MŠ po rekonstrukci...

... a Domeček v novém kabátku

Dětské hřiště před dokončením
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Střelby „O
O starostův dort“

Budišovské hody

Tábor Klubu vojenské historie

Traktoriáda v Guntramovicích

Benátská noc v Oldřůvkách

Adrenalinový tábor SVČ

Soustředění benjamínků

Soustředění dorostu
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INFORMACE Z ÚŘADU OBČANŮM

Průběh realizace projektů podpořených z dotací OPŽP
Jak už jsme psali v minulých číslech zpravodaje, letos uspělo naše
město v mnoha dotačních titulech, a tak se během léta rozběhly
stavební práce hned na několika objektech současně.
Nejrychleji proběhlo zateplení mateřské školky. Práce byly zahájeny začátkem července a na konci srpna se již třídy po výměně
oken malovaly, zahrada uklízela. Budova mateřské školky dostala
krásný pestrý kabátek a věříme, že se v ní dětem bude líbit. Celkové stavební náklady na projekt činily po výběrovém řízení 2 204
936,- Kč, z toho dotace z OPŽP je 1 495 429,- Kč.
*
Na jaře 2014 začne také rekonstrukce zahrady v mateřské školce. Získali jsme dotaci na vytvoření environmentální zahrady –
tedy zahrady (hřiště), která bude sloužit k praktickým výchovně vzdělávacím aktivitám dětí, k realizaci akcí zaměřených na
ekologické vzdělávání a výchovu. Děti budou mít k dispozici
oplocenou rozšířenou zahradu až k hlavní cestě na ulici Nábřeží, rozdělenou na několik tematických částí (např. les, louka,
ovocná zahrádka, bylinková a zeleninová zahrádka, domorodá vesnice, umělá štola s horninami, ostrov s rybářskou lodí
apod.).

*
Do finále se již blíží i zateplení Střediska volného času na ul.
ČSA. Během července a srpna byla vyměněna okna a proběhlo zateplení. Nyní se dokončují práce na fasádě a poté bude
rekonstruována kotelna. Objekt bude nově vytápěn nízkoemisním a úsporným kotlem na hnědé uhlí. Během rekonstrukce
objektu byl zjištěn havarijní stav střechy, tudíž bylo přistoupeno k její kompletní výměně a zateplení. Po ukončení stavebních prací a kolaudaci kotelny by v objektu SVČ měla sídlit
také školní družina. Celkové stavební náklady na projekt jsou
po výběrovém řízení 4 630 618,- Kč, z toho dotace z OPŽP
bude ve výši cca 2 mil. Kč.
*
Dalším objektem, na kterém stále pokračují stavební práce,
je Dům s pečovatelskou službou na ulici Pivovarská. Práce
byly zahájeny koncem července a hotovo bude do konce října. V současné době jsou již vyměněna okna v celé budově,
objekt je již zateplen a pracuje se na fasádě. Vnitřní prostory
– byty i společné zázemí - byly nově vymalovány. Celkové
stavební náklady na projekt činí 3 763 801,- Kč, z toho dotace
z OPŽP bude ve výši cca 1 600 000,- Kč.
Gabriela Roháčová, DiS.,
pověřená vedením odboru BH, služeb, ŽP, výstavby a ÚP
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Projekt „REVITALIZACE LESOPARKU
– BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU“
CZ.1.10/2.3.00/04.01328
V letošním roce byl realizován projekt „Revitalizace lesoparku – Budišov nad Budišovkou“, podpořený z dotace
ROP Moravskoslezsko, jehož
cílem bylo odstranění nevyužívaných a zdevastovaných
objektů bývalé restaurace,
letního amfiteátru a bývalého
tanečního parketu v místním lesoparku. I přes dlouholetou snahu
města se nepodařilo tyto objekty pronajmout nebo prodat případným investorům. Budovy byly vandaly poničeny v takové
míře, že zde hrozilo nebezpečí úrazu, torza po lavičkách byla neprostupně prorostlá náletovými dřevinami. Po odstranění budov,

zpevněných ploch a zbytků
laviček byl celý prostor upraven v návaznosti na okolní
terén, oset travním semenem
a do budoucna se plánuje
výsadba stromů či keřů. Prostor lesoparku se tak opět po
letech stal vhodným místem
k procházkám, provozování
nejrůznějších sportů a oddechových činností pro širokou veřejnost bez rizika úrazu. V neposlední řadě se tím napravila pověst
města po estetické stránce, kdy vyrabované objekty hyzdily jinak krásné okolí místního autokempu a přírodního koupaliště.
Gabriela Roháčová, DiS., pověřená vedením odboru

Rada města
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16 (občané
České republiky s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické
osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17 (cizí stání
občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají právo na
neupravený text usnesení, který je k dispozici na sekretariátu
vedení města, Halaškovo náměstí 2, Budišov nad Budišovkou.
dne 29. července 2013
(Přítomni 4 členové rady města,
omluveno: Mgr. Naděžda Vondroušová)
 schvaluje přidělení bytu č. 8, II. kategorie, o velikosti 1+1,
Generála Svobody 662 v Budišově nad Budišovkou, paní
B. H. s nájemní smlouvou uzavřenou od 1. 8. 2013 na dobu
určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku,
dne 12. srpna 2013
(Přítomni 4 členové rady města,
omluveno: Mgr. Naděžda Vondroušová)
 schvaluje 22. rozpočtové opatření vlastních příjmů a výdajů rozpočtu města pro rok 2013, a to přesun
o z neinvestičních výdajů skupiny
 3745 5171 – Veřejná zeleň
-150 000,- Kč
 2212 5171 – Místní komunikace -150 000,- Kč
 3722 5169 – Sběr a svoz komunálního odpadu
220 000,- Kč
o na neinvestiční výdaje skupiny 1031 5331 – SLTS
+520 000,- Kč
o z neinv. výdajů skupiny 3322 5492 – Kulturní památky
-103 000,- Kč
o na neinv. výdaje skupiny 3631 5171 – Veřejné
osvětlení
+103 000,- Kč
 neschvaluje pronájem pozemků v majetku města v k. ú.
Podlesí nad Odrou:
ppč. 346/1 ostatní plocha o výměře 2 776 m2,
ppč. 346/3 ostatní plocha o výměře 3 791 m2,
ppč. 346/6 ostatní plocha – komunikace o výměře 682 m2,
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ppč. 346/4 TTP o výměře 1 786 m2,
ppč. 346/5 TTP o výměře 3 263 m2,
ppč. 388/2 ostatní plocha o výměře 146 m2,
ppč. 2759 ostatní plocha o výměře 8 692 m2,
ppč. 347/1 TTP o výměře 1 123 m2,
ppč. 2757 vodní plocha – koryto vodního toku umělé o výměře 1 188 m2,
ppč. 2297 ostatní plocha o výměře 840 m2,
ppč. 348/11 ostatní plocha – komunikace o výměře 30 m2,
ppč. 2186/3 ostatní plocha – komunikace o výměře 179 m2,
ppč. 2266 ostatní plocha – komunikace část o výměře cca
1 500 m2,
ppč. 2763 ostatní plocha – část o výměře cca 2 900 m2,
a doporučuje zastupitelstvu města odprodej výše uvedených pozemků se stanovením nejnižší možné ceny 5,- Kč/
m2 s tím, že v případě více zájemců bude cena řešena obálkovou metodou, přičemž otevírání obálek provede rada
města a doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej
těchto nemovitostí zájemci s nejvyšší nabídkou,
schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 2, na náměstí Republiky 661 v Budišově nad Budišovkou, jedná se o byt II. kategorie, nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 10. 2013 na dobu určitou
3 měsíce, dle Občanského zákoníku,
schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 2, Generála Svobody 662 v Budišově nad Budišovkou, jedná se o byt II. kategorie, nájemní
smlouva bude uzavřena od 1. 10. 2013 na dobu určitou 3
měsíce, dle Občanského zákoníku,
schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 2a, na náměstí Republiky 158
v Budišově nad Budišovkou, jedná se o byt I. kategorie, nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 10. 2013 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku,
schvaluje výkon rozhodnutí – vyklizení bytu žalované V. S.
bytem Partyzánská 278, Budišov nad Budišovkou,
schvaluje čerpání rezervního fondu organizace Středisku
volného času, p. o., Budišov nad Budišovkou za účelem
přestavby a vybavení vinárny – klubu,
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 schvaluje Správě lesů a technické služby města, příspěvkové organizaci uzavření kupní smlouvy na prodej mechanizačních prostředků (malotraktor Vega, vyvážecí souprava Entracon Delaware a štípací procesor Hakki Pilke)
s obchodní společností Lesy Budišov nad Budišovkou
s. r. o. v celkové výši 3 000,- Kč,
 schvaluje bezúplatný převod trvale nepotřebného movitého
majetku příspěvkové organizace - Správa lesů a technické
služby města Budišov nad Budišovkou zřizovateli – tj. Městu Budišov nad Budišovkou dle materiálu,
 doporučuje zastupitelstvu města stanovit minimální kupní
cenu při prodeji nemovitostí v k. ú. Podlesí nad Odrou z majetku města ve výši 5,- Kč/m2
ppč. 2494 TTP o výměře 36 031 m2,
ppč. 2499 TTP o výměře 2 614 m2,
ppč. 2504 TTP o výměře 19 283 m2,
ppč. 2691 ost. plocha o výměře 4 244 m2,
ppč. 2502 TTP o výměře 22 617 m2,
ppč. 2763 ost. plocha část o výměře 3 949 m2,
ppč. 1006/4 TTP o výměře 744 m2,
 v případě více zájemců o koupi doporučuje zastupitelstvu
města stanovit výši ceny obálkovou metodou s tím, že otevírání obálek provede rada města a doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej výše uvedených nemovitosti
zájemci s nejvyšší nabídkou,
 doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o financování v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 č. ERS-CZ/2013/03873 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy,
 doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 7 ke
Smlouvě o smlouvě budoucí mezi Městem Budišov nad Budišovkou a firmou Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s. dle materiálu,
 schvaluje dodatek č. l k Nájemní smlouvě č. 1/2010 mezi
Městem Budišov nad Budišovkou a Správou lesů a technické služby města Budišov nad Budišovkou, příspěvková
organizace dle materiálu,
 nedoporučuje zastupitelstvu města podat správní žalobu na
rozhodnutí o odvolání čj. 16176/2013-MZE-14132, které se
týká vrácení dotace ve výši 395 066,40 Kč na podporu zalesňování zemědělské půdy v roce 2006,
dne 26. srpna 2013
(Přítomni 4 členové rady města, omluveno: Eva Holoušková,
další přítomní: MěÚ - I. Sventková, M. Zatloukalová)
 schvaluje výsledek hospodaření města za I. pololetí 2013
 schvaluje pronájem pozemků v majetku města v k. ú. Budišov nad Budišovkou:
ppč. 3566/21 ostatní plocha – část o výměře cca 100 m2 paní
J. M. za nájemné ve výši 100,- Kč/rok,
ppč. 3566/2 ostatní plocha – část o výměře cca 100 m2 L. H.
za nájemné ve výši 100,- Kč/rok,
 schvaluje zveřejnění záměru města na pronájem pozemků
v majetku města v k. ú. Budišov nad Budišovkou:
ppč. 755/10 orná půda o výměře 1 038 m2,
 schvaluje zveřejnění záměru města na odprodej pozemku
v majetku města v k. ú. Budišov nad Budišovkou:
ppč. 3403 zahrada o výměře cca 6 140 m2,
 doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemků v k. ú. Budišov nad Budišovkou:
ppč. st. 821 zast. plocha o výměře 25 m2 panu F. S. za kupní
cenu 82,- Kč á 1 m2,
 doporučuje zastupitelstvu města schválit plán společných




















