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Školní turnaj ve stolním tenise

Motokrosová sezóna 2011skonþila

Budišovský betlém

LyžaĜský pohodový víkend

DČtský domov na horách

Vánoþní tvoĜení s rodiþi

Krmení lesních zvíĜátek

BČžkaĜĤm zaþala sezóna

BUDIŠOVSKÝ ZPRAVODA J

INFORMACE Z ÚĜADU OBþANĤM

Slovo starosty

Svou budoucnost si tvoĜíme sami
Vážení spoluobþané, svĤj pĜíspČvek zaþnu malým shrnutím problémĤ týkajících se našeho mČsta. Ing. TesaĜ, odborník na ekonomiku a hospodaĜení mČst, pĜirovnává mČsta a obce v ýeské
republice k bezdomovci, který si koupí mercedes. Mluví o tom,
že mČsta a obce vlastní pĜíliš mnoho majetku, o který, vzhledem
ke svým rozpoþtĤm, nejsou schopni se odpovídajícím zpĤsobem
postarat. MČsto Budišov n/B na tom není lépe. VČtšina bytového fondu potĜebuje nutné investice, deset milionĤ letos pĤjde do
opravy kulturního domu, a jak již víte, mČsto s novým rokem pĜevzalo od Krajského úĜadu StĜedisko volného þasu mládeže (bývalý DĤm dČtí a mládeže) ve znaþnČ zanedbaném stavu. Všichni
jistČ vidíte, jak vypadá naše škola, školka, námČstí, chodníky,
park þi dĤm s peþovatelskou službou na Pivovarské ulici. Ani
po dvaceti letech snažení nemá mČsto odpovídající tČlocviþnu
a opravu potĜebují také mosty pĜes Budišovku i nČkteré bĜehy.
PĜitom mČsto stále ještČ hradí staré úvČry na opravu bytových
domĤ a vybudování vodovodu ve Starých OldĜĤvkách. V budoucnu nebude možné ani spoléhat na výnosy z tČžby dĜeva, kdy
podle výsledkĤ provedeného auditu mČstských lesĤ, klesne tČžba
v dalších letech minimálnČ o 50%. PĜi souþasné situaci rozpoþtového urþení daní a dluhové službČ mČsta není možné ani pĜi zavedení velice úsporných opatĜení poþítat s více jak 2 miliony korun
roþnČ urþených na investice, zbytek rozpoþtu spotĜebuje mČsto
svým bČžným provozem. Jsou to všechno každodenní problémy,
se kterými se mČsto potýká a Ĝeší na jednáních zastupitelstva, na
která všechny spoluobþany srdeþnČ zvu. To nejbližší se koná 8.
února v kulturním domČ a bude na nČm projednáváno nČkolik
závažných bodĤ. Vedle rekonstrukce veĜejného osvČtlení, nové
koncepce nakládání s odpady, výstavby kogeneraþní jednotky, organizace tepelného hospodáĜství a smlouvy s ¿rmou Vytep þi rekonstrukce autobusové þekárny bude diskutována i situace kolem
areálu mČstského lesoparku. Projednávány budou i vyhlášené dotaþní programy v roce 2012 a možnosti mČsta do jejich zapojení.
ýasto jsme kritizováni za malou informovanost obþanĤ. Nikde
jinde než na zastupitelstvu nemĤže obþan získat podrobnČjší
a objektivnČjší informace o práci svých volených zástupcĤ.
MĤže vidČt zastupitele pĜímo pĜi Ĝešení nejrĤznČjších problémĤ, mĤže se konkrétnČ ptát a nechat si vysvČtlit vše, co ho za-

jímá a sám si tak mĤže utvoĜit vlastní názor. Informovanost se
snažíme trochu napravit prostĜednictvím Budišovského zpravodaje. Poslední þíslo loĖského roku bylo vytisknuto dvojnásobným nákladem a jako vánoþní dárek mČsta obþanĤm bylo
zdarma distribuováno témČĜ do všech domácností. Cílem tohoto poþinu bylo, aby se BZ dostal i k lidem, kteĜí si ho bČžnČ
nekupují, protože obvykle se BZ tiskne nákladem 400 ks a domácností je kolem jednoho tisíce.
V poslední dobČ mĤžete þasto þíst v novinách nebo slyšet
z médií o nehorázných poplatcích exekutorĤ. Mnohdy se dluhy
ve výši tĜeba jen dva tisíce korun vyšplhají až na dvacet a více
tisíc. Spousta lidí se tak dostává, nČkdy kvĤli opravdu malicherným dluhĤm, do dluhové pasti, ze které není východisko.
Je jim zabavován majetek, jsou vystČhováni apod. Všechny
tyto exekuþní pĜípady musí projít poštou MÚ a vČĜte, že není
týden, kdy by mi takový dopis neležel na stole. Také nČkteĜí
budišovští obþané mají vĤþi mČstu spoustu dluhĤ a mČsto musí
své pohledávky Ĝešit. Chci všechny obþany, kteĜí mají vĤþi
mČstu ¿nanþní závazek, požádat, aby nenechávali své dluhy
dojít až k exekucím. Vždy je možné se na mČstČ domluvit na
urþitém splátkovém režimu a mČsto každému vyjde vstĜíc, ale
musí být vidČt snaha ze strany dlužníka.
Koncem loĖského roku bylo vypsáno výbČrové Ĝízení na pozici Ĝeditele Správy lesĤ a technických služeb. PĜihlásilo se 7
uchazeþĤ a výbČrová komise urþila dle zadaných kritérií poĜadí jednotlivých kandidátĤ. Rada mČsta pak na svém zasedání
9. ledna jednohlasnČ jmenovala nového Ĝeditele Ing. Miroslava
Duška z Vítkova. Tímto bych rád podČkoval Ing. Františku
Ježkovi za jeho dlouholetou práci pro mČsto a mČstské lesy.
Jsem si vČdom, že každé takovéto rozhodnutí vyvolává spoustu emocí a dohadĤ, ale pevnČ vČĜím, že se i tato zmČna v budoucnu ukáže pro mČsto jako pĜínosná. Novému Ĝediteli pĜeji
mnoho správných rozhodnutí a úspČchĤ v práci.
Troufám si Ĝíci, že je pĜed námi nároþný, ale zajímavý rok. Na
závČr bych tedy rád oslovil všechny spoluobþany, aby svým
aktivním pĜístupem pomohli Ĝešit problémy našeho mČsta, protože jeho budoucnost tvoĜíme spoleþnČ.
Ing. Rostislav Kyncl, starosta mČsta

StĢípky z radnice
x Ke konci minulého roku byl zahájen provoz vodovodu ve
Starých OldĜĤvkách. MomentálnČ je pĜipojeno 10 domácností. Další napojování vodovodních pĜípojek bude probíhat, jakmile to umožní klimatické podmínky.
x V lednu tohoto roku zaþala ¿rma STAMEX s. r. o. BĜezová
stavební práce na akci „Odkanalizování Kulturního domu“.
Firma Stamex vyhrála výbČrové Ĝízení, kde nabídla nejnižší cenu 624 tis. Kþ, kterou mČsto hradí z vlastních zdrojĤ.
Po odkanalizování KD budou dále probíhat stavební práce,
které budou staticky zajišĢovat zadní trakt objektu. Rozsah
a cena stavebních prací k zajištČní statiky ještČ není upĜesnČna, projektová dokumentace je pĜed dokonþením.
x V kulturním domČ ke konci roku také probČhla rekonstruk-

ce þásti otopné soustavy. Nevyhovující parní kotel byl odstaven, radiátory a trubky parního topení v malém, velkém
sále, na pódiích a v šatnČ byly nahrazeny deskovými radiátory s termostatickými ventily a mČdČným potrubím. Tento
nový otopný okruh byl pĜipojen na stávající teplovodní kotle. ýinnost kulturního domu i plesová sezóna tak nebude
pro tuto zimu omezena.
x K 1. lednu 2012 pĜevzalo mČsto Budišov n. B. z majetku
Moravskoslezského kraje budovu StĜediska volného þasu
s pĜilehlými pozemky. MČsto také pĜevzalo všechny zamČstnance, což bylo podmínkou MSK. VýbČrové Ĝízení na Ĝeditele/ku pĜíspČvkové organizace SVý prozatím neprobČhlo.
Proto na pĜechodnou dobu, než probČhne výbČrové Ĝízení
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a bude jmenován Ĝeditel/ka SVý, jmenovala rada mČsta
Ĝeditelkou SVý paní Mgr. NadČždu Vondroušovou. Tento
krok byl nutný vzhledem k pĜevzetí majetku a administrativČ spojené se zĜízením pĜíspČvkové organizace mČsta.
x V prosinci se uskuteþnil Vánoþní jarmark s koncertem
Vlasty Redla a již tradiþní Vánoþní zpívání s divadelním
pĜedstavením. ChtČl bych podČkovat všem, kteĜí se podíleli na pĜípravČ a poĜádání dvou zdaĜilých pĜedvánoþních
kulturních akcí.
x Pan JiĜí Pospíšil nabídl mČstu svou pomoc a momentálnČ
pĤsobí v roli smuteþního Ĝeþníka na obĜadech ve smuteþní
síni v BudišovČ nad Budišovkou.

x Do zahájení Budišovských letnic 2012 zbývá ještČ pČt mČsícĤ, pĜesto organizaþní výbor v þele s Pepou Poljakem
nezahálí. Letnice probČhnou v termínu 22. – 23. þervna.
Na webových stránkách www.budisovskeletnice.cz již nyní
naleznete plakát, program festivalu, sponzory, odkazy na
kapely atd. Náklady na pronájem pódia s ozvuþením a honoráĜe za vystoupení kapel nejsou nikterak malé. VýtČžek
ze vstupného bez penČz sponzorĤ tyto náklady nemĤže nikdy pokrýt. Pokud by se tedy chtČl nČkdo z místních ¿rem
þi podnikatelĤ zviditelnit a pĜispČt mČstu na Letnice formou sponzoringu, budeme jen rádi.
Ing. Patrik Schramm, místostarosta

Rada mďsta
dne 28. listopadu 2011
x doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit rozpoþet mČsta na
rok 2012 jako pĜebytkový s tím, že pĜebytek ve výši 3.545
tis. Kþ bude použit ke splácení pĤjþek a úvČrĤ z pĜedchozích
let. Výše rozpoþtu v pĜíjmové þásti þiní 41.850 tis. Kþ, ve
výdajové þásti 38.305 tis. Kþ
x a) schvaluje uzavĜení budoucí smlouvy o zĜízení vČcného
bĜemene se spoleþností ýEZ Distribuce a.s. a b) povČĜuje
starostu mČsta podpisem této smlouvy.
x doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit OZV þ. 2/2011
MČsta Budišov nad Budišovkou o místním poplatku za provoz systému shromažćování, sbČru, pĜepravy, tĜídČní, využívání a odstraĖování komunálních odpadĤ.
x a) bere na vČdomí výsledek šetĜení podnČtu pana ZdeĖka
Juráška kontrolním výborem a b) ukládá Ĝediteli ZŠ
Vondroušovi ukonþit nájem kotelny pro garážování motorového vozidla z dĤvodu nedodržení bezpeþnostních a požárních pĜedpisĤ.
x doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit OZV þ. 1/2011
O regulaci provozování loterií a jiných podobných her na
území MČsta Budišov nad Budišovkou
x doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit OZV þ. 3/2011
o místním poplatku za provozování VHP, koncový videoloterijní terminál a herní místo lokálního herního systému.
x doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit Smlouvu o smlouvČ budoucí o zĜízení vČcného bĜemene s fa. Telefónica Czech
Republic,a.s.
x ruší své usnesení rady mČsta ze dne 4. dubna 2011 þíslo
101/11 d, e, f, schvalující zpracování dokumentu „ěešení
sociální inkluze ve vylouþených romských lokalitách“
x schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta na pĜevod pozemkĤ
z majetku MČsta následnČ:
o K.ú. Budišov nad Budišovkou:
- ppþ. 86 zahrada a ppþ. 3667 ostatní plocha - þásti parcel
o výmČĜe cca 110 m2
x schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta na pĜijetí daru nemovitého majetku do majetku mČsta následnČ:
o K.ú. Budišov nad Budišovkou:
- Budova þ.p. 325 na ppþ. st. 330
- ppþ. st. 330 zast. plocha a nádvoĜí
- ppþ. 75/2 zahrada
- ppþ. 75/1 ostatní plocha
x a) rušíí vyhlášené výbČrové Ĝízení na vedoucího SVý Budišov
nad Budišovkou a b)doporuþuje zastupitelstvu mČsta zrušit
organizaþní složku MKIS Budišov nad Budišovkou a její
slouþení s novČ vzniklou pĜíspČvkovou organizací SVý
Budišov nad Budišovkou
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x schvaluje vyplacení mimoĜádné odmČny Ĝeditelce MŠ Mgr.
SimonČ Novotné za pĜíkladné plnČní povinností vyplývající
z Ĝízení pĜíspČvkové organizace mČsta dle materiálu.
x schvaluje vyplacení podílu hmotné zainteresovanosti dle
usnesení rady mČsta ze dne 19. 9. 2011 pro p. Roháþovou
Gabrielu, DiS, Miroslavu Zatloukalovou, Jana Vondrouše,
Ing. Františka Ježka dle materiálu.
dne 14. prosince 2011
x doporuþuje zastupitelstvu mČsta zrušit k 31. 12. 2011
Organizaþní složku mČsta Budišov nad Budišovkou MČstské
kulturní a informaþní stĜedisko Budišov nad Budišovkou
x doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit dodatek þ. 1 ke
zĜizovací listinČ p.o. StĜedisko volného þasu Budišov nad
Budišovkou
x schvaluje Odpisový plán na rok 2011 pro ZŠ p.o. Budišov
nad Bud.
x schvaluje 21. úpravu rozpoþtu mČsta pro rok 2011 v pĜíjmové a výdajové þásti rozpoþtu o þástku
490.000,- Kþ:
o V pĜíjmové þásti rozpoþtu
 3639 3111 – PĜíjmy z prodeje pozemkĤ
190 000,- Kþ
 6171 2122 – Odvody pĜíspČvkových organizací SLTS
300 000,- Kþ
o Ve výdajové þásti rozpoþtu:
 2321 6121 – OdvádČní a þištČní odpadních
vod
490 000,- Kþ
o PĜesun
 z neinvestiþních výdajĤ skupiny
x 2321 5492 – OdvádČní a þištČní odpadních vod
-60 000,- Kþ
 na kapitálové výdaje skupiny
x 2321 6121 ,– OdvádČní a þištČní odpadních vod
+ 60 000,- Kþ
x schvaluje pĜevzetí movitého majetku (DD Budišov nad
Budišovkou) z majetku Moravskoslezského kraje, Krajského
úĜadu Ostrava do majetku MČsta dle pĜiloženého seznamu
a to k 1. 1. 2012. PĜevzetím movitého majetku povČĜuje rada
mČsta pí. Mgr. NadČždu Vondroušovou.
x schvaluje vyhlášení výbČrového Ĝízení na akci „Rekonstrukce
lesní cesty na parcele þ.988/4“ a jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro výbČrové Ĝízení na akci
„Rekonstrukce lesní cesty na parcele þ. 988/4“:
ýlen komise:
Náhradník þlena komise:
Ing. Patrik Schramm
Ing. Rostislav Kyncl
OldĜich Pražák
Rostislav NČmec
Ing. LudČk Chlachula Pavel Malec
x bere na vČdomíí výsledek výbČrového Ĝízení na stav-
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x

