užil si to, byli skvělí. Ale jinak je to jasně jenom
o práci. Letnice jsou akcí, která nejde připravit za týden, ale ani za

měsíc. Už vlastně od září se chystá příští ročník. Jedná se o hromadu věcí, není to jen o programu, ale končí to až u mobilních WC
a pytlů do košů, abych to zjednodušil. Nebýt těch fantasticky zapálených lidiček kolem mě, Letnice by nikdy nemohly být. Myslím,
že se ale jejich práce vyplácí, to musí posoudit návštěvníci, pro
které se snažíme udělat maximum, a ještě něco přidat. Dnešní
doba je tak zběsilá, že „dva dny pohody“ jsou určitě potřeba.
Můžeš nám už teď prozradit něco málo z programu příštích
Letnic?
Program je ve fázi příprav a smlouvání s účinkujícími, už teď
ale můžu prozradit, že v pátek 21. 6. 2013 se můžeme těšit
na Vladimíra Mišíka s Etc… a během dvou dní to bude celá
řada dalších muzikantů. Letnice 2013, pokud nám vyjde podaný projekt, by měly být česko-polské, takže návštěvníci uvidí
i polské soubory, kapely, ochutnají krajové speciality a i českým a slovenským řezbářům přibudou „konkurenti“, takže
soutěž už vlastně bude mezinárodní. Hlavní host večera na sobotu je momentálně v jednání, nerad bych něco zakřiknul, taky
si musíme nechat nějaké překvapení.
A na závěr – co bys rád vzkázal našim čtenářům?
Že se určitě 21. prosince určitě nestane nic, co by znamenalo konec světa. Všichni si v klidu a pohodě užijme Vánoce, v novém
roce buďte hlavně zdraví a spokojení a budu velmi rád, když se
budeme potkávat na akcích pořádaných SVČ. Vždyť i když svět
nekončí, lidský život je příliš krátký na to, aby byl člověk mrzutý.
Děkuji za tvůj čas, rozhovor i poskytnuté informace.
Za Redakční radu Budišovského zpravodaje Alena Týnová

Volba prezidenta České republiky
Vážení občané, ve dnech 11. a 12. ledna 2013 se koná první
přímá volba prezidenta České republiky. Případné druhé kolo
volby se pak bude konat ve dnech 25. a 26. ledna 2013.
 Volební okrsek č. 1 – Budišov nad Budišovkou,
Dukelská 454 – Hasičská zbrojnice
 Volební okrsek č. 2 – Budišov nad Budišovkou,
Horská 183 – Kulturní dům

 Volební okrsek č. 3 – Guntramovice, budova č. p. 90
- bývalá škola
 Volební okrsek č. 4 – Podlesí, budova č. p. 146
- bývalý Kulturní dům
 Volební okrsek č. 5 – Staré Oldřůvky, budova č. p. 71
- Kulturní dům

ZPRÁVY MĚSTSKÉ POLICIE
V předešlém období se strážníci Městské policie v Budišově n/
Bud. zaměřili především na ochranu majetku. Právě s přicházejícím koncem roku se téměř periodicky zvyšuje majetková
trestná činnost. Ta nespočívá pouze ve vloupání do opuštěných
rekreačních objektů, v krádežích na zahrádkách a dalších obdobných místech, ale hlavně pak v nelegální těžbě dřeva a jeho
následnému odprodeji případným zájemcům z řad občanů.
Prodej kradeného dříví dalším osobám zde uvádím záměrně,
neboť věčnou výmluvou těchto „zlodějíčků“ je to, že jim doma
mrznou děti a oni nemají peníze na zaplacení otopu pro domácnost. Přitom si stěžují na svou špatnou finanční situaci.
Zde by si člověk neznalý problému mohl opravdu
myslet, jací jsou to „chudáci“ a my jim závidíme nějaký ten klacík z lesa. Skutečností ovšem
je, že tito lidé nevozí z lesa pouze klestí, páchají
zde škody svým neodborným zásahem do porostů
a navíc dříví následně rozprodávají „ na kšeft“,
přičemž získané peníze propijí, případně naházejí
do hracích automatů. Zde jenom upozorňuji, že
pokud by občané od těchto výtečníků levné dříví
nekupovali, nelegální obchod by rázem skončil.

To nemluvím o tom, že pokud by se prokázalo, že věc pochází z krádeže, může tato posléze zpětně propadnout původnímu
majiteli bez nároku na náhradu z jeho strany. Otázkou ovšem
zůstává, zda by někdo získal nějakou náhradu od těch druhých.
Několik událostí z minulých měsíců:
 4. 10. 2012 ve 21.30 hod. - Přijetí oznámení o spadlém
vzrostlém stromu na silnici ve směru na Guntramovice.
Výjezd na místo společně s HZS – zajištění místa události,
vyrozumění dalších subjektů.
 6. 10. 2012 v 15.30 - 18.30 hod. - Přijetí hlášení operačního
střediska – pohřešovaný senior v blízkosti hranice VVP Libavá a k.ú. Podlesí. Pátrání po osobě ve spolupráci se složkami IZS Olomouckého
a Moravskoslezského kraje. Senior byl v průběhu pátrací akce nalezen poblíž Starých Oldřůvek.
 10. 10. 2012 v 9.00 hod. - Na základě žádosti Policie ČR zajištění součinnosti hlídky MP při
kontrole objektu na Náměstí republiky v Budišově n/Bud. Zajištění místa události proti vstupu
nepovolaných osob.
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 10. 10. 2012 ve 12.30 hod. - Hlášení operačního IZS – požár senážní věže na zemědělské farmě v Budišově n/Bud.
Výjezd na místo v rámci složek Integrovaného záchranného systému.
 12. 10. 2012 v 9.00 – 10.30 hod. - Přijetí žádosti SKPV Opava
(služba kriminální policie a vyšetřování) - poskytnutí informací s použitím záznamů z Městského kamerového systému.
 12. 10. 2012 v 16.30 hod. - Přijetí oznámení o fyzickém
napadení mezi osobami. Zadokumentování případu.
 14. 10. 2012 v 16.00 hod. - Přijetí telefonické stížnosti –
senior bezdůvodně zasypává odvodňovací strouhu podél
komunikace zeminou a zbytky travních drnů (ulice Mlýnská). Zjištění pachatele. Tento zeminu na žádost hlídky MP
odstranil a strouhu vyčistil.
 17. 10. 2012 v 16.10 hod. - Obsluha restaurace Krušovice
oznámila, že došlo k poškození videoterminálu umístěného
v provozovně. Pachatel z místa utekl. Zjištění popisu pravdě-

podobného pachatele, předání věci hlídce PČR OO Vítkov.
 17. 10. 2012 v 17.45 hod. - Přijato oznámení o zcizení popelnice. Věc byla předána PČR k došetření.
 3. 11. 2012 v 15.30 hod. - Hlídka MP přijala oznámení občana, který uváděl, že byl úmyslně vytlačen z vozovky řidičem
malého motocyklu. K události mělo dojít na silnici ve směru
na Guntramovice. Šetřením události vyšlo najevo, že konflikt
mezi oběma účastníky již řešila toho dne PČR OO Vítkov.
Osoby měly údajně konflikt při rybolovu na nádrži u Guntramovic. Událost měla patrně souvislost s úmyslným vytlačením
cyklisty z komunikace. Věc byla předána PČR OO Vítkov.
 7. 11. 2012 v 19.45 hod. - Zjištěna bezvládně ležící osoba
na komunikaci – ul.Komenského. Muž posléze s hlídkou
komunikoval, přičemž jevil známky silné opilosti. Jelikož
tomu nebránily zákonné důvody, byl muž převezen do místa
bydliště, kde si jej převzala manželka.
Baroň Milan, vedoucí strážník MP

SPRÁVA LESŮ A TECHNICKÉ SLUŽBY

Informace k situaci kolem vánočních stromků
Správa lesů a technické služby města Budišov nad Budišovkou
upozorňují občany, že ani v letošním roce nebudeme prodávat
vánoční stromky z vlastních zdrojů. Z důvodu odumírání
smrku v naší oblasti již několik let nevysazujeme čisté porosty
této dřeviny, ale zalesňujeme jej pouze do směsí s listnáči.
Tito jedinci pak vykazují zvýšené přírůsty, a tím ztrácejí
parametry vánočního stromku – pravidelnost, malé rozestupy

mezi přesleny, bohatost jehlic atd. Proto jsme již letos vysadili
základ budoucí plantáže, ve které chceme tento sortiment
vyrábět. Máme představu, že vedle smrku obecného nabídneme
občanům Budišova i smrk pichlavý (stříbrný), borovice a jedle.
Prosíme Vás proto o trpělivost. Vánoční stromek je vhodný
k řezu asi za pět až sedm let po výsadbě.
Za SLTS, p.o., Ing. Miroslav Dušek

ŠKOLSTVÍ

V základní škole se pořád něco děje
Od začátku školního roku už uběhly tři měsíce
a v naší škole za tu dobu proběhlo plno zajímavých akcí. Nejen pravidelným vyučováním je totiž
živ náš žáček. Snažíme se výuku zpestřit, oživit
a doplnit mnoha různými aktivitami.
Hned koncem září se uskutečnil ve škole Evropský den jazyků. V hodinách angličtiny probíhal
celodenní projekt, během něhož si žáci vzájemně
předávali své zkušenosti s výukou cizího jazyka
a předváděli předem připravený program. Například
d děti třetí
tř tí
třídy navštívily se svým hudebně - recitačním programem naše
prvňáčky a druháčky a byly velmi úspěšné. Všichni jsme se přesvědčili, že i za krátkou dobu se toho můžeme mnoho naučit a že
„učení nemusí být vždy mučení“.
Žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku si postupně vzájemně
předvedli nejen svá hudební čísla, ale prezentovali i vlastní doplňkové programy v podobě křížovek, rébusů, doplňovaček, hádanek, dialogů, přesmyček, her, atd.
Budovou druhého stupně zase zaznívaly o přestávkách prostřednictvím rozhlasu tóny hudby ze všech koutů Evropy s průvodním slovem paní učitelky Zeisbergerové, a tak jsme mohli slyšet
populární hudbu z Francie, Itálie nebo Velké Británie.
Další úspěšnou akcí byla oslava svátku Halloween. Proběhla
v podvečer 31. října ve školní tělocvičně, zúčastnily se jí děti
hlavně z prvního stupně ve strašidelných maskách, ale ty starší
jim zase pomohly s uváděním akce a také se zábavným progra-
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mem. Protože je to americký svátek, děti si zase
procvičily angličtinu, protože si připravily spoustu
anglických písniček, říkadel a básniček. Součástí
akce byla i soutěž o nejkrásnější vydlabanou dýni
a nejkrásnější strašidelnou masku. S cenami pomohl Klub rodičů a my mu tímto moc děkujeme.
Za zmínku stojí i činnost školní družiny. Několikrát ročně spolupracuje naše školní družina s družinami z Vítkova a z Melče. Pravidelně chystají
pro děti zábavné
áb
soutěžní odpoledne a naposledy se konalo právě v naší školní tělocvičně 23. října pohádkové rytířské klání
nazvané Budihrad. Děti se učily zacházet s mečem, porážet nepřítele, stavět hrad z kostek nebo lovit klíč od hradu. Za svoji statečnost a odvahu byli všichni soutěžící pasováni na rytíře
a odměněni malou sladkou svačinkou.
V současné době škola žije přípravou tradičního vánočního jarmarku. Stal se už nedílnou součástí adventu a děti se na něj těší.
V hodinách pracovních činností vyrábějí vánoční ozdoby, svícny, dekorace nebo přáníčka. Ty starší se pouštějí do adventních
věnců, budou se péct a zdobit perníčky ve školní kuchyni. Taky
je třeba nacvičit vánoční koledy, to je zase práce pro školní sbor.
A tak čas ve škole velmi rychle ubíhá. Ve chvíli, kdy budete
číst tento Zpravodaj, bude do Vánoc nejspíš chybět jen chvilka.
A tak vám všem přejeme krásné vánoční svátky, hodně zdraví,
pohody a radosti v novém roce 2013.
Hana Hladišová, zástupkyně ředitele ZŠ
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SPORT SBLIŽUJE
V září 2012 byl Základní škole v Budišově nad Budišovkou
schválen projekt z Fondu mikroprojektů Operačního programu
přeshraniční spolupráce Česká
republika – Polská republika
s názvem Sport sbližuje - na společný lyžařský a snowboardový
výcvik žáků školy a polského
gymnázia z Kornowacu. Projekt
„Sport
Sport sbližuje“ je spolufinanc
spolufinancován z prostředků Evropského
fondu pro regionální rozvoj
„Překračujeme hranice“.
Znamená to, že v současné

době usilovně pracujeme na zajištění lyžařského a snowboardového
výcviku pro 30 žáků především ze
7. třídy (volná místa budou doplněna žáky 8. nebo 9. třídy) a zároveň
pro 20 žáků z polského Kornowacu.
Společně absolvují tento výcvik v první polovině ledna 2013
v Loučné nad Desnou v Jeseníkách.
Stravování, ubytování, doprava i lyžařský
řský výcvik a vlek budou
spolufinancovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Žáci budou mít i možnost bezplatného zapůjčení lyží nebo
snowboardu. Hana Hladišová

Budišovská škola je v současné době zapojena do dvou projektů z Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká
republika – Polská
republika,
které
jsou spolufinancovány z prostředků
tř dků Evropského
E
kéh fondu
f d pro regionální rozvoj - Překračujeme hranice.
První projekt probíhá od jara 2012 a je organizován polským Gymnáziem v Kornowacu, se kterým jsme prostřed-

nictvím tohoto projektu navázali velmi přátelské styky.
V tomto projektu fungujeme jako partner polských přátel
a už jsme společně s našimi a polskými dětmi absolvovali
l
li ddvěě setkání,
tká í tto tř
třetí
tí a zatím
tí v ttomto roce poslední
nás čeká 19. prosince.
Druhý projekt podávala naše škola a byla úspěšná - v září tohoto roku byl projekt schválen.