zařízení Komplexních pozemkových úprav k. ú. Budišov
nad Budišovkou,
doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene pro oprávněného ČEZ Distribuce,
a. s. spočívající v zajištění práv oprávněného související se
stavbou zařízení distribuční elektrizační soustavy, Budišov
n. B., Guntramovice - nadzemního kabelového vedení vysokého napětí. Věcným břemenem bude zatížen pozemek ppč.
1294 ostatní plocha, k. ú. Guntramovice. Věcné břemeno se
zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 1 000,- Kč,
schvaluje odvod finančních prostředků z investičního fondu SLTS p. o. Budišov nad Budišovkou zřizovateli Městu
Budišov nad Budišovkou ve výši 2 500 000,- Kč, z toho
1 000 000,- Kč do 31. 8. 2013, 750 000,- Kč do 30. 9. 2013
a 750 000,- Kč do 30. 11. 2013,
doporučuje zastupitelstvu města schválit výpověď o poskytnutí služeb při nakládání s odpady Technickým službám
města Vítkov,
schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou, na pronájem bytu č. 14 na ulici Pivovarská 317 (Dům
s pečovatelskou službou) v Budišově nad Budišovkou, nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 10. 2013 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku,
doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu termínu
čerpání a vyúčtování dotace na opravu domu č. p. 231 na
ulici Partyzánská, 747 87 Budišov nad Budišovkou, a to:
o termín čerpání dotace se stanoví nejpozději do
31. 12. 2013
o termín vyúčtování dotace se stanoví nejpozději do
28. 2. 2014
schvaluje rozpočtové opatření č. 23 vlastních příjmů a výdajů rozpočtu města pro rok 2013 ve výdajové části rozpočtu, a to přesun:
o z neinvestičních výdajů skupiny 6409 5901 – Rezervy neinv. výdajů
-40 000,- Kč
o na neinvestiční výdaje skupiny 3392 5141 – KD
úroky z úvěru
+40 000,- Kč
schvaluje Pojistnou smlouvu na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu s pojišťovnou Gererali a.s. ve výši ročního pojistného 111 093,- Kč a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy,
schvaluje rozpočtové opatření č. 24 vlastních příjmů a výdajů rozpočtu města pro rok 2013 ve výdajové části rozpočtu, a to přesun:
o z kapit. výdajů skupiny 2169 6121 – Stavebnictví
-244 360,- Kč
o na neinv. výdaje skupiny 3111 5331 – MŠ
+244 360,- Kč
o z neinv. výdajů skupiny 6409 5901 – Rezervy neinv. výdajů
-200.000,- Kč
o na kapit. výdaje skupiny 2169 6121 – Stavebnictví
+200 000,- Kč
schvaluje demolici amfiteátru v lesoparku a schvaluje jako
zhotovitele akce – demolice amfiteátru v lesoparku v Budišově nad Budišovkou Budišovkou firmu AQUALIA Infrastrukturas inženýring s. r. o., která byla vyhodnocena jako
předkladatel nejvýhodnější nabídky,
na základě § 66 odst. 3 obchodního zákoníku schvaluje jako statutární orgán fy Lesy Budišov nad Budišovkou
s. r. o. poskytování příspěvku na penzijní připojištění ve výši
300,- Kč měsíčně každému zaměstnanci fy Lesy Budišov
nad Budišovkou s. r. o., který má toto pojištění sjednáno.
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Zastupitelstvo města
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17 (cizí
stání občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu,
stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají
právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici na sekretariátu vedení města, Halaškovo náměstí 2, Budišov nad
Budišovkou.
dne 4. září 2013
(přítomno: 13 členů,
omluveni: I. Hasala, Ing.
g F. Vrchovecký,
ý Mgr.
g N. Jaššová, J. Jakel
další přítomní: MěÚ - I. Sventková, G. Roháčová, DiS., Lesy
BnB - Ing. M. Dušek)
 rušíí své usnesení č. 14 dne 19. 6. 2013 - znění Dodatku
č. 7 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. I-5543/204/2002
s firmou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava
a.s. a schvaluje nové znění Dodatku č. 7 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. I-5543/204/2002 s firmou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
 schvaluje přijetí neinvestiční účelové dotace určené na
úhradu výdajů jednotky SDH města Budišov nad Budišovkou v roce 2013 od Moravskoslezského kraje v celkové výši
50 000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje,
 neschvaluje podání správní žaloby na rozhodnutí o odvolání č.
j. 16176/2013-MZE-14132 na rozhodnutí ZSIF o vrácení dotace na podporu zalesňování zemědělské půdy v r. 2006, kdy
důvodem nepřiznané dotace je skutečnost, že deklarovaná plocha zalesňování byla větší než plocha skutečná, a to o 41,8%,
 schvaluje odprodej nemovitostí z majetku města následně:
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
ppč. st. 417 zbořeniště o výměře 115 m2 slečně S. J. a panu
L. S. – každému k 1/2, za kupní cenu ve výši 42,- Kč á 1 m2,
ppč. st. 1095 zast. pl. o výměře 5 m2, ppč. st. 91 o výměře
189 m2, ppč. st. 32/1 zast. pl. část o výměře cca 320 m2
Okresnímu stavebnímu bytovému družstvu Opava za kupní
cenu ve výši 124,- Kč á 1 m2,
ppč. st. 821 zast. plocha o výměře 25 m2 panu F. S. za kupní
cenu 82,- Kč á 1 m2,
o Katastrální území Guntramovice:
ppč. 85 ostatní plocha o výměře 800 m2 panu J. D. za kupní
cenu ve výši 10,- Kč á 1 m2,
ppč. 539 ostatní plocha část o výměře cca 150 m2 paní M. S.
za kupní cenu ve výši 10,- Kč á 1 m2,
o Katastrální území Staré Oldřůvky:
ppč. 2218/8 ost. plocha o výměře 537 m2,
ppč. st. 207/2 zast. plocha o výměře 102 m2,
ppč. 354/1 ost. plocha o výměře 103 m2,
ppč. 354/13 ost. plocha o výměře 24 m2,
ppč. 404/31 ost. plocha o výměře 148 m2,
ppč. 2295 ost. plocha o výměře 19 m2,
ppč. 2224 ost. komunikace o výměře 67 m2,
ppč. 404/37 ost. komunikace o výměře 20 m2,
ppč. 351 ost. komunikace o výměře 305 m2 Obchodně zemědělské společnosti ZEMPOL spol. s r. o. za kupní cenu
ve výši 22 770,- Kč,
ppč. 2218/8 ost. plocha o výměře 537 m2 panu A. F. a paní
J. N. (každému k ½) za kupní cenu ve výši 10,- Kč á 1 m2,
 neschvaluje odprodej nemovitostí ve vlastnictví města
v k. ú. Guntramovice:
ppč. 162 TTP o výměře 629 m2,
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ppč. 101 ostatní plocha o výměře 110 m2,
 schvaluje formu prodeje pozemků z majetku Města dle materiálu – obálkovou metodou s tím, kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku, schvaluje
stanovení nejnižšího podání při prodeji pozemků z majetku
města dle materiálu, a to ve výši 5,- Kč á 1 m2 a schvaluje
pověření rady města otevíráním obálek s nabídkami kupní
ceny při prodeji pozemků z majetku města. Předmětem prodeje jsou tyto pozemky v k. ú. Podlesí nad Odrou:
ppč. 2494 TTP o výměře 36 031 m2,
ppč. 2499 TTP o výměře 2 614 m2,
ppč. 2504 TTP o výměře 19 283 m2,
ppč. 2691 ost. plocha o výměře 4 244 m2,
ppč. 2763 ost. plocha o výměře 3 949 m2,
ppč. 1006/4 TTP o výměře 744 m2,
ppč. 2502 TTP o výměře 22 617 m2,
ppč. 346/1 ostatní plocha o výměře 2 776 m2,
ppč. 346/3 ostatní plocha o výměře 3 791 m2,
ppč. 346/6 ostatní plocha – komunikace o výměře 682 m2,
ppč. 346/4 TTP o výměře 1 786 m2,
ppč. 346/5 TTP o výměře 3 263 m2,
ppč. 388/2 ostatní plocha o výměře 146 m2,
ppč. 2759 ostatní plocha o výměře 8 692 m2,
ppč. 347/1 TTP o výměře 1 123 m2,
ppč. 2757 vodní plocha – koryto vodního toku umělé o výměře 1 188 m2,
ppč. 2297 ostatní plocha o výměře 840 m2,
ppč. 348/11 ostatní plocha – komunikace o výměře 30 m2,
ppč. 2186/3 ostatní plocha – komunikace o výměře 179 m2,
ppč. 2266 ostatní plocha – komunikace část o výměře cca
1 500 m2,
 schvaluje
j Smlouvu o zřízení věcného břemene ppro oprávp
něného ČEZ Distribuce, a. s. spočívající v zajištění práv
oprávněného související se stavbou zařízení distribuční
elektrizační soustavy, Budišov n. B., Guntramovice - nadzemního kabelového vedení vysokého napětí. Věcným
břemenem bude zatížen pozemek ppč. 1294 ostatní plocha,
k. ú. Guntramovice. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši
ý 1 000,- Kč a ppodpisem
p
Smlouvy
y
o zřízení věcného břemene pro oprávněného ČEZ Distribuce, a. s. pověřuje starostu města,
 schvaluje v souladu s § 9 odst. 11 zákona 139/2002 Sb.,
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů
k ppůdě a jjinému zemědělskému majetku,
j
ve znění ppozdějj
ších předpisů plán společných zařízení KoPÚ v k. ú. Budišov nad Budišovkou,
 schvaluje změnu termínu čerpání a vyúčtování dotace na
opravu domu č. p. 231, na ulici Partyzánská, 747 87 Budišov nad Budišovkou následně:
 termín čerpání dotace se stanoví nejpozději
do 31. 12. 2013
 termín vyúčtování dotace se stanoví nejpozději
j do 28. 2. 2014
 schvaluje přijetí dotace z OPŽP na akci „Stavební úpravy mateřské školy – Budišov nad Budišovkou“
č. CZ.1.02./3.2.00/12.13666 ve výši 1 495 429,20 Kč,
schvaluje
j Smlouvu č. 12113333 o poskytnutí dotace
z OPŽP a p
pověřuje
j starostu města ppodpisem Smlouvy
č. 12113333 o poskytnutí dotace z OPŽP,
 schvaluje Smlouvu o financování projektu „Tak šel čas –
s biegem
g czasu“ v rámci Operačního
p
pprogramu
g
ppřeshraniční
spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013
č. ERS-CZ/2013/03873 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
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„Nejsem tak bohatý, abych kupoval levné věci“
Často v těchto dnech vidím, jak si občané Budišova nad
Budišovkou, při své přípravě na zimní období, do svých sklepů
a uhelen skládají černouhelné kaly. A protože si z doby, kdy jsem
jako malý kluk musel doma pomáhat při topení, vzpomínám
na problémy, které topení tímto asi nejlevnějším druhem paliva
domácnostem přináší, zkusím laicky propočítat ekonomické
výhody tohoto druhu paliva v porovnání s hnědým uhlím.
Černouhelné kaly jsou často spalovány v těch nejlevnějších
ocelových kotlech. Jsou to kotle s ruční dodávkou paliva
a s „prohořívacím“ způsobem spalování. Spaliny procházejí
celou vrstvou paliva, které pak postupně v násypce prohořívá
celé. Výkon takového kotle se dá regulovat prakticky pouze
výškou (množstvím) paliva v násypce a regulací přístupu vzduchu. Ale vzhledem k následně velkému množství žhavého paliva
v násypce je možnost regulace značně omezena, což má za následek přetápění domácností ve večerních hodinách, a v důsledku
toho pak časté přiškrcování přístupu vzduchu do kotle k omezení
hoření, a tím pak nedokonalému a neefektivnímu spalování, který
se projevuje tmavým kouřem, navíc s únikem velkého množství
oxidu uhelnatého. V takovýchto případech, a to především kolem
deváté hodiny večerní, se městem, aniž bychom necítili kouř z takto vytápěných domácností, nedá projít. Navíc inverzní charakter
podzimního počasí pak často zabraňuje promíchávání spodních
a vyšších pater vzduchu, a tak se ve městě dýchat vůbec nedá.
Tyto kotle splňují pouze 1. - 2. ekologickou třídu, kdy účinnost
spalování těchto kotlů je maximálně 60%, podíl CO ve spalinách
se pohybuje mezi 1000-2500mg/m3 a podíl prachových částic
mezi 150-180 mg/m3.
Na druhou stranu dnes nabízená dotace z Moravskoslezského
kraje ve výši 60.000,- Kč a k tomu částka 10.000,- Kč, kterou jako
jeden z mála městských úřadů Budišov nad Budišovkou svým
občanům poskytuje, umožňuje pokrýt téměř 90% investičních
nákladů na nový kotel firmy Benekov Horní Benešov, který jako
jediný na trhu splňuje, u nás nejpřísnější, 5. ekologickou třídu:
700 mg/m3 CO, 60 mg/m3 prachových částic s účinností kotle až
90%. A teď trochu „mých oblíbených“ výpočtů.
Cena 100q černouhelných kalů, což je průměrná spotřeba rodin-