x

x
x

x

bu „Zdroj tepla – kotelna na biomasu, zateplení objektĤ
v BudišovČ nad Budišovkou – II.“a povČĜuje starostu mČsta
podpisem Smluv o dílo s dodavateli stavby:
o ¿rmou Unicont Opava s.r.o, Hradecká 646/4, Opava
na stavbu kotelny v KD
o ¿rmou Teplotechna Ostrava a.s., Šenovská 101/543,
716 02 Ostrava na provedení zateplení pĜístavby ZŠ
o ¿rmou VHH THERMONT s.r.o., Troubelice 352,
783 83 Troubelice na provedení zateplení KD
schvaluje 22. rozpoþtové opatĜení vlastních pĜíjmĤ a výdajĤ
rozpoþtu mČsta pro rok 2011 takto – pĜesun:
o z kapitálových výdajĤ skupiny 3322 6121 – Kulturní
památky
-409 250,- Kþ
o na neinvestiþní výdaje skupiny 3322 5171 – Kulturní
památky
+409 250,- Kþ
schvaluje 23. rozpoþtové opatĜení vlastních pĜíjmĤ a výdajĤ
rozpoþtu mČsta pro rok 2011 takto:
o pĜesun z neinvestiþních výdajĤ skupiny
2310 5154 – Pitná voda
-47 900,- Kþ
 2310 5492 – Pitná voda
-36 000,- Kþ
3722 5169 – SPDO
-160 600,- Kþ
 3722 5139 – SPDO
-11 200,- Kþ
3631 5137 – VeĜejné osvČtlení -20 000,- Kþ
 3631 5169 – VeĜejné osvČtlení -16 500,- Kþ
2221 5193 – Dopravní obslužnost
-9 700,- Kþ
o na neinvestiþní výdaje skupiny
 3745 5169 – VeĜejná zeleĖ
+301 900,- Kþ
o pĜesun z neinvestiþních výdajĤ skupiny
 2212 5171 – Místní komunikace
-50 000,- Kþ
o na neinvestiþní výdaje skupiny
2169 5166 – Stavebnictví
+50 000,- Kþ
o PĜesun z neinvestiþních výdajĤ skupiny
 2221 5193 – Dopravní obslužnost
-40 000,- Kþ
o na kapitálové výdaje skupiny
 2169 6121 – Stavebnictví
+ 40 000,- Kþ
nedoporuþuje zastupitelstvu mČsta snížit nájemné za kotelny v majetku mČsta ¿rmČ Vytep Uniþov s. r. o.
jmenuje Ĝeditelku novČ zĜízené pĜíspČvkové organizace SVý Budišov nad Budišovkou a to paní Mgr. NadČždu
Vondroušovou do doby jmenování nového Ĝeditele vzešlého
z Ĝádného výbČrového Ĝízení a povČĜuje starostu mČsta vypsáním nového výbČrového Ĝízení na Ĝeditele SVý Budišov
nad Budišovkou
doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit odprodej pozemkĤ z majetku mČsta k.ú. Budišov nad Budišovkou - ppþ. 86

zahrada a ppþ. 3667 ostatní plocha þásti parcel o výmČĜe cca
110 m2 spoleþnosti Beckert CZ s.r.o., za kupní cenu ve výši
150,- Kþ á 1 m2.
x doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit pĜijetí daru nemovitého majetku do majetku mČsta následnČ:
o K.ú. Budišov nad Budišovkou:
Budova þ.p. 325 na ppþ. st. 330
 ppþ. st. 330 zast. plocha a nádvoĜí
ppþ. 75/2 zahrada
 ppþ. 75/1 ostatní plocha
o Dárce - Moravskoslezský kraj, Krajský úĜad, 28. Ĝíjna 117, 702 18 Ostrava
o Obdarovaný - MČsto Budišov nad Budišovkou,
IýO 00299898, se sídlem Halaškovo nám. 2, 747 87
Budišov nad Budišovkou
a doporuþuje zastupitelstvu mČsta povČĜit starostu
mČsta podpisem smlouvy.
x bere na vČdomí výsledek výbČrové Ĝízení na stavbu
„Kanalizaþní pĜípojka pro Kulturní dĤm v BudišovČ nad
Budišovkou“ a povČĜuje starostu mČsta podpisem Smlouvy
o dílo s dodavatelem stavby-¿rmou STAMEX spol.s.r.o.,
BĜezová 106, 747 44 okr.Opava
dne 9. ledna 2012
x schvaluje dle pĜedloženého materiálu rozpoþet úþelového
fondu zamČstnavatele na rok 2012
o PĜíjmy:
242 987,09 Kþ
o Výdaje:
242 987,09 Kþ
x schvaluje plán zasedání rady mČsta a zastupitelstva mČsta
x bere na vČdomíí výsledek výbČrového Ĝízení na dodavatele elektrické energie pro mČsto Budišov nad Budišovkou
a povČĜuje starostu mČsta podpisem smlouvy o dodávce
elektrické energie s ¿rmou Bicorn na období 1. 2. 2012 do
31. 12. 2012
x schvaluje nový platový výmČr Ĝeditele ZŠ a Ĝeditelky MŠ
z dĤvodu zmČny tabulky platových tarifĤ k 1. 1. 2012
a schvaluje platový výmČr Ĝeditelce novČ zĜízené pĜíspČvkové organizace StĜedisko volného þasu Mgr. NadČždČ
Vondroušové a stanovuje jí pracovní úvazek na 0,2 pracovní
doby k 1. 1. 2012
x bere na vČdomíí výsledek výbČrového Ĝízení na Ĝeditele
SLTS Budišov nad Budišovkou, na jehož základČ odvolává Ing. Františka Ježka z funkce Ĝeditele SLTS Budišov nad
Budišovkou ke dni 15. 1. 2012 a do funkce Ĝeditele SLTS
Budišov nad Budišovkou jmenuje ke dni 16. 1. 2012 Ing.
Miroslava Duška
x ukládá zpracovat koncepci tepelného hospodáĜství mČsta
a pĜedložit tuto koncepci na 14. jednání zastupitelstva mČsta
– zodpovídá Ing. P. Schramm.

Zastupitelstvo mďsta
dne 14. prosince 2011
x neschvaluje zrušení Organizaþní složky mČsta Budišov
nad Budišovkou MČstské kulturní a informaþní stĜedisko
Budišov nad Budišovkou k 31. 12. 2011
x schvaluje rozpoþet mČsta na rok 2012 jako pĜebytkový s tím,
že pĜebytek ve výši 3.545 tis. Kþ bude použit ke splácení
pĤjþek a úvČrĤ z pĜedchozích let. Výše rozpoþtu v pĜíjmové
þásti þiní 41 850 tis. Kþ, ve výdajové þásti 38 305 tis. Kþ.
x neschvaluje povČĜení rady mČsta provádČním rozpoþtových opatĜení ve schváleném rozpoþtu mČsta.
x schvaluje ObecnČ závaznou vyhlášku þ. 2/2011 MČsta

Budišov nad Budišovkou o místním poplatku za provoz
systému shromažćování, sbČru, pĜepravy, tĜídČní, využívání
a odstraĖování komunálních odpadĤ.
x schvaluje ObecnČ závaznou vyhlášku þ. 1/2011 o regulaci
provozování loterií a jiných podobných her na území mČsta
x schvaluje ObecnČ závaznou vyhlášku þ. 3/2011 o místním
poplatku za provozovaný výherní hrací pĜístroj, koncový
interaktivní videoloterijní terminál a herní místo lokálního
herního systému
x schvaluje pĜijetí daru nemovitého majetku do majetku mČsta následnČ:
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o K.ú. Budišov nad Budišovkou:
 Budova þ.p. 325 na ppþ. st. 330
 ppþ. st. 330 zast. plocha a nádvoĜí
 ppþ. 75/2 zahrada
 ppþ. 75/1 ostatní plocha
o Dárce - Moravskoslezský kraj, Krajský úĜad, 28.Ĝíjna 117, 702 18 Ostrava
o Obdarovaný - MČsto Budišov nad Budišovkou, IýO
00299898, se sídlem Halaškovo nám. 2, 747 87
Budišov nad Budišovkou
a povČĜuje starostu mČsta podpisem smlouvy.
x schvaluje Smlouvu o uzavĜení budoucí smlouvy o zĜízení
vČcného bĜemene, kterou zĜídí povinný – MČsto Budišov
nad Budišovkou ve prospČch oprávnČného - Telefónica
Czech Republic, a.s. - k þástem pozemkĤ:
o ppþ. 2313/1, 3566/16, 3584/1 a 3566/1 vyznaþeným
Geometrickým plánem právo odpovídající vČcnému bĜemeni zĜízení, provozování, údržby a oprav
Podzemního komunikaþního vedení veĜejné komunikaþní sítČ.
x schvaluje Smlouvu o zĜízení vČcného bĜemene pro oprávnČného pana Romana Skácela, bytem Bezruþova 649,
Budišov nad Budišovkou, na základČ kterého bude mít
oprávnČný právo provozovat Elektrickou pĜípojku, která je
v jeho vlastnictví a dále právo vstupovat a vjíždČt na þást
pozemku ppþ. 3667, k.ú, Budišov nad Budišovkou, která je
ve vlastnictví povinného - MČsto Budišov nad Budišovkou
a na které je Elektrická pĜípojka umístČna. VČcné bĜemeno je vymezeno geometrickým plánem, který bude souþástí Smlouvy o zĜízení vČcného bĜemene. VČcné bĜemeno se
bude zĜizovat za jednorázovou úhradu ve výši 100,- Kþ.
x schvaluje odprodej pozemkĤ z majetku MČsta následnČ:
o K.ú. Budišov nad Budišovkou:
- ppþ. 86 zahrada a ppþ. 3667 ostatní plocha
þásti parcel o výmČĜe cca 110 m2 spoleþnosti
Beckert CZ s.r.o., za kupní cenu ve výši 150,Kþ á 1 m2
- ppþ. st. 829 zast. plocha o výmČĜe 26 m2,
panu Ladislavu Pospíšilovi, za kupní cenu
82,- Kþ á 1 m2
- ppþ. st. 401 zast. plocha – zboĜeništČ a ppþ.
93/3 zahrada – þásti parcel o výmČĜe cca 290
m2, manželĤm ZdeĖkovi a JanČ Juráškovým,
za kupní cenu 42,- Kþ á 1 m2

- ppþ. st. 400 zast. plocha – zboĜeništČ o výmČĜe 473 m2, paní KvČtČ Pektor, za kupní cenu
65,- Kþ á 1 m2
x schvaluje Smlouvu o uzavĜení budoucí smlouvy o zĜízení
vČcného bĜemene následnČ:
- ZĜízení vČcného bĜemene na ppþ. 218/1,
k.ú. Budišov nad Budišovkou: Smlouvou
o zĜízení vČcného bĜemene se povinný –
MČsto Budišov nad Budišovkou zavazuje
strpČt umístČní, zĜízení a provozování zaĜízení distribuþní soustavy na pozemku 218/1
oprávnČnému – ýEZ Distribuce, a.s.
- ZĜízení vČcného bĜemene na ppþ. 389/6
a 388/1, k.ú. Budišov nad Budišovkou:
Smlouvou o zĜízení vČcného bĜemene se povinný – MČsto Budišov nad Budišovkou zavazuje strpČt umístČní, zĜízení a provozování zaĜízení distribuþní soustavy na pozemku 389/6
a 388/1 oprávnČnému – ýEZ Distribuce, a.s.
x schvaluje Smlouvu o umístČní veĜejné komunikaþní sítČ
na ppþ. 2268/29 ost.plocha v k.ú. Podlesí nad Odrou mezi
úþastníky:
o Povinný - MČsto Budišov nad Budišovkou
o OprávnČný - Telefónica Czech Republic, a.s.
x schvaluje Smlouvu o uzavĜení budoucí smlouvy o zĜízení
vČcného bĜemene, kterou zĜídí povinný – MČsto Budišov
nad Budišovkou - ve prospČch oprávnČného -Telefónica
Czech Republic, a.s. - k þástem pozemkĤ ppþ. 2313/1,
3566/16, 3584/1 a 3566/1 vyznaþeným Geometrickým plánem právo odpovídající vČcnému bĜemeni zĜízení, provozování, údržby a oprav Podzemního komunikaþního vedení
veĜejné komunikaþní sítČ.
x neschvaluje snížení nájemného ¿rmČ Vytep Uniþov s. r. o.
x ruší své usneseníí z 5. jednání zastupitelstva mČsta ze dne
27. 4. 2011 þ. 15 v bodČ d, e
dne 5. ledna 2012
x schvaluje „ZmČnu þ. 1 Územního plánu mČsta Budišov nad
Budišovkou“ dle pĜílohy þ. 1 pĜedloženého materiálu
x schvaluje úpravu rozpoþtu mČsta pro rok 2011 v pĜíjmové
a výdajové þásti rozpoþtu o þástku 29 840,- Kþ:
o V pĜíjmové þásti rozpoþtu 4122 – Neinvestiþní pĜijaté transfery od krajĤ
29 840,- Kþ
o Ve výdajové þásti rozpoþtu posílení skupiny 1031 –
SLTS
29 840,- Kþ

Kam pro sociální dávky od 1. ledna 2012?
Od 1. 1. 2012 jsou agendy dávek pomoci v hmotné nouzi, sociální péþe pro osoby se zdravotním postižením, pĜíspČvku
na péþi, státní sociální podpory a zamČstnanosti zajišĢovány
pouze kontaktními pracovišti ÚĜadu práce ýR. Dávky státní
sociální podpory si i nadále mĤžete vyĜídit ve VítkovČ v ulici
WolkerovČ 467, zaevidovat se v evidenci uchazeþĤ o zamČstnání je možno na kontaktním pracovišti ve VítkovČ v ulici

Luþní 663 a dávky pomoci v hmotné nouzi, pĜíspČvek na péþi
a dávky pro osoby se zdravotním postižením budou Ĝešit pracovnice ÚĜadu práce ýR se sídlem námČstí Jana Zajíce 4 ve
VítkovČ. Tyto dávky budou vypláceny prostĜednictvím nových
programĤ, proto žádáme obþany, kterých se tyto zmČny dotýkají, o pochopení a trpČlivost pĜi vyĜizování jejich žádostí.
PĜevzato ze stránek mČsta Vítkova

PĜehled zmČn v nepojistných dávkových systémech od 1. 1. 2012 v souvislosti se Sociální reformou:
1. Systémy dávek sociálního zabezpeþení ýR
2. ZmČna v úĜadu, který poskytuje dávky sociální pomoci
3. Karta sociálních systémĤ
4. Dávky pomoci v hmotné nouzi
5. PĜíspČvek na péþi pro osoby zdravotnČ postižené
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6. Dávky pro osoby zdravotnČ postižené
7. PrĤkaz osob zdravotnČ postižených
8. Dávky státní sociální podpory
9. Sídla úĜadĤ, u nichž se vyĜizují sociální dávky nepojistných
systémĤ dávek
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Ad. 2. ZmČna v úĜadu, který poskytuje dávky sociální pomoci:
dávky, které dosud byly vyĜizovány vypláceny jednotlivými
obecními úĜady, tj. povČĜenými obecními úĜady a úĜady obcí
s rozšíĜenou pĤsobností, a to:
- dávky ze systému pomoci v hmotné nouzi,
- pĜíspČvek na péþi,
- dávky pro osoby zdravotnČ postižené
pĜechází do pĤsobnosti ÚĜadu práce ýR.
Systém dávek státní sociální podpory se nemČní, ten již byl
v kompetenci ÚĜadu práce ýR, který tyto dávky bude poskytovat i nadále od 1. 1. 2012.
PĜijímat všechny žádosti o dávky uvedených nepojistných
systému dávek, rozhodovat o nich a vyplácet tyto dávky bude
kontaktní pracovištČ pĜíslušné krajské poboþky ÚĜadu práce
ýR závislé na místČ trvalého pobytu osoby žadatele.
PĤsobnost odvolacího orgánu pro všechny uvedené dáv-

ky pĜechází z Krajského úĜadu Moravskoslezského kraje
a z Magistrátu mČsta Ostravy na Ministerstvo práce a sociálních vČcí. Detašované pracovištČ Ministerstva práce a sociálních vČcí v OstravČ bude sídlit v prostorách Krajského úĜadu Moravskoslezského kraje (Jazyková škola), vchod z ulice
Zelené.
ěízení v 1. stupni zahájená obecními úĜady obcí s rozšíĜenou
pĤsobností a povČĜenými obecními úĜady dokonþí Krajská
poboþka ÚP v OstravČ, resp. Její kontaktní pracovištČ dle
regionálního þlenČní jejich pĤsobnosti.
Odvolací Ĝízení neukonþená krajskými úĜady do 31. 12. 2011
dokonþí Ministerstvo práce a sociálních vČcí.
PĜijatými novelami a zcela novým zákonem o poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením dochází k celé ĜadČ
zmČn pĜi rozhodování o sociálních dávkách a v podmínkách
pro jejich pĜiznání.
Jana Skalková, referent sociálních vČcí