Kornowac 29. 10. 2012
Dne 29. 10. se uskutečnilo druhé setkání našich žáků s žáky
z Kornowacu. O půl osmé pro nás přijel luxusní autobus a zavezl nás do Polska, kde proběhly soutěže ve volejbale, futsalu,
stolním tenise a nakonec závodivé hry pro všechny účastníky
společného setkání. S výběrem žáků jsme měli trochu problém. Vybrat z celkového počtu 64 žáků (7., 8. a 9. roč.) 28
šikovných dětí nebylo
jednoduché. Nejlépe
si vedli kluci při futsalu, v ostatních soutěžích jsme skončili
vždy druzí. Vítězství
soupeřům přejeme, ale
pěknou velkou tělocvičnu jim závidíme.
Pro všechny účastníky
bylo zajištěno jídlo,
pití a také drobné upomínkové
předměty.
A protože se jednalo
o akci v rámci mikroregionu Silesia, financovanou z prostředků

Evropského fondu pro regionální rozvoj, byla tělocvična plná
soutěžících ve stejných, logem označených tričkách. Akce byla
po všech stránkách úspěšná, děti si navzájem fandily a měly
si o čem popovídat se svými vrstevníky z polské školy. Řada
z nich se těší na třetí setkání, které proběhne v prosinci, opět na
škole v Kornowacu. Tentokrát to budou tvořivé dílny. Polským
přátelům děkujeme za pohostinnost a příjemně strávený den.
Jan Vondrouš, ředitel ZŠ

Podzimní návštěva dětí MŠ na dopravním hřišti v Odrách
Všichni lidé a děti především se denně zúčastňují dopravního
ruchu, ve kterém na nás číhá spousta nebezpečí. Abychom děti
zdárně připravili na to, stát se účastníky dopravního provozu,
rozhodli jsme se v naší školce zdokonalit a obohatit teoretické
znalosti a vědomosti o dovednosti praktické. Proto jsme domluvili předškolním dětem návštěvu dopravního hřiště v Odrách.

Dopoledne ve čtvrtek 25. 10. 2012 jsme vyrazili na vlakové
nádraží. Na zádech batůžky se svačinkou, teple oděni, správně
obuti, protože podzimní chladné počasí je nevyzpytatelné. Cesta
vlakem se dětem líbila a na dopravním hřišti už na nás čekal pan
vedoucí, který děti přivítal a po krátkém odpočinku a posilnění
jim udělil důležitá bezpečnostní pravidla, jak se na dopravním
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hřišti správně chovat. Poté se děti rozdělily na skupiny „chodců“
a „cyklistů“, kteří dostali kola různých velikostí a také ochranné
přilby. Děti „chodci“ se správně pohybovaly na přechodech, děti
„cyklisté“ zkoušely správně jezdit v doprovodu učitelek, které
jim oživovaly znalost dopravních značek a také semaforů. Část
dětí také absolvovaly jízdu elektromobily, správně upoutáni bezpečnostními pásy. Autíčka si také zkusily společně s paní učitelkou řídit. Bylo to pro všechny náročné, a když přišla únava, pan
vedoucí vzal děti i s paní učitelkami do teplé místnosti, kde jsme
posvačili, odpočinuli si a zároveň jsme mohli sledovat videozáznam správného pohybu dětí v dopravním provozu. A pak zase
hurá na hřiště, kde se skupiny vystřídaly a děti „cyklisté“ vyrazily za paní učitelkou na kole, aby si získané dovednosti spolu
s ní procvičily. Nakonec se pan vedoucí s námi rozloučil a všem
šikovným dětem předal drobné dárečky od BESIPu.
Potom unaveni, ale spokojeni zase na vláček a domů, kde na
všechny děti čekali rodiče. Byl to pro nás pěkně strávený den

a děti si prakticky vyzkoušely, jak být opatrní a připravení
účastnit se náročného dopravního ruchu.
Jana Jüstelová, učitelka MŠ

Bramborové a dýňové hrátky v naší školce
To, že nastal podzim, nepoznaly děti z naší mateřské školy
jen podle počasí, ale také podle aktivit, které je ve školce
čekaly. DÝŇOHRÁTKY a BRAMBORIÁDA, tak se

jmenuje výstava, která prostoupila celou naší školkou. Do
výroby exponátů se zapojily všechny třídy a nezaháleli ani
rodiče. Úroda brambor byla dobrá, a tak o materiál nebyla
nouze. Fantazii dětí se meze nekladou, a tak jsou ke zhlédnutí
různorodé postavičky, tlupa myší, ale taky tučňák, ježečci
a mnoho dalších. Zato dýňová úroda byla slabší, ale díky
rodičům se nakonec ve školce sešlo i několik dýní různých
barev, tvarů, odrůd a velikostí. Práce s nimi dala dětem trošku
víc práce, protože na vydlabání takové dýně, na to je třeba
velkých siláků. Vydlabané dýně se na nás šklebily, ale taky
usmívaly, vzniklo z nich i městečko s názvem Dýňovka. A aby
dýně dohonily brambory v počtu exponátů, vyrobily si je děti
z papíru. Stříhaly, skládaly, lepily, malovaly a nakonec jich
bylo tolik, že by nám zahradníci mohli tuto úrodu závidět!
Bc. Jana Košarišťanová, učitelka MŠ

Studijní cesta klientů z dětského domova
do Evropského parlamentu v Bruselu
Naše dvě děvčata, obě studentky prestižního gymnázia Open
Gate v Babicích, byla vybrána na studijní cestu do Evropského
parlamentu v Bruselu. Tento pobyt byl uspořádán pro klienty dětských domovů, kteří vynikají ve studiu nebo v přístupu

k němu. Byl pro ně připraven velmi náročný a zajímavý program. Oba poslanci, JUDr. Richard Falbr a Dr. Libor Rouček,
kteří tuto cestu pořádali, vnímali toto pozvání jako výraz uznání studentům, kteří dosáhli úspěchů bez tolika důležité podpory vlastní rodiny. Mgr. Naděžda Vondroušová, ředitelka DD
A jak to každá z nich prožívala?
Strávit pár dní v Belgii bylo kouzelné zpříjemnění jinak nudného školního života. Cesta hrozná, počasí pochmurné, ale co
se týče atmosféry Bruselu i společnosti, ve které jsem se pohybovala, naprosto překonala má očekávání. Nejenže jsem se
seznámila se spoustou zajímavých a milých lidí, taktéž jsem si
spoustu věcí uvědomila jak už o mé osobě, či o dětském domově, ve kterém jsem strávila vlastně skoro celý svůj život.
Co se týká Bruselu, jako město má co nabídnout. I když na
první pohled působí šedě a špinavě, myslím, že si tam každý
najde něco, co ho okouzlí. Ať už je to park Mini-Evropy plný
miniatur nejklíčovějších budov ze států Evropské unie, či ohromující Atomium /zvětšený model molekuly železa/, které člověka okouzlí už jen výhledem, který nabízí. Mně osobně k srdci
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více než samotný Brusel přirostlo přilehlé městečko Brugge,
které vypadá jako roztomilejší, přívětivější a klidnější Praha.
Navíc tam vyrábí tu nejlepší čokoládu!
Ráda bych poděkovala europoslanci Richardu Falbrovi a jeho
asistentkám za vřelé přivítání a ochotu, s jakou
k nám přistupovali. A celému týmu Evropské unie,
který se na našem pobytu podílel.
Terka
I když cesta do Buselu byla velmi zdlouhavá, neboť trvala celý den, nakonec nás přeci jen čekal
příjemně strávený ča s. Hned po příjezdu nás zavedli na velmi dobrou večeři v restauraci. Následující den nás čekala návštěva Parlamentária, poté
samotného Evropského parlamentu, kde jsme měli
besedu s dvěma českými europoslanci, dále všemi známé Atomium a nakonec mini model Evropy. V den odjezdu jsme odjeli do města Brugge do
muzea čokolády, kde jsme dostali možnost ochutnat pravou belgickou čokoládu čerstvě vyrobenou.
Překvapením pro nás bylo, když jsme zjistili, že na
náměstí se bude odehrávat promítání fotbalu mezi
belgickým týmem a Manchesterem, takže se v okolí

pohybovala spousta cizinců z Anglie, a my jsme tudíž mohli
krátce navázat konverzace, jež rozhodně byly přínosné. Musím uznat, že výlet do Bruselu byl dobrou zkušeností. Nejen že
jsem poznala nové lidi, ale také nová místa.
Nikol

Než půjdeme do školy
Slovní spojení „Než půjdeme do školy“ je název vzdělávacího projektu, který má za úkol seznámit předškolní děti nejen
s prostředím základní školy, ale zároveň je má postupně zbavit

strachu a obav z nového prostředí, nových situací i z nové paní
učitelky. Nenásilnou formou takto postupně chceme připravit děti na vstup do první třídy a tím dětem i jejich rodičům
usnadnit pro ně i tak psychicky náročné období. Tento projekt
je realizován mezi ZŠ Budišov nad Budišovkou (1. A třída - p.
učitelka J. Holleschová) a MŠ Svatoňovice (třída Včeliček).
Děti „předškoláci“ během školního roku několikrát navštíví
první třídu základní školy, kde jim žáci „školáci“ předvedou
s paní učitelkou, co nového se naučili, a také se budoucí školáci pochlubí tím, jak se připravují na školu.
První setkání proběhlo koncem měsíce listopadu, kdy se již
„prvňáčci“ mohli pochlubit mladším kamarádům čtením slabik, slov a takém psaním. Děti z mateřské školy na oplátku
ukázaly, jak umí počítat, že znají dny v týdnu atd. Po prvním
rozpačitém setkání ze strany budoucích předškoláků si děti
společně pohrály ve školní družině a udělaly tak svůj první
„školní“ krok za vzděláním.
Bc. Zdeňka Sventková, učitelka MŠ Svatoňovice

Malí výtvarníci
V měsíci říjnu vyhlásilo myslivecké sdružení společenskou
akci s názvem „Den svatého Huberta“. Tato akce byla také
mimo jiné tematicky zaměřená na děti, s cílem propagace myslivosti ve vztahu k přírodě. Děti dostaly za úkol namalovat
obrázky s námětem myslivosti. Jelikož téma les je dětem velmi blízké, vznikala jim pod rukama vskutku krásná „umělecká dílka“. Obrázky byly instalovány na výstavě a tři nejlepší
z nich byly odměněny.
A kdo jsou naši vítězové?
První místo si odnesla Stelinka Doubková, druhé Adámek
Břoušek a krásné třetí místo patří Nelince Vondroušové. Velký
zážitek pro děti nastal v den, kdy myslivci dětem odměny přinesli do mateřské školy a osobně jim pogratulovali. Děti měly
z této nevšední návštěvy velkou radost.
Mgr. Simona Novotná, ředitelka MŠ
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Drakiáda
Pro pouštění draků, oblíbenou zábavu malých i velkých, je větrné podzimní počasí jako stvořené. Draky bychom sice mohli nechat létat v povětří i na jaře, ale podle tradice se za „dob
našich babiček“ draci pouštěli pouze v podzimním období.