ného domku za rok, je při ceně 250 Kč/q asi 25.000,- Kč. Při 60%
účinnosti kotle a jeho výhřevnosti 16,71 MJ/kg je ve starém kotli
z tohoto paliva možné vyprodukovat maximálně 100.260 MJ tepla. A kolik hnědého uhlí musím koupit k vyprodukování stejného
množství tepla? Výhřevnost hnědého uhlí je o něco málo vyšší
než černouhelných kalů: 17,18 MJ/kg, tj. potřeba 5835 kg, kterou
je nutné přepočítat na 90% účinnost kotle, tedy 64q, při průměrné
ceně 344,- Kč/q činí celkem 22.000, -Kč, a to je úspora 3000,- Kč na
rozdíl od černouhelných kalů za rok. Investice do nového kotle (při
vlastním podílu asi 15.000,-Kč) je tak tím pádem z ekonomického
hlediska za 5 let vrácena, a to neberu do úvahy čas majitele domu při
samotné obsluze kotle, komfort topení, ekologický přínos takového
spalování, množství vyprodukovaného odpadu apod.
Ještě stále je možné o dotaci z Moravskoslezského kraje zažádat.
Jedná se už ale samozřejmě o investici a montáž v roce 2014.
Vaše staré kotle dřív nebo později doslouží, ale možná už pak
nebude příležitost získat na ten nový ekologický až 90% dotaci.
I když při současné vysoké nezaměstnanosti v našem městě chápu špatnou ekonomickou situaci některých rodin, je toto investice, která se Vám velice brzy vrátí a určitě vyplatí.
Ještě bych rád zmínil informace k uzavření výkupu železa
a barevných kovů. Do jednání sněmovny byl připraven zákon
o zrušení výkupu železného odpadu od soukromých osob,
podobně jako je tomu na Slovensku. Všechna tato opatření mají
zabránit především kradení železa a s tím spojené komplikace
a zvýšené náklady pro obce i firmy. Město převzalo sběrnu od
firmy Ritchný asi před 2 lety, důvodem bylo především zabránění
obchodování s kradeným železem a barevnými kovy. Opakovaně
však během těchto dvou let došlo k vykradení sběrny a ničení
zabezpečení, osvětlení i kamerového systému. Proto se vedení
města rozhodlo dále občanům tuto službu neposkytovat. Dvakrát
ročně bude organizovat Sbor dobrovolných hasičů tzv. „železné
soboty“ a občané, kteří se potřebují železného odpadu zbavit,
mají možnost takto činnost SDH podpořit. Výtěžek sběru bude
celý použit na vybavení jednotky.
Omlouváme se tímto všem slušným občanům a věřím, že toto
opatření pochopí.
Ing. Kyncl Rostislav, starosta města

Svoz nebezpečného odpadu
Dne 9. listopadu 2013 proběhne mobilní svoz nebezpečného odpadu dle níže uvedeného harmonogramu.
Guntramovice

Budišov nad
Budišovkou

Místo
Horní Guntramovice –
autobusová zastávka
Dolní Guntramovice –
autobusová zastávka
Autobusová zastávka
u rybníka
(Berounská ulice)
Berounská (Autoservis
pp. Horník))
Sídliště (715)
Dukelská (pálenice)
Dukelská
((hasičská zbrojnice)
j
)

Čas

Místo
Dukelská
((hospůdka
p
pp. Wícha))
ČSA (681,682)
Sokolovna
Partyzánská (MěÚ)
Ulice Generála
Svobodyy ((ČOV))
Parkoviště Generála
Svobodyy

08:30 – 08:40
08:45 – 08:55
09:00 – 09:10
09:15 – 9:25
09:30 – 09:40
09:45 – 9:55
10:00 – 10:10

Staré
Oldřůvky
Podlesí

Čas
10:15 - 10:25
10:30 – 10:40
10:45 – 10:50
10:55 – 11:05
11:10 – 11:20
11:25 – 11:35

U Zempolu

11:45 – 11:55

Točna autobusu
U hospody

12:00 – 12:10
12:25 – 12:40

Občané města mohou bezplatně odevzdat následující druhy nebezpečných
p ý odpadů
p :

syntetické barvy, laky, ředidla
postřiky, mořidla

vyjeté motorové a převodové oleje


staré nátěrové hmoty
 odpadní dehtová lepenka

odpadní kyseliny, louhy, olejové filtry


akumulátory s elektrolytem
 baterie, autobaterie
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Odpady - informace
Nádoba na plast, papír a bioodpad
Občané, kteří mají zájem o nádoby na papír o objemu 120 l
a bioodpad o objemu 140 l, si mohou tyto nádoby vyzvednout
v areálu Technických služeb – „Na Zámečku“. Nádoby budou
vydávány pouze po předložení smlouvy o výpůjčce, kterou lze
uzavřít na Městském úřadě, Partyzánská ul. 229, odbor BHSŽPVÚP – u Marie Stránské, DiS. Dále si občané mohou rezervovat nádoby na plast, které se budou příští rok opět vydávat.

Systém čárového kódu
Do konce září se do systému čárového kódu zaregistrovalo 539
účastníků. Z toho 23 účastníků je již plně osvobozeno od placení poplatků a 21 účastníků se blíží ke hranici 500 Kč. Během
této doby se sesbíralo 5 417 pytlů s plasty a 1 615 pytlů s papírem. Oproti loňsku se již vytřídilo skoro o 13 tun více papíru
a o 6 tun více plastu.