Sníh a plochá stĢecha
Letošní zima nám pĜipomíná pĜedjaĜí a pravou „ladovskou“
zimu, ke které patĜí poĜádná snČhová nadílka, si mĤžeme prohlížet jen v knihách. Zima s velkou nadílkou snČhu pĜináší radost zejména dČtem, ale dospČlým mnohdy pĜináší starosti a to
zejména majitelĤm nebo provozovatelĤm objektĤ s plochou
stĜechou. V období s intenzivním snČžením mĤže vzniknout
reálné riziko zvýšeného zatížení stĜechy z dĤvodu tČžkého snČhu. Je nutné si uvČdomit, že vlastníci staveb, popĜ. jejich uživatelé, jsou povinni stavby udržovat v takovém stavu, aby byly
bezpeþné. Pokud není v silách vlastníka budovy sníh z ploché
stĜechy odstranit, je možno využít služeb ¿rem, které nabízejí
tyto komerþní služby.
Hasiþský záchranný sbor Moravskoslezského kraje usnadnil
hledání vhodných komerþních ¿rem uveĜejnČním seznamu ¿rem na shazování snČhu a ledu ze stĜech, tyto informace jsou
k dispozici na stránkách www.hzsmsk.cz. V souþasné dobČ seznam obsahuje 82 ¿rem.
Hasiþi nejsou urþeni k úklidu stĜech. Hasiþi mohou vyjet pouze v pĜípadech, kdy hrozí bezprostĜední nebezpeþí tedy pĜímé
ohrožení osob, zvíĜat a majetku. Jejich þinnost spoþívá pouze
v odstranČní bezprostĜedního nebezpeþí tj. napĜíklad odstranČní þásti snČhu þi rampouchĤ ze stĜechy. Hasiþské jednotky, byĢ
mají vhodnou techniku, musí být pĜipraveny vyjet k závažnČjším zásahĤm, a tedy nemohou suplovat služby ¿rem.
UpozorĖujeme, že vzhledem k pĜedjarnímu poþasí nehrozí
žádné bezprostĜední nebezpeþí destrukce stĜech kvĤli velké
hmotnosti masy snČhu. Vzhledem k vývoji poþasí by se ale
situace mohla zmČnit - pĜesnČji pĜi stĜídání tání a opČtovného

namrzání jednotlivých vrstev snČhu. V zimních sezónách minulých let takové stĜídání poþasí zpĤsobilo v Moravskoslezském kraji desítky poniþených stĜech.
Doporuþujeme tedy, aby v pĜípadČ intenzivního snČžení
majitelé a provozovatelé objektĤ ve vlastním zájmu provedli následující opatĜení:
x Z preventivních dĤvodĤ je potĜeba ze stĜech pravidelnČ odstraĖovat sníh, aby se nenahromadila silná vrstva nadmČrnČ
zatČžující stĜešní konstrukci.
x Pozorovat stav stĜešní konstrukce, zejména zda se neobjevují praskliny, neobvykle prohnutá stĜecha apod. a daný
stav konzultovat s odbornou osobou (statikem).
x Odstranit pĜevislý sníh a rampouchy, které mohou svým pádem ohrozit kolemjdoucí osoby nebo majetek. Pokud nelze
provést, oznaþit chodník v takovém prostoru alespoĖ výstražnými cedulemi a zabezpeþit odstranČní.
Lze konstatovat, že zvýšené riziko se v této souvislosti týká
zejména stavebnČ a konstrukþnČ lehþích objektĤ (napĜ. nafukovací haly, lehké ocelové haly s textilním opláštČním) a velkoplošných objektĤ, které mají rovné stĜechy (napĜ. sklady,
výrobní haly, velké obchody).
Své odpovČdnosti by si mČli být vČdomi zejména vlastníci nebo provozovatelé objektĤ, kde se obvykle zdržuje vČtší
množství lidí (obchody, školy, nemocnice, stadiony, prĤmyslové objekty apod.).
nprap. Ing. Petra Magerová,
vrchní inspektor HZS MSK ÚO Opava

Oznámení o zrušení oĀní ordinace ve Vítkovď
S úþinností od 1. 1. 2012 je zrušen provoz oþní ambulance ve VítkovČ.
Pacienti budou ošetĜeni v oþní ambulanci MUDr. Kramoliše
na poliklinice v OpavČ, Slezského odboje 3 (naproti soudu).
Telefon: 553 636 268
Ordinaþní doba:
PondČlí 8.00 - 12.30
Úterý 8.00 - 12.30 13.00 - 16.00
StĜeda 8.00 - 12.30 13.00 - 16.00
ýtvrtek 8.00 - 12.30 13.00 - 16.00
Pátek 8.00 - 12.00
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Centrum pro zdravotnČ postižené Moravskoslezského kraje o.s.
detašované pracovištČ Opava

PĢedstavujeme Centrum pro zdravotnď postižené
Moravskoslezského kraje o.s.
Cílem Centra pro zdravotnČ postižené je poskytovat individuální pomoc osobám se zdravotním postižení pĜi zmírĖování
a pĜekonávání potíží, které je v dĤsledku jejich zdravotního
stavu postihují.
V praxi to znamená, že poskytujeme informace a rady z oblasti pĜíspČvku na péþi, pĜíspČvku na mobilitu a na zvláštní
pomĤcku, dávek státní sociální podpory, invalidních dĤchodĤ,
slev a výhod pro osoby se zdravotním postižením. Informujeme o výhodách souvisejících s prĤkazy TP, ZTP nebo ZTP/P
a souvisejících zmČnách. Pomáháme s výbČrem sociální služby a s orientací v sociální reformČ platné od 1. 1. 2012. Nabízíme pomoc se sepisováním žádostí, podáváním námitek
nebo odvolání a jsme schopni zapĤjþit na nezbytnou dobu také
kompenzaþní pomĤcky, jako jsou schodolez, vanová sedaþka
nebo tĜeba chodítko. V poslední dobČ je také velmi žádané pracovním poradenstvím, v rámci kterého poskytujeme zejména
pomoc s napsáním životopisu, vyhledáváním pracovních nabídek, eventuálnČ výuku práce na poþítaþi a zprostĜedkováním
informací z oblasti pracovního práva.
Mezi naše zásady patĜí bezplatnost, individuální pĜístup, anonymita a profesionalita. Naše služby jsou urþeny nejen osobám

se zdravotním postižením, ale také jejich blízkým a seniorĤm.
Druhou významnou službou, kterou centrum poskytuje, je
osobní asistence. Tato služba má v systému sociálních služeb
své nezastupitelné místo. Osobní asistence spoþívá v pravidelné docházce osobního asistenta za klientem. Služba je urþena
pro osoby se zdravotním postižením a pro seniory. Osobní asistent pomáhá uživateli zvládat bČžné denní úkony a aktivity
jako tĜeba oblékání, hygiena, polohování, pĜesuny, dohled, doprovody k lékaĜi, na úĜady, pĜíprava jídla nebo péþe o domácnost. Od letošního roku služba nabízí Ĝešení také pro ty, kteĜí
potĜebují individuální bezbariérovou dopravu napĜ. k lékaĜi, do
školy, za svými koníþky nebo kamkoliv jinam.
Centrum pro zdravotnČ postižené sídlí na ulici Liptovská 21
v OpavČ-Kylešovicích. Kontaktovat nás mĤžete osobnČ, telefonicky na þísle 553 734 109 nebo elektronicky: czp.opava@
czp-msk.cz. Další informace naleznete na webových stránkách
p
.
Mgr. Pavla Hennigová,
Centrum pro zdravotnČ postižené Moravskoslezského kraje o.s.,
Detašované pracovištČ Opava

Informace o systému shromažĊování, sbďru, pĢepravy,
tĢídďní, využívání a odstraěování odpadu v roce 2012
Zastupitelstvo mČsta dne 14. 12. 2011 schválilo ObecnČ
závaznou vyhlášku þ. 2/2011 o místním poplatku za provoz
systému shromažćování, sbČru, pĜepravy, tĜídČní, využívání
a odstraĖování komunálních odpadĤ, která je platná od
1. 1. 2012 (vyhláška je pĜístupná na webových stránkách
mČsta www. Budisov.eu v sekci MČstský úĜad – dokumenty
mČstského úĜadu – vyhlášky a naĜízení). Sazba poplatku dle þl.
4 odst. 1 þiní 500,- Kþ na osobu za kalendáĜní rok a poplatek
je splatný nejpozdČji do 31. 8. pĜíslušného kalendáĜního roku.
Svoz komunálního odpadu bude nadále probíhat každý týden,
v BudišovČ nad Budišovkou každou stĜedu, v Guntramovicích,
Starých OldĜĤvkách a Podlesí každý þtvrtek. KalendáĜ svozu
odpadu na rok 2012 bude dodán do každé domácnosti a nadále
bude k dispozici na MČstském úĜadČ – odboru BHSŽPVÚP.
ZveĜejnČn je také na stránkách mČsta
v sekci
MČstský úĜad – dokumenty mČstského úĜadu – informace
z mČstského úĜadu – rĤzné.
Informace o výsledcích nakládání s odpady za rok 2011
Za rok 2011 bylo obþany mČsta vyprodukováno celkem
848,171 t odpadu, z toho bylo vytĜídČno 65,300 t separovaného
odpadu, tzn. plastových obalĤ, skla a papíru. Celkové výdaje
za rok 2011 þinily 2 257 825,- Kþ, z toho pĜíjmy od obyvatel
byly 1 474 443,- Kþ, od spoleþnosti EKO-KOM, a.s. 104 374,Kþ (bez 4. þtvrtletí).
ZpČtný odbČr elektrozaĜízení
V rámci zpČtného odbČru bylo od dubna 2011 kolektivním
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systémem Elektrowin odvezeno 47 ks chlazení (ledniþky,
mrazniþky) + 30 ks velkých spotĜebiþĤ (sporáky, boilery..) +
30 ks malých spotĜebiþĤ (vysavaþe, rychlovarné konvice..).
Kolektivnímu systému Asekol bylo odevzdáno 68 TV + 34 Pc
monitorĤ.
BČhem celého roku mohou obþané odevzdávat své nefunkþní
spotĜebiþe na „MístČ zpČtného odbČru“ v provozovnČ na
SprávČ lesĤ a technických službách mČsta (9. kvČtna 480, 747
87 Budišov nad Budišovkou).
Provozní doba místa zpČtného odbČru:
Den
OD
DO
PondČlí
Úterý
6:00
14:30
StĜeda
ýtvrtek
Pátek
Sobota
ZAVěENO
NedČle
ZAVěENO
V ostatních dnech je možné odevzdat spotĜebiþe dle domluvy
na níže uvedených kontaktech.
Kontaktní osoby:
JindĜich Bláha, 556 303 132, j.blaha.ml@budisovnb.cz
Ing. Jana DovrtČlová, 556 312 048, j.dovrtelova.mu@
budisovnb.cz
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V rámci podpory zpČtného odbČru bude na konci dubna – zaþátkem kvČtna organizován opČt mobilní svoz vysloužilých
spotĜebiþĤ. Termín bude upĜesnČn.
MČstský úĜad dČkuje všem obþanĤm, kteĜí se zapojili do zpČtného odbČru elektrospotĜebiþĤ a pĜispČli tak ke zmínČným výsledkĤm i k ochranČ životního prostĜedí.
Informace o poskytnutí pĜíspČvku od kolektivního systému ELEKTROWIN
Kolektivní systém ELEKTROWIN poskytl mČstu Budišov
n. Bud., pĜíspČvek z motivaþního programu ve výši 43 560,Kþ. Za peníze byly poĜízeny 3 shromažćovací prostĜedky na

malé spotĜebiþe urþené k venkovnímu použití. Nádoby byly
umístČny na ulici Dukelská (u hasiþské zbrojnice), Na sídlišti
690 a v Guntramovicích.
Do nádob ppatĜí:
- žehliþky, topinkovaþe
- fritovací hrnce
- mlýnky, kávovary
- elektrické nože
- spotĜebiþe pro stĜíhání
vlasĤ, holení
- hodinky, budíky, váhy
Kontejner na malé spotĜebiþe

Informace o sbďru textilu
Dne 17. 3. 2012 probČhne mobilní sbČr nepotĜebného textilu,, obuvi a hraþek dle harmonogramu (viz níže). Obþané
mČsta mohou odevzdat þistý starý textil a odČvy, bytový

Guntramovice

Budišov nad
Budišovkou

Místo
Horní Guntramovice
(autobusová zastávka)

ýas
09:00 – 09:10

Dolní Guntramovice
(autobusová zastávka)

09:11 – 09:21

Autobusová zastávka
09:25 - 09:35
u rybníka (Berounská ulice)
Autoservis u p. Horníka
09:35 – 09:45
SídlištČ (parkovištČ - stĜed) 09:46 – 09:56
Hasiþská zbrojnice
(Dukelská)

09:57 - 10:07

textil (potahy, deky, ubrusy, závČsy), obuv a také hraþky.
Prosíme obþany, aby textil odevzdávali zabalený v igelitových pytlích.
Místo
Hospoda u p. Wíchy

ýas
10:08 – 10:18

ýSA 681,682
Sokolovna
Partyzánská (MČÚ)
ParkovištČ Generála
Svobody
Staré OldĜĤvky U Zempolu
Toþna autobusu
Podlesí
U hospody

10:19 – 10:29
10:30 – 10:40
10:41 – 10:51
10:52 – 11:02

Budišov nad
Budišovkou

11:07 - 11:17
11:18 – 11:28
11:40 – 11:50

Ing. Jana DovrtČlová, odbor BH, služeb, ŽP, výstavby a ÚP

ÚĢední hodiny Mďstského úĢadu Budišov nad Budišovkou
PondČlí a stĜeda - úĜední hodiny 8,00 - 11,30 h. 12,00 - 17,00 hod. (pracovník musí být pĜítomen)
V neúĜedních dnech v úterý, þtvrtek 7,30 - 11,30 h., 12,00 - 14,30 a v pátek 7,30 - 11,30 h., 12,00 -13,30 h.
je možné vyĜídit všechny záležitosti jako v úĜedních dnech, pokud je pĜítomen pĜíslušný pracovník, nebo ten, který jej zastupuje.
V neúĜední dny nemusí být pracovníci pĜítomni z dĤvodu školení, vyĜizování dotací a úĜedních záležitostí apod.
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Podďkování
V pĜedchozím prosincovém þísle zpravodaje jsme na titulní stranČ použili jako PF krásnou fotogra¿i zasnČženého Budišova.
DČkujeme autorce, Mgr. Pavle Roháþové, za poskytnutí této fotogra¿e pro Budišovský zpravodaj.
Redakþní rada
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Vodovod Staré OldĢĪvky
Informace k napojení vodovodních pĜípojek
1. SprávnČ provést výkop. Potrubí hlavního Ĝadu musí být obnaženo min. 30 cm okolo obvodu potrubí.
2. Montážní jáma musí mít minimálnČ 1 x 1 m.
3. Vodovodní potrubí pĜípojky musí být napojeno do nemovitosti (vodomČr dodají a osadí zamČstnanci LXM GROUP
a. s.).
4. Pro nahlášení požadavku montáže volat tel. 739 663 006 –
Ing. JabĤrek.
5. Montáž se provádí po kontrole pĜipravenosti výkopu.
6. Montáž se provádí u minimálnČ dvou žadatelĤ za den.
Postup pĜi uzavírání smluv
1. Po pĜedchozí montáži provést realizaci pĜípojky.
2. PĜi montáži probČhne registrace vodomČru (výrobní þíslo
a stav) a následné vypracování smlouvy o dodávce pitné

vody.
3. Dále už je možno používat vodu z vodovodní sítČ.
Cena prací:
1. první metr pĜípojky – 3 600,- Kþ* (bez zemních prací)
(navrtávací pás, ventil, ISO spojka, teleskopická souprava,
poklop ventilový, podkladek ventilový)
2. každý další metr - 110,- Kþ* (v cenČ – materiál, pokládka,
režie, bez zemních prací)
3. poslední metr 1 050,- Kþ* (bez stavebních úprav)
(v cenČ – 2x uzavírací ventil, spojovací materiál, montáž, režie)
4. zemní práce 450,- Kþ/bm* (minimálnČ 10 m)
*cena jje uvedena bez 20% DPH
Kontaktní osoba: Ing. JabĤrek, tel: 736 663 006, LXM Group
a. s. provozovatel vodovodu

Ordinace zubní lékaĢky
I pĜes menší poþáteþní problémy s pojišĢovnou je nyní
již ohlednČ smlouvy o poskytování zdravotní péþe vše
v poĜádku a smlouva byla uzavĜena. Provoz ordinace
byl zahájen 2. ledna 2012. OšetĜujeme pacienty všech

zdravotních pojišĢoven (i VZP). Ordinaþní doba je
v pondČlí a úterý 8:00 - 18:30 hod., ve stĜedu 8:00 15:00 hod. Objednat se mĤžete na telefonním þísle
723 163 035.
MDDr. Olga VölÀová