To proto, že na poli bylo již zesečeno obilí a sklizeny všechny ostatní plodiny, a tak nemohlo docházet k jejich poškození.
Draci mohou mít různé tvary, velikost, mohou být také vyrobeni z různých materiálů. Dříve, oproti současnosti, kdy na obloze
vidíme převážně létat draky kupované, si každý vyráběl draka
doma sám. O to napínavější a zábavnější bylo jeho samotné
pouštění. Také radost, když se pak vznesl k oblakům, byla jistě
o to větší. Drakiáda, která se uskutečnila jedno zářijové odpoledne ve Svatoňovicích, a to nejen pro děti navštěvující místní
mateřskou školu, byla přehlídkou různě velkých, barevných
a tvarově odlišných draků. Škoda jen, že to byli draci kupovaní
a ne vlastnoručně vyrobení. Na takového „domácího“ si budeme muset počkat do příští drakiády a třeba to tentokrát vyjde. 
Bc.Zdeňka Sventková, učitelka v MŠ Svatoňovice

Barevný podzimní den v MŠ
Léto se rychle překulilo a přišel krásný, teplý podzim. A tak
jsme v naší MŠ připravili pro děti BAREVNÝ PODZIMNÍ
DEN. Poprosili jsme o spolupráci i rodiče. Děti přišly v tento
den oblečené v barvách podzimu nebo v podzimních maskách
a za to dostaly podzimní medaile. Ve svých třídách si vyrobily

a ozdobily svého třídního „Ježečka“, opakovaly si podzimní
básně, písně a pohybové hry. Povídaly si o podzimní přírodě,
prohlížely knihy a encyklopedie.
Na zahradě na děti čekaly další podzimní hrátky: U „Kosíka“
hledaly obrázky zvířat a vyprávěly, co dělají v zimě a jak jim
budeme pomáhat. „Paní Ježková“ se zase ráda parádí, a tak jí
nalepovaly papírové bodlinky. Při sportovní soutěži překonávaly
překážky, aby přivezly „Veverce Čiperce“ oříšky a šišky na
zimu. Navlékaly „Panu Ježkovi“ na špejle jablíčkové ražniči
a vytvořily velikou hromadu z listí, aby měl teplý zimní pelíšek.
Na závěr si všichni křídou na chodník svého ježečka nakreslili.
Velmi nás potěšil zájem rodičů a výborná spolupráce. Vyrobili
svým dětem veselé masky, zajímavé podzimní klobouky
i vyšívané tričko s motivy podzimu. Vytvořili doma spolu se
svými dětmi krásné výrobky z přírodnin a přinesli je do MŠ.
Všechny práce jsme vystavili na chodbách a naše školka se
oblékla do barevného podzimního kabátku. Je veselá, pestrá
a nám se tu moc líbí.
Pavla Hasalová – učitelka MŠ

Úspěchy absolventů vítkovského gymnázia
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy letos již pošesté
vyhlásilo soutěž České hlavičky. Odborná porota složená ze zástupců vysokých škola a akademie věd v této soutěži uděluje ceny
za nejlepší vědecké práce středoškoláků. Letos probíhalo vyhlašování výsledků 17. 10. 2012 v Brně a jako nejlepší v kategorii
Merkur - práce a projekty z oblasti ekonomie, podnikání a řízení,
realizované nebo kompletně
zpracované podnikatelské záměry, či za vědecké projekty z jiných oblastí, u kterých
bude prokázán ekonomický
efekt - vybrala porota analýzu
českého trhu mobilních operátorů, práci bývalého studenta
vítkovského gymnázia, Ondřeje Žídka. Svou studii Ondřej
doplnil o vlastní dotazníkové
šetření na 333 respondentech
a zjištění bylo alarmující.
V zemích, v nichž působí stej-
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né společnosti jako u nás, zákazník zaplatí reálně i o 60% méně
za dokonce větší objem poskytnutých služeb než v ČR. Problém
představují nevýhodné účtování, vysoké ceny, nemožnost vyvázat se z letitých smluv, drahé dotované telefony apod. Z šetření
plyne, že zákazník vlastně ani nemá snahu cenu za své mobilní
volání snížit. Český zákazník je dle Ondřeje značně konzervativní a operátorům platí zbytečně vysoké částky. Téměř polovina
dotázaných uvedla, že dostali od operátora nabídku na snížení
ceny volání, jakmile se rozhodli od poskytovatele odejít, ale 70%
nabídku nevyužilo a odešlo k jiné společnosti, protože byli rozzlobeni, že roky platili více, než by museli. Stačilo totiž, aby se
klient operátorovi ozval a vyžádal si lepší podmínky. Stejně zajímavé zjištění je, že necelých 70% z těch, co přešli k jinému operátorovi, tak učinilo z jiného důvodu než kvůli ceně - např. kvůli
potížím se signálem, špatné zákaznické péči, letitým smlouvám
či absenci férového účtování u daného operátora.
Ondřej se programově angažuje v nejrůznějších celospolečenských problémech a to jak odbornými pracemi (např. Vliv moderních technologií na volební účast – SOČ 2011), tak v novinových článcích, např. MF Dnes. Během gymnaziálních studií
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svými esejemi přispíval do nejrůznějších soutěží – Knihovna
Václava Havla aj. Občasně píše také do regionálních deníků na
Opavsku. Mezi jeho zájmy patří mj. telekomunikace, bankovnictví, politika a cestování. V současné době Ondřej studuje
první ročník Fakulty multimediálních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Výňatek z tiskové zprávy
***
19. října 2012 byli v prostorách ostravské konzervatoře vyznamenáni nejúspěšnější žáci středních škol našeho kraje za loňský
školní rok. Absolvent vítkovského gymnázia, Pavel Škrobánek,
dnes již student Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, získal
v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti, kategorie
14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času prvenství poté, co úspěšně prošel školním, okresním
a krajským kolem. Jeho práce „Chytře proti AIDS“ se zabývá
originálním pojetím prevence proti tomuto zhoubnému onemocnění a byla rovněž odměněna Cenou České spořitelny, Cenou
MŠMT, Cenou Středočeského kraje a dvěma Cenami Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Nyní Pavel převzal z rukou představitelů kraje ocenění pro nejlepší žáky.
Úspěch nepřichází znenadání. Pavel po celou dobu osmiletého

studia rozvíjel své všestranné nadání – výborně si vedl v cizích
jazycích a přírodních vědách. Radostí bylo číst jeho psané slovo.
Zcela zaslouženě postoupil vloni jeho esej o odvrácené straně
vědeckotechnického pokroku mezi nejlepší v soutěži Knihovny
Václava Havla. Hodně volného času věnoval sportu a samozřejmě osvětové činnosti v rámci Českého červeného kříže. Organizační schopnosti tohoto úspěšného studenta jsme pak sledovali
zvláště v posledním ročníku
studia, kdy byl jedním z organizátorů maturitního plesu
a dalších akcí spojených se
závěrem studia. Přesto všechno zůstává skromným a sympatickým mladým mužem,
který za svým cílem - medicínou - kráčel po celou dobu
studia. Přejeme proto Pavlovi
úspěchy nejen ve studiu, ale
i v osobním životě a děkujeme
za skvělou reprezentaci školy.
vedení gymnázia ve Vítkově

ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ, SPORT, KULTURA

Klub důchodců
Klub důchodců v Budišově nad Budišovkou uspořádal v polovině září autobusový zájezd, na který se mohli přihlásit senio-

ři z celého města. Tentokrát bylo našim cílem město Ostrava,
naše krajské město, které má určitě návštěvníkům co nabídnout.
Naší první zastávkou bylo hornické muzeum Landek. Všichni
dostali přilby a fáralo se do dolu. Poznali jsme práci horníků,
přesvědčili jsme se, jak je tato práce těžká. Druhou zastávkou
bylo výstaviště miniatur. Za krásného počasí jsme obdivovali
známé stavby z celého světa – jen o trochu menší než ty skutečné.
Na závěr jsme si nechali návštěvu obchodního centra Nová
Karolina. Tady se senioři rozešli, někteří se toulali centrem
města, jiní navštívili výstavu veteránů. Většina ale poseděla
u občerstvení, prohlíželi si butiky, někteří i nakupovali.
A pak již nás čekala jen cesta domů. Vraceli jsme se unaveni, ale plni nových zážitků. Touto cestou bych chtěla poděkovat městskému úřadu za finanční příspěvek na tento zájezd.
Umožnil nám prožít den plný pohody, radosti.
Za klub důchodců J. Sommerová

2. ročník Starooldřůvského vzpomínání
Dne 2. listopadu 2012 se ve Starých Oldřůvkách uskutečnil
2. ročník Starooldřůvského vzpomínání. Celá akce začala
v 17:00 hodin tradičním vyzváněním kostelního zvonu, které
předcházelo mši svaté v kostele Navštívení Panny Marie. Malým, ale jistě příjemným překvapením pro obyvatele obce bylo
osvětlení kostelní věže. Věž bude osvětlena vždy v pátek, v sobotu a ve vybrané svátky. Samotné osvětlení následně finančně
podpořili na jeden rok (po jednotlivých měsících) celé rodiny
i jednotlivci. Jejich seznam je uveřejněn na našich internetových stránkách a na dveřích kostela.
Od 19:30 hodin byla ve velkém sále zdejšího hostince připomenuta historie obce s následným promítáním historických
i současných fotografií s různou tématikou. Celkově bylo

promítnuto několik stovek fotografií. Ve 21:00 hodin započala taneční zábava. Nejvytrvalejší účastníci se dobře bavili do
brzkých ranních hodin, tak jak je na pořádné vesnici zvykem.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě celé akce podíleli, stejně
tak i sponzorům, a to ať už z řad firem, živnostníků či jednotlivců. V neposlední řadě patří dík i účastníkům, kteří si s námi
přišli zavzpomínat a svými dobrovolnými příspěvky podpořili
rozvoj naší obce.
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Vzhledem k tomu, že se nám nepodařil stále splnit náš hlavní cíl, kterým je zprovoznění kostelních hodin, rádi bychom
potencionálním dárcům připomněli internetové stránky našeho občanského sdružení: www.stareoldruvky.budisov.cz
y
. Na
našich stránkách mohou zájemci nalézt vše o historii obce,
historické i aktuální fotografie a také informace o chystaných akcích či aktivitách občanského sdružení. Dále je zde
uveden bankovní účet číslo: 2900254881/2010, kde lze stále
přispívat na znovuzprovoznění kostelních hodin. Případný
dárce nechť uvede do zprávy pro příjemce „Dar na kostelní hodiny“. Všem dárcům, kteří přispěli jakoukoli částkou,

tímto děkujeme a věříme, že se nám plánovaná oprava podaří
uskutečnit v brzké době.
Rádi bychom na sklonku roku 2012 poděkovali všem našim
sponzorům, spolupracovníkům, dobrovolníkům a příznivcům
za podporu a přízeň v uplynulém roce. Jen díky Vám se nám
daří měnit naši obec.
Přejeme Vám pokojné prožití vánočních svátků a do nového
roku pevné zdraví, mnoho štěstí, spokojenosti a všeho dobrého.
Vážíme si Vaší pomoci a těšíme se na setkání v roce 2013!
Občanské sdružení Starooldřůvané
Měníme naši obec...

Zájezd MO Svazu tělesně postižených
Svaz tělesně postižených MO pokračoval ve svém ročním plánu zájezdem 6. října, kterého se zúčastnilo 43 členů i občanů
města. Zavítali jsme do zámku Náměšť na Hané se sbírkou
slavnostních kočárů a expozicí kočárků. Před odjezdem byla
ještě navštívena kaple Nejsvětější Trojice.
Cesta pokračovala do Čech pod Kosířem, kde je jednou z dominant obce Muzeum kočárů, saní a mimo jiné – největší smuteční kočár na světě z plzeňské dílny Brožík a syn vyrobený
před více než 110 lety. Zámek je v současnosti uzavřen, má ale

upravený park se skleníkem.
Putování dále vedlo do Slatinic – lázní, které se specializují
na léčbu pohybového aparátu. Hanácký skanzen v Příkazech u
Olomouce, byl naším posledním zastavením – dům s hospodářskou částí, stodoly s nářadím a stroji řazené ve svém historickém vývoji a vším, co souviselo se zemědělstvím. Stylem bydlení si většina seniorů připomněla své dětství a mládí. Ve večerních hodinách jsme se vrátili unavení, ale spokojeni s celým
programem zájezdu. Za STP Jana Pavlů a Zdenka Juřínková

Drakiáda
Klub rodičů a přátel školy v Budišově nad
Budišovkou ve spolupráci se Střediskem
volného času připravil pro děti tradiční
Drakiádu, která se uskutečnila 14. 10. 2012
nad Zahrádkářskou kolonií.
Všechny příchozí děti, rodiče, prarodiče i dráčky uvítal pan Dubínek s paní
Dubínkovou a předal jim hned na začátku
vzpomínkový účastnický list. Tito dva představitelé podzimu se zhostili nelehkého úkolu. Nad hlavami jim začali létat různí dráčci
a Dubínkovi pak sledovali vše z povzdálí
a pilně hodnotili a zapisovali, který že je ten
největší, nejlenivější, nejstrašidelnější, kterému se nechce létat a zlobí apod. Pro děti

byl zároveň připraven oheň, párky k opékání, čaj na zahřátí a upečené sváteční koláčky.
Posilněni jsme vyčkali na vyhodnocení, kterého se ujali opět manželé Dubínkovi. Děti
byly odměněny v nejrůznějších disciplínách.
Velké poděkování patří všem sponzorům,
jmenovitě Městským lesům za poskytnutí dřeva na oheň, firmě Zempol, která
nám umožnila přístup na kopec, pekařství
v Bílčicích za upečení a dodání výborných
svátečních koláčků a paní Kynclové za skvělé párky. Odpoledne se nám všem líbilo,
takže dráčky si schováme na příští podzim
a určitě se opět sejdeme.
Za KRPŠ Petra Blažková