O našem snažení se opět psalo v Opavském a Hlučinském
deníku. Celý článek si můžete přečíst na http://opavsky.denik.cz/zpravy_region/trideny-odpad-budisov-nad-budisovkou11092013.html

Osvěta v separaci odpadů
Během dvou měsíců se podařilo pověřeným brigádníkům
obejít 329 rodin, z toho bylo 261 velmi spokojeno s nynějším systémem, 22 mělo výhrady, 35 dotázaných si změn nevšimlo a 11 bylo nespokojeno. S vyplněnými dotazníku dále
pracujeme a budeme se snažit vypilovat všechny výtky. Najatí
studenti budou obcházet Vaše domácnosti až do konce roku.
Chtěla bych poděkovat za ochotu a vstřícnost všem osloveným
občanům.
Marie Stránská, Dis.,
Odbor BH, služeb, ŽP, výstavby a ÚP

Senior slevenka
Senior slevenka je karta, která zahrnuje poskytovatele slev ze
všech oblastí. Zakoupením slevové karty získá její uživatel
dlouhodobé slevy a výhody z oblasti zdravotnictví, lázeňství,
lékárenských služeb, kultury, cestování, ubytování, stravování,
sportu a volného času. Jde přitom o slevy od firem a organizací
nejen z jeho města a okolí, ale z celého kraje.
Senior slevenka je projekt, který s trochou nadsázky snese
označení Senioři sobě. Nositelem je Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, která výsledný produkt, slevovou kartu,
nabízí všem obyvatelům České republiky starším 55 let, a mohou ji využívat rovněž lidé těžce zdravotně postižení (ZTP/P)
a to bez věkového omezení. Je zapotřebí vyplnit registrační
formulář, který je k dispozici na webových stránkách http://
p
www.seniorslevenka.cz/images/reg.doc
g
g
a v kontaktních místech. Senior slevenku je možné vyřídit i na Městském úřadě
ve Vítkově, odboru sociálních věcí, náměstí Jana Zajíce č. 4,
vždy ve dnech pondělí a středa od 8:00 – 11:30 a 12:00 -17:00
hodin.
Cena Senior slevenky:
- vydané v kontaktních místech činí 100,- Kč
- vyžádané k doručení poštou činí 110,- Kč
- pro držitele průkazu ZTP/P činí 30,- Kč
- vyžádané držitelem průkazu ZTP/P k doručení poštou
činí 40,- Kč
Senior slevenka představuje komplexní systém slev a výhod

ze všech oblastí života dříve narozených. Senior slevenka je
projekt zajímavý nejen pro držitele karty, ale také pro poskytovatele slev. Starším lidem přináší karta vítané úspory pro
rodinný rozpočet. Pro poskytovatele slev může být zase seniorská klientela tím správným impulsem pro oživení poptávky
po službách a produktech. I z těchto důvodů je Senior slevenka
projektem s celostátními ambicemi a zaměřením. Tuto slevenku mohou občané využívat např. v Priessnitzových lázních Jeseník, Lázních Darkov a v beskydských hotelech.
Slevová karta je nepřenosná. Aby se předešlo možnému zneužití výhod, mají poskytovatelé slev právo požádat držitele Senior slevenky také o předložení občanského průkazu.
Domovům a klubům seniorů je nabízen prodej Senior slevenky
přímo v jejich sídlech. Podmínkou je závazný zájem alespoň
15 klientů. Platnost Senior slevenky trvá do 31. 12. 2014. Veškeré dostupné informace jsou na stránkách http://www.seniorp
slevenka.cz// . Potencionální budoucí poskytovatelé slev mohou kontaktovat Mgr. Ivana Sekaninu: sekaninaivan@seznam.
@
cz, který sdělí podrobně informace o tom, jak se do projektu
zapojit.
Jana Skalková, referent sociálních věcí

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

Omluva redakce
V minulém čísle jsme v rubrice Kdysi a dnes… místo budovy nádraží z roku 1908 omylem otiskli fotografii bývalé Zimní školy
(dnešní Chráněné bydlení). Pozorným čtenářům děkujeme za upozornění a za chybu se omlouváme. Vaše Redakční rada

8

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

Volby
OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Parlamentu České republiky § 14, písmena c),
zákona č. 247/1995 Sb., zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Volby do Parlamentu ČR se uskuteční
 v pátek dne 25. října 2013 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
 v sobotu 26. října 2013 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
Místa konání voleb:
Volební okrsek č. 1
volební místnost Budišov nad Budišovkou, Dukelská čp. 454 – hasičská zbrojnice pro voliče,
kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Budišov nad Budišovkou, ulice
9. KVĚTNA, BEROUNSKÁ č. p. 13, 22, 23, 24, 25, 34, 26, 209, 224, 373 374, 392, 393, 394, 401, 404, 405, 407, 408, 409, 422,
471, 473, 474, 494, 495, 504, 536, 537, 702, 704,
BEZRUČOVA, BOŽENY NĚMCOVÉ, DUKELSKÁ, DVORECKÁ, GENERÁLA SVOBODY č. p. 525, HALAŠKOVO NÁMĚSTÍ č. p. 28, 32, 33, 35, HŘBITOVNÍ, JIRÁSKOVA, LIDICKÁ, MÍROVÁ, MÍROVÝCH LETNIC, NA SÍDLIŠTI, PALACKÉHO, ROOSWELTOVA, U HLINIŠTĚ,
Volební okrsek č. 2
volební místnost Budišov nad Budišovkou, Horská čp. 183 – kulturní dům pro voliče,
kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Budišov nad Budišovkou, ulice
BEDŘICHA SMETANY, BEROUNSKÁ č. p. 198, 199, 321, 353, 399, 440, 458, 665, 666, 667, 680, 716, ČESKOSLOVENSKÉ
ARMÁDY, DVOŘÁKOVA, GENERÁLA SVOBODY č. p. 95, 98, 101, 102, 104, 106, 107, 110, 662, HALAŠKOVO NÁMĚSTÍ č. p. 1, 166, 176, HAVLÍČKOVA, HORSKÁ, KOMENSKÉHO, KŘIVÁ, MLÝNSKÁ, MLÝNSKÁ STROUHA, NA ÚBOČÍ,
NÁBŘEŽÍ, NÁMĚSTÍ REPUBLIKY, PARTYZÁNSKÁ, PIVOVARSKÁ,
Volební okrsek č. 3
volební místnost: Guntramovice č. p. 90 – budova bývalé školy pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: GUNTRAMOVICE
Volební okrsek č. 4
volební místnost: Podlesíí č. p. 146 – budova bývalého kulturního domu pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PODLESÍ
Volební okrsek č. 5
volební místnost: Staré Oldřůvky č. p. 71 – kulturní dům pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: STARÉ OLDŘŮVKY
 Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky.
 Voliči budou dodány nejpozději tři dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
 Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.

ZPRÁVY MĚSTSKÉ POLICIE
 5. 8. 2013 v 17:00 hod. - přijato oznámení o úmyslném poškození osobního vozidla Škoda Fabia,
 5. 8. 2013 v 17:30 hod. - řešení oznámení o poškozeném vozidle na ul. Boženy Němcové. Šetřením události bylo zjištěno,
že k poškození osobního vozidla došlo v průběhu dne. Hlídce
se posléze podařilo zjistit viníka dopravní nehody a vyrozumět poškozeného.
 6. 8. 2013 v 16:30 hod. - spor mezi příbuznými na ul. Partyzánská. Podnapilý muž napadá
ostatní členy společné domácnosti.
Výjezd na místo, řešeno domluvou.
 7. 8. 2013 v 17:00 - 18.00 hod. - řešení sporu mezi dvěma muži – nevrácení dlužné částky. Spolupráce
s hlídkou PČR OO Vítkov.
 9. 8. 2013 v 21:00 hod. - řešení incidentu v domě Na sídlišti v Budišově.
Spor otce se synem, kteří žijí ve společné domácnosti.

 12. 8. 2013 v 17:00 hod. - na služebnu se dostavila žena se
žádostí o poskytnutí informace – kontrola kamerových záznamů z prostor náměstí Republiky. Oznamovatelka uvedla, že došlo k poškození skleněné výplně vchodových dveří
domu, ve kterém bydlí. Kontrolou kamerových záznamů se
bohužel pachatele nepodařilo dohledat.
 18. 8. 2013 ve 20:15 – 04:00 hod. - zákrok proti agresivním
osobám – výtržnost a později fyzický útok na zasahující
hlídku Městské policie. Zajištění místa služebního zákroku,
provedení dalších nezbytných úkonů.
 30. 8. 2013 v 18:30 hod. - řešení oznámení občana o údajném týrání psa v rodinném domě. Jednání s majitelem psa.
 3. 9. 2013 v 11:00 hod. - řešeno opakované popíjení alkoholických nápojů na místě, kde je to vyhláškou města zakázáno. Jelikož se předešlá řešení přestupku domluvou minula
účinkem, byla na místě osobě uložena bloková pokuta.
 3. 9. 2013 v 11:30 hod. - oznámeno odcizení pohonných hmot
ze zaparkovaného osobního vozidla na sídlišti v Budišově.
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Majitel vozidla zjistil poškození nádrže vozidla až poté, co si
na čerpací stanici doplnil benzín a tento mu z proražené nádrže vytekl na komunikace. Přivolání HZS k odstranění ropných
produktů, předání události hlídce PČR k dalšímu šetření.
 10. 9. 2013 v 19:30 hod. - přijetí oznámení o úmyslně proražených pneumatikách na zaparkovaném osobním vozidle

Škoda Fabia – ul. Partyzánské. Motivem činu byla patrně
pomsta. Předáno PČR.
 13. 9. 2013 v 21:30 hod. - nalezena silně podnapilá osobě
ležící na komunikaci. Muž byl navíc zraněn na hlavě. Poskytnutí První pomoci, přivolání RZS.
Baroň Milan, vedoucí strážník MP

ŠKOLSTVÍ

Co nového ve škole
Letošní zahájení školního roku bylo takové netradiční a trošku
napínavé, ba skoro detektivní. Od 1. poloviny srpna se v budově na Halaškově náměstí začalo s velkou generální opravou –
měnila se okna, na škole se objevilo lešení, později se budova
zahalila pod ochranné plachty a začaly práce na nové fasádě.
Zároveň s tím se začaly objevovat první dohady. Stihnou se
všechny práce tak, aby vyučování mohlo 2. září začít? Nebo se
začátek školního roku posouvá? Děti se těšily na prodloužené
prázdniny, ale nakonec se těšily marně. Zásluhou pilné práce
všech zaměstnanců školy se všechno stihlo uklidit a připravit.