ZPRÁVY MČSTSKÉ POLICIE
Máme za sebou Vánoþní svátky, oslavy konce roku a s tím související zimní prázdniny dČtí a volné dny dospČlých. PĜestože
bývá pravidlem, že s pĜicházející zimou ubývá mimoĜádných
událostí, my jsme zaznamenali za prosinec a leden spíše pravý
opak. O tom svČdþí výþet událostí, které jsme jako strážníci
Ĝešili za uvedené období a které naštČstí vždy skonþily bez
vážnČjších následkĤ. Nemohu si ale odpustit své vyjádĜení
k události, která se váže pĜímo k VánocĤm a došlo k ní na Vánoþním zpívání pĜímo pĜed kostelem dne 23. 12. 2011. O tom,
že mnoha lidem již není nic „svaté“ víme všichni. Nepochopím
ale, proþ na podobné akce chodí lidé, když se jim tam nelíbí,
pokĜikují z davu vulgarismy a obtČžují tak ostatní pĜítomné.
Ten, kdo byl na místČ, ví, o kom mluvím. My s kolegou jsme se
snažili vČc vyĜešit co nejmírnČjší formou a nebýt pĜedvánoþní
atmosféry, skonþil by urþitČ zmínČný výteþník na záchytce.
NČkolik dĤležitých událostí Ĝešených MČstskou policií:
Dne 1.12.2011 - Asistence pĜi odstranČní vozidla, které stálo
dlouhodobČ odstaveno pĜed domy na ulici Berounské. Majitelem vozidla je soukromá ¿rma z RadunČ, která na výzvy k odstranČní vozidla z komunikace nereagovala po dobu 1 roku.
Dne 4.12.2011 - ěešení oznámení nájemníkĤ v domČ na NámČstí Republiky. Podnapilý obþan svým chováním narušoval
veĜejný poĜádek a poškodil vstupní dveĜe bytu. Na opakované
výzvy hlídky MP nereagoval. Jelikož vČc nebylo možno vyĜešit jinak, byl umístČn na záchytné stanici v OpavČ.
Dne 6.12.2011 - Hlídka MP pĜijala oznámení, že žena bydlící v domČ na ul.ýSA dlouhodobČ nevychází z bytu. Strážníci
s ohledem na zjištČné skuteþnosti byt otevĜeli ve spolupráci
s hasiþi. PodezĜení, že je majitelka bytu v ohrožení života se
naštČstí nepotvrdilo. V té dobČ se totiž nacházela v nemocnici.
Hlídka pĜijala oznámení obþana, který uvádČl, že byl v bytČ
na sídlišti fyzicky napaden svým otcem. Po zjištČní na místČ,

že by se mohlo jednat o podezĜení z trestného þinu, byla vČc
pĜedána Policii ýR.
Dne 11.12.2012 - Anonymní oznámení o rvaþce mezi osobami
u Nákupního stĜediska v BudišovČ. Na místČ se nacházelo 5
osob, které se navzájem fyzicky napadaly. Zákrok na místČ,
obnovení veĜejného poĜádku.
Dne 13.12.2011 - PĜijetí oznámení o krádeži penČz v bytČ na
ul. Berounské. ZajištČní místa, pĜedání vČci hlídce PýR.
Dne 14.12.2011 - Na služebnu MP se dostavila seniorka, která
tvrdila, že jí její pĜíbuzní neoprávnČnČ zadržují obþanský prĤkaz. ŠetĜením události bylo zjištČno, že oznamovatelka žádný
platný obþanský prĤkaz nevlastní.
PĜijetí oznámení – ležící muž na chodníku u restaurace Sport
bar. Muž pĜed pĜíjezdem hlídky z místa odešel.
Odchyt tĜí velkých pasteveckých psĤ v lokalitČ Hadinka – spolupráce se strážníky MP Vítkov. Psi byli pĜedáni majiteli ze
SvatoĖovic.
Hlídka pĜi své þinnosti nalezla ležícího muže pĜed domem þ.p.
159. Jelikož se muž v pĜítomnosti hlídky probral a nehrozilo
mu jiné nebezpeþí, doprovodili jej strážníci do místa bydlištČ.
Dne 15.12.2011 - Hlídka MP pĜijala stížnost, kdy si oznamovatelka stČžovala na používání zábavné pyrotechniky nezletilými
na ulici BezruþovČ. Výjezd na místo. Pachatelé pĜed pĜíjezdem
hlídky z místa odešli.
Dne 20.12.2011 - Starší obþan nahlásil, že s okna sousedního
bytu vychází kouĜ. Jelikož se dĤm nacházel poblíž služebny
MP, hlídka se nejprve vydala na uvedené místo. PodezĜení se
naštČstí nepotvrdilo.
Dne 21.12.2011 - Hlídka MP pĜi kontrole mČsta zjistila, že majitel rodinného domku vypouští vodu ze zahradní hadice a tato samovolnČ vytéká na pozemní komunikaci. Jelikož v té dobČ bylo

13

BUDIŠOVSKÝ ZPRAVODA J

mrazivé poþasí a navíc voda silnČ zapáchala, majitel byl MP
vyzván, aby vodu na silnici okamžitČ pĜestal vypouštČt. Majitel
domu jako dĤvod svého jednání uvedl, že u nČj došlo k poškození odpadu ve sklepČ a on se snažil pĜebyteþnou vodu odþerpat.
Dne 23.12.2011 - Nahlášena krádež dĜeva ze zahrady u fy. Eurepol. VČc byla pĜedána PýR.
PĜi probíhající akci Vánoþní zpívání, které se konalo na HalaškovČ námČstí, došlo k opakovanému narušování veĜejného
poĜádku. Podnapilý muž zde vulgárnČ pokĜikoval a rušil tak
pokojné shromáždČní obþanĤ.
Dne 4.1.2012 - Oznámení krádeže dĜíví s pozemku u fy. Eure-

pol. VČc byla postoupena PýR OO Vítkov.
Dne 5.1. 2012 - PĜijetí oznámení o nesjízdnosti komunikace
– Budišovský kopec. ZajištČní dopravy do doby zprĤjezdnČní
silnice.
10.1.2012 - ZjištČna krádež hliníkové krytiny z domu þ.p. 159.
Po zadržení pachatele vyšlo najevo, že se jedná o nájemníka
výše uvedeného domu. StĜešní krytinu pĜedtím strhl silný nárazový vítr. Na dotaz strážníkĤ, proþ krytinu odváží, pĜestože není jeho majetkem, pachatel odpovČdČl, že spadlý stĜešní
plech již stejnČ není k niþemu a on jej chtČl odvézt do sbČrny.
BaroĖ Milan, vedoucí strážník MP Budišov n/Bud.

ŠKOLSTVÍ

TĢíkrálová sbírka
Poþátkem ledna jsme se opČt jako každý rok vydali s našimi
malými koledníky mČstem Budišovem a okolními vesnicemi,
abychom lidem popĜáli zdraví, štČstí a spokojenost v roce 2012.
Snažili jsme se obejít všechny domy a byty, ale ne všude jsme
se stihli zastavit.
PĜesto jsme pĜinesli radost do spousty domácností a dČti svým
upĜímným zpČvem potČšily mnoho lidí. Ti je pak obdarovávali
penízky do kasiþky, ale také sladkostmi, cukrovím nebo ovocem. DČtem, které se TĜíkrálové sbírky zúþastnily, ale také jejich
doprovodu patĜí veliká pochvala.
Celkem putovalo mČstem 5 skupinek malých koledníkĤ a jejich
doprovod z Ĝad uþitelĤ naší školy a jednu skupinku také doprovázel pan faráĜ. Další skupinka obcházela s panem Halamíþkem
Guntramovice a ještČ jedna s paní Pecníkovou Staré OldĜĤvky.
I jim patĜí samozĜejmČ naše podČkování. Je pro mne radostí
napsat, že se všichni setkávali s milým pĜijetím a pochopením
a mnohé domácnosti už na koledníky pĜímo þekaly. A tak naše
podČkování patĜí i všem dobrým lidem, kteĜí do TĜíkrálové sbírky letos pĜispČli. Celkem koledníci vybrali 48 058,- Kþ. Tato
þástka už byla odeslána na úþet Charity Odry, ale asi tĜetina se
škole vrátí a bude opČt použita na další vybavení školy v oblasti
volnoþasových aktivit.

N š šk
Naše
škola
l se ddo tét
této sbírky
bí k zapojila
jil užž po nČkolikáté
Čk likáté a vždy
žd
se jí podaĜilo vybrat na darech obþanĤ pomČrnČ velkou þástku
penČz. Podle smlouvy s Charitou Odry þást získaných penČz
škole vždy zĤstane, ale s podmínkou pĜedem jasného a pĜedem
stanoveného využití. My jsme se zavázali využít tyto peníze
na zkvalitnČní volnoþasových aktivit dČtí. A tak když jsme od
Charity Odry za loĖskou sbírku obdrželi ¿nanþní dar ve výši
21 220 korun, mohli jsme nakupovat. ProstĜedky jsme použili na zakoupení vybavení pro sjezdové lyžování. K dnešnímu
dni tedy škola vlastní šestery sjezdové lyže a šest párĤ lyžaĜských bot. Cílem tohoto nákupu je umožnit dČtem zapĤjþení
lyžaĜského vybavení na lyžaĜský výcvik, a snížit tak náklady
spojené s úþastí žákĤ na výcviku. Chceme totiž umožnit úþast
i dČtem, které z ¿nanþních dĤvodĤ na lyžaĜský výcvik jet nemohou. Nabízíme i možnost zapĤjþení výzbroje na víkendové
lyžování. PĤjþovné je 20 korun na jeden den. ProstĜedky z pĤjþovného budou použity na odborný servis lyží.
A tak máme radost, že je tato naše aktivita užiteþná nejen pro
charitativní úþely a že pomĤže mnoha potĜebným lidem, ale že
se zúroþí i dČtem, které se o ni tolik zasloužily.
Hana Hladišová, zástupkynČ Ĝeditele ZŠ

PerliĀky ze základní školy
Vánoþní jarmark - pátek, 9. prosince 2011
Vánoþní jarmark se už stal v naší škole tradicí. A to tradicí velmi
pČknou. Letošní rok prošel malou zmČnou – na pĜání organizátorĤ mČstských vánoþních oslav jsme se opČt pĜestČhovali do malého sálu kulturního domu, aby se mohly pĜipojit i další akce, ze-
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jména kvalitní obþerstvení a pak také vystoupení Vlasty Redla.
Akce se urþitČ povedla. Výrobky dČtí jsou rok od roku hezþí,
vyrábČné s láskou a nadšením. VČĜím, že si je kupují nejen
rodiþe dČtí, ale i všichni ostatní. Vánoþní atmosféru jako vždy
vytváĜejí naši zpČváþci, aĢ už jsou to malé dČti z první a druhé
tĜídy nebo ty vČtší ze Scholy.
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Takže nezbývá než jen podČkovat všem, kteĜí se jakkoliv
na pĜípravách podíleli, protože za touto krásnou akcí se skrývá
mnoho hodin peþlivé práce.
H. Hladišová
***

Vánoþní turnaj ve stolním tenise
- pátek, 16. prosince 2011
Vánoþního turnaje se zúþastnilo celkem 22 žákĤ. SoutČžilo se
ve tĜech kategoriích, neobsazena byla kategorie dívek 8. a 9.
tĜídy. Holky z devítky zodpovČdnČ daly pĜednost pĜípravČ
z þeštiny na pĜijímací pohovory a v osmiþce vyĜadila zájemkynČ velká nemocnost.
PotČšilo nás, že zahrát si pĜišly i dČti, které se zatím s pálkou
moc nekamarádí, ale chuĢ hrát jim nechybČla. Není dĤležité,
kdo zvítČzil, ale skuteþnost, že dČti do tČlocviþny pĜišly a bavily se sportem.
TČšíme se na další setkání pĜi sportovních þinnostech.
J. Vondrouš
***

ZpČváþek v domovČ Letokruhy
- úterý, 20. prosince 2011
Radost jsme pĜinesli odpoledne 20. prosince do místního domova Letokruhy. Malí zpČváþci z první a z druhých tĜíd zazpívali babiþkám a dČdeþkĤm pásmo vánoþních písní a koled.
Vystupovali jsme dvakrát, jelikož výtah nefungoval a klienti
by nezvládli chĤzi po schodech. V prĤbČhu zpČvu koled nás
diváci podpoĜili svým zpČvem i potleskem. Sladká odmČna neminula žádného z nás.
Všem jsme popĜáli radost, štČstí a zejména pevné zdraví a už se
tČšíme zase za rok na shledanou.
D. Wetterová
***

Kostiþka pro ty bez domova …
- úterý, 20. prosince 2011
Protože jsou Vánoce na dosah ruky a všichni se už na nČ
tČšíme, rozhodli jsme se pĜispČt malým dárkem pejskĤm

v místním útulku.
S žáþky z první a z obou druhých tĜíd jsme uspoĜádali sbírku
a v úterý 20. 12. jsme dárek v podobČ konzerv, granulí, piškotkĤ, hraþek a staré deky spoleþnČ donesli do jejich provizorního
domova. Pejsci byli rádi za naši návštČvu, vítali nás štČkáním,
lísáním a pĜátelskými pohledy. Od nás všech to byl dárek pod psí
stromeþek a všem pejskĤm pĜejeme, aby rychle našli svého nového páníþka, který jim dá natrvalo domov, péþi a lásku. A vČĜte,
že i on bude velkou psí láskou odmČnČn.
D. Wetterová
***

Vánoþní besídky - þtvrtek, 22. prosince 2011

Poslední den pĜed Vánocemi si dČti opravdu užily. V mnoha
tĜídách totiž probíhaly vánoþní besídky, na které se dČti hodnČ
tČšily. Kamarádi si navzájem vymČĖovali dáreþky, ochutnávali
cukroví. V nČkterých tĜídách si dČti pĜipravily program, a tak
se soutČžilo, tancovalo a zpívalo, probČhla i módní pĜehlídka,
vyprávČly se vtipy a hádanky. V nČkterých tĜídách se losovala
tombola nebo se dČti dívaly na pohádky. A abychom si pĜipomnČli opravdový smysl Vánoc, sešly se nakonec dČti z 1. až 5.
tĜídy v místním kostele, kde jim pan faráĜ pĜipomnČl narození
Ježíška, zazpívaly koledy a pĜinesly drobné dárky Ježíškovi do
dĜevČného betléma.
M. Šþurková
***

Vánoþní zpívání - þtvrtek, 22. prosince 2011

22. prosince byl v naší škole poslední vyuþovací den. No, vyuþovací – vlastnČ spíš takový vánoþní, protože jsme se louþili
se starým rokem, vítali Vánoce a všichni se už moc tČšili na
Ježíška.
Vždycky – už nČkolik let - se takto louþíme. Spoleþným zpČvem koled, vánoþní náladou, pĜedáváním cen za nejlépe vyzdobenou vánoþní tĜídu a pak besídkami ve tĜídách. ProstČ pohoda. Jen letos jsme zaþali trošku vážnČji a smutnČji - minutou
ticha za našeho pana prezidenta Václava Havla.
Ale pak už pĜišly koledy... Takže hodnČ štČstí, zdraví a pohody
v novém roce 2012.
H. Hladišová

VánoĀní tvoĢení s rodiĀi
SvČt jako by zrychlil tempo. Nikdo nemá na nic þas. MČli bychom se umČt nČkdy zastavit a prožít si vzácné chvíle se svými
dČtmi, než se þas naplní a oni nám vyletí z hnízda. V mateĜské
škole se nám to pĜed vánoþními svátky povedlo.
Je konec listopadu, pĜichází vánoþní þas a v naší školce to vypadá jako ve vþelím úle. Všude jsou slyšet hlasy, šustí papír,
voní jehliþí, barvy a lepidlo, hrají koledy. Máme vánoþní dílnu

s rodiþi. Velmi nás potČšilo, že si maminky a tatínkové, ale také
babiþky a dČdeþkové udČlali v tomto pĜedvánoþním shonu þas
na své dČti a pĜišli si do školky vyrobit vánoþní svíce, ozdobu
nebo nazdobit perníþek. Ve všech tĜídách panovala prima pohoda, lidé se usmívali, spoleþnČ si povídali. Všechny výrobky
mČly pro dČti kouzelnou moc a jejich cena byla nevyþíslitelná.
Mgr. Simona Novotná, Ĝeditelka MŠ
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Mikulášské nadílení v MŠ