Členky kroužku Line Dance
se kvalifikovaly na soutěž mistrovství světa!
Ve dnech 2. – 4. 11 2012 se konala soutěž
CZECH OPEN 2012 - The Czech Country Dance
Championship (otevřené mistrovství ČR) v Písku,
která se započítává do celkové kvalifikace na soutěže mistrovství světa v Line Dance. Této soutěže
se zúčastnily Hana Malcová v kategorii Classic
Silver Newcomer Female a Markéta Lacuchová
v kategorii Classic Teen Newcomer Female. Obě
v silné zahraniční konkurenci ve své kategorii
obsadily 4. místo a postoupily do finále World
Country Dance Championships, které se koná ve
dnech 1. – 6. ledna 2013 v německém Kalkaru.
Od začátku tohoto školního roku opět běží kurz
Line Dance pro začátečníky v domě Střediska
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volného času v Budišově nad Budišovkou. Nutno
podotknout, že tento kurz není určen jen dětem,
přivítáme i dospělé kurzisty. Line Dance je taneční styl pro ty, kdo nemají tanečního partnera,
mají rádi pohyb a tanec a je určen pro všechny
věkové kategorie. A jak je ve výše uvedeném
odstavci uvedeno, lze se mu věnovat i na mezinárodní úrovni. Budišov nad Budišovkou se tak
dostal do povědomí široké taneční veřejnosti.
Děvčatům budeme na mistrovství světa
v Kalkaru držet palce.
Informace o Line Dance naleznete na www.
czechlinedance.cz a na www.worldcdf.com.
Hana Malcová
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Stezka plná strašidel
Ne zcela novou akcí pro všechny děti a mládež byla „Stezka
plná strašidel“, kterou tentokráte pořádal Klub rodičů a přátel školy ve spolupráci se Střediskem volného času. Kdo se
rád alespoň trošku bojí, nebo naopak ten, kdo si chce dokázat
pravý opak, se mohl v podzimní sychravý podvečer vydat na
stezku plnou různých strašidel a překvapení. Začátek se nám
trochu protáhl, protože jsme se stále nemohli dočkat tolik potřebné tmy, a tak si zatím děti mohly krátit čas soutěžemi, při
nichž se i trochu protáhly a zahřály. Pro všechny pak byl připraven stánek s občerstvením opravdu strašidelným. Dospělí
se mohli posilnit upíří pochoutkou, lakem na rakve či životabudičem a děti čekal horký odvar z čarovných bylin. Na škvárovém hřišti jsme se sešli v opravdu hojném počtu, takže jsme
byli překvapení, kolik statečných dětí máme.
Stezka vedla od škvárového hřiště dolů z kopce, dále kolem
garáží, kde již na děti čekaly první příšery - krvavé sestřičky.
Kdo zvládl první nástrahu, setkal se na louce s hrůzostrašným
ďáblem. Ze cvičáku už nedočkavě vyhlížela hladová upírka
a po zdolání temné stezky (drobný déšť nám zhasínal svíčičky) se v dálce zřetelně rýsovala bílá postava smrtky, která nebojsy nasměřovala do temné márnice. Tam všechny přivítala
oběšená ženská se svým mrtvým manželem a všichni odvážní
stvrdili návštěvu márnice svým podpisem či obrázkem na zdi.

Každý, kdo měl odvahu jít po stopách strašidel a duchů a nechal se sem tam postrašit, byl v cíli skutečný hrdina, protože
podle slov některých „dospěláků“ i oni měli chvílemi „nahnáno“. V cíli pak čekala na každého dětského účastníka malá odměna a při opékání párků si „hrdinové“ sdělovali své dojmy
a pocity. Věříme, že jste se nebáli zase tak moc a že příště se
rádi opět přijdete bááááááááááát.
Za KRPŠ Zdeňka Sventková

Podzimní kolo hry „Plamen“
Tak a je to tu zase! Mladí hasiči z Budišova nad Budišovkou
slavili opět velký úspěch a to na domácím poli. Dne 13.10.2012
pořádalo SDH Budišov nad Budišovkou podzimní kolo hry
Plamen, kterého se zúčastnilo 6 družstev mladších žáků a 7
družstev starších žáků. Za budišovské mladé hasiče bojovalo jedno družstvo mladších žáků, kteří jsou novými přírůstky,
a dvě družstva starších žáků, kteří už jsou zkušení a nebojí se
vyhrávat.
Soutěž měla dvě části. První byla štafeta dvojic, jejíž výsledky
budou započteny v jarním kole, a hlavní druhá část s názvem
„závod všestrannosti“, kde pětičlenné hlídky plnily na trase
dlouhé 3 km úkoly, jako je střelba ze vzduchovky, zdravověda,
určování azimutu…
Také jsme nezapomněli na naše diváky. Závod probíhal, jak už
jsem zmínila, na trase dlouhé 3 km, tudíž diváci neměli možnost zhlédnout veškeré vykonávané disciplíny, proto jsme si
pro ně připravili na hřišti několik zmenšených stanovišť, kde
si formou soutěže mohli vše vyzkoušet a zjistit, že mladý hasič

musí být opravdu všestranný. Děti s rodiči obdrželi herní kartičku, na kterou sbírali body, a při finálním vyhlášení byli vyhlášeni vítězové. První místo vybojoval místní soutěžící Vojta
Zbořil a byl za to náležitě odměněn.
A když už se zmiňuji o výsledcích, tak bych se jako hlavní
vedoucí mladých hasičů měla pochlubit úspěchem našich Plamínků. Začnu tedy těmi nejmenšími.
Bylo úžasné pozorovat, jak jsou ti malí před startem nervózní
a plní očekávání, po doběhnutí vyčerpaní, ale šťastní, že jsou
konečně v cíli. Bylo také neskutečně hezké pozorovat na jejich
tvářích napětí, se kterým očekávali vyhodnocení jejich prvního boje. Věděli, že trénují teprve necelé dva měsíce, a přesto
bojovali! I když se neumístili na žádné z prvních tří příček, byli
rádi, že se zúčastnili své první soutěže. Proto jim patří velký
obdiv za jjejich
j snahu a úsilí.
Zato naši starší žáci jsou ostřílení lvi. Šli do soutěže s plným
nasazením, i když v jednu chvíli to vypadalo, že bude bojovat pouze jedno družstvo, jelikož si při první disciplíně jedna
z členek družstva vymkla
y
kotník a soutěže se zúčastnit nemohla. Štěstí však stálo při nás a náhrada se našla včas. Popravdě
jsem se jako vedoucí bála výsledků, jelikož holky začaly polevovat v tréninku, ale při sčítání bodů jsem najednou vyvalila
oči a na tváři se mi objevil radostný úsměv. Rozhodla jsem se
výsledky udržet v tajnosti až do závěrečného vyhlášení, takže
mí kolegové vůbec netušili pořadí.
Body byly sečteny a zkontrolovány a všechna družstva byla
svolána na nástup. Přišla chvíle očekávání. Všechna družstva
očekávala, koho vyhlásí moderátor Josef Dvořák, kterému patří velký dík, jako vítěze třetího místa, jelikož v sestupných
pořadích zatím ani jedno z družstev Budišova nebylo zmíněno.
Ano, třetí místo získali starší žáci II. z Budišova. Měli jste vidět tu radost a zároveň očekávání, na kterém místě se umístí
jejich „kolegové“ z druhého družstva. Nastala chvíle napětí
a poté, co moderátor oznámil, že na druhém místě se umístilo družstvo z Hradce nad Moravicí, nastala bouřlivá reakce
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týmu, který věděl, že vyhrál. „Plamínci jsou nejlepší!“ zaznělo
a družstvo si šlo s úsměvem na rtech pro svůj pohár vítězů.
Poté Plamínci ocenili pokřikem „Tomáš je bůh“ jejich vůdce,
Tomáše Indráka, který se jim plně věnuje a dělá to s láskou.
Jelikož jedním ze symbolů Budišova je břidlice, pan Pírek
nám zhotovil malé srdíčkové medaile, kterými jsme odměnili
všechny vedoucí a dobrovolníky, aby také měli památku na
tento zdařilý den, kdy nám i počasí přálo.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří nám
věnovali štědré sponzorské dary, bez kterých bychom nemohli děti tak štědře odměnit. Také nesmím zapomenout vyslovit
veliké díky panu Bačkovskému, který nám ochotně zajistil

Zkoušky z výkonu
Není počasí, do kterého by psa nevyhnal. Toto rčení se v plné
míře potvrdilo o víkendu, kdy na cvičáku probíhaly výkonnostní
zkoušky.
V sobotu 27. října v naprosto příšerných podmínkách (prudký
déšť, zmrazky, ledový vítr) naši psi stopovali, jako by to byla
naprostá samozřejmost. S přehledem pak zvládli i ostatní předepsané disciplíny. Pan rozhodčí Josef Surovec ocenil jejich práci
zápisem do výkonnostních knížek. Lenka Galová s Nestorem
splnili stopařskou ZPS1 a Jarda Menčík s Britou ZVV1.
Neděle 28. října nebyla o mnoho lepší, sice se obešla bez deště, ale za to nám příroda nadělila sněhovou i ledovou pokrývku. Se stopováním jsme museli čekat až do poledních hodin,
aby povolil mrazík, a pak pracně hledat vhodný regulérní terén.
Rozhodoval pan Jan Strach, ale psovodi neměli na „stracha“ ani
pomyšlení. Byla slušná zima, a tak vše probíhalo svižně, abychom se zahřáli. Dobrá příprava se vyplatila: Jitka Jakubíková
s Rickym splnili obranářskou zkoušku SPR1, Lenka Galová
s Arri stopařskou FPR2 (konečně!) a Jarda Menčík s Britou obstáli ve zkoušce BH.
Díky všem, kdo se postarali o zdárný průběh zkoušek, panu
Hynkovi Vaňkovi za ochotu a hlavně trenérovi Kájovi Sedláčkovi
za jeho nesmlouvavý přístup k nepřízni počasí v souvislosti
s výcvikem. Potvrdilo se, že těžko na cvičišti – lehko na bojišti.
A teď vážně - vůbec to nebylo jednoduché! A nás úspěch hřeje
dvojnásob…
Ing. Olga Menčíková, Mgr. Lenka Galová

veškeré občerstvení, všem dobrovolníkům, kteří nám pomohli jak s přípravou, tak se samotným organizováním, hlavnímu
rozhodčímu Láďovi Kantorovi.
Já osobně jsem byla s průběhem soutěže velice spokojena
a i přes pár drobných nedorozumění a komplikací bych soutěž
zhodnotila jako velmi zdařilou.

Úspěch v soutěži „Uzlování mladých hasičů“

Dne 10.11.2012 se náš tým zúčastnil halové soutěže v uzlování, která se konala v Hradci nad Moravicí, a přivezl si další
pohár za druhé místo.
Iveta Bernfeldová

Oral jsem, oral...,
ale mnoho…
Letos byla upravena cesta okolo školního pozemku. My kynologové jsme za to vděčni, protože pro osobní auta se díky
vyorávané hlíně z přilehlých políček už stala téměř neprůjezdnou. Jednou v neděli jsme však zůstali v němém úžasu,
proč jsme se nemohli ke cvičáku dostat. I Přemysl Oráč by se
asi divil…
Za KK Mgr. Lenka Galová

Kynologické závody
Letošní tříkolový Meziklubový kynologický přebor probíhal
pokaždé na jiném cvičišti. Jedná se o soutěž tříčlenných družstev, která umožní srovnávat výkony psovodů a schopnosti psů
v základních disciplínách stopa, poslušnost a obrana.
První květnové kolo soutěže, které se konalo v režii kynologů z Města Albrechtic, přálo domácím (a k tomu přispěla
i Olinka s Kimem které jsme jim půjčili!), těsně druhé skončilo
naše družstvo, třetí Otice. Druhé proběhlo začátkem července
v Budišově a pořadí se opakovalo. Závěrečné třetí kolo přeboru se uskutečnilo v září na kynologickém cvičišti v Oticích
a Budišov opět obhájil „zlatý střed“.
Rozhodčí Josef Havránek z Otic a Karel Sedláček z Krnova
(člen i naší organizace) profesionálním způsobem posuzovali výkony psů. Celkové vítězství pro rok 2012 získaly
Albrechtice, Budišov skončil druhý a Otice třetí.
Starosta Města Albrechtic přislíbil na příští rok putovní pohár,
kterým se budoucí vítěz může celý rok pyšnit. Třeba náš „vagon“ by určitě ozdobil…
Mgr. Lenka Galová
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AMK Budišov nad Budišovkou ukončil sezónu 2012
TOP AMATER CUP 2012
Petrovice u Karviné 15. 9. 2012
135 závodníků se svým doprovodem přijelo do motokrosového areálu v Petrovicích u Karviné bojovat o body v seriálu
TOP AMATÉR CUP 2012. Kluci v MX 65 udávali tempo už
v dopoledním tréninku. Jeli dohromady s MX 85, a tak jich
bylo celkem 21 na startu. I když ranní mokrá trať byla záludná,
na první jízdu byla již místy proschlá. Aleš Pražák zajel pěkné
5. místo a Erik obsadil 1. místo a to byl dobrý začátek prvních
jízd. Trať se jela tentokrát v opačném směru, a tak byla i pro
diváky jiná. Na druhé jízdy byla trať trochu horší a místy vyjeté hluboké koleje. Kluci přesto bojovali a Aleš udržel 5. příčku
a Erik dojel na 3. místě, kdy po pádu dojížděl celé startovní
pole. Přesto si vybojoval v celkovém umístění 1. místo. Suverénní jízdy předvedl Víťa Pražák ml., který ve své kategorii vyhrál a vystoupil na pódium pro zlato, třetí příčku obsadil Tonda
Horník ml., který jezdit nezapomněl a předvedl také pěknou
jízdu. Předposlední závod se jede 23. 9. 2012 v Polsku.
TOP AMATER CUP 2012
Czerwionka - Polsko - neděle 23. 9. 2012
Předposlední závod seriálu TOP AMATÉR CUP 2012 přivítal
v neděli početné startovní pole závodníků. Sluníčko celou neděli příjemně dokreslovalo sportovní atmosféru. Tradičně velký počet diváků, kteří povzbuzovali své domácí jezdce. Erik si
odjel dopolední trénink v pohodě. Odpoledne už vše naostro.
V MX 65 Erik vyhrál před Slovákem Kolejákem obě jízdy. Jel
bez větších chyb a to se také vyplatilo. Bylo poznat, že si závod
užívá. Poslední závod seriálu se jede v Petrovicích u Karviné
20. 10. 2012. Erik má našlápnuto na pódiové umístění v celém seriálu. Věříme, že se to podaří, a držíme palce. Závěr
sezóny je opravdu nabitý. Příští týden nás čeká v sobotu mistrovství republiky ČSMS ve Vranově u Brna a poté odjezd do
Rakouska na poslední závod seriálu NÖ CUP 2012, kde bojují
o poslední body kluci z týmu. Je velká škoda, že nemůžeme
na sobotní Bartošky ani nedělní Moravu v Mohelnici. Závody
se překrývají v termínech a to se stíhat nedá. Je tu také škola
a tam se známkuje.
INTER MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2012
Vranov u Brna 29. 9. 2012
Čtvrtý a zároveň poslední závod rozhodl o novém mistru České republiky pro rok 2012. Ideální počasí, upravená trať, tentokrát ji jeli kluci celou, perfektní atmosféra, televize, sponzoři,
ale také spousta známých motokrosových tváří. Naši kluci dopolední tréninky nic moc. Jejich časy kolem 12. místa. Zřejmě trochu respekt z celého toho dění kolem nich. Umístění do
10. místa by bylo přijatelné a také obnášelo finanční bonus. Po
slavnostním zahájení byly odstartovány první jízdy. Erik obsadil 12. místo. Byla to škoda, nebyl tam velký časový rozdíl na
čtyři místa dopředu. Druhé jízdy byly podobné a také konečné
umístění tomu odpovídá. Erik 13. místo. Chybou bylo to, že
kluci neudrželi po startu kontakt se špicí a museli ji stále dohánět. Tu si pohlídali Matějec, Martinec, Kraus a Fiala. Hezké
jízdy předváděly také holky a hlavní koncert ovšem Podmol,
Votroubek a také Čepelák. Bylo se na co dívat. Pro Erika to
byla velká škola ve velké konkurenci. Myslím, že se patří poděkovat za reprezentaci našemu týmu na takových závodech.
Příští rok se jede u nás mistrovství světa v MX 65 a to je velká
výzva pro kluky a také celý tým.