A tak jsme slavnostně přece jen 2. září zahájili. Uvnitř budovy
je už všechno v pořádku, okna a parapety září novotou. Na budově fasády se sice stále ještě zřejmě celý podzim bude pracovat, ale provozu školy to nevadí a my se už na výsledek všichni
moc těšíme. Konečně bude naše škola hezká i zvenku.
Další velká změna proběhla také v budově na náměstí Republiky. Po mnoha a mnoha letech tady totiž letos přivítali i naše
prvňáčky a druháčky, kteří byli celé roky umístěni v budově
školní družiny na Berounské ulici. Takže teď tahle budova patří těm nejmenším dětem z 1. - 3. třídy a ty ostatní od 4. do
9. třídy navštěvují školu na Halaškově náměstí.
Ale ani tato změna není ještě poslední. Čeká nás přestěhování
školní dílny z Berounské ulice do budovy na Halaškově náměstí a po dokončení prací na budově bývalého DDM – dnešního Domečku - se ještě školní družina přestěhuje do této budovy. Bude zde ovšem probíhat jen odpolední provoz, ten ranní zůstane zachován v budově na náměstí Republiky, aby děti
nemusely zbytečně přecházet. Všechny tyto změny si vyžádal
špatný stav budovy Školní družiny. Hodně práce bude také na
pozemku s chatkou pod školou, který město odkoupilo od původních majitelů, a bude sloužit k výuce pěstitelských prací.
No a co říci všem na závěr? Milé děti, ať se vám ve škole líbí,
ať v ní najdete všemožné zdroje vědomostí a dobrých nápadů,
taky kamarády a zábavu, prostě ať do ní chodíte rády.
Hana Hladišová, zástupkyně ředitele ZŠ

Zapojení do projektu
V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu s názvem Podpora přírodovědného a technického vzdělávání
v Moravskoslezském kraji.
Smyslem projektu je přiblížit žákům základních škol co nejvíce různé technické obory a zvýšit tím zájem o jejich studium.
Projekt bude realizován v době od 20. 8. 2013 do 30. 6. 2015,
je tedy dvouletý. Jeho aktivity zajišťuje Střední škola technická
v Opavě.

Hlavní aktivitou pro naše žáky jsou dvě 5denní soustředění, na
kterých budou formou přednášek, praktických činností a exkurzí v technických firmách seznamováni se strojírenskými profesemi. Veškeré akce spjaté s projektem jsou pro ně zdarma. Každý rok se do projektu zapojí 15 vybraných dětí, celkem tedy 30.
Věříme, že pro naše žáky je zapojení do projektu velmi užitečné
a přinese své ovoce v podobě správně vybraných technických
profesí.
Jan Vondrouš, ředitel ŽS

Rekonstrukce v mateřské škole
Jak jsem již jednou napsala, snažíme se v naší mateřské škole, aby její tvář byla vlídná, přátelská, citlivá a pestrobarevná
nejen ve výchově a vzdělání dětí, ale také ve svém vzhledu.
Letošní letní prázdniny prošla budova naší školky opravdu
velkou proměnou vzhledu nejen interiéru, ale především exteriéru. Myslím si, že si děti tuto proměnu zasloužily.
Kdo se na této proměně podílel a komu velmi děkujeme?
 Zřizovateli a vedení města za finanční podporu a realizaci
rekonstrukce MŠ - Dotační program OPŽP.
 Paní Gábině Roháčové za kvalitní vypracování dotačního
programu a jeho úspěšné schválení.
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 Firmě VHH Thermont s. r. o. a panu Ing. Pavlu Bartošovi za
celkovou kompletní rekonstrukci naší budovy.
 Firmě PKS Brno za výměnu oken.
 Panu Ing. Luďkovi Chlachulovi za vykonávání funkce kvalitního stavebního dozoru.
 Technickým službám pod vedením pana Jindry Bláhy za velkou pomoc při stěhování a likvidaci odpadového materiálu.
 Panu Janu Dobešovi, firma Interiéry & Exteriéry za nové
obložení a okenní parapety ve všech místnostech MŠ.
 Panu Petru Haferníkovi, firma Alda–Tým za vytapetování
a vymalování prostor školy nádhernými vkusnými barvami.

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

 Panu Lukášovi Doubkovi za položení nové podlahy v lehárně a koberce v herně.
 Panu Antonínu Kubíčkovi za montáž nových ventilů u radiátorů v celé MŠ.
 Panu Jaroslavu Pavlíčkovi za bezplatné vyčištění koberců
ve všech místnostech a poskytnutí sponzorského daru.
 Panu Janu Bartoškovi za rekonstrukci a nový nástřik nábytku.
 Vedení Základní školy Janu Vondroušovi za poskytnutí prostor školní družiny pro letní docházku našich dětí.
 Vedoucímu Školní jídelny Janu Pončíkovi za bezplatný dovoz stravy pro děti v době letních prázdnin.
Z Dotačního programu OPŽP byl také úspěšně schválen projekt „Dětské hřiště – zahrada v přírodním stylu při MŠ Budišov
nad Budišovkou“, jehož realizace bude dokončena v červnu
2014.
Simona Novotná – ředitelka MŠ

MŠ Svatoňovice - podzim
Tak jako v každé jiné škole, tak i v MŠ Svatoňovice chtěli na
začátku školního roku všichni pracovníci připravit dětem prostředí, které se jim bude líbit a kde se budou cítit dobře. Pro
školní rok 2013/2014 byla z prostředků obce Svatoňovice nově
opravena elektroinstalace v umývárně a následně zde a také
v lehárně byla provedena nová výmalba a výzdoba. Kromě
těchto nových prostor čekají na děti v novém školním roce také
nové aktivity. V nadcházejícím podzimním období se mohou
těšit např. na „Drakiádu“, projektové dny, brigádu na podzimní
úklid školní zahrady, tvoření s rodiči atd. Některé z těchto akcí
budou pořádány i pro děti, které již do MŠ nechodí, jiné budou
ve spolupráci s rodiči.
Bc. Zdeňka Sventková, učitelka MŠ Svatoňovice

Desetidenní putování s EUFORALLem
Desetidenní putování s EUFORALLem
Na přelomu července a srpna se náš dětský domov z Budišova
zúčastnil projektu EUFORALL - letní vzdělávací pobyty. Tento projekt je zaměřený na děti z dětských domovů starší 15 let
a spočívá v tom, že se děti učí finanční gramotnosti. Skupinka
dostala určitý obnos peněz a z toho si musela nakoupit potraviny na celý den. Takže si každý nákup musely děti dobře rozmyslet, aby jim vyšly peníze na snídani, svačinu, oběd, odpolední svačinu a večeři. Z toho hlavní jídlo muselo být teplé. Ale
aby vše neměly tak lehké, tak na každý den měly domluvenou
práci, aby si peníze zasloužily. Takže si jeden den vyzkoušely,
jaké je to pracovat v ZOO na Kopečku, jak těžká práce je na

koňské farmě, jaké to je v golfovém klubu. Musím uznat, že
práce to byla náročná, ale zároveň i hezká. Počasí nám přálo,
ale občas to vedro už bylo ubíjející. Takže občasný zasloužený
odpočinek na raftech, v lanovém centru nebo koupání v jezeře
přišlo opravdu vhod.
*

Turnaj ve vybíjené v Melči
V sobotu 21. září se náš dětský domov zúčastnil turnaje ve
vybíjené mezi dětskými domovy z Moravskoslezského kraje
v kategorii do 15 let. Počasí se nakonec umoudřilo, takže turnaj proběhl venku na hřišti bez problémů, a náš dětský domov
obsadil skvělé sedmé místo, i když nás reprezentovaly děti ve
věku 6 až 8 let a z ostatních domovů hrály o pár let a hlav starší
děti.
Jindřich Bláha, pedagogický pracovník DD
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Studentky z dětského domova ukončily studium
na prestižním gymnáziu v Babicích
Obě naše studentky, Nikola Marková i Tereza Navrátilová,
zakončily své osmileté působení na prestižní škole v OPEN
GATE – gymnázium v Babicích maturitou s vynikajícím pro-

spěchem. Nikola dokonce i maturitou International Baccalaureate v anglickém jazyce.
Během doby jejich studia se vyskytlo mnoho problémů a určitě jsme to neměly ani jedna strana lehké, ale vždy se vše
podařilo zdárně vyřešit. Dívky odcházely do školy jako malé,
vlastně začínaly své studium, když se škola otvírala, a nyní
jsou z nich již dospělé osobnosti. Posuďte sami na přiložených fotografiích.
Terezka se rozhodla zatím dál nestudovat a dala přednost cestování po Evropě. Nikol již odjela studovat do Skotska na Universitu v Glasgow, a to obor psychologie. Ve studiu je finančně
podporována Nadací The Kellner Family Foundation. Přejeme
jí mnoho úspěchů a rádi ji i nadále budeme finančně i morálně
podporovat a stále jí nahrazovat rodinu…
Mgr. Naděžda Vondroušová, ředitelka DD

Letní tábor Barnov
V červenci strávily děti z dětského domova
14 dní na letním táboře ve VVP Libavá, kam
jezdí pravidelně každé léto společně s kamarády z DD v Ostravě Hrabové.
Každý den byl naplněný sportovními hrami
a soutěžemi spojenými do celotáborové hry,
letos s tematikou netradičních olympijských
her. Nechyběly týmové hry jako je fotbal,
volejbal, ringo, přehazovaná nebo softball,
díky dobrému počasí jsme si užili soutěží na
vodě a ve vodě, plavání a koupání. Došlo na
střelbu ze vzduchovky i luku, ranní rozcvičky

i večerní posezení u táboráku. Nezapomněli
jsme na společné zpívání, povedla se noční hra a strašidelná a dlouhá stezka odvahy,
stejně jako vaření obědu v přírodě a hledání
pokladu. Menší děti díky procházkám a výletům dokonale prošlapaly okolí vodní nádrže
Barnov a vracely se s pusami umazanými od
jahod a malin. Zkrátka tábor, jak má být.
Pobyt v hezké přírodě v údolí řeky Odry byl
pro děti tou správnou prázdninovou relaxací.
Daniel Štencel,
pedagogický pracovník DD