VánoĀní zvonkování

Poslední listopadový týden se dČti v MŠ již pĜipravovaly na
pĜíchod Mikuláše, þerta a andČla. Uþily se básniþky, písniþky,
zdobily si tĜídy, vyrábČly Mikuláše, þerty a andílky z rĤzných
materiálĤ, jablíþek. KoneþnČ bylo úterý 6. prosince a i do naší
školky pĜišla dlouho oþekávaná návštČva. Mikuláš a dva þerti,
které si pro dČti pĜipravily paní uþitelky. Od Mikuláše si vyslechly pochvalu za to, že byly celý rok hodné, nČkterým dČtem
pak þerti pohrozili, ale všechny slíbily, že se do pĜíští návštČvy
polepší. Mikuláš pak rozdal všem dČtem balíþek sladkostí, které pĜipravily maminky z Klubu rodiþĤ a pĜátel naší MŠ. DČti
zazpívaly Mikulášovi i þertĤm pĜipravené písniþky, odvážnČjší
dČti zarecitovaly básniþku, a pak už se s návštČvou rozlouþily.
„Tak nashledanou Mikuláši a þerti, sejdeme se zase za rok
v naší mateĜské škole.“
Jana Jüstelová, uþitelka MŠ

PĜiblížil se þas Vánoc a tak jsme se rozhodli potČšit rodiþe a uspoĜádat v naší mateĜské škole vánoþní besídky. V každé tĜídČ se dČti
pilnČ pĜipravovaly a procviþovaly básnČ, písnČ, Ĝíkadla i taneþky.
DČti 4 – 5 leté „ Vrabeþci “ pĜedvedly rodiþĤm to, co se již od
záĜí nauþily. Pásmo podzimních písniþek a básní ukonþily zpČvem vánoþních koled. TĜída „ BrouþkĤ“ zazpívala zimní a vánoþní písniþky, recitovala zimní básnČ a Ĝíkadla. Nejstarší dČti
„ ýertíci“ si k pásmu podzimních písní a básní o zvíĜátkách
pĜidaly i pČkný taneþek „ Mraveneþek“. Velmi nás mrzí, že
nejmenší dČti „ Myšiþky“ musely pro velkou nemocnost dČtí
své první vystoupení zrušit. PotČšil nás ale velký zájem rodiþĤ, kteĜí si našli v tomto pĜedvánoþním shonu þas na své dČti
a spoleþnČ s námi prožili pČkné sváteþní odpoledne.
Pavla Hasalová, uþitelka MŠ

VánoĀní jarmark
Krmení lesních zvíĢátek
Již v mateĜské škole vedeme dČti k tomu, aby mČly pČkný
vztah k pĜírodČ a ke všem tvorĤm, kteĜí v ní žijí. Na vycházkách pozorujeme brouþky, motýly a nČkdy se nám daĜí zahlédnout i veverku, srnku nebo zajíþka. DČti ví, þím se tato zvíĜata
živí. V zimních mČsících ovšem nemají co jíst.
Proto jsme se rozhodli pomoci myslivcĤm, kteĜí se o lesní zvČĜ
starají a uspoĜádali jsme pro ni hostinu. DČti pĜinesly z domu
suché peþivo, jablka, mrkev, seno a kaštany a všechny tyto
dobroty jsme vysypaly na pČkné místo v lese. ZvíĜátka si urþitČ
moc pochutnala. V dČtských oþích byla vidČt radost a nadšení
z dobrého skutku. UrþitČ si tuto akci v zimních mČsících znovu
zopakujeme.
Alena Siažíková, uþitelka MŠ
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DČti, rodiþe i paní uþitelky letos pĜispČli svými výrobky na „Vánoþní jarmark“, který se konal 9. 12. 2011 v Kulturním domČ.
Již koncem listopadu pĜipravily paní uþitelky v jednotlivých tĜídách mateĜské školy tzv. tvoĜivé odpoledne, kdy rodiþe se svými dČtmi vyrábČli vánoþní dekorace (adventní vČnce, pĜáníþka,
zdobené perníþky, visací ozdoby aj.) z rĤzných materiálĤ.
Výrobky jsme pak instalovali v KD a s napČtím oþekávali, jaký
o nČ bude zájem pĜi velké konkurenci ZŠ a DD. Snažili jsme se,
aby cena našich výrobkĤ byla jen symbolická. Velmi nás pĜekvapil zájem veĜejnosti a snad nejvíce to, že jsme mČly brzy
„vyprodáno“.
Doufáme, že jsme vánoþními drobnostmi udČlali alespoĖ malou
radost každému, kdo si ji koupil. Finanþní obnos za prodej použijeme na zakoupení výtvarných pomĤcek. Tímto chceme podČkovat dČtem a jejich rodiþĤm za spolupráci pĜi tvoĜení, a také
všem, kteĜí podpoĜili naši mateĜskou školu zakoupením výrobku.
VČra KovaĜíková, Evženie Kostecká, uþitelky MŠ
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WWW stránky mateĢské školy
PĜed koncem roku 2011 dostala naše mateĜská škola vánoþní
dárek v podobČ nových webových stránek. Jelikož prezentaci
školy, informace o poĜádaných a uskuteþĖovaných aktivitách
považujeme za velmi dĤležité v životČ mateĜské školy, máme
z nových www stránek velkou radost. Rodiþe a veĜejnost je
mohou shlédnout na adrese http:/ms.budisov.cz/.
/
ChtČli bychom velmi podČkovat autorovi tohoto krásného díla,
panu Ing. Vláćovi Vlkovi za jeho píli a usilovnou práci pĜi
tvorbČ stránek.
Mgr. Simona Novotná, Ĝeditelka MŠ

PĢedškoláci a výuka angliĀtiny
Angliþtina se v souþasné dobČ vyuþuje nejen v nižších roþnících
všech základních škol, ale i v mateĜských školách. I v naší mateĜské škole mají dČti možnost se seznamovat s tímto cizím jazykem. Pro dČti musí být výuka podávána zábavnou hrou – hrou
nikdy nekonþící, probíhající v pĜátelské a pĜíjemné atmosféĜe.
O tuto aktivitu se u nás stará paní uþitelka Mgr. Míša Hasalová,
která k nám dochází externČ každou stĜedu a poskytuje dČtem
vzdČlání tohoto druhu. Výuka probíhá pĜirozenou cestou, paní
uþitelka dČti velmi motivuje, používá rĤzné pomĤcky, maĖásky,
knížky apod. Za tuto práci patĜí paní uþitelce velké podČkování,
jelikož se dČtem vČnuje ve svém volném þase a bez nároku na
honoráĜ.
Mgr. Simona Novotná, Ĝeditelka MŠ

Vánoce v dďtském domovď
DČti z dČtského domova i letos prožily Vánoþní svátky pod zasnČženými svahy Krkonoš v zimním stĜedisku v HarrachovČ.
BČhem sedmi dnĤ od 21. do 27. prosince 2011 mohli velcí i malí
lyžovat a užívat si zimní radovánky spoleþnČ s kamarády z DD
Ostrava Hrabová. NejvČtší radost jim ale, ostatnČ jako všem dČtem, udČlaly dárky pod vánoþním stromeþkem. NČkteré z dárkĤ
mohly dČti rozbalit díky ochotČ a zájmu zamČstnancĤ KRAFT
FOODS ýR, s.r.o., jinými je obdarovali posluchaþi ýeského rozhlasu díky projektu Nadace Tango HavlíþkĤv Brod. Všem ještČ
jednou upĜímnČ dČkujeme. PĜíjemnou štČdroveþerní atmosféru
pak dČti navodily programem, který si samy pĜipravily. Tradiþní
Vánoce v KrakonošovČ panství se tak vydaĜily jako pokaždé.
NČkteré z dČtí si lyžování užily také v lednu. Díky projektu
EUFORALL zamČĜenému na ¿nanþní gramotnost se pČt našich
školákĤ a studentĤ podívalo do KoutĤ nad Desnou. Zajímavý
8denní program jim zde pĜipravila skupinka vysokoškolákĤ

formou her, workshopĤ a prožitkových aktivit. Vyzkoušeli si na
vlastní kĤži práci ¿lmového štábu vþetnČ zacházení s kamerou,
rolí režiséra þi scénáristy nebo natoþení krátkého dokumentu.
Navíc mohli využít každodenní snČhové nadílky a zalyžovat si
na Šindelné.
I proto doufáme, že se nám letos podaĜí zorganizovat tradiþní
závody dČtských domovĤ v lyžování a budišovské dČti potvrdí
své lyžaĜské dovednosti dobrým umístČním.
Daniel Štencel, pedagogický pracovník DD
*************
PODċKOVÁNÍ
DČkujeme panu Janu Ospalíkovi za bezplatnou pomoc pĜi terénních úpravách na pozemku dČtského domova, které probČhly na
podzim loĖského roku.
DČti a dospČlí z DD Budišov n.B.
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MateĢská školka Svatoěovice
Vánoþní besídka

SnČhulákový den

PĜedvánoþní þas je v dnešní dobČ obvykle þasem plným shonu
a nervozity jak vše zvládnout a pĜipravit tak, aby štČdrý den byl
tím nejhezþím dnem v roce. VČĜíme, že vánoþní atmosféru se
podaĜilo navodit i jedno pĜedvánoþní odpoledne v MŠ SvatoĖovice. DČti svým rodiþĤm zazpívaly písniþky a zarecitovaly básniþky, které se od záĜí v MŠ nauþily. PĜi tónech vánoþních koled
si dČti spoleþnČ s rodiþi vyrobily „vánoþního kapĜíka“ pro štČstí. VČĜíme, že jim tento kapĜík pĜinese štČstí pro celý rok 2012.
ZdeĖka Sventková, uþitelka MŠ SvatoĖovice

SnČhová nadílka láká nejen lyžaĜe, ale také dČti k dovádČní
nebo k postavení snČhuláka. Proto nebylo nic snazšího než si
v MŠ SvatoĖovice udČlat „SnČhulákový den“. DČti spoleþnČ
soutČžily, vyrábČly a nakonec si na školní zahradČ snČhuláka
postavily. Práce jim šla od ruky a tak nezĤstalo jen u jednoho
snČhuláka, ale byla to hned celá „snČhuláþí rodina“.
Marie Kadrnožková, uþitelka MŠ SvatoĖovice

Vítkovští gymnazisté v pĢedvánoĀní Praze
22. prosince 2011 probČhlo v pražské Galerii Montmartre vyhlášení vítČzĤ soutČže o nejlepší studentskou esej, kterou každoroþnČ pro stĜedoškoláky poĜádá Knihovna Václava Havla.
Téma tĜetího roþníku soutČže znČlo Svoboda projevu a moderní komunikaþní technologie - DvČ strany jedné mince?
SoutČže se zúþastnilo jako už tradiþnČ i nČkolik studentĤ našeho gymnázia. Na slavnostní vyhlášení byli pozváni Gordana Mikešová, jejíž práce byla mezi pČti nejlepšími, dále Pavel Škrobánek a OndĜej Žídek. Gordana získala þestné uznání
z rukou Ĝeditele knihovny pana Martina Palouše a spisovatele
Jáchyma Topola. Studenti mimo jiné shlédli výstavu s názvem
„Havel v kostce“, kde se dozvČdČli leccos nového o HavlovČ
životČ.
AĢ už vyhlášení soutČže nebo prohlídka Prahy s návštČvou
Vladislavského sálu právČ v dobČ, kdy se veĜejnost louþila
s Václavem Havlem, v nás zanechala silný a neopakovatelný
zážitek. Informace o soutČži a znČní celé práce jsou pĜístupné

na stránce http://www.vaclavhavel-library.org/cs/index/kalendar/119/vyhlaseni-vysledku-souteze-o-nejlepsi-studentsky-esej-knihovny-vaclava-havla.
Gordana Mikešová, OndĜej Žídek, 4. A, Gymnázium Vítkov

Kdysi a dnes ...

Muzeum bĜidlice v BudišovČ nad Budišovkou
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STġEDNÍ ŠKOLA ODRY, pĢíspďvková organizace
Sokolovská 1, 742 35 Odry

Obory nabízené ve školním roce
2012/2013:

Škola zajišëuje:
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15. bâezen 2012 (denní forma)
dálková forma studia – «erven 2012

ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ, SPORT, KULTURA

Leden s Klubem rodiĀĪ ...
Z dĤvodu opravy topení, která probíhala v prosinci v kulturním domČ, jsme plánovanou PĜedvánoþní diskotéku pro dČti
pĜesunuli až na mČsíc leden. Takováto akce se vždy setká
u dČtí s velkým ohlasem, proto jsme neváhali a jak jen to bylo
možné, zaþali jsme hned v lednu s pĜípravami. Tato, letos první, diskotéka byla dČtem vČnována jako oslava nového roku.
Byla pĜipravena zábava a samozĜejmČ tanec. S hudbou nám
jako v minulých letech pomohl pan Josef DvoĜák, za což mu
velice dČkujeme. I tentokrát byly pro dČti pĜipraveny pČkné
dárky a hlavnČ díky sponzorĤm byly i ty letošní velmi zajímavé. Jak již tradiþnČ, každý balíþek s losy obsahoval jeden
výherní. A komu se tĜeba vyhraná cena nehodila, ihned zahájil
smČnný obchod s kamarádem, takže ve ¿nále snad byli všichni
spokojeni. Jak jsme již v úvodu naznaþili, byla úþast na letošní diskotéce opravdu veliká. Podle našich odhadĤ se spoleþnČ
pĜišlo pobavit a zatancovat si asi 80 dČtí. Už toto þíslo napovídá, že organizace a zajištČní takové akce není žádná legrace.
Proto všem dobrovolníkĤm a sponzorĤm právem patĜí za jejich
pĜístup a spolupráci velký dík. A to nejen za nás, þleny KRPŠ,
ale hlavnČ za dČti, které díky Vaší vstĜícnosti prožily jedno nevšední odpoledne.
Jsme moc rádi, že ta letošní Novoroþní diskotéka probČhla
v pĜíjemné atmosféĜe a pevnČ vČĜíme, že se dČtem líbila.
Za KRPŠ Alena Týnová
*
KoneþnČ jsme se doþkali krásné snČhové nadílky a mohli uskuteþnit „SÁĕKIÁDU“, kterou poĜádáme, když poþasí dovolí,
každou zimu. S radostí jsme se v sobotu 28. 1. 2012 sešli na

kopci za Myslivnou jak s dČtmi naší školy, tak s jejich natČšeným doprovodem. DČti dorazily na sáĖkách, bobech, vycpaných pytlích a netradiþních vozech. Závody zaþaly a už jsme
museli dČlat bezpeþnostní bariéry, abychom nepĜišli o nČkteré
závodníky. Celkem se nám sešlo kolem 30 dČtí a byly nadšeny,
když pro všechny bylo nachystáno jak obþerstvení, tak „ěÁD
SNċHULÁKA“, který obdrželi všichni, kdo projeli cílem.
Rodiþe, babiþky, kamarádi atd., no prostČ všichni, kdo se chtČli
sobotní odpoledne pobavit, tak mČli o zábavu i obþerstvení postaráno a už se tČšíme na další rok. Za výpomoc všem zúþastnČným dČkují þlenové Klubu rodiþĤ a pĜátel školy.
Za KRPŠ Martina Vrbová
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Postní doba ve farnosti
Sotva se þlovČk doradoval z Kristova narození, již je tĜeba myslet na jeho skonání a slavné vzkĜíšení. Tak plyne liturgický rok
a jeho souþástí je neodmyslitelnČ i postní doba, která v tomto
roce zaþíná 22. února – odvíjí se vždy od termínu Velikonoc a jde
o 40 dní pĜed velikonoþní nedČlí, letos tedy 8. dubna
(pĜiþemž se nezapoþítávají do této doby nedČle).
Popeleþní stĜeda je pro kĜesĢany dnem pĜísného postu (tedy stejnČ jako Velký pátek), což znamená odĜeknutí si všech masitých pokrmĤ, a dále jde o pĜipomínku pomíjivosti pozemského života. To je jasnČ demonstrováno pĜi mši svaté, kdy knČz oznaþuje
vČĜící na þele kĜížem z popela (jde o popel loĖských
koþiþkových ratolestí z KvČtné nedČle) tzv. „popelcem“ a tento
úkon doplĖuje slovy: ýiĖte pokání a vČĜte evangeliu nebo Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš.