NÖ CUP 2012
Rakousko - Nursch - neděle 30. 9. 2012
Také rakouský pohár NÖ CUP 2012 končil posledním závodem na členité trati v městečku Nursch. Příjezd do areálu byl
již za tmy. Připravit spaní, jedno pivko a na kutě. Ráno bylo
dost času na přípravu motorek, protože se jede jen jeden dopolední trénink. V první jízdě Erik dojel na 2. místě. Ve druhé
jízdě opět Erik za Denisem Pytelou. Důležité bylo odsunout
rakouského jezdce, který na naše kluky stále dorážel. Erik
vynechal jeden závod seriálu a chyběly mu body na celkové
bronzové umístění. Nakonec se vše podařilo: první tři místa seriálu patří Čechům. Martin Prokop, Adam Straka a Erik Švidra
si pojedou na slavnostní vyhlášení ve třídě MX 65 17.11.2012
vyzvednout ceny za umístění v rakouském seriálu NÖ CUP
2012. Blahopřejeme.
Silesian CUP - Nový Jičín 6. 10. 2012
Tentokrát se podařilo dát dohromady skoro celý tým. Konec
sezóny je za dveřmi, a tak bylo relativně trochu volněji. Po
vydařeném závodě v Bartoškách se kluci s přípravou tratě vyznamenali a ta byla vzorně připravena. Celkem dost obsazeny
všechny kategorie a to slibovalo pěknou podívanou. To se také
potvrdilo už při dopoledních trénincích. Aleš Pražák dvakrát
šesté místo, tak skončil i celkově a Erik čtvrté a druhé a místo,
celkově třetí příčka.
Silesian CUP - Velké Heraltice 13. 10. 2012
Poslední závod letošního Silesian Cupu se jel v sobotu 13. 10.
2012 Počasí načasované, nálada výborná. Po celkem teplém pátečním podzimním večeru a slabém dešti ráno ideální podklad.
Už při dopoledním tréninku, bylo jasno, že tentokrát půjde vše
jako na drátku. Erik dvakrát třetí a tak také skončil celkově.
www.msk-motor.cz. Tam se také dozvíte vše ostatní o slavnostním vyhlášení. Ještě jednou děkujeme všem pořadatelům
letošního seriálu, všem závodníkům, mechanikům, trenérům
a hlavně sponzorům. Za celý tým bych chtěl poděkovat tomu
nejhlavnějšímu, Lukáši Burdovi, který se snaží po celou sezónu zajistit co nejlepší chod týmu. Slavnostní vyhlášení letošní
sezóny se uskuteční 17. 11. 2012 ve Velkých Heralticích.
TOP AMATER CUP 2012
Petrovice u Karviné 20. 10. 2012
Poslední závod seriálu TOP AMATER CUP 2012 se jel v sobotu 20. 10. 2012 v Petrovicích u Karviné. Bojovalo se o body
do konečného pořadí seriálu. V MX 65 byl Erik dvakrát na prvním místě. Poslední závod seriálu se opravdu vydařil. Ideální
počasí a také počítání bodů za celkové umístění v CUPU. To se
vyhlašovalo hned po vyhlášení sobotního závodu. Pro náš tým
to bylo hezké zakončení letošního seriálu. v MX 65: za celkové
první místo v seriálu si vystoupil na stupně pro zlato Erik.
PŘEBOR MORAVY 2012
SMS – Nemilany u Olomouce 21. 10. 2012
Hezké zakončení PŘEBORU MORAVY 2012 SMS motokrosu Morava připravili pořadatelé v Nemilanech u Olomouce.
Opravdu se vší péčí byla připravena trať na poslední závod
přeboru. Již večer před závodem se depo postupně zaplnilo
a ranní prezentace slibovala velké souboje. Čas tréninku byl
jasný a tak i do velké mlhy jezdci postupně nastupovali s re-

31

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

spektem. Oba tréninky se odjely bez brýlí a tak až kolem poledne, kdy mlha byla pryč, bylo vše jak na dlani. Mohlo se
startovat a na dost rychlé trati se bojovalo o poslední body do
celkového umístění. Kluci v MX 65 si to řádně rozdali v obou
jízdách. Erik dvakrát druhé místo za Duškem a tak si jel pro
stříbro. Tímto posledním závodem skončil letošní PŘEBOR
MORAVY 2012 SMS. Pro Erika celkové 3. místo na Moravě
je velkým úspěchem, ale také úspěchem AMK a města Budišova nad Budišovkou, které reprezentoval.
Příprava na světový závod v Italském Reccetu
nedaleko Milána
I když je u nás již po hlavní sezóně, nás čeká ještě tvrdý boj
na jihu Evropy v Itálském Reccetu nedaleko Milána. Toto mistrovství světa pitbiků je doplněno i letos o třídu MX 50 a MX
65. Je nám velkou ctí, že byli nominováni jezdci týmu DIRTBIKES Racing Natálka Burdová, Erik Švidra a Adam Straka
spolu s osmi pitbiky, kteří budou hájit barvy týmu za ČR. Italská dravost a zatím přihlášených 134 jezdců z 8 zemí včetně
USA slibují tvrdé souboje. Příprava vrcholí a všichni se moc
těšíme. Jedenáctičlenný tým ve složení Holenda F., Ludwik J.,
Zavedský A., Hromek P., Mareš M., Jankovský L., Kratochvíl
Z., Cigán J. a tři naši mladí budou chtít dosáhnout co nejlepších výsledků. Vedení týmu se snažilo zajistit co nejlepší podmínky pro celý tým. Podařilo se dohodnout s několika sponzory a těm patří velké poděkování. Na naší účasti se podílejí tyto
firmy: InSportline, Daněk s.r.o., Šindler s.r.o., Dirtbikes.cz, Ciminga, Tomaforest, HP Trend, Fornas, Pavel Matula, Dektrade
a.s., Dunaj, Tompres s.r.o, skutryactyrkolky.cz, Jirka Kubenka,
Woodman a všem ostatním, kteří se na zdárném průběhu závodu podílejí. Bez nich by naše cesta byla mnohem složitější. My
se budeme snažit, aby DIRTBIKES Racing Tým nezklamal.
Bylo by to tou nejlepší odměnou za celou letošní sezónu.
odkazy: http://www.mini-mx.it/minimx/index.php
p
p p, http://vip
meo.com/32080623?action=share
nominace: http://www.mini-mx.it/minimx/section.php?page=11
p
p p p g
CAMPIONATO NAZIONALE MINI MX CROSS
E MINICROSS 2012
ITÁLIE 10. 11. 2012
A to byl opravdový konec letošní sezóny, který se však odehrál
v Italském Reccetu 80 km za Milánem. Většina dorazila do
depa v pátek dopoledne, bylo krásně slunečno, na trati se proháněl bagr a předělával trať, ale dodělal jen jednu rovinu, odjel
z trati a mohli jsme se jít svézt, ať si na ten jejich povrch trochu
zvykneme. Na trať jsme se postupně vydali všichni z ČR a nejlépe si vedli mladí jezdci Natálka Burdová, Erik Švidra, Adam
Straka, z velkých pak nejhezčí jízdu předváděl Martin Mareš
Mašták
k a Adam Záveský. Už v kvalifikaci se ukázalo, že radost
nám budou asi dělat jen ti mladší. V MX 50 Natálka 3., Erik
s Adamem v kategorii MX 65 2. a 3. místo, ale první 3 jezdce
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dělily pouze 2 desetiny sekundy. Adam Záveský - taky slušný
výsledek. Ve třídě Expert výsledky ukázaly, že nic nedostanou
zadarmo a budou se pěkně trápit. Seřadili se hezky za sebe na
chvostu v pořadí Kraťas, Mareš, Jirka a Jankáč s rozdílem asi
1,5 sekundy. Finálový závod se jel už za osvětlení ve 21 hodin
a potvrdil výsledky z kvalifikace, kdy Natálka vyjela 3. flek,
Erik jezdil ze začátku první, ale pak přišel pád a dojel jako 3.,
Adam 2. místo. V kategorii Young si vyjel 6. flek Záveský.
V další třídě předváděl raketové starty Jankáč, ale pak se vždy
propadal dozadu, Jirka startoval z druhé řady, ale start měl
s Marešem někde kolem 10. místa, Kraťas z posledního fleku
předvedl stíhačku a jezdil kolem 9. místa, ale pak si našlápl
a dojel na 17. místě, Mareš 12. a Jankáč 13. V kategorii Young
opět předvedl stabilní výkon Závedský a zajel opět 6. místo,
v tomto finále už se trochu začal otrkávat i Honza Ludwig
a slušnou jízdou si vyjel 12. místo.
Monster Energy Minimoto SX 2012 - výsledky, foto a reportáž Martin Blaháka je na http://www.motolevel.com/
p
/ a http://
p
www.pitbikemoravia.cz/
p
/ a http://www.promotortoscana.it/
p
p
visua_eventi.php?id=3283&cl=1
p p
http://sirin1.rajce.idnes.cz/
p
j
Mini-Moto mx Italie 2012-Dirtbike http://dirtbikes.rajce.idnes.cz/Monster_Energy_MINIMOp
j
gy
TO_SX_2012/
http://dirtbikes.rajce.idnes.cz/Monster_Energy_MINIMOTO_
p
j
gy
SX_2012_II/
Na závěr letošní sezóny bych chtěl poděkovat všem příznivcům motoristického sportu, sponzorům, automotoklubu a městu Budišov nad Budišovkou za podporu a přízeň, hlavně při
podpoře mládeže.
Milan Švidra
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Budišovské závody opět na jedničku
Závěrečný podnik v cross country uspořádali pořadatelé
z místního automotoklubu. Za krásného podzimního počasí se
poprvé na naší trati ,,Liščí kotlina“ představili též soutěžící na
čtyřkolkách. V hodinovém prologu nám předvedli své umění jezdci na svých strojích, mezi závodníky byla také slečna
Sharon. Ozdobou závodu byl úřadující mistr České republiky
Škárka Dominik, kterého doprovázel náš rodák z BnB, bývalý
motokárista a mechanik Honza Procházka. Šestnáctiletý nadějný závodník si přijel jako první pro pohár města BnB.
Po čtyřkolkách se postavili na start enduráci. Z našeho města
se nejlépe předvedl Marek Grygar, který svým skvělým výko-

nem dojel na čtvrtém místě. Mladí enduráci J. Hudeček a M.
Panák sbírají zkušenost, i přesto dojeli na velmi náročné trati
až do cíle a se svými výkony byli spokojeni.
Krásný a nádherný sobotní den. Celá endurácká Morava a jezdci z EU vyhodnotili seriál sponzorovaný AZ pneu v rekreačním
středisku ,,Zálesí“. Rozdělili si medaile, poháry, ceny a již nyní
se opět těší, až zase na jaře budou moci přijet do našeho města.
AMK děkuje všem lidem, kteří se podíleli na přípravě všech
akcí, závodů, údržbě, propagaci naší práce u nás doma, ale také
po celé Evropě.
Za AMK Víťa Pražák

TJ SPARTAK informuje
Pro naše příznivce uvádíme konečné tabulky jednotlivých
družstev po podzimní sezóně. Chybí tabulka okresní soutěže
mladší přípravky (benjamínci), která není k dispozici na
oficiálních stránkách FAČR. Své příznivce bychom rádi

pozvali na tradiční ples sportovců, který se uskuteční 18. ledna
od 20.00 hodin v kulturním domě. Také tímto srdečně přejeme
nejen příznivcům fotbalu, ale všem obyvatelům v našem městě
hodně zdraví a spokojenosti do Nového roku 2013.