Prožitkový tábor dětí z DD
Na sklonku prázdnin se děti dětského domova zúčastnily desetidenního pobytu v cyklokempu „Černý potok“ nedaleko městečka Vidnavy, který se uskutečnil ve spolupráci s SVČ Budišov n.
B. Celý pobyt byl pojatý svým programovým zaměřením jako
prožitkový. Kromě adrenalinových aktivit, kterých nebylo málo,
se mohly větší děti pod vedením instruktorů Pepy a Kuby realizovat i v oblastech výtvarných, dramatických a komunikačních.
Samozřejmě nemůžeme opomenout naše nejmenší děti, které se
společně s tetami Ivetou, Katkou, Leou a Hankou věnovaly spíše
těm lehčím aktivitám. Využili jsme zdejšího krásného prostředí
k výšlapům, pozorování a povídání o přírodě, zvířátkách, dále
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k stavění vodních „minihrází“ ve zdejším potůčku, domečků pro
lesní skřítky, sportovním aktivitám apod. I ti naši nejmenší měli
možnost vyzkoušet si netradiční zážitky, jako jsou např. lanové
aktivity, pohádková noční stezka, vyrábění lesních postaviček,
kde děti využily svou fantazii. K prázdninové fantastické atmosféře přispělo sluníčko, koupání a vůbec pobyt v neporušené přírodě, která nás obklopovala.
Závěrem bych chtěla poděkovat Pepovi Poljakovi jménem dětí
za dobře připravené „dobrodrůžo“ v přírodě“ a zároveň se těšíme na nové zážitky o příštích prázdninách.
Hanka Bučková, pedagogická pracovnice DD

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

Střípky z muzea
I když rok 2013 ještě zdaleka nedospěl
ke svému konci, rádi bychom se již nyní
ohlédli za muzejním rokem 2013. V letošním roce jsme mohli první návštěvníky přivítat velmi brzy před oficiální
sezónou, a to 18. ledna. Velmi nás těší,
že je o muzeum a jeho expozici stále větší zájem. Roční průměrná návštěvnost
se maximálně pohybuje vždy od 1 100 do 1 500 návštěvníá ště í
ků, což je na tak malé muzeum poměrně velký úspěch. Stejně
jako v minulých letech, tak i letos se muzeum stává zpestřením
programu mnoha oficiálních návštěv města – mezi nejčastější
neodmyslitelně patří polští návštěvníci.
Stejně jako v minulých letech, tak i letos se pokoušíme o rozšíření muzea, které by mělo nově zahrnovat i spodní část budovy
muzea a přilehnou zahradu. Doufáme, že se nám podaří získat
finanční prostředky z EU na dobudování rozšířené expozice.
Velkou radost nám dělají zápisy v pořadí již ve čtvrté návštěvní knize. Pro průvodce je velkou poctou, když se návštěvníci
po prohlídce přiznají: „Já toho teď o Budišovu vím více, než
o vlastním rodišti“ nebo:
 Moc se nám tu líbilo – ZŠ Ostrava
 S vděčnou vzpomínkou na ochotu, se kterou jsme byli přijati. Muzeum je nádherné – Česká televize, Ostrava
 Moc se mi tady líbilo, chtěla bych se stát geologem – Anička
 Velmi pěkné. Důkladný výklad. Krásný zážitek.
 Nádherná výstava, krásné vyprávění paní průvodkyně.

 Díky za krásný zážitek a příští rok nashledanou.
 Děkujeme za otevření muzea. Tak by měla vypadat turistická infrastruktura celého státu, jaká je ve Vaší obci – Dr.
Vít Pospíšil – lektor Muzejní a vlastivědné společnosti Brno
 Krásný a odborný výklad. Návštěva byla pro nás velmi poučná – rodina Trávníčkova
 Děkujeme za velmi příjemné přijetí i po pracovní době –
Ostraváci
 Děkujeme za úžasný zážitek z expozice a vynikající přístup
paní průvodkyně – Richterovi Praha
 Děkujeme za velmi zajímavý výklad, který byl velmi poutavý a paní průvodkyni patří zasloužený dík za výkon. Určitě
se vrátíme – Helga a Renata Ostrava
 Přijeli také Impulsáci – A móóóc se nám tu líbilo – máte
krásný kraj, krásné město a krásné muzeum – Aleš a Vlasta,
Rádio Impuls
Ohlasy, které máme zaznamenány v návštěvní knize, nás stále
utvrzují v tom, že vybudování muzea v roce 1996 byl šťastný
nápad – jelikož je to v podstatě jediná atraktivita v obci, kterou
mohou turisté navštívit. Mnoho návštěvníků také svoji návštěvu spojuje s prohlídkou nádherné a monumentální stavby kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Jediné co nás mrzí, je neustálý nepořádek okolo muzea.
Srdečně zveme všechny občany našeho města, aby muzeum
sami navštívili a svůj názor taktéž zaznamenali do návštěvní
knihy. Rádi vás provedeme.
Mgr. Jana Pavlů - průvodkyně

Nabídka zájmových kroužků
pro školní rok 2013/2014
Rybářský
- získání a prohlubování rybářských znalostí a dovedností
- pondělí 16:00 hodin, D, od 7 let, cena: 150,- / pololetí
Chovatelský
- péče a chov zvířat v „Domečku“ (křečci, morčata, akvarijní
zvířata, ptáci)
- středa 15:00 hodin, D, cena: 180,- / pololetí
Myslivecký
- získávání mysliveckých znalostí, vycházky do lesa, vztah
k přírodě
- pátek 16:00 hodin, D, les, cena: 150,- / pololetí
Malý kuchtík
- základy vaření, pečení, vytváření dobrůtek, stolování
- úterý 15:00 hodin, D, 1. - 5. třída, cena: 250,- / pololetí
Šachy
- „Královská hra“, pravidla, strategie, taktika, účast na soutěžích
- čtvrtek 17:00 hodin, KD, cena 50,- / pololetí
Keramika I
- hrajeme si s hlínou, výrobky si odneseme domů
- čtvrtek 13:30 hodin, Š, 1. - 4. třída, cena: 150,- / pololetí
Keramika II
- výrobky z hlíny, glazování, výrobky si odneseme domů
- čtvrtek 16:00 hodin, D, 5. - 9. třída, cena: 250,- / pololetí
Tvořílek
- stříhání, lepení, malování, (dřevo, papír, textil…)

- pondělí 15:00 hodin, D, 1. - 3. třída, cena: 200,- / pololetí
Art club
- základy malby a kresby, výtvarné techniky
- pondělí 16:00 hodin, D, cena: 200,- / pololetí
Fotografický
- základy focení, kompozice, zpracování v PC, výstavy
- středa 15:00 hodin, D, 5. - 9. třída, cena: 250,- / pololetí
Mladý turista
- poznávání okolí, práce s mapou, táboření, hry v přírodě
- středa 15:00 hodin, D, 1. - 5. třída, cena: 100,- / pololetí
Budivadlo
- divadelní soubor, nacvičování, zkoušky, představení…
- čtvrtek 17:00 hodin, KD, cena: 250,- / pololetí
Mladý hasič
- požární sport, soutěže, zdravověda, topografie, uzly…
- čtvrtek 16:00 hodin, HZ, cena: 50,- / pololetí
Little Zumba I
- Zumba pro holky od 1. do 3. třídy
- sobota 13:00 hodin, D, cena: 150,- / pololetí
Little Zumba II
- Zumba pro holky od 4. do 6. třídy
- sobota 14:00 hodin, D, cena: 150,- / pololetí
Pinec
- kroužek stolního tenisu, výhodou vlastní pálka, soutěže,
turnaje
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- pondělí 15:00 hodin, D, cena: 150,- / pololetí
Klub 89
- pořadatelská a instruktorská činnost, příprava akcí
- termín dle domluvy, od 8. třídy až do 20 let, cena: 100,- /
pololetí
Music club
- Hrajete na hudební nástroj? Chcete založit kapelu?
- Zkusíme pomoct. Termín i cena dle domluvy.
Fotbal
- mládežnické týmy dle rozvrhu TJ Spartak, H

Svatoňovice
Hupolky
- mažoretky a roztleskávačky
- středa od 16:00 v sále školy, cena: 50,- / pololetí
Turistický
- výlety do okolí, táboráky, poznávání přírody
- pátek 16:00, od 5 let, cena 50,- / pololetí
Vysvětlivky:
D – „Domeček“ (bývalý Juventus), KD – kulturní dům, Š –
škola, HZ
Z – hasičská zbrojnice, H – hřiště

Jaké byly prázdniny s „Domečkem“?
V období prázdnin se zaměřujeme hlavně na táborovou činnost.
O rybářském táboře a táboře v Kamence jsme psali již v minulém čísle Zpravodaje. Jen pro připomenutí
- rybářského tábora v Razové se zúčastnilo 20 mladých rybářů, na Kamence se
rekreovalo 21 dětí.
Vrcholem prázdnin jsou čtrnáctidenní
tábory. V neděli 28. 7. 2013 většina táborníků po dlouhém bloudění našla tábor
v Krásné u Frýdku – Místku. A tak se sešlo
24 dětí v krásném areálu turistické základny DDM Orlová. Děti objevovaly krásy
Beskyd, navštívily Frýdlant nad Ostravicí.
Tropické počasí přálo hlavně koupání
a vodním hrám ve všech formách. Těšíme
se za rok znovu a snad bude i výšlap na
Lysou horu.
Pěkné prostředí lesů, zatopených lomů
a sportovních aktivit přivítalo 18. 8. 2013
celkem 23 dětí v Adrenalinovém táboře na

Černém potoku u Vidnavy. Děti si prověřily kondici, vyzkoušely
nové sportovní aktivity. Už se těší na další tábor o příštích prázdninách.
Děti, které si netroufají na pobytový tábor,
mohly využít nabídky příměstského tábora
posledních 14 dnů prázdnin. Sraz byl vždy
u Domečku a pak se vyráželo do okolí.
Z plánovaných výletů se uskutečnil výlet na
sportovní hřiště do Svatoňovic a byli jsme
také pozorovat zvířata v oboře. Protože dětem nejvíce učaroval rybníček za lomy, naše
cesta vedla několikrát k němu. Pozorovat
hmyz a život u vody nebo poznávat les
a vyhnout se nástrahám přírody - to bylo
dobrodružství. Opékání na ohni se stalo pravidlem. Škoda jen, že jsme děti odchytávali
na ulici, aby šly s námi na výlet. Domů se
jim pak vůbec nechtělo. Doufáme, že příští
nabídky příměstského tábora využije více
dětí.
Marie Tošovská, SVČ

ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ, SPORT

Fotbal bez hranic – žijeme sportem
Ve dnech 4.-9. 8. 2013 se uskutečnilo fotbalové soustředění
s názvem „FOTBAL BEZ HRANIC – ŽIJEME SPORTEM”.
Šlo o společný česko – polský projekt spolufinancovaný z Fondu
mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního
programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská
republika 2007-2013.
Fotbalové soustředění bylo určeno pro cílovou skupinu 20
fotbalových dorostenců (14-18 let) TJ Spartak Budišov nad
Budišovkou a 20 fotbalových dorostenců (juniórow 14-18
let) klubu GLKS Kietrz. Dále se účastnili také 3 dobrovolní
fotbaloví trenéři z každé země.
Fotbalové soustředění dorostenců se uskutečnilo ve sportovním
areálu TJ Smilovice, které leží na samotném úpatí Beskyd.
Mladí fotbalisté z Budišova nad Budišovkou a GLKS Kietrz
během soustředění absolvovali dopolední i odpolední tréninkové
jednotky, kde si postupně vyměnili různé tréninkové dovednosti
a návyky. Vzhledem k velmi teplému počasí byly tréninkové
jednotky upravovány a nahrazovány jinými aktivitami.
Navštívili jsme společně bazén v nedaleké obci Řeka vzdálený
asi 2,5 km od sportovního centra. Pro velký zájem jsme bazén
navštívili ještě jednou v rámci kondičního výběhu. V rámci
soustředění jsme absolovali několik přípravných zápasů s týmy:
dorost TJ Smilovice, muži TJ Smilovice, dorost Český Těšín,
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dorost Zdunska Wola. Ve svém volném čase mladí fotbalisté
využívali další sportoviště - tenisové kurty, bowling, stolní tenis,
víceúčelové hřiště a také krásnou sportovní halu. Poděkování
patří všem, kteří se podíleli na organizaci soustředění a také
dorostencům za jejich kladný přístup k tréninkům a jejich
chování po dobu soustředění.
Radim Němeček,
koordinátor projektu, trenér dorostu TJ SPARTAK Budišov n. B.
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Fotbalové soustředění – Malá Morávka
Do třetice všeho dobrého!
Jako každý rok o prázdninách jsme i letos už po třetí vyrazili
na soustředění s těmi nejmenšími fotbalisty z Budišova. Odjezd
na Malou Morávku byl v sobotu 3. srpna a své domovy v tu
chvíli opustilo 27 dětí, které se rozhodly strávit týden plný
tréninků a dřiny po boku svých trenérů.
Samozřejmě tam na děti čekala kromě
práce také zábava v podobě koupání a řádění v bazénu, zábavných her a soutěží
a například i diskotéky. Pouze někteří –
odvážní fotbalisti – podstoupili také stezku odvahy.
Kluci byli hned po příjezdu rozděleni
do tří družstev, ve kterých po celý týden soutěžili a sbírali body. Družstvo
Opičáků zastupovali tito kluci: kapitán Matěj Holubek, Ondra Vrba, Ryan
Kraus, Vladimír Metelka, Lukáš Hrčka,
Marek Malák, Matěj Čupák, Ondra Huťa
a „růže mezi trny“ Baruška Hrabinová.
Družstvo Vlčáků obhajovali: kapitán
Tomáš Matýsek, David Dostál, Sebastian
Kraus, Ondra Roháč, Jakub Dvořák, Jakub
Oleják, Dalibor Huťa, Jakub Pecník a Štěpán F
Fránek.
á k A ve tř
třetím družstvu Tučňáků soutěžili: kapitán Kamil Zbořil, Filip
Pončík, Tomáš Měrka, Pavel Matlák, Daniel Dvořák, Vojtěch
Zbořil, Samuel Kraus, Matyáš Kadlec a Přemek Roháč.
Každému družstvu byl přiřazen i jeden trenér, který s chlapci poctivě soutěžil celý týden. Družstvo Opičáků vedl trenér
Radek Dvořák, družstvo Vlčáků trenér Marek Kadlec a družstvo Tučňáků trenér Kamil Salles. Myslím, že jim patří vel-

ký dík za práci, kterou tam odvedli, a vůbec za to, že neváhali
a jeli ve svém volném čase na tuhle „dovolenou“. Velký dík
patří samozřejmě hlavnímu trenérovi fotbalových benjamínků
Josefovi Dvořákovi, který jako každý rok všechno vyřídil a zorganizoval.
Speciální dík patří Monice Matýskové,
která se starala o chod kuchyně tak, jako
by byla doma a starala se o své vlastní
děti. Tentokrát jen ve větším počtu Za
všechny bych chtěla poděkovat také paní
Gábině Roháčové za pomoc při zajištění
akce, dále zdravotnici Vlaďce Bučkové
a panu Malušovi.
Celé soustředění by nemohlo proběhnout bez sponzorů, jimiž pro tentokrát
byli: Město Budišov nad Budišovkou,
Středisko volného času Budišov nad
Budišovkou, TJ Spartak Budišov,
Zednické práce Hanák Petr, Amaro autodíly s. r. o., inSPORTline, Restaurace
„U Obucha“, Autokemp Budišov
nad Budišovkou, manželé Kynclovi,
Potraviny Jožka, Večerka U STUDNY,
Linasett a.s., Masáže
Li
M á p. František Maluš, JOL agentura Opava, Ing. Petra Pospíšilová (Opava), Ing. Luděk
Chlachula (Mikolajice), Labortech p. Vladan Dušek,
Mazeta spol. s. r. o.
Věříme, že se dětem na soustředění líbilo, že si ho pořádně užily a odvezly si s sebou domů spoustu zážitků. Také doufáme, že
se příští rok zase sejdeme v tak hojném počtu dětí.
Barbora Karásková a trenéři fotbalových Benjamínků

Rozhovor s dobrovolnicí Hanou
Hana dokončila školu se sociálním zaměřením, nemůže však
sehnat práci. A bez práce nezíská praxi v oboru. Rozhodla se
proto pomáhat jako dobrovolnice v chráněném bydlení s osobami se zdravotním postižením. I proto, že je sama na vozíku:
„Člověk se zdravotním postižením je vděčný za každou společnost a aktivitu. Vím, o čem mluvím.“
Proč jste se rozhodla pro dobrovolnou činnost?
Činnosti se zdejšími klienty se mi líbily již v průběhu středo-

školské praxe. Poznala jsem, že mě naplňují. Na konci praxe
jsem se dozvěděla od pracovníků a z místního zpravodaje, že
hledají dobrovolníky. A stejně jako klienti chráněného bydlení,
kterým se teď věnuji, potřebuji náplň i já. Nechci se nudit nebo
nečinně čekat doma na nějakou příležitost. Chci být užitečná.
Tak využívám svého volného času ke společným aktivitám.
Navíc potřebuji kontakt s lidmi. A kromě toho vím, o co jde,
sama jsem nevýhody z neaktivity zažila na vlastní kůži.
Co přesně v chráněném bydlení děláte?
Pracuji s různými klienty. Podle toho, co chtějí dělat, hrajeme
hry, slovní fotbal, karty, trávíme čas při pohodovém rozhovoru
na zahradě nebo v obývacím pokoji, ale někdy také při vaření.
Co znamená tato činnost pro Vás?
Jsem tu mezi lidmi a mám pocit seberealizace. Získám praxi,
dobrý pocit ze společných aktivit, dobrou náladu a možnost
prezentovat, co umím. Všichni si mě váží.
Kdo Vám pomáhá při realizaci Vašeho snu?
Při svých cestách mě veze otec autem z domova do chráněného
bydlení a zpět. Na další místa dojíždět nemohu. Cesta do vzdálenějších míst není dobrovolnickou organizací hrazena.
Existuje nějaká další překážka?
Je to již zmíněna mobilita. A někdy zlobí výtah doma a někdy
i zde v chráněném bydlení.
Co se Vám na pobytu v chráněném bydlení líbí nejvíce?
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Jsme při každé činnosti uvolněni, smějeme se a vtipkujeme.
Život bereme takový, jaký je.
Máte pro sebe nějaké přání do budoucnosti?
Vysokoškolské studium Speciálně pedagogické andragogiky pro
práci s dospělými s různými druhy postižení či znevýhodnění.
Co byste vzkázala zájemcům o dobrovolnickou činnost?
Chtěla bych vzkázat všem lidem, kteří by byli rádi užiteční

a nevědí, co s volným časem, aby to zkusili s osobami, kteří nás nejvíce potřebují. Také doporučuji pozitivní pohled na
svět, protože nás udržuje ve zdraví. Až když ho postrádáme,
uvědomujeme si jeho význam. Já osobně spatřuji smysl života
ve vzájemné podpoře. Skutečně mě to naplňuje.
Rozhovor vedla Mgr. Elvira Hanslik,
koordinátor dobrovolnictví chráněného bydlení

Noc kostelů ve Starých Oldřůvkách
Ve spolupráci s farností Budišov nad Budišovkou jsme dne 24.
května 2013 uspořádali v kostele Navštívení Panny Marie ve
Starých Oldřůvkách zajímavou a nevšední akci s názvem Noc
kostelů. Celorepubliková každoroční akce umožňuje široké veřejnosti nezávazné přiblížení a setkání s křesťanstvím. V jejím
rámci jsou ve večerních a nočních hodinách zpřístupněny některé kostely, kaple a modlitebny různých křesťanských církví
po celé České republice. Ve Starých Oldřůvkách měli návštěvníci jedinečnou možnost nahlédnout do všech prostor kostela,
zúčastnit se komentované mše svaté, prohlédnout si liturgické
oděvy, vystoupat do věže a zazvonit si na zvon, prožít liturgii

nebo třeba jen vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele kostela. Po celou dobu pan Petr Fichna, duchovní správce Farního
úřadu Budišov nad Budišovkou, trpělivě a ochotně odpovídal
na všetečné dotazy účastníků.
Během Noci kostelů měla veřejnost příležitost zažít večerní
a noční atmosféru v prostorách, které nejsou běžně přístupné,
s možností setkat se s křesťanstvím zajímavým způsobem,
ale... „Bohužel“ musíme konstatovat, že o tuto nevšední a zajímavou akci prakticky nebyl zájem, když účast veřejnosti byla
jen velmi malá. Snad příště.
Měníme naši obec...
Občanské sdružení Starooldřůvané

Starooldřůvané děkují
Prostřednictvím tohoto zpravodaje bychom rádi poděkovali
všem, kteří se nám rozhodli pomoci, a to ať už cestou materiální podpory, či formou finančního daru, nebo obětavou, mnohdy však nedoceněnou prací pro naši obec – Staré Oldřůvky.
Velký dík patří Obchodně zemědělské společnosti ZEMPOL
za finanční dar na zprovoznění kostelních hodin, společnosti
LANEX za věcný dar, paní Marii Schrammové za materiální
i finanční podporu, společnosti inSPORTline, Lékárně Budišov
n. B. a ODS Budišov n. B. za věcné dary, panu faráři Petrovi
Fichnovi za výbornou spolupráci a finanční podporu. Za aktivní,
obětavou a časově náročnou spolupráci si naše poděkování za-

slouží i mnozí naši členové. Za všechny si dovolujeme jmenovat
Michala Beníška a Vladimíra Dolníčka, kteří stáli za zprovozněním bezdrátového internetu v naší obci. V neposlední řadě
děkujeme všem dárcům z široké veřejnosti, kteří přispěli na plánovanou opravu kostelních hodin. Velmi nás těší, že mezi námi
jsou ještě lidé, kteří dokáží pomoci bez očekávání protislužby.
Děkujeme všem, kteří nám ať už jako členové našeho sdružení
či jako jednotlivci pomáhají měnit naši obec. Velice si Vaší pomoci a podpory vážíme.
Za OS Starooldřůvané Monika Schrammová
Měníme naši obec...