BČhem postní doby by se mČl každý kĜesĢan snažit zlepšit svĤj
kĜesĢanský život – obnovit dobré mezilidské vztahy, pĜemýšlet
nad Písmem, naslouchat Božímu slovu. Usebrání a stĜídmost
jsou hlavními projevy tohoto období. Barvou postu je – stejnČ
jako v adventu – ¿alová.
V naší farnosti patĜí k postní dobČ vyvČšení plátna
s ukĜižovaným Kristem za hlavním oltáĜem v kostele. Souþástí postní doby jsou i tzv. kĜížové cesty.
Jedná se o modlitby a zpČvy u jednotlivých „zastavení“ (celkem jde o 14 výjevĤ), které zobrazují hlavní
etapy pĜi poslední cestČ Spasitele na Kalvárii vþetnČ jeho ukĜižování. KĜížová cesta se zpravidla koná
každou nedČli pĜede mší svatou, bČhem pracovního týdne pak
i v pátek v sakristii. KĜížová cesta je hlavní souþástí obĜadĤ na
Velký pátek.
Mgr. Natálie Jaššová

3 x 3 MORAVA SLEZSKO
StĜelecká soutČž ze tĜí zbraní na tĜech stĜelnicích zaþala prvním
kolem na stĜelnici AVZO Budišov nad Budišovkou v nedČli 15.
ledna 2012. Tato sportovní stĜelecká soutČž je dalším projektem
v ĜadČ veĜejných akcí našeho AVZO. Tentokrát jsme ji ve spolupráci se stĜelnicí na Ostrožné v OpavČ a stĜelnicí BOIS Opava vyhlásili jako spoleþnou spoleþenskou prezentaci. Základní propozice jsou pro všechny stĜelnice, pro jednotlivé stĜelnice upĜesĖující
propozice vzhledem ke speci¿ckým podmínkám a možnostem.
Termíny jednotlivých kol Budišov n. Bud. 15. 1. a 12. 2., Ostrožná
21. 1. a 18. 2., BOIS 4. 2. a 25. 2. 2012. PĜi tomto posledním soutČžním kole probČhne celkové vyhodnocení a závČr. Informace
o vyhodnocení vþetnČ výsledkĤ pĜipravíme do pĜíštího þísla.
Takže nyní ještČ k prĤbČhu prvního kola. Jak už to na našich
soutČžích bývá, zaþínáme prezentací, kontrolou dokladĤ. Každý

úþastník musí podepsat, že byl seznámen s provozním Ĝádem
stĜelnice. SoutČž zaþíná nástupem, pouþením a upĜesnČním prĤbČhu dle dotazĤ. Poþasí nám pĜálo, byla dobrá nálada. NČkteré
sklopné terþe byly sice obþas hluché, po výstĜelu se nesklopily, v papírových terþích nebyly samé desítky a nČkteĜí byli trochu pomalejší – þas stĜelby je také u této stĜelby jeden faktor.
Základní podmínkou bylo dodržování bezpeþnosti, respektování pokynĤ Ĝídícího stĜelby ve spolupráci se správcem stĜelnice.
Velké podČkování patĜí všem poĜadatelĤm.
Výsledky - vyhrál Stanislav Stuchlík 100%, 2. Tomáš Brada
83%, 3. Pavel Opletal st. 82%.
ýeká nás ještČ pČt kol. PrĤbČžné informace, nejen o této soutČži, je možno najít na internetové adrese AVZO Budišov nad
Budišovkou.
Pavel Opletal st.

LyžaĢský pohodový víkend
Ve dnech 20. - 22. 1. 2012 zorganizovala paní JiĜina Holeschová pobyt v penzionu Oáza v Louþné nad Desnou.
Nabídka víkendu na horách vþetnČ permanentky na lyžování byla velmi lákavá, za velmi slušné ¿nance a tak kdo
mČl chuĢ a náladu si zalyžovat a strávit 2 dny tĜeba i s cizími lidmi, neváhal a pĜihlásil se. Víkendovky se zúþastnilo
26 dospČlých, 4 dČti – lyžaĜi, nelyžaĜi, zkrátka lidé, kteĜí
si jeli vyloženČ na víkend odpoþinout. Nic nebylo organizované, každý mČl možnost si pobyt užít po svém, protože
v blízkém okolí je plno bČžkaĜských tratí, lyžaĜských sjezdovek, bowling, kuleþník a biliár pĜímo na penzionu apod.
Mezi námi lyžaĜi jsme mČli i 2 nelyžaĜky, které na lyžích
nestály od dob základní školy a kterým se paní JiĜinka
Holeschová, coby zkušená instruktorka lyžování, natolik
vČnovala, že ze z nich po víkendu staly „zdatné“ lyžaĜky, i když to urþitČ odnesly i nČjakou tou modĜinou. PĜed
odjezdem byly o¿ciálnČ pasovány na lyžaĜky, obdržely
diplom a musely po hlavČ do þerstvČ napadaného snČhu.
Po celý víkend vládla v penzionu skvČlá nálada, ke které
pĜispČl i fajn personál v þele se svým šéfem a majitelem
penzionu, panem Leošem Klabanem.
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Pokud se bude nČkdy nČco podobného organizovat, myslíme, že není nad þím váhat a alespoĖ na víkend se oprostit od všedních starostí a proþistit si hlavu na horách.
A TobČ, JiĜinko, patĜí velké podČkování za zorganizování
tohoto víkendu a pro pĜíštČ s námi mĤžeš zase poþítat!
ěezníþkovi a Tomíþkovi
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Po dvou letech lyžaĢský vlek v Horních Guntramovicích
opďt v provozu
9.ledna 2012 pĜíznivé snČhové podmínky umožnily zahájit provoz na vleku v Horních Guntramovicích. SnČhu není
zatím dostatek, ale mrazivé poþasí a slabé
snČžení umožnilo sjezdovku upravit tak, aby
byla bezpeþná a sjízdná. Bylo zajištČno veþerní lyžování, ale pĜed tím se musely se vyĜešit
problémy s osvČtlením. 4 svČtla - halogeny
zlodČji ukradli pĜímo ze stožárĤ. NaštČstí se
podaĜilo pomocí sponzorĤ zakoupit 2 kusy
a 2 kusy zaplatil oddíl. Cena za jedno svČtlo je 4000,- Kþ.
PostupnČ se lyžaĜi vrací do tohoto koutu krásné pĜírody a využívají možnosti lyžování. Také bČžkaĜĤm se snažíme pĜipravovat dva okruhy o délce 8 km a 12 km, které upravuje za pomocí
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE dvakrát týdnČ podle poþasí. Tady prosíme všechny bČžkaĜe, aby nejezdili mimo vy-

znaþenou trasu. Jezdíme po soukromých pozemcích
a jejich majitelé nám umožnili úpravu za urþitých podmínek.
Važme si této možnosti a bućme ohleduplní.
LyžaĜi také zaþali využívat lyžaĜské školy.
6 oddílových instruktorĤ by mČlo zajistit
servis pro zaþáteþníky. 1 hod. výuky stojí
350,- Kþ. DČtské lano pro dČti jezdí zdarma. Také místní a okolní školy se pĜipravují
na lyžaĜské kurzy.
Posezení na prosklené terase s výhledem na svah s horkým þajem a opeþenou klobásou urþitČ zpĜíjemní hezký pobyt všem
milovníkĤm lyžování.
HodnČ snČhu a sluníþka pĜi lyžování v Budišovských Alpách
pĜeje LO Budišov nad Budišovkou.
Za LO Milan Švidra

Motokrosová sezóna 2011 AMK Budišov n. B. skonĀila
I v podzimních mČsících zaznamenal místní automotoklub nČkolik úspČšných závodĤ, jak na domácí pĤdČ, tak
v zahraniþí.
2. 10. 2011 absolvoval Erik Švidra MX
65 pĜedposlední závod mezinárodního seriálu TOP Amatér 2011 v Polsku,
kde se umístil na 2. místČ. MČl tak rozjeté pódiové umístČní a zároveĖ body
pĜed posledním závodem. 8. 10. 2011 pokraþoval seriál
SILESIN CUP ve velkých Heralticích. Za hustého deštČ vybojoval Erik Švidra 3. místo, Aleš Pražák byl 5.
a Zdenek Foltýn ve své kategorii dojel na 2. místČ. 16.
10. 2011 se jel poslední mezinárodní závod seriálu TOP
Amatér 2011 pod záštitou VZP a MX Money Race
a to na pČkné mezinárodní trati v Petroviþích u Karviné (hodinový televizní záznam na NOVA SPORT). Tam
se oþekávala již klidná jízda Erika a po tréninku tomu
vše nasvČdþovalo. TĜetí postavení na startu. Startér však
start odložil o pČt minut. DĤvodem byla úprava na trati.
Erikova KTM však již vypovČdČla poslušnost a tak bylo
vše bČhem nČkolika okamžikĤ ztraceno. Tím bylo jasné,
že budou chybČt body na pĜední umístČní. Motorku se

podaĜilo opravit a druhou jízdu dojel na 4. místČ, ale na
celkové umístČní na stupních to nestaþilo.
22. 10. 2011 se sjelo 120 jezdcĤ na závČreþný závod SILESIAN CUP do Životic u Nového Jiþína. Erik Švidra
ve své kategorii MX 65 tento poslední závod vyhrál. Byl
to jeden s nejlepších závodĤ seriálu.
Mezi tím se na domácí trati pĜipravoval pod vedením
Víti Pražáka ml. nedČlní závod ENDURO 2 x 60 minut
jednotlivcĤ. Byl to poslední závod celého seriálu ENDU-
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ROŠġÁKģ a ENDURO CUPU 2011. Tady bych uvedl
poznámku, že ne vždy jde vše lehce. NČkolik dnĤ pĜed termínem závodu došlo k nedorozumČní pĜi zapĤjþení objednané techniky od mČsta. Muselo se pĜistoupit k náhradní
variantČ a to pĜípravu dosti komplikovalo. Tady se patĜí
podČkovat ViĢovi Pražákovi st. a Dankovi Holasovi, kteĜí
pĜipravili traĢ s náhradní technikou a tím mohl být závod
23. 11. 2011 odstartován. Po pĜejímce, kterou vždy bravurnČ zvládá paní JiĜka Holeschová 110 jezdcĤ absolvovalo 2
x 60 minut na nároþné trati. Díky þipĤm bylo možno sledovat na obrazovce prĤbČžné umístČní závodníkĤ a diváci
tak mČli dokonalý pĜehled o celém závodČ. PĜírodní terén
provČĜil a dal zabrat všem do poslední minuty závodu. PĜi
tomto posledním enduru byl vložen zkušebnČ 40ti minutový závod pro kategorie MX 50, MX 65 a MX 85
Úþastnilo se ho 8 jezdcĤ. V kategorii MX 50 vyhrála Natálka Burdová a MX 65 Erik Švidra, kteĜí jezdí za tým
DIRTBIKES Opava. Dále pak 5. místo obsadil Ondra
Blažek a hned za ním VíĢa Hanzlík - oba sedlají þtyĜtakty. Po skonþení a vyhlášení nejlepších se všichni pĜesunuli na Myslivnu, kde bylo pĜipraveno vyhlášení celého
roþníku ENDURO CUPU 2011. Myslivna praskala ve
švech, a všichni si pochutnali na dobrém guláši. VČcné ceny za celý seriál si pĜevzali Ti nejlepší. Ceny byly
opravdu hodnotné a tak se v pĜíjemném prostĜedí ještČ
dlouho diskutovalo o celé sezónČ.
28. 10. 2011 Absolvoval Erik dvoudenní soustĜedČní
v Oslavanech u Brna pod vedením Mirka Kuþírka. Jezdci
MX 50,65,85 z celé republiky byly dva dny pod drobnohledem tohoto reprezentanta. Pan Mirek Kuþírek pĜedával jezdcĤm své dlouholeté zkušenosti. SoustĜedČní bylo
zakonþeno spoleþným závodem všech úþastníkĤ.
6. 11. 2011 byl Erik Švidra pozván na novČ pĜebudovanou
traĢ MX hale ve Valašském MeziĜíþí. 12 závodníkĤ Moravy pod vedením motokrosového jezdce Ondry Záruby
a dohledem mistra svČta Romanem Michalíkem v enduro soutČžích absolvovali organizovaný trénink a zároveĖ
zahájení zimní sezóny Kryté haly ve Valašském MeziĜíþí.

26. 11. 2011 - úplným závČrem sezóny 2011 bylo slavnostní vyhlášení SILESIAN CUPU, které se konalo
v kulturním domČ ve Velkých Heralticích. SlavnostnČ
vyzdobený sál pĜivítal všechny jezdce. Na prvních 5
v každé kategorii þekaly pČkné a hodnotné ceny, které
pĜedával reprezentant Tomáš Buþenec.
Koneþné poĜadí: MX 65 Erik Švidra 3. místo, Aleš Pražák 7. místo, Ondra Blažek 14. místo. Zdenek Foltýn
v kategorii junior 1. místo, ve veteránech Arnošt Arabáš
7. místo.
Velkou zásluhu na tomto umístČní mají rady Víti Pražáka ml. i Víti staršího pĜi trénincích a vlastních závodech.
Jsou to dlouholeté jezdecké zkušenosti, které rádi pĜedávají mladým závodníkĤm. Všem, kteĜí reprezentovali
AMK Budišov n.Budišovkou blahopĜejeme!
Byla to dlouhá a nároþná sezóna. ProvČĜila jak jezdce,
tak techniku. Dík patĜí Všem, kteĜí se podíleli na organizování všech akcí a závodĤ bČhem celého roku. Ne
vždy to bylo jednoduché. Tento sport vyžaduje jak þas,
tak ¿nance. PĜíprava každého závodu je velmi nároþná
a profesionální pĜístup je nutností. JeštČ jednou se patĜí
podČkovat za podporu celého týmu DIRTBIKES sponzorĤm INSPORTLINE a WORKER a Všem, kteĜí mají rádi
tento motoristický sport.
Za AMK Budišov nad Budišovkou Milan Švidra

Junior motocross club Budišov n. B.
Zhodnocení motokrosové sezóny 2011
V prosinci 2011 se þlenové naší organizace sešli, aby zhodnotili motokrosovou sezonu 2011, kterou si myslíme, jsme celkem
úspČšnČ absolvovali.
Na podzim 1. 10. jsme absolvovali poslední závod seriálu Východoþeského poháru v OpatovČ u Svitav.
Do Opatova jsme pĜijeli s jediným cílem, a to „Vyhrát“, i když
jsme vČdČli, že to bude nároþné. Konkurence byla velká…..
ale? PodaĜilo se!!! ZdenČk Foltýn svou houževnatostí a bojovností jel velmi dobĜe a celý seriál závodĤ absolvoval s vervou
a odhodlaností za každou cenu vyhrát. Výhrou 2. místa v posledním závodČ dokázal, že si zaslouží ocenČní a v celkovém
hodnocení celé sezony se dostal na 1. místo Východoþeského
poháru v kategorii MHX2 Hobby 2011.
Dále jsme zdárnČ ukonþili seriál Silesian cup 2011, kde naši
jezdci startovali v kategoriích MX Open pro¿ (bez rozdílu ku-
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batur), Hobby MX1, veterán a kategorie mladých Junior do 21
let. Radost našim jezdcĤm pĜineslo celkové umístČní a to:
9. místo – René Beier – MX 1 hobby
7. místo – Arnošt Arabasz - veterán
7. místo – ZdenČk Foltýn- MX open pro¿
1. místo - ZdenČk Foltýn – MX Junior
SamozĜejmČ velkou zásluhu na úspČšných výsledcích našich
závodníkĤ nese nejen tým, ale všichni, kteĜí nám jakkoliv vyšli
vstĜíc.
DČkuji všem, kteĜí významnČ pĜispČli v roce 2011 k úspČchĤm
našeho týmu.
Všechny výsledky a prĤbČh závodĤ mĤžete sledovat na našich
webových stránkách.
PĜejeme všem našim pĜíznivcĤm úspČšný rok 2012.
Jana Foltýnová
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PĢes Budišov do Dakaru
Automotoklub Budišov nad Budišovkou prostĜednictvím
Budišovského zpravodaje blahopĜeje k životnímu úspČchu
slovenského motocyklového jezdce Štefana Svitka - známého z vítČzství na Enduru v BudišovČ nad Budišovkou. Tento
závodník absolvoval v letošním roce jeden z nejtČžších závodĤ svČta Dakar. V závodČ motocyklĤ dojel na celkovém pátém místČ. Dalším závodníkem, který je našemu mČstu zná-

mý, a který se také v tomto závodČ dobĜe umístil je l. Kaštan.
Oba jezdci se do Budišova rádi vracejí, protože jim poĜadatelé
z AMK dokážou pĜipravit ty nejlepší podmínky pro pĜípravu na
závody svČtového formátu. Pro závodníky se „Lišþí Kotlina“
stává þím dál více zajímavČjší. Mezi jezdci se þasto objevují i zahraniþní závodníci a to z NČmecka, Polska, Rakouska,
Švýcarska a Slovenka.
VítČzslav Pražák