předseda TJ SPARTAK Bc. Libor Fluss
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Vážení přátelé zahrádkáři
V letošním roce oslavila naše ZO ČZS Budišov nad Budišovkou
50. výročí od svého vzniku. Každé jubileum je příležitostí zamyslet se nad tím, jak vznikla naše ZO, jak byla uplynulá léta
prožita, kdo se na nich podílel a čeho bylo dosaženo. Prvotní
informace o vzniku naší ZO ČZS jsme sháněli po starých a bývalých členech naší ZO a z archívních zdrojů a zápisů.
Oficiální vznik naši ZO je z roku 1962. Dle výtažku ze soukromé kroniky paní Malušové je napsáno, že v jarních měsících
roku 1948 založilo 15 zakládajících členů Svaz zahrádkářů
a ovocnářů v Budišově nad Budišovkou. Prvním předsedou byl
pan Josef Halík a ještě v tom roce 1948 dosáhl počet členů 79.
Od roku 1962 je zmínka v Kronice města Budišov nad Bud.,
psaná panem Jiříčkem od roku 1945 až 1968. Ta uvádí, že zahrádkářský kroužek provedl v průběhu zimního období roku
l962 8 nějakých akcí a uspořádal výstavu ovoce a zeleniny.
V ostatních letech je psáno, že spolky vyvíjely jako v dřívějších letech normální spolkovou činnost. Jiné památky a zápisy
od roku 1962 až 1977 nemáme. Pouze jsme zjistili, že před rokem 1977 byl předsedou pan Bártek Stanislav a pokladníkem
pan Rainhold Foltýn.
Tady pátráme dál po nějakých informacích z tohoto období.
Zároveň bychom chtěli Vás starší pamětníky a obzvlášť členy
bývalých výborů požádat, zda nemáte doma ještě nějaké staré
poznámky atd.
Dne 5.3.1977 proběhla ustavující schůze naší tehdejší ZO
ČOZS, na které byla předána veškerá agenda, jak od tehdejšího výboru ZO tak i od MNV Budišov nad Bud. Od tohoto
okamžiku máme již pravidelné zápisy ze schůzí.
Předsedou na této ustavující schůzi byl zvolen pan Štefan
Jarema, místopředsedou pan Jaroslav Buček, jednatelem pan
Bohuslav Trnka a pokladník paní Irena Skácelová a další členové. Tento výbor musel dát do pořádku veškerou agendu
a uhradit veškeré dluhy starého výboru (jako platbu za nezaplacené členské známky, nezaplacených stromků atd.). Pořádal
odborné přednášky pro všechny členy, plesy zahrádkářů a výstavy svých ovocných výpěstků, řídil přidělování zahrádek
jednotlivým žadatelům atd. V té době byly dvě osady, a to
Západ a Východ.
Dne 17. 1. 1984 proběhla nová volba výboru ZO. Předsedou
byl zvolen Karel Zajíček. Tento výbor navázal a pokračoval
v činnosti předešlého výboru. Řídil a zajišťoval chod zahrádkářské osady dle požadavku svých členů atd.
Dne 3. 2. 1986 vyšel v listu NOVÁ SVOBODA článek o užitečné práci Budišovských zahrádkářů, kde pro veřejné zásobování vypěstovali a odprodali 234 kg česneku, 1054 kg bobulovin a jahod, 725 kg zeleniny, 790 kg ovoce, 46 kg léčivých
rostlin, usušili a odprodali 135 q sena.
Dne 20. 1. 1987 proběhla volba nového výboru ZO. Předsedou

byl Zvolen pan Viktor Jaššo. Nově zvolený výbor svou prací
navázal na předešlou činnost starého výboru. Pořádal odborné
přednášky, zajišťoval dle požadavků členů nákup ovocných
stromků a hnojiv. Zajišťoval plesy s výstavu výpěstků od členů
zahrádkové osady, pořádal tematické zájezdy, zajišťoval výstavbu garáže, řídil život v zahrádkové osadě atd.
Dne 27. 2. 1996 proběhla nová volba výboru ZO. Předsedou
byl Zvolen pan Petr Molek. Také tento výbor řešil problematiku zahrádkové osady dle osadního řádu. Přijímal nové členy
a napomáhal s odprodejem zahrádek do osobního vlastnictví.
Uspořádal tematický zájezd. A plnil požadavky jednotlivých
členů atd.
Dne 17. 3. 1999 proběhla nová volba výbor ZO. Předsedou byl
Zvolen pan František Krystek. Výbor, tak jak předešlé výbory,
řídil činnost v osadě. Organizoval tematické zájezdy, výstavy
výpěstků svých členů, zajišťoval dovoz hnojiv dle požadavku
členů, pořádal plesy zahrádkářů a podílel se na údržbě a opravách společného majetku zahrádkové osady apod.
Dne 5. 3. 2008 proběhla volba nového výboru ZO. Předsedou
byl zvolen pan Zdenek Indrák. Tento výbor řídí činnosti v osadě
dle stanov ČZS. Zajišťuje opravy a údržbu společného zařízení.
Pro určení si pravidel a společenský život v zahrádkové osadě
vypracoval nový Osadní řád pro zahrádkovou osadu, který byl
v březnu 2011 schválen výroční členskou schůzí. Zajistil a nainstaloval nové informační cedule, které jsou umístěny v areálu
osady. Zajistil ve spolupráci s SVČ v měsíci dubnu letošního
roku zájezd na výstavu Flora Olomouc a uspořádal koncem
září posezónní posezení pro všechny své členy a jejích rodinné
příslušníky v areálu bývalé drůbežárny. V budoucnu by chtěl
tento výbor nadále plnit veškeré požadavky svých členů, které
si navrhne a schválí výroční členská schůze.
Vážení přátelé, toto je jen kratičký výtažek o práci a činnosti
jednotlivých výborů naší ZO. Pro orientaci a vzpomínku jsme
uvedli jen předsedy. Ostatním členům, kteří pracovali, nebo
ještě pracují ve výboru ZO, bychom chtěli poděkovat za jejich
vykonanou a dosavadní práci.
Zahrádkaření má hluboké kořeny. Pramení z dob, kdy jsme začali s pěstováním rostlin. Již tehdy nám zdravé porosty, plné
záhony a kvetoucí rostliny činily potěšení, naznačovaly bohatou úrodu a větší šanci na přežití. Dnes nám již o přežití nejde,
ale radost ze zahrady zůstává.
Vážení přátelé zahrádkáři, dovolte mi, abych Vám všem popřál
jménem výboru naší ZO a také mým jménem k nastávajícím
vánočním svátkům a do nového roku 2013 mnoho pevného
zdraví, štěstí, klidu, vzájemného porozumění a hodně úspěchů
jak v rodinném životě, tak v zahrádkářské činnosti.
S přátelským pozdravem Váš předseda Indrák Zdenek.

Občanské sdružení „Za Budišov!“ informuje
V minulém čísle BZ jsme informovali o založení našeho občanského sdružení a o jeho základních cílech. Tentokrát bychom
rádi širokou veřejnost informovali o spuštění webových stránek
sdružení, jejichž adresa je www.za-budisov.webnode.cz
Na těchto stránkách jsou k nalezení všechny informace o sdružení, jeho orgánech, stanovách a aktivitách, včetně kontaktních
údajů. Na stránkách je rovněž pravidelně uveřejňován internetový týdeník ČAS, který vydává občanské sdružení Vlaste-
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necký poutník, jehož odpovědným redaktorem je v Budišově
známý pan Petr Andrle. Zmíněný internetový list naleznete
v odkaze ČAS.
Na našich stránkách budeme v rubrice Budišovský kaleidoskop také zveřejňovat zajímavosti z dění ve městě a názory na
něj od dobrovolných přispěvovatelů a zajímavosti z historie ať
již v textu, nebo ve fotografii.
Závěrem připomínáme, že sdružení je otevřeno všem lidem,
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kteří mají zájem aktivně se podílet na dění v našem městě, takže kdo máte chuť a zájem, neváhejte nás kontaktovat.
Z minulého čísla uvádíme drobnou opravu textu:

… a dále pokračovat v tradici divadelního souboru “Klíč”,
jehož mnozí původní členové v loňském a i letošním roce
v předvečer Štědrého dne vystoupí s pěkným představením
před kostelem. ...... Členové občanského sdružení Za Budišov!

Navštívili jsme město na Seině…
V říjnu se asi dvě desítky Budišovanů zúčastnily zájezdu do
Paříže. Táhla nás zvědavost, co je na tomto městě tak úchvatného, že má tolik přívlastků? Odpověď jsme dostali hned první
den ráno v tomto fantastickém městě.
PAŘÍŽ – město na Seině - nás přivítala ranním šerem. Byli
jsme uchváceni až marnotratným osvětlením parků, ulic, paláců, dokonce i řeka měla své zvláštní důmyslné nasvícení. Byli
jsme plni očekávání, co nám Paříž nabídne.
Překvapily nás tři následující dny vrchovatě nabité zážitky
duchovními i smyslovými. Posuďte, vážení čtenáři, sami.
Vyjmenuji jen ty nejpozoruhodnější skvosty architektury, historie, kultury a techniky.

Place de la Concorde s vysokým obeliskem (dar z Egypta),
Eiffelova věž, klenot gotiky Notre Dame, Louvre – muzeum
s úžasnou sbírkou 35 000 uměleckých děl a kde by musel člověk pobýt alespoň měsíc, aby navštívil všechny výstavní sály.
Na vlastní oči jsme spatřili Monu Lisu, střeženou důmyslným
technickým zabezpečením. Tajil se nám dech při návštěvě
Versailles i přilehlých zahrad. Nemohu nevzpomenout návštěvu monumentální stavby Sacre Coeur, z jejíchž schodů byl
úchvatný pohled na celou Paříž. Byli jsme očarováni při návštěvě nového architektonického klenotu Paříže pod názvem
„Okno do 21. století“. Tato novodobá pohádka ze sklolaminátů se skládala z výškových budov a novodobým velkolepým
Vítězným obloukem, který nás svou velikostí přímo šokoval.
Hluboký dojem v nás vyvolala také noční projížďka po řece
Seině. Procházeli jsme uličkami, kde kypěl život v malých
kavárnách a vinárnách, v obchůdcích s rychlým občerstvením
a s drobnými uměleckými předměty. Dokonce jsme zaslechli
milý pozdrav – „Achoj Cesi, achoj Praga“. I to je Paříž.
Vraceli jsme se domů unavení, ale šťastní, protože jsme si
v sobě odváželi chuť a vůni Paříže.
Za naši spokojenost a nadšení může neúnavná, vědomostmi
nabitá, velmi srdečná a ohleduplná paní Pavla Lánská. Svou
roli průvodkyně zvládla na jedničku s pěti hvězdičkami.
Provázela nás s láskou k tomuto městu a všechny nás onou
láskou nakazila. Děkujeme, Pavlo. Na shledanou opět někdy
v Paříži.
Marie Okálková

Den otevřených dveří v Muzeu břidlice
Víte, že naše muzeum navštívilo již 1 500 turistů? Přesně tisícími návštěvníky se stali na konci července mladí turisté
Veronika a Ondra z Vyškova. Jako upomínku jsme jim darovali břidlicová srdíčka, ze kterých měli upřímnou radost.
Břidlicová srdíčka pro muzeum vyrábí pan Miloš Pírek. Těší
nás, že je o tento upomínkový předmět takový zájem, že je pan
Pírek ani nestačí vyrábět.
Jsme rádi, že se muzeum dostalo do podvědomí mnoha turistů z různých koutů naší země. A ještě více nás těší, když
mnoho návštěvníků přijede díky pozitivní reklamě např.
v Olomouckém rozhlase. V návštěvní knize nacházíme věty
jako: „Budišov je krásné město, muzeum nás učarovalo a budeme ho doporučovat všem“, nebo „Velmi hezké a poučné exponáty, zasvěcený výklad. Nádherná krajina.“ Snažíme se o to,
aby se u nás každý návštěvník cítil vítán a odvezl si ten nejlepší
dojem z našeho města a především z návštěvy muzea.
V minulých článcích Budišovského zpravodaje jsme se zmiňovali o návštěvě až z daleké Číny. Letos se můžeme pochlubit
zápisem v návštěvní knize dvou studentek pocházejících až
z exotických Filipín.
Ke standardům i tak malého muzea jako našeho patří určitá
jazyková vybavenost. Pro zahraniční návštěvníky máme připravené propagační materiály a DVD v angličtině nebo podle
přání v němčině.