Vážení pĢátelé zahrádkáĢi,
dovolte mi, abych Vám za Vaši dosavadní práci upĜímnČ podČkoval a popĜál v Novém roce mnoho zdraví, pohody, klidu
a štČstí. Také na vašich zahrádkách Vám pĜeji co nejvíce pČstitelských úspČchĤ v celém letošním roce, kdy naše Základní
organizace slaví hezkých 50 let.
Vím, že vČtšina z Vás toto výroþí oslaví prací na zahrádce. AĢ

Vás tedy pĜi práci na zahrádce vítají jen rozkvetlé záhony bez
plevele a škĤdcĤ a plnČ obsypané stromy.
ZároveĖ mi dovolte, abych Vás všechny þleny naší základní
organizace, pozval na naši výroþní þlenskou schĤzi, která se
uskuteþní v pátek 16. 3. 2012 v 16 h., v bývalé vinárnČ KD
Budišov nad Budišovkou.
Váš pĜedseda, Zdenek Indrák

HuĨĪv ranĀ - akce na rok 2012:
25.02. Volání jara
17.03. Country bál
24.03. DČtský maškarní bál
07.04. Velikonoþní zábava
28.04. ýarodČjnický rej
28.04. StavČní májky
12.05. Míchání vajec
26.05. Kácení májky
30.06. DČtský den
07.07. Country víkend
21.07. Westernový den
11.08. Country ozvČny
18.08. Benátská noc
01.09. Vinobraní
29.09. Houbobraní
27.10. Halloween
08.12. Mikulášská nadílka
28.12. ŠtČpánská zábava
31.12. Silvestr
ZmČna termínĤ nČkterých akcí není vylouþena

Sídlo:Podlesí 60,Budišov nad Budišovkou,CZ-747 87
Telefon:+420 556 305 685/+420 556 305 006
IC:22665935
Obþanské sdružení HuĢĤv ranþ
Web.:www.hutuvranc.unas.cz
e-mail.:hutuvranc@centrum.cz
Skype:hutuvranc,ICQ:387320735
Tel.:556 305 685/556 305 006
Mob.:721 357 64/,605 503 546/777 303 546

Ceník inzerce
Cena
ZveĜejnČní kulturních, spoleþenských
a sportovních akcí v rozsahu: název akce,
termín, místo, þas, poĜadatel, kontakt na
poĜadatele (nevztahuje se na akce konané
v rámci pĜedvolebních kampaní)
Inzerce – reklamní plocha:
1/4 strany A4
1/3 strany A4
1/2 strany A4
celá strana A4

Zdarma

250,- Kþ
250,- Kþ
500,- Kþ
1000,- Kþ

Akce poĜádané nebo spolupoĜádané MČstem Budišov
nad Budišovkou jsou od této platby osvobozeny.
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Šachový koutek
ěešení úlohy
y z minulého þísla BZ:
ýerný bílému zatím nesmí dovolit postavit si tahem g8D
dámu, a proto musí dát bílého pČšce do tzv. vazby tahem
1…Db2. Bílý je donucen hrát králem, napĜ. Kh7, naþež
pĜijde šach dámou 2…Dc2+, bílý tak musí opČt hrát králem 3.Kh8 (tah 3.Kh6 vede k okamžité prohĜe pro 3…
Dc4 a obsazení pole promČny bílého pČšce s podobnými motivy jako pĜi nejlepší obranČ – bílý je tedy k tahu
Kh8 v podstatČ donucen) a zde pĜijde opČt vazba po 3…
Dc3. Tímto zpĤsobem za využití šachĤ bílému králi a využití vazby bílého pČšce pĜiblížíme þernou
dámu co nejblíže bílému pČšci a králi až
vznikne pozice B: Kh7, pg7, ph4, ý: Kc6,
Df7, ph5, kdy je opČt bílý pČšec ve vazbČ, tentokrát po ĜadČ (k tomuto cíli smČĜoval celý výše naznaþený manévr). Zde je
na tahu bílý (opČt nelze kvĤli vazbČ hrát
pČšcem) a po jeho tahu Kh8 pĜijde rozhodující tempo þerného a to pĜiblížení krále
k pČšcĤm tahem Kd6. Teć už mĤže þerný
dovolit bílému postavit si dámu tahem g8D
a po výmČnČ na g8 se þerný král pĜiblíží
opČt k pČšcĤm tahem Ke5 a je jasné, že

bílý pČšec brzy padne a þerný si svým posledním pČšcem
postaví novou dámu a vyhraje. RĤzné varianty Ĝešení si
lze samozĜejmČ vyzkoušet, ale pĜi správné hĜe þerného
všechny vedou k neodvratné kapitulaci bílého krále.

ŠK Pogo
g Budišov v soutČžích družstev:
ýas Vánoþní je i v šachu vyhrazen odpoþinku, a tak „A“
družstvo našeho oddílu v dobČ od minulého vydání BZ
do uzávČrky vydání tohoto þísla BZ odehrálo v okresním
pĜeboru pouze dvČ utkání: rok 2011 jsme zakonþili vítČzstvím v tČžkém utkání v LudgeĜovicích v pomČru 5-3
a v utkání v Malých Hošticích jsme potvrdili roli favorita a vyhráli jsme jasnČ 6-2. TČmito výhrami jsme si tak

upevnili prĤbČžné 2. místo v tabulce OP (13 bodĤ ze 6
zápasĤ)!
„B“ družstvo odehrálo ve zmínČném období v okresní
soutČži také dvČ utkání: ještČ v minulém roce jsme porazili PíšĢ „B“ 3-2 a týden po Novém roce jsme podlehli
nejvČtšímu favoritu soutČže Orlu Opava „B“ 1-4. „B“
družstvo je ve své soutČži se 6 zápasovými body na 5.
místČ.
Za ŠK Pogo Budišov Slavomír Jaššo

Nová úloha (tentokrát
(
s pĜíbČhem):
p
)
Po trochu složitČjší úloze z minulého þísla je na místČ
trocha odlehþení!
O tom, že pronikavý génius Járy Cimrmana hluboce ovlivnil vývoj þeské školy úlohové a skladebního šachu vĤbec,
není mezi šachovými historiky
žádného sporu, aþkoliv se této
problematice mohl Jára Cimrman plnČ vČnovat až na sklonku
svého plodného života. Jako reakci na celosvČtovou hlubokou
hospodáĜskou krizi poþátkem
30. let minulého století a nedostatek papíru a barev na tištČní
diagramĤ, publikoval Jára Cimrman známou trojúlohu, ve
které na jediný diagram umístil
hned tĜi šachové úlohy.

StĢedisko volného Āasu Budišov nad Budišovkou, p.o.
V mČsíci prosinci 2011 probČhly Mikulášské nadílky v Podlesí
a dvČ v BudišovČ.
Dále pĜipravujeme:
Pololetní prázdniny:
3. 2. 2012 zájezd
j
do AQUA
Q
Parku v KravaĜích
Tento zájezd je urþen rodiþĤm s dČtmi nebo samotným
dČtem od 7 let, pro které bude zajištČn dozor.
Odjezd:
PĜíjezd:
Cena:

7:20 hod. z autobusového nádraží v BudišovČ
12:45 – 13:00 na autobusové nádraží v BudišovČ
DospČlí: 200,- Kþ, DČti a studenti: 160,- Kþ,
DČti do 3 let: 70,- Kþ

MĤžete pro dítČ využít i nabídku následujícího programu:
DítČ mĤže po pĜíjezdu zajít na obČd a pak do stĜediska, kde
bude nachystán program. Vyzvednutí dČtí je ve stĜedisku od
15.00 do 17.00 hod. V pĜípadČ využití programu ve stĜedisku
bez obČdu, dejte dČtem vČtší svaþinu.
Více informací na tosovska.blog, v SVý Budišov, na tel.
556 305 462, 605 187 795
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Možná i Vám nadČlil Ježíšek nové spotĜebiþe nebo máte doma
starší funkþní nevyužitý. MĤžete jej vČnovat StĜedisku volného
þasu (bývalé DDM). Vaše spotĜebiþe využijeme jak v kroužcích, tak na akcích pro dČti a dospČlé. Hosté naši turistické
základny potČší, když mají k dispozici tĜeba na žehliþku, fén,
mikrovlnou troubu, a další vČci. Z darĤ již nČkolik rokĤ slouží
elektrická trouba, ledniþka, mrazniþka, praþka, rádio, koberce,
klouzaþka a další vČci.
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Od 5. 3. 2012 do 9. 3. 2012 probČhnou v našem okrese jarní
prázdniny.
Naše nabídka:
PĜímČstský jarní tábor
PĜímČstský tábor probíhá tak, že dČti ráno pĜijdou do SVý
a odejdou odpoledne dle domluvy s rodiþi. Každý den je na

programu sportování, výtvarná þinnost, popĜípadČ výlet nebo
jiná aktivita. Stravu si dČti donesou nebo mohou jít na obČd do
jídelny. PodrobnČjší informace v SVý nebo na internetu pĜed
prázdninami. Rodiþe musí dČti pĜihlásit na jednotlivé dny nebo
celý týden.
Marie Tošovská

TJ Spartak
Dne 18. ledna 2012 probČhla valná hromada TJ Spartak, která
byla zahájena minutou ticha k uctČní památky našeho mnohaletého funkcionáĜe a kamaráda, pana Petra Drahokoupila.
Hlavními body programu byly zprávy o þinnosti a hospodaĜení
v uplynulém období. Valná hromada schválila novČ zvolený
13 þlenný výbor TJ, který následnČ zvolil nového pĜedsedu TJ
Spartak. Stal se jím pan Bc. Libor Fluss.
*
TJ Spartak by tímto také rád pozval své pĜíznivce, ale i ostatní
spoluobþany na již tradiþní ples SportovcĤ, který se uskuteþní
2. bĜezna 2012 v kulturním domČ.

*
MomentálnČ již zahájily zimní pĜípravu na jarní þást sezóny všechna naše družstva. V mČsíci únoru by mČlo
v KlokoþovČ probČhnout soustĜedČní mužstva žákĤ a v bĜeznu v Jeseníkách mužstev dorostu a mužĤ. Pro informaci pro
naše pĜíznivce oznamujeme termíny pro zahájení jarních kol
soutČží - mužstva mužĤ a dorostu zahajují své soutČže 24.
(25.) bĜezna 2012, žáci 7. dubna 2012 a benjamínci 9. dubna 2012.
Bc. Libor Fluss,
pĜedseda TJ Spartak

ZAJÍMAVOSTI ZE SOUþASNOSTI I HISTORIE

VánoĀní zpívání a Betlém 23. prosince 2011
Již v minulém þísle zpravodaje jsme se zmiĖovali o tradici
vánoþního zpívání a pĜípravČ Budišovského Betlému 2011,
proto bychom teć chtČli pouze podČkovat všem malým i velkým hercĤm za jejich ochotu a vstĜícnost, se kterou vánoþní hru nacviþovali a také všem obþanĤm, kteĜí nás pĜišli pĜed

kostel podpoĜit. Všichni naši herci obdrží fotogra¿e a DVD
se záznamem vánoþní hry, které si mohou vyzvednout na
MKIS. Ostatní zájemci o DVD mohou kontaktovat paní H.
Malušovou. PĜipomeĖme si ve fotogra¿ích vánoþní atmosféru
nyní již loĖského vánoþního zpívání.
Marie Talíková

NovoroĀní pĢedsevzetí
Konec prosince je období, kdy bilancujeme uplynulý rok, svĤj
dosavadní život a dáváme si nejrĤznČjší pĜedsevzetí. Nový rok
je pro mnoho lidí symbolem nového zaþátku a tak jako každý
rok, tak i letos se spousta lidí rozhodne splnit si koneþnČ svá
pĜání a sny þi uskuteþnit životní zmČny, které zatím odkládali.
Toužíme být lepšími, štíhlejšími, budeme pravidelnČ cviþit, nauþíme se cizí jazyk, jednou pro vždy skoncujeme s kouĜením þi
se koneþnČ nauþíme lyžovat…I když se nám mĤže zdát, že dávat
si na Silvestra pĜedsevzetí je jenom zvyk, který stejnČ nebereme
pĜíliš vážnČ, má tradice novoroþního pĜedsevzetí krásný a vážný historický základ: „NČkdy v druhé polovinČ 3. století spatĜil

v ěímČ svČtlo svČta chlapec, kterého rodiþe pojmenovali Silvestr.
Protože byl kĜesĢanské víry, byl za vlády císaĜe Diokleciána pronásledován. V roce 313, za vlády Konstantina Velikého, kterého
Silvestr už jako biskup osobnČ pokĜtil, se kĜesĢanství stalo o¿ciálním náboženstvím. O rok pozdČji se Silvestr stal papežem.
Silvestr I. zemĜel 31. 12. roku 335. V 16. století se díky gregoriánskému kalendáĜi zavedenému v kĜesĢanských zemích ustavilo
datum pĜíchodu nového roku a den úmrtí Silvestra se zaþal slavit
jakožto den bilancování nad uplynulým rokem a touhy po úspČších v roce nadcházejícím.“ (citováno z www.ordinace.cz).
AĢ už se tedy rozhodneme pro jakoukoli zmČnu ve svém ži-
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votČ, už jen naše snaha zmČnit nČco, s þím nejsme spokojeni,
se poþítá a pozitivnČ nás naladí. MČli bychom si však dávat
reálné cíle, které dokážeme splnit, protože jen tak se vyhneme
zklamání z pĜípadného neúspČchu.
Vážení þtenáĜi, pĜeji Vám, aby se Vám podaĜilo všechna oþe-

kávání a sny úspČšnČ naplnit. A pokud by se Vám snad nepodaĜilo svá pĜedsevzetí dodržet, nezoufejte, urþitČ v tom nebudete
sami, protože pouze pĜibližnČ dvacet procent lidí svá pĜedsevzetí opravdu splní. No a my ostatní máme šanci opČt pĜíští
rok.
Mgr. Ivana Tomandlová

PĢedvánoĀní oslavy trochu jinak
Tak jako každý rok, tak i letos se žáci naší školy, dČti z mateĜské školy a dČti z dČtského domova pĜipravovali na Vánoþní
jarmark, jehož poĜádání se stalo krásnou tradicí. Tentokráte
pĜi pĜípravách spojili své síly nejen škola, školka a domov, ale
i mČsto a Klub rodiþĤ. ýekání na Vánoce nám tak organizátoĜi
zpĜíjemnili nejen možností nákupu krásných vánoþních výrobkĤ
dČtí, dekorací a vánoþních ozdob, ale také tím, že jsme se mohli
v tom pĜedvánoþním shonu na chvíli zastavit a nechat se pohltit
vánoþní atmosférou. Celým jarmarkem nás provázelo pČvecké
vystoupení žákĤ a souboru Schola. Na všechny návštČvníky jarmarku pak þekalo i bohaté obþerstvení ve slavnostnČ vyzdobené vinárnČ. VoĖavému punþi a dalším dobrotám jistČ málokdo

odolal. VánoþnČ ladČné odpoledne i podveþer zakonþil koncert
Vlasty Redla a jeho hostĤ, jehož vystoupení pohladilo na duši.
Již úvodní písniþku Vracaja sa dom zpívalo i publikum, s nímž
témČĜ okamžitČ navázal kontakt. Celý veþer provázel pohodovým a vtipným povídáním, takže po skonþení koncertu návštČvníci odcházeli s úsmČvy na tváĜích. Všichni, kdo si nenechali
toto krásné odpoledne utéci, budou jistČ souhlasit, že stálo za to
pĜijít, protože na jedné stranČ svým nákupem podpoĜili dČti a na
stranČ druhé odešli bohatší o spoustu krásných výrobkĤ i zážitkĤ. Proto mi dovolte jménem všech spokojených návštČvníkĤ
podČkovat šikovným dČtem a všem, kdož se podíleli na pĜípravČ
jarmarku i pĜedvánoþního podveþera.
Ivana Tomandlová

Knihovnicí roku 2011 Moravskoslezského kraje
se stala Helena ÿerná
Ve stĜedu 30. listopadu 2011 probČhlo slavnostní setkání knihovníkĤ Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Setkání
každoroþnČ poĜádá Svaz knihovníkĤ a informaþních pracovníkĤ MS a Olomouckého kraje. V roce 2011 organizovala setkání Knihovna Petra Bezruþe v OpavČ pod patronací Statutárního
mČsta Opavy. Do knihovny se sjelo 90 pracovníkĤ knihoven
z obou krajĤ. Podzimní setkání se stalo již tradicí, neboĢ umožĖuje vzájemnou výmČnu informací, zajímavostí a pĜedevším
zkušeností knihovníkĤ z rĤzných krajĤ. V roce 2011 se poprvé vyhlašoval Knihovník Moravskoslezského a Olomouckého
kraje. Cena se udČluje nejlepším knihovníkĤm pĤsobících na
nejrĤznČjších pozicích v knihovnách (ve službách, akvizici, IT
þi managementu), kteĜí v období let 2010-2011 dosáhli nepĜehlédnutelných výsledkĤ ve své práci.
Helena ýerná po vystudování StĜední knihovnické školy v BrnČ,
kde ji mimochodem uþila þeská spisovatelka KvČta Legátová,
zaþala pracovat v knihovnČ ROH ve ZlínČ. Knihovnické þinnosti
se vČnuje více než 30 let. Mnoho let pĤsobila jako vedoucí stĜediskové knihovny ve VítkovČ, která byla souþástí bývalé Okresní knihovny Petra Bezruþe. Po osamostatnČní knihovny byla ve-
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doucí MČstské knihovny ve VítkovČ. Knihovna prošla za jejího
vedení nároþnou pĜestavbou a rekonstrukcí, která byla ¿nancována ze zdrojĤ EU. KromČ odborné knihovnické þinnosti se paní
ýerná vČnovala i kulturnČ výchovným aktivitám. Nyní po odchodu do dĤchodu stále vede ýtenáĜský klub, jehož aktivity se
þile rozvíjejí i v nových prostorách knihovny. Díky její podpoĜe
vznikl i klub maminek – zájmové sdružení vítkovských obþanĤ,
které se pravidelnČ 1x týdnČ v knihovnČ setkává, a jehož þinnost
byla inspirací i pro práci dalších knihoven v našem okrese. Svou
peþlivou prací pĜispČla ke zvýšení standardu služeb knihoven
na Vítkovsku, napĜ. kompletní pĜevedení knihovního fondu 18
obsluhovaných knihoven do centrální databáze, zavedení nové
služby pro obþany Vítkova – obalování školních uþebnic dČtem
apod. Paní
ýerná za svĤj
život vychovala
celou
Ĝadu
dobrovolných
knihovníkĤ
a své zkušenosti pĜedává
i
mladším
kolegyním.
I když si momentálnČ užívá zasloužilý
odpoþinek,
stále živČ se
zajímá o dČní
v našem oboru.
Mgr. Zuzana
Bornová,
Ĝeditelka
KPB Opava
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SPOLEþENSKÁ RUBRIKA

DĪležitá informace obĀanĪm
Vážení obþané, chtČli bychom Vás informovat, že zákon þ.
301/2000 Sb., o matrikách, jménu a pĜíjmení a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ uvádí v §7 odst. 4, že údaje v matriþních knihách jsou neveĜejné. Výdej osobních údajĤ z evidence obyvatel upravuje §8 zákona þ. 133/2000 Sb., o evidenci
obyvatel a rodných þíslech a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (zákon
o evidenci obyvatel). Z tohoto dĤvodu budou pĜíspČvky do
Spoleþenské rubriky zveĜejĖovány pouze na základČ žádosti.
Pokud tedy budete mít zájem podČlit se o své významné ži-

votní jubileum þi životní událost svých nejbližších (blahopĜání
k narozeninám, narození dítČte, sĖatek atd.), zašlete svou žádost na e-mail Redakþní rady rr-bnb@seznam.cz
@
, nebo poštou
na adresu Ing. Patrik Schramm, Halaškovo námČtí 2, 747 87
Budišov n/B., pĜípadnČ kontaktujte místostarostu Ing. Patrika
Schramma osobnČ v kanceláĜi MČÚ na ulici Patryzánské.
Tato událost bude uveĜejnČna vždy v nejbližším þísle BZ a to
v rubrice „Spoleþenská rubrika“. PĜíspČvek bude uveĜejnČn
bez poplatku.

Diamantová svatba manželĪ Hasalových
Dožít se 60 let spoleþného života je malý zázrak. Dožít se ho
v lásce, úctČ a pochopení, to už je zázrak velký. A mít kolem
sebe milující rodinu je dar. Toto všechno se poštČstilo manželĤm
AnnČ a Antonínu Hasalovým, kteĜí dne 28. ledna 2012 oslavili
v obĜadní síni MČstského úĜadu Budišova nad Budišovkou svou
diamantovou svatbu. OpČt si pĜipomnČli poþátky svého soužití a na svĤj svatební den zavzpomínali tentokrát již za úþasti svých dČtí - dcery a syna, vnouþat, pravnouþat, spoleþných
pĜátel a známých. Manželé na spoleþné cestČ životem prokázali spoustu vzájemné tolerance a pochopení a jsou nám všem
pĜíkladem a krásným vzorem. Do dalšího spoleþného života
diamantovým manželĤm popĜáli hodnČ zdraví, osobní pohody
a spokojenosti také zástupci mČstského úĜadu v þele se starostou
Ing. Rostislavem Kynclem.
Ing. Veþerková Miluše, matrika

RozlouĀení
ýlenové dobrovolné rady pĜi mČstském kulturním stĜedisku
se v sobotu 14. ledna 2012 rozlouþili spolu s rodinou a spoluobþany, v mČstské smuteþní obĜadní síni se svým dlouholetým spolupracovníkem, kamarádem a pĜítelem, panem
Petrem Drahokoupilem.
Petr byl þlenem rady MKIS více jak 20 let. Byl vždy spolehlivým, ochotným spoluorganizátorem všech významných
kulturnČ spoleþenských akcí, které mČsto prostĜednictvím
kulturního stĜediska poĜádalo. Jeho ochotČ vždy pomoci
však posledních nČkolik let bránila tČžká nemoc, které podlehl 9. ledna tohoto roku. Vždy si našel chviliþku þas, pokud mu to jeho zdravotní situace dovolila a navštívil nás pĜi
svých procházkách a stále se zajímal co je nového a co pĜipravujeme. Všichni jsme si vážili jeho obČtavosti a pomoci.
ýlovČk je na tom svČtČ pouhý host,
dny seþtené má v žití svém.
Život je z bĜehu na bĜeh jenom most,
po kterém všichni jdem.
Smrt všem nám jednou Ĝekne dost.
Poslední dČkujeme za MKIS Budišov n.B.
Helena Malušová a þlenové rady MKIS
*****
ýlenové TJ Spartak Budišov nad Budišovkou se 14. ledna
2012 rozlouþili spoleþnČ s nejbližšími rodinnými pĜíslušníky a spoluobþany s našim dlouholetým spolupracovníkem
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panem PETREM DRAHOKOUPILEM, který bohužel
prohrál boj s tČžkou nemocí 9. ledna 2012.
Pan Petr Drahokoupil byl dlouhá léta našim obČtavým
a spolehlivým spolupracovníkem, který zastával funkce pokladníka, poĜadatele þi hlasatele v naši tČlovýchovné jednotČ. Za jeho odvedenou práci pro TJ Spartak Budišov mu
právem náleží naše úcta a podČkování.
Bc. Libor Fluss, pĜedseda TJ Spartak
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NÁZORY OBþANĤ

Podďkování zamďstnancĪm MKIS
ChtČla bych osobnČ podČkovat paní HelenČ Malušové
a Marušce Talíkové za pĜípravu a organizaci vánoþního zpívání. Tato akce se stala již mnohaletou budišovskou tradicí.
Každým rokem se vánoþního zpívání úþastním buć jako divák nebo ráda pomohu i s organizací. Letošní Betlém a zpívání

bylo opravdu výborné. Jako pedagog vím, že je mnohdy tČžké získat a udržet zájem mládeže. Proto mĤj dík patĜí velkým
i malým „hercĤm“. Bylo to nádherné navození vánoþní atmosféry. DČkuji všem a pĜeji mnoho dalších úspČšných nápadĤ
v roce 2012.
Mgr. Jana PavlĤ

Podďkování
Ráda bych touto cestou podČkovala všem, kteĜí se
v pĜedveþer ŠtČdrého dne podíleli na ochotnickém
vánoþním pĜedstavení „Budišovský
ý Betlém aneb veselé
koledování a k Ježíškovi do Betléma pputování“, a pĜenesli
nás v adventním þase, byĢ jen na okamžik, do milého,
témČĜ pohádkového svČta.
AĢ už to byli milí a šikovní herci, organizátoĜi, þi nejedny
šikovné ruce tČch, kteĜí stavČli scénu þi šili kostýmy –
všem tČmto lidem patĜí obrovský dík a pochvala za jejich
velmi milý a originální pĜednes a ztvárnČní jednoho

z biblických momentĤ.
Dovolila bych si podČkovat ještČ jednou za všechny
zúþastnČné, kteĜí s upĜímnou zvČdavostí sledovali dČj
onoho díla. Dokonce i za ty nejmenší, jež mohl trošiþku
polekat þertík se svým energickým „hudry mudry“, který
však dodával celému pĜíbČhu doslova ćábelský šmrnc
a jehož postava zĤstala tajemnou neznámou spoustČ
divákĤ -.
„DċKUJEME VŠEM“ a tČšíme se na pĜíští setkání.
G. Mikešová st.

Poznávací znamení: Muzeum bĢidlice
Když se þlovČk zabydluje v novém mČstČ, je neustále tĜeba vyĜizovat rĤzné formality, najít si nové lékaĜe atd.. Tím vším jsem
musela projít i já po pĜestČhování do Ostravy.
SamozĜejmČ se všude ptali, odkud jsem se pĜestČhovala. Mou
odpovČdí vždy bylo sdČlení, že z Budišova a že stejnČ nevČdí,
kde to je. A ejhle, najednou jsem zjistila, že témČĜ všichni, s kterými jsem pĜišla do styku, okamžitČ zareagovali vČtou: „Ale ano,
tam je krásný kostel a velmi hezké muzeum bĜidlice.“
NČkteĜí mají v BudišovČ pĜíbuzné, známé, trávili zde dovolenou,
nebo jen tak projíždČli. ýasto se mi také stává, že si mne nČkdo
dlouze prohlíží a pak se nesmČle zeptá: „Nepracujete v budišovském muzeu bĜidlice?“ A pak se nadšenČ rozvykládají, jak se jim
tam líbilo, že si nedovedli pĜedstavit, že o bĜidlici se dá vytvoĜit
tak zajímavá expozice, která nenudí ani naprosté laiky, ba ani

dítka školou povinná, která v dnešní dobČ poþítaþĤ a jiných technických vymožeností se dají jen tČžko nČþím zaujmout. NČkteĜí
ale litují, že o historii mČsta se mohou nČco dovČdČt jen struþnČ
pĜi sledování DVD o historii. Škoda, že upravené prostory ve
spodní þásti budovy jsou nevyužité, vždyĢ materiálu o historii
mČsta existuje spousta.
A proþ mČ napadlo o tom všem psát? Protože právČ pĜed týdnem na nČjaké kulturní akci opČt ke mnČ pĜistoupila paní a Ĝekla:
„PoĜád pĜemýšlím, odkud vás znám. Už mi to došlo – z muzea
bĜidlice v BudišovČ.“ I já jsem si nakonec vzpomnČla na uþitelku, která táboĜila s dČtmi u ýermné a muzeum navštívila. A opČt
jsem vyslechla slova chvály.
VČĜte, i když už v BudišovČ nebydlím a v muzeu nepracuji, taková slova mČ vždycky velmi potČší.
Dagmar Sysalová

Vážený pane Kyncle a pane Schramme,
zjistila jsem, že na Vašich budišovských webových stránkách
poukazujete na nČkolik dĤležitých „synĤ a dcer“ Vašeho mČsta
jako Oskar Schnirch, Ernst Kuntscher, Franz Kröner nebo Franz
Ignatz Cassian Hallaschka.
Ráda bych tímto zamČĜila Váš zájem i na paní Gretu Fisher,
která se ve Vašem mČstČ narodila roku 1910 a v roce 1988 zemĜela v JeruzalémČ. Její otec, Leopold Fisher, byl veterináĜem,
její matkou byla
Ida Fischerova,
rozená Mayer.
Greta vyrostla
v BudišovČ jako
nejmladší
ze
šesti dČtí. Roku
1939
dostala
pĜíležitost utéct
z nČmecké oku-

pace do Londýna, kde se pak spoleþnČ s Annou Freud úþastnila
poþátkĤ dČtské traumaterapie. Její rodiþe v holokaustu zahynuli.
Greta Fisher udČlala po válce mnoho pro dČti pĜeživší holokaust
v oblasti Dachau (Bavaria) - z tohoto dĤvodu byla zde po ní právČ jmenována škola. Je také velmi dobĜe známá v Izraeli, neboĢ
zde založila nČkolik sociálních organizací a také významných
zpĤsobem ovlivnila principy sociální práce v této oblasti.
Zasílám Vám obrázek Fischerovy rodiny z Budišova a recenzi
knihy, která by Vám mČla umožnit základní pĜehled o práci Grety Fishera a jejím životČ. Kniha byla napsána její neteĜí Hannou
Corbishley v LondýnČ a byla právČ vydána v bulletinu Židovské
obce Olomouc.
V pĜípadČ zájmu by ve Vašem mČstČ byla možná prezentace mé
knihy „Zurück ins Leben“ („Zpátky do života“). Taková prezentace obvykle zahrnuje mnoho obrázkĤ a výĖatky z ¿lmovaného
rozhovoru s Gretou Fisher.
S pĜáním všeho nejlepšího do nového roku,
Anna Andlauer
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ÚýETNICTVÍ
Ɣ vedení kompletního úþetnictví nebo
daĖové evidence pro fyzické
i právnické osoby vþetnČ neziskových
organizací, bytových družstev
þi spoleþenství vlastníkĤ jednotek
Ɣ vyhotovení daĖových pĜiznání
a jiných výkazĤ
Ɣ optimalizace výše danČ
Ɣ zpracování mezd a souvisejících
pĜehledĤ
Ɣ zastupování pĜi kontrolách na FÚ
i jiných institucí
Svoz dokladĤ zajistím,
vždy si pro nČ pĜijedu dle dohody
a naopak, dle dohody
doklady pĜedám zpracované zpČt.

Ing. JiĜí Vedral
Volejte: 732 721 091
Pište: jv@jv-ucetnictvi.cz
www.jv-ucetnictvi.cz
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FINANýNÍ SLUŽBY
VÍTKOV,
WOLKEROVÁ ULICE
vedle LANEXU
KanceláĢ 2.
patro dveĢe Ā. 1
PROVOZNÍ DOBA DENNĎ
OD 8:00 DO 15:45,
PÁTEK 11:00-14:50
PĩJÿKY POSKYTUJEME PRO:
ZAMĎSTNANCE
ŽENY NA MD
DĩCHODCE
ŽIVNOSTNÍKY
CHYBÍ VÁM PġED VÝPLATOU
NĎJAKÁ TA KORUNA?
PUJÿÍME VÁM JEN NA OP
A TELEFON,PENÍZE SLOŽENKOU

KONTAKT NA TEL.: 724 922 179
ZPROSTěEDKOVATEL PRACUJE JEN
PRO JEDNOHO VċěITELE A JE OPRÁVNċN
KE SPOLUPRÁCI PěI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY
A PÉýI O KLIENTA PO UZAVěENÍ SMLOUVY

V lednu osla
vila krásné
kulaté jubile
um
paní Helena
ÿerná.
Do dalších l
et hodnď zdr
aví,
pohody, rad
osti z vnouĀ
at
a zahrádky
pĢejí
kolegynď kn
ihovnice z O
pavy,
Budišova n.
B. a Vítkov
a.
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