Dne 8. září jsme pro všechny zájemce uspořádali „Den otevřených dveří“, který byl určen především obyvatelům Budišova
nad Budišovkou, Podlesí, Guntramovic a Starých Oldřůvek. Ti,
kteří muzeum v tento den navštívili, byli dle našeho mínění spokojeni a zároveň příjemně překvapeni. První návštěvníci mohli
ochutnat speciálně upečené rohlíčky posypané „břidlicí“ – mákem. Počet návštěvníků se v tento den pohyboval okolo šedesáti.
Dne 18. září jsme v muzeu přivítali milou návštěvu – rodinu
Říháků z Německa a Bruntálu. Pan Jan Říhák byl uznávaný
odborník na těžbu a zpracování břidlice, majitel největšího
dolu v naší oblasti ve Velké Střelné. Do knihy návštěv napsali:
„Krásné muzeum, zajímavý a poutavý výklad paní průvodkyně.
Děkujeme – za všechny Mirek Říhák, Bruntál“.
28. září zavítala do našeho města i vzácná návštěva z německého Markt Indersdorf. Členka delegace paní Anna Andlauer
měla především zájem si prohlédnout rodný dům budišovské
rodačky Grety Fischer, o které paní Anna napsala poutavou
knihu Zpět do života. V rámci svého programu si prohlédli
i zajímavou expozici muzea břidlice.
U příležitosti setkání zástupců měst, organizací a spolků k navázání česko – polské spolupráce v rámci projektu Podané
ruce navštívilo 50 polských návštěvníků z powiatu Glubczyce
i muzeum břidlice. Věříme, že se všem návštěvníkům v muzeu
líbilo a cítili se v našem městě příjemně.
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Pro příští sezónu plánujeme muzeum rozšířit. Máme připravené nové a zajímavé exponáty z historie města a těžby břidlice
– a to vše v rámci běžného schváleného rozpočtu. Sice není
v našich silách pokrýt veškeré náklady na muzeum, ale sna-

žíme se rozdíl mezi příjmy a výdaji co nejvíce zmenšit. Letos
jsme zpět do rozpočtu díky vstupnému a propagaci vrátili přes
30.000 Kč.
Mgr. Jana Pavlů – průvodkyně, Marie Talíková DiS.

I letos Martin přicválal na bílém koni
Středisko volného času si opět pro všechny děti a dospělé připravilo na neděli 11. listopadu tradiční Vítání Martina na bílém koni. Úderem 17 hodiny se celý Budišov rozzářil světýlky z lampiónů a úsměvy dětí. Pro mne osobně tato akce patří
k nejmilejším v roce a sama se na ni velmi těším.
Zatímco všechny děti netrpělivě očekávaly, zda Martin skutečně přijede, my jsme přichystali novou ohňovou show s hudbou, která se letos konala před kostelem a byla opět příjemným
a mystickým zpříjemněním celé akce. Vystupující byli odměně-

ni bouřlivým potleskem a užaslými pohledy především dětí. Po
vystoupení se nakonec děti opravdu dočkaly Martina (Jaroslav
Špaček) a byly přímo nadšeny, když na jejich třetí zavolání skutečně přijel. Jen ten sníh opět nechal asi na horách a na Budišov
se už nedostalo, ale myslím, že dětem to vůbec nevadilo, protože většina z nich měla oči jen pro krásného bílého koně.
Martin provedl celý lampiónový průvod městem až k zahradě Domova Letokruhy, kde byly přichystány dokonce dvě Cesty splněných přání, které rozzářily celou zahradu a už zdálky svítily
na cestu dětem. Každá cestička byla střežena kouzelnými vílami
(Ivanou Horákovou a Andreou Pončíkovou), které si letos na pomoc přizvaly i PANÍ ZIMU (Hana Bučková). Pro všechny „zmrzlé“ účastníky byl připraven teplý čaj a svařáček na zahřátí nebo
teplá medovina, kterou ve svém stánku nabízel pan Žídek z Opavy.
Díky velkému zájmu o akci, který nás nesmírně těší, se budeme
pro příští rok muset „oteplovadly“ předzásobit více. I počasí nám
přálo: byť nám předpovídali déšť, nedošlo na něj. Myslím, že pro
děti to byl úžasný večer plný mystiky a překvapení.
Děkuji všem, kteří se s námi rozhodli strávit svůj nedělní podvečer a na akci přišli. Zároveň srdečně děkuji všem spolupracovníkům a dalším, kteří se na akci podíleli – vážím si Vaší
ochoty a vstřícnosti. Na všechny se těším opět za rok!
Marie Talíková, DiS., SVČ

Sázení stromů a svěcení Sv. Huberta
Letos již potřetí v řadě přichystali myslivci z mysliveckého
spolku Sv. Hubert setkání u obrázku sv. Huberta ve spolupráci
se SLTS Budišov n/B a Střediskem volného času Budišov n/B.
Svěcení bylo zahájeno loveckou fanfárou v podání Ing. Josefa
Kluse, poté následovalo úvodní slovo
pana faráře Petra Fichny, který toto místo nejen vysvětil, ale poutavým vyprávěním také přiblížil legendu o sv. Hubertu.
Využili jsme této příležitosti a připojili se
s akcí „Zasaď si svůj strom“.
I když na začátku týdne vypadala krajina spíše jako ze zimní pohádky, naštěstí
se počasí umoudřilo a my měli možnost
v sobotu 3. listopadu, přesně na svátek
sv. Huberta, zasadit 8 kaštanů, které připravili lesníci z budišovských městských
lesů. Letos sadili nejen rodiny, ale také
klienti chráněného bydlení, pro které se
stalo sázení úžasným zážitkem. Každý
patron byl u svého vlastnoručně zasaze-

ného stromu vyfocen a byl mu následně zaslán certifikát, který
stvrzuje, že se patron o svůj strom bude starat tak, aby dobře
prospíval a rostl. Do vínku stromečky dostaly různá jména,
která jim jejich kmotři vymysleli např. Krsíček, Chráněnec,
Kaštan Beatan, Žížalák… Letos s námi
dokonce sadily stromy tři miminka, a to
malý Samuel a dvě holčičky Beatka
a Emička. Se zapadajícím podzimním
sluncem jsme se opět pomalu vydali zpět
k domovu s pocitem pěkně stráveného
odpoledne.
O stromech se říká, že jsou to živé monumenty, které tvoří spojníky mezi námi
a generacemi, které nás předcházely.
Každý strom, který byl letos zasazen,
se stává ve své podstatě součástí paměti naší krajiny. Doufáme, že se ze sázení
stromů stane pěkná tradice a že se nás
v dalších letech u ohýnku bude scházet
stále více.
Marie Talíková, DiS, SVČ

Půjčovní doba městské knihovny v Budišově
nad Budišovkou v době vánočních svátků
Pátek 21. prosince 2012 - 8:30 – 11:30, 12:00 – 16:00
V termínu od 24. prosince 2012 do 3. ledna 2013 je knihovna UZAVŘENA!
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Podzimní uspávání broučků
na kouzelném paloučku

Es gibt noch Chance,
Deutsch zu lernen!

V sobotu 20. října Středisko volného času uspořádalo pro
děti a nejen pro ně první podzimní uspávání broučků. Děti
se zábavnou formou rozloučily s barevným podzimem a přivítaly první sněhové vločky. Broučkovské domečky jsme
vytvořili předem, aby byly přichystané na uspávání zvířátek, ale broučky děti vyráběly spolu se svými učitelkami ze
základní a mateřské školy v hodinách, nebo si je vyrobily
doma.
Na uspávání broučků se přišla podívat i spousta zvířátek
z lesa a malého paloučku. Nejvíce dětských úsměvů vykouzlil pohádkový krteček s kamarády ježkem a zajíčkem. Pravou
zimní atmosféru navodily (i v tak teplý podzimní den) děti
s paní učitelkou Panáčkovou a p. Wetterovou podzimními
a zimními říkadly završené Mravenčí ukolébavkou. Brouk
tesařík v podání paní Panáčkové všem dětem, které přišly ať
už s tykadly nebo křidélky, nadělil spoustu sladkostí. Celá
akce byla završena pohádkou Na kouzelném paloučku plnou
vyprávění a legrace s hosty Jů a Hele.
Děkuji všem paním učitelkám za jejich vstřícnost a ochotu, se kterou nacvičovaly s dětmi vystoupení, nebo vyráběly
broučky. Těším se, že se s dětmi a jejich rodiči opět uvidíme
na jarním probouzení broučků. Marie Talíková, DiS., SVČ

V říjnu letošního roku odstartoval znovu kurz německého jazyka
ve spolupráci s SVČ v Budišově, v jehož prostorách se němčina
vyučuje.
Pokročilí mohli navázat na své znalosti z předloňska. Pro relativně velký zájem byl také otevřen kurz pro úplné až chronické
začátečníky.
Oba kurzy probíhají vždy v úterý v době od 18.00 do 19.10 (pokročilí) a začátečníci zatmívají v době od 19.20 do 20.30. Výuka
probíhá v klubovně č. 1 budovy kulturního domu a 11 kurzistům
postačí učebnice „Německy s úsměvem“ (staré vydání 1992)
z toho důvodu, že je levná (v antikvariátech za pár korun) a je využívána hlavně jako opora pro výklad gramatiky a slovní zásobu.
Jinak výuka probíhá aktivně a pokud možno konverzačně, takže
každý žák přijde několikrát během lekce (chca/nechca) ke slovu.
Vzhledem ke kapacitě kurzu (až 10 osob pro každou úroveň)
existuje pro eventuelní opozdilce možnost přihlásit se a rozšířit
řady těch, kteří se chtějí domluvit za hranicemi naší země právě
německy.
Zastavovat v žádném případě nebudeme, ale přibrzdíme pro ty,
kdo jsou ochotni ještě naskočit do rozjetého Deutsch-Expresu!
Více informací na adrese: natalie.nemcova@centrum.cz
@
, im Notfall rufen Sie 725 455 922.
Natálie Jaššová, lektor

Vánoční zpívání 2012
Tradice vánočního zpívání trvá v našem městě již 25
let a během této doby mělo zpívání různé podoby.
Snahou ale vždy zůstalo navodit pravou vánoční atmosféru, setkat se v tento předvánoční čas s přáteli
a zazpívat si tradiční české koledy. V loni jsme pro
vás připravili Budišovský Betlém aneb putování za
vánoční hvězdou. Potěšil nás váš obrovský zájem
a doslova zahřál u srdce velký potlesk na závěr vystoupení.
stoupení
Proto i letos nacvičujeme zcela novou tentokrát Pohádku
o narození Jezulátka na motivy z knihy Josefa Lady napsanou Jiřím Teperem původně pro Hrusice, která je autorským
dílem, a kterou nám oficiálně zaslala DILIA (Divadelní, literární a audiovizuální agentura, o.s.). I letos ve hře o narození Ježíška účinkuje 20 „budišovských herců“ - dospělých
i dětí. Již v současné době se víc než pilně nacvičuje, šijí se
kostýmy, chystají rekvizity a také malovaná scéna na motivy
zimní ladovské krajiny. Režisérský kolektiv opět tvoří Helena
Malušová, Marie Talíková, Pepa Dvořák a Kamil Salles. A na

koho se můžete ve hře těšit: Pohádkovýý dědečekk –
Mirek Mravik, Joseff – Jan Pončík, Marie – Johanka
Latková, Starosta Bartákk – Václav Pospěch, Pepík
p
Bartákk – Bára Pecníková, Ponocnýý Švejda
j – Miloš
Pírek, Paní učitelka – Milena Kazdová, Franta
Kuldanů – Viktorka Procházková, Anděl zvěstovatel
– Hanka Bučková, Děti – Magdalenka Škrobánková,
Terezka Ol
Olbrechtová, Tři králové – Monika Matýsková, Jiřinka
Pecníková, Lada Škrobánková, Maruška – Lenka Sedláčková,
Andělé - Andrea Pončíková, Nikola Rozehnalová, Ivana
Horáková, Helena Malušová.
Vánoce už ťukají na vrata
a tak vás Středisko volného času Budišov n. B.
srdečně zve v neděli 23. prosince
na Vánoční zpívání a Budišovský Betlém
v 17 hod. před kostelem Nanebevzetí Panny Marie.
Těšíme se na vás.
Marie Talíková DiS., SVČ

Vánoční koncerty smíšeného
pěveckého sboru Komenský
 1. 12. 2012 kostel sv. Markéty Čermná v 17,00 hod.
 12. 12. 2012 Domov důchodců Vítkov v 16,00 hod.
 19. 12. 2012 evang. kostel Vítkov v 17,00 hod. spoluúčinkuje dětský pěvecký sbor Skřivánek ze Suchdolu nad Odrou
 23. 12. 2012 evang.kostel Suchdol nad Odrou v 17,00 hod.
 26. 12. 2012 kostel sv. Štěpána Hranice v 17,00 hod.
Mgr. M. Čurdová
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Program svátečních
bohoslužeb 2012-13
Drazí spoluobčané a farníci!
Vánoce jsou svátky, na které se těšíme. Jsou to svátky rodiny
a radosti. Připomínáme si rovněž narození Ježíše. Srdečně Vás
tedy všechny zvu na tradiční vánoční mše sv., které se uskuteční v našich kostelích v Budišově, Guntramovicích, Starých
Oldřůvkách a Svatoňovicích. Přijďte se určitě s dětmi podívat
do kostela na Betlém, odnést si Betlémské světlo a poslechnout si Svatoštěpánské pásmo koled a vánočních příběhů, které
se uskuteční na 2. vánoční svátek od 15 do 16 hod.
P. Petr Fichna, římskokatolický farář

38

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

Středisko volného času
Budišov nad Budišovkou

Vážení spoluobčané,
1. - 14. ledna 2013 proběhne Tříkrálová sbírka. Znovu budete mít
možnost se setkat s koledníky, kteří do Vašich domovů přinášejí
Boží požehnání a zároveň Vám nabídnou uskutečnit dobrý skutek
ve formě finančního daru na podporu charitního díla v naší vlasti
a na humanitární pomoc. Velmi si ceníme Vaší přízně a podpory
a dopředu děkujeme za Vaši dobrotu a štědrost.
Za koledníky Tříkrálové sbírky Charity ČR
Jan Vondrouš
asistent Tříkrálové sbírky

Bc. Petr Kučerka
ředitel Charity Odry
pro Budišov nad Budišovkou

Vyúčtování Tříkrálové sbírky 2012
V Budišově nad Budišovkou se vykoledovalo celkem 48 058,- Kč.
Charita Odry vykoledovala celkem 1 206 401,- Kč. Částka, která připadla na Charitu Odry, činila 794 957,- Kč. Tyto prostředky
z Tříkrálové sbírky byly použity na podporu péče o seniory a handicapované osoby, podporu domácí hospicové péče, rozšíření a údržbu půjčovny kompenzačních a zdravotních pomůcek. Zbylé peníze
byly rozděleny dle předem stanoveného vzorce na humanitární pomoc, na činnost DCHOO a Charity ČR.
Charita Odry podpořila v roce 2012 Základní školu Budišov
nad Budišovkou za účelem nákupu volnočasového a sportovního vybavení pro ZŠ Budišov nad Budišovkou, jak
bylo dohodnuto. V roce 2013 Charita Odry podpoří nákup
volnočasového a sportovního vybavení pro ZŠ Budišov nad
Budišovkou, dle stávající dohody.
Poznávací znaky Tříkrálové sbírky Charity Česká republika:
 Vedoucí skupinky koledníků je starší 15 let a na viditelném
místě bude mít průkazku
 Pokladnička bude zapečetěna. Zapečetění se uskuteční před
Tříkrálovou sbírkou na obecním nebo městském úřadě a rozpečetění a spočítání bude provedeno tamtéž.

Hodnocení školního roku 2011 /2012:
V pravidelné činnosti jedenácti zájmových útvarů pracovalo
95 dětí. Z toho jeden kroužek pracoval ve Svatoňovicích. Na
této činnosti se podílelo celkem 6 externistů.
V příležitostné činnosti bylo uspořádáno 90 akcí s celkovým
počtem 3729 účastníků. Z toho bylo o víkendech 24 akcí, které
navštívilo 2004 účastníků. O prázdninách proběhlo pět táborů
s celkem 95 účastníky. Tato činnost je prováděna z velké části
za pomoci dobrovolníků, kteří se podílejí na přípravě a průběhu akcí. MOC A MOC VÁM DĚKUJEMEEEE. Dále chci
touto cestou HODNĚ MOC poděkovat našim sponzorům letních aktivit - jsou to firmy: Bravo girl, fa Nescafé, Cukrárna
Martina Pudová a další:

Zpracovala: Tošovská Marie

Vítání občánků
Letošní druhé vítání nových občánků našeho města do života se uskutečnilo dne 20. 10. 2012 v obřadní síni Městského
úřadu formou malé slavnosti. Zástupkyně města v čele s Mgr.
Naděždou Vondroušovou, pověřenou členkou zastupitelstva
města, uvítaly devět nových budišovských občánků společně s jejich rodiči a ostatními členy jejich rodin. Pod vedením
paní učitelky Věry Kovaříkové a paní ředitelky Mgr. Simony
Novotné se svým krátkým programem vystoupily také děti
z místní mateřské školy, které zúčastněným zarecitovaly, zahrály na flétničky a zazpívaly.
Jména přivítaných občánků byla slavnostně zapsána do Knihy
cti města Budišova nad Budišovkou, do které se podepsali i jejich rodiče. V upomínku na tento den obdrželi noví občánci
drobné dárky a jejich maminky pak jako poděkování kytičku.
Ing. Miluše Večerková, matrika

Rozdělení Tříkrálové sbírky 2013
 65% připadá na zajišťování pomoci a péče seniorům a handicapovaným osobám pečovatelskou, ošetřovatelskou a hospicovou službou Charity Odry, na rozšíření a údržbu půjčovny
kompenzačních a zdravotních pomůcek ve střediscích Malá
Morávka a Odry a na pomoc lidem bez přístřeší
 15% na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské
 10% na humanitární pomoc v zahraničí
 5% na podporu projektů Charity Česká republika
 5% je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky
Informace o činnosti Charity Odry
a Tříkrálové sbírce můžete získat:
Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odryy,
tel. 556 731 947, e-mail: odry@caritas.cz
y@
,
www.odry.charita.cz
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Šachový koutek
Řešení úlohy
y z minulého čísla BZ:
Černý na tahu dosáhne vyhraného postavení následující kombinací: 1…
Vf1, bílý musí vzít věž tahem 2. Vxf1
a poté přichází pointa celého problému,
tedy překvapivý tah 2…Dh2+! Pokud
bílý nesebere králem černou dámu, tak
rychle prohraje, po braní dámy tahem 3.
Kxh2 přijde odběr bílé věže na f1 pěšcem, nicméně černý si nepostaví dámu,
nýbrž jezdce 3…gxf1J (krásná vidlička)
a dalším tahem sebere bílému dámu a se
zbylým materiálem již snadno vyhraje.
Úloha ppro toto číslo:
Na diagramu je vyobrazena úloha, kterou složil slavný německý šachista 19.
století Adolf Anderssen (1818-1879),
který byl ve své době považován za
nejlepšího hráče na světě. Byl hlavním
představitelem tzv. romantické školy,
neboť jeho partie se vyznačovaly krásnými kombinačními obraty, kterými udivoval celý šachový svět. Sehrál také tzv.
nesmrtelnou partii (Anderssen-Kieseri-

tzky, Londýn 1851), kterou všem doporučuji si přehrát. Zároveň je považován
za jednoho ze zakladatelů kompozičního
šachu. Jednu z úloh tohoto geniálního
šachisty můžete vyřešit sami.
Zadání úlohy:
y
Bílý na tahu dá mat 4. tahem
Šachová sezona 2012/2013 jjiž běží nap
plno:
Náš oddíl ŠK Pogo Budišov má v nové
sezoně (k 20.11.2012) za sebou dvě odehraná kola:
„A“ družstvo vstoupilo do nováčkovské
sezony v Krajské soutěži „C“ nejtěsnější prohrou 3,5-4,5 v utkání v Háji ve
Slezsku, ve kterém jsme zaplatili nováčkovskou daň, když soupeř nemilosrdně
trestal naše chybky. Ve 2. kole jsme po
dramatickém průběhu nejtěsnějším poměrem 4,5-3,5 porazili Krnov a se třemi body jsme tak v polovině průběžné
tabulky.
„B“ družstvo hrající Okresní soutěž

Opava zatím zaznamenalo 2 prohry: po
smolné prohře 2-3 v Kravařích přišlo
školení naší mládeže od nejsilnějšího
celku soutěže Hradce nad Moravicí (0,54,5). Každopádně je pozitivní, že naši
junioři mají zájem zápasy hrát (v 1. kole
nastoupili tři, ve 2. kole dokonce čtyři
mladí šachisté) a v oddíle pevně věříme,
že s počtem odehraných zápasů bude
vzrůstat i jejich motivace ke zlepšení.
Za ŠK Pogo Budišov Slavomír Jaššo

ZAJÍMAVOSTI ZE SOUČASNOSTI I HISTORIE

Významné ocenění doputovalo až do Budišova
Kruh přátel česko-německého porozumění iniciovaný českým
rodákem MUDr. Waltrem Kotrbou roku 1991, uděluje od roku
2004 na území Velvyslanectví SRN v Praze při slavnostním
aktu ocenění Zlaté srdce pro Evropu. Toto ocenění náleží a je
propůjčováno zpravidla dvěma až třem osobám, které se významným způsobem zasloužily o zlepšení vztahů mezi Čechy
a Němci. Jejím nositelem se tak může stát každý, kdo je nositelem myšlenek a pracuje v souladu s cíli Kruhu přátel.
Tuto poctu si zasloužil i významný občan našeho města, ing.
František Vrchovecký, který se zejména za doby svého působení coby starosta našeho města (1992-2010) podstatnou
měrou zasadil o zlepšení těchto vztahů. Slavnostní akt předání
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ocenění se uskutečnil 31. října 2012 dopoledne na půdě německého velvyslanectví.
Ing. František Vrchovecký stál roku 1998 jako zakládající člen
u zrodu myšlenky Cesty česko-německého porozumění zrealizované posléze na Červené hoře, o které zpočátku – jak sám
kdysi prohlásil – sice možná trochu pochyboval, ale jejíž trvání
a každoroční akt prodlužování dodnes potvrzují nejen jemu,
ale i mnoha dalším, kteří se o česko-německé vztahy zajímají,
že to jistě nebyla myšlenka „scestná“. V současné době čítá již
228 přívrženců z různých koutů světa, kteří myšlenku mající
za cíl zlepšit vztahy mezi oběma národy podpořili položením
žulové desky.
Od roku 2009 se podílel na výstavbě kaple, která stojí na počátku Cesty česko-německého porozumění, čímž mj. chtěl
uspokojit přání pana Kotrby, který – zřejmě znalý místních povětrnostních podmínek – myslel právě na ony poutníky, kteří
se zde každoročně při prodloužení Cesty scházejí. Kaple byla
postavena v rekordní době a 25. června 2011 zasvěcena sv.
Janu Nepomuckému, patronu Čechů i Němců (Bavorů).
Vyjma těchto významných počinů, které jistě právem nasměrovaly Zlaté srdce k ing. Vrchoveckému, je nutné zmínit
aktivity, které měly dále sbližovat oba národy: jde zejména
o obnovu a opravu místních památek, které připomínají soužití
obou národů v oblasti v 19. a 20. století, podporoval vydávání
a propagaci publikací, jejichž jediným úkolem bylo obnovení
historické, právní, kulturní a sociální paměti občanů České republiky, což je úkol i nadále velice složitý.
V neposlední řadě je nutné dodat, že toto ocenění putuje k člově-
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ku, který je sám velmi skromný, pracovitý a poctivý, všestranně
vzdělaný a oddán myšlence smírného soužití Čechů a Němců,
kterou šíří a ke které se snaží a snažil vést také své spoluobčany.
Jeho povahu a skromnost dokládají navíc slova, která pronesl

při přijetí tohoto významného ocenění: „Nemyslím si, že jsem
udělal něco světoborného. Choval jsem se tak, jak mě vychovali moji rodiče. Ctít druhé, pomáhat ostatním a hledat pravdu,
i když její nalézání občas bolí.“
Mgr. Natálie Jaššová

Vánoční úvaha OO (obyčejný občan)
Již tisíc let, je to pravda jistá,
že v Betlémě chystají zrození Krista.
V Česku se na něj také chystáme,
leč zde „konzumní“ Vánoce máme.
Kdo má prachy, těm je „hej“,
koupí vše, co je tu „nej“!
Ostatní však ve skromnosti
v duši kroutí s nimi zlosti!
Přesto každý spěchá, hledí,
pozor ale na náledí,
abyste místo atakdále
neskončili ve špitále.
Zklidněte však svoje nervy
a sáhněte na REZERVY.
Vaše touha „kupuj“ vede svoji,
když všude voní stromky, chvojí.
Výlohy dárků, toto láká,
ale ty ceny „KÝHO ŠLAKA“!
Dále dojdete k rozhodnutí:
„To je lidu,“ že není k hnutí.
Hle, hospoda, co jdete kolem.

Dát si ruma? Byť s metylalkoholem?
Mějte však vždy na paměti,
že neuvidíte pak ženu, děti!
Byla by to velká škoda,
postačí zatím „DOBRÁ VODA“!
Co se vánoční „bašty“ týká,
kupte ryby, pití, maso z býka.
Cože stojí ta svíčková?
350,- Kč kilo je cena nová!
V hlavě to hučí jak na točně,
ale co, Vánoce jsou 1x ročně.
Už slyšíte šťastné dětské hlásky,
po Vánocích utáhneme pásky!
Peníze mizí jako voda v řece,
nevadí, jsou zde skvělé „půjčky“
přece!
Bacha, ať nejste pak v pěkné „kaši“
a exekutor vás nevystraší!
V novém roce co nás čeká, nikdo
neví,
korupce a podvody snad poleví!

Ale mělo by tu zůstat všechno při
starém,
zvykli jsme si, chybí nám tu akorát
„harém“!
Hlavně ať to zdraví se nás drží
pevně,
neb marodit teď nevychází levně!
Proto vzhůru do nového roku
s heslem sláva a zdar „pokroku“!
Takže Vánoce mějte veselé a
šťastné,
i když letos budou pěkně mastné!
Bujarý „Silvestr“, číše plné k tomu,
dbejte však, ať s opicí pak trefíte
domů!
To všem „OO“ srdečně přeje velice,
„občanka“ z Dukelské ulice!
L.P. 2012, Budišov nad Budišovkou
Paní Myšková

Ceník inzerce
Cena
a sportovních akcí v rozsahu: název akce,
termín, místo, čas, pořadatel, kontakt na
pořadatele (nevztahuje se na akce konané
v rámci předvolebních kampaní)
Inzerce – reklamní plocha:
1/4 strany A4
1/3 strany A4
1/2 strany A4
celá strana A4

Zdarma

250,- Kč
250,- Kč
500,- Kč
1000,- Kč

Akce pořádané
Ak
řád é nebo
b spolupořádané
l
řád é Mě
Městem
t
Budišov nad Budišovkou jsou od této platby osvobozeny.
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