Soutěžní den ve Starých Oldřůvkách
Dne 20. července uspořádalo Občanské sdružení Starooldřůvané ve Starých Oldřůvkách – Na Skalce již druhý SOUTĚŽNÍ
DEN pro děti i dospělé s podtitulem „Aneb zemědělci ještě nevymřeli“, který večer pokračoval Benátskou nocí pro dospělé.
Akce vypukla ve 14:00 hodin soutěžemi pro děti. K našemu
překvapení všechny děti s velkým nadšením prošly celým
blokem sportovních disciplín pro jednotlivce - o nejsilnějšího zemědělce, střelba
ze vzduchovky, zemědělec na útěku, hod
slepicou. Děti se zúčastnily i společného
zápolení v tahání kravských ocasů a ve
válení Hrdobcovy kuličky. V průběhu
celého dne se děti mohly bavit houpáním
na nově zrekonstruovaných houpačkách
a sběrem plastových kelímků (inspirováno Budišovskými Letnicemi). Mnohé
z nich tak přišly k dalším drobným cenám.
V závěru odpoledne proběhlo vyhlášení
výsledků a předání cen.
Od 18:00 hodin se zábava ubírala směrem k dospělým. Do soutěžního zápolení
v hodu kýblem, tradičním hodu slepicou
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a tahání pekelného stroje se s nadšením zapojila převážná část
mužů i žen.
Za tmy se uskutečnila nekomentovaná projekce fotografií pod
širým nebem. Zájemci si na velkém plátně mohli prohlédnout
stovky historických i současných fotografií se zaměřením na
život v obci, obecní architekturu, okolní přírodu a v neposlední
řadě i na obyvatele, kteří zde žili a žijí.
O zkrášlení projekce se postaral ohňostroj, který rozzářil nebe nad Starými
Oldřůvkami. V průběhu promítání začala
taneční zábava, která trvala až do brzkých ranních hodin.
Dle reakcí účastníků si za organizátory dovolujeme říci, že se nám náš den opět vydařil a že jsme se všichni dobře bavili. Účast
byla na naše poměry překvapivě velká.
Děkujeme všem, kteří se aktivně podíleli
na nelehké přípravě této akce, ale i těm,
kteří dobrovolně přispěli na aktivity našeho občanského sdružení.
Měníme naši obec...
Občanské sdružení Starooldřůvané
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Výborné umístění budišovského autokempu
Budišovský autokemp se opět v letošním roce přihlásil do soutěže KEMP ROKU 2013. Hlasování probíhalo od 1. 6. do 31.
8. na portálech Dokempu.cz a Rekreacni-strediska.cz. Do letošní ankety se aktivně zapojilo 118 kempů a rekreačních středisek, celkem však mohlo být hodnoceno všech 1.623 českých
a slovenských rekreačních areálů registrovaných na stránkách
Dokempu.cz a Rekreacni-strediska.cz. Alespoň jeden hlas získalo 491 kempů a rekreačních středisek. Již popáté za sebou
se nám podařilo udržet umístění v TOP 25 nejlepších kempů
v České a Slovenské republice. V Moravskoslezském kraji
jsme obsadili 2. příčku. O umístění rozhodovala odborná porota a hlasování návštěvníků, kteří nás ohodnotili 96%. Samotné
umístění nás těší a je pro nás také do budoucna zavazující. Je
nutné stále služby zlepšovat, tak aby byli hosté maximálně
spokojení a vraceli se k nám.
Co chystáme nového pro příští rok? Bude dokončena rekonstrukce větší chaty u stolního tenisu, která bude sloužit jak
společenská místnost pro hosty, školy v přírodě a adaptační
kurzy. Rozšířili jsme dětské hřiště o malý lanový park, v příštím roce by měla pokračovat oprava chodníků. Plánuji menší rekonstrukci kuchyně, které již kapacitně nestačí. Rodí se
také jeden velmi zajímavý projekt, který by využil prostory
lesoparku k outdoorovým aktivitám. Výše zmíněné investice
vždy nehradí z pronájmu v celé výši jen Správa lesů a technické služby, který má autokemp ve správě, ale spolupodílím se
na nich i já, jako provozovatel. Je i mým zájmem, aby kemp
dobře fungoval a turisté stále přijížděli. Utrácejí nakonec své
peníze i ve městě, z čehož mohou dále těžit místní živnostníci
a podnikatelé.

TOP 10
1. Camp Bítov – Vranovská přehrada
2. Autocamp Sedmihorky
3. Camping Vranovská pláž
4. Autokemp Frenštát pod Radhoštěm
5. CAMP DOLCE
6. Nižné Kamence (Slovensko)
7. Autocamp Osek
8. Autocamping Výr
9. Kanak – kemp Branná
10. Autokemping Varín (Slovensko)
TOP 25
11. Eurocamp Holiday Park Liščí Farma
12. Autokempink Strážnice
13. Autokemp Merkur Pasohlávky
14. Rekreační středisko Andrea
15. ATC KOMORNÍK STRMILOV
16. Autokemp Sykovec
17. Autocamp OASA Staňkov
18. Kemp Bezdrev – Camping & Restaurant
19. Autocamp Kokořín
20. Autokemp Hamr na Jezeře
21. Autokemp Budišov nad Budišovkou
22. Koupaliště a kemp Pecka
23. Camping Olšina – Lipno
24. Camping Country
25. Kemp Šiklův mlýn
Marie Schrammová, provozovatel autokempu

Tábor Klubu vojenské
historie

Putování
za zajímavostmi kraje

Tento snímek bude všem zúčastněným připomínat společně
strávené chvíle na táboře, který pro děti zorganizoval Klub
Vojenské historie Staré Oldřůvky.
Děti a chlapi z KVH spolu strávili příjemný týden na přelomu července a srpna v nádherném prostředí soutoku Odry
s Budišovkou. Byla to první akce tohoto typu, ale i tak se
domníváme, že se nám tábor podařilo zorganizovat tak, aby
měly děti na co vzpomínat.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat paní Tošovské
za zapůjčení stanů, panu Polednovi za prohlídku hráze
Kružberské přehrady,
paní Kuchaříkové za
to, že účastníci tábora nestrádali hlady,
rodičům za zapůjčení
dětí atd. Ovšem hlavní
gratulka patří oběma
zúčastněným stranám.
Chlapům z klubu za
to, že se na týden stali „pionýrskými vedoucími“, a dětem za
to, že se těší na tábor
KVH č. 2.
Za KVH Jiří Lenart

Členové budišovského Klubu důchodců si na 10. září objednali,
v tomto pošmourném čase, sluníčko. Chystali se totiž na každoroční poznávací zájezd. Objednávka byla kladně vyřízena, protože pouze v tento den, v celém následujícím týdnu, se sluníčko
rozsvítilo, a tak čtyřiceti seniorům z našeho města nebránilo nic
v tom, aby prožili příjemný den.
Cílem výletu byl Rožnov pod Radhoštěm, kde jsme navštívili nejdříve brusírnu a prodejnu drahých kamenů „Svět kamenů“. V té
nepřeberné kráse broušených a leštěných drahokamů (byli jsme
poučeni, že termín polodrahokamy se již nepoužívá) se každý
jen těžko orientoval. Co dříve koupit, co pro své nejbližší vybrat.
Téměř všichni neodolali a z tohoto podniku si odvezli malý či
větší dárek pro radost.
Svíčkárna Unipar byla druhým místem našeho putování, provozem nás provedl sám majitel a využili jsme možnost prohlédnout
si i jejich výstavní místnost, kde prezentují své výrobky, které jsou
převážně vyváženy do zahraničí. Už jste někdy viděli svíce zdobené diamanty? Ne? Tak se do svíčkárny zajeďte podívat. I zde
se hodně nakupovalo v prodejně, která je součástí této výrobny.
Posledním místem našeho výletu bylo Valašské muzeum v přírodě.
Mlýnská dolina i Dřevěné městečko se všem líbily, zavzpomínali jsme si mnohdy na své mládí, na rodiče i prarodiče. V krásném
prostředí si všichni odpočinuli, ochutnali valašské speciality a stále
za krásného počasí se spokojení výletníci v podvečer vraceli domů.
Za Klub důchodců Budišov n. B. Jaroslava Sommerová
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Traktoriáda 2013
Divoká karta
Ženy
y bez:
1. Zdenka Sventková – Budišov
nad Budišovkou
2. Gabriela Holá – Budišov nad
Budišovkou
3. Irena Halamíčková – Guntramovice
Po skončení soutěže zahrála
místní kapela Pekárna.
Poděkování patří nejen místnímu Sboru dobrovolných hasičů,
který soutěž pořádá, ale všem,
kteří se jakýmkoli způsobem na
zabezpečení celé akce podíleli,
a také divákům, kteří zde strávili
(snad) pohodové odpoledne.
TRAKTORIÁDA 2013 je v této
chvíli minulostí, avšak společně
se můžeme těšit na její další, tentokrát již 10. ročník.
Tak na shledanou za rok opět
v Guntramovicích. Pořadatelé

Na startu 37 soutěžících včetně 5 žen a v cíli
jen tři sady pohárů. Vyhlašování výsledků
letošního v pořadí již 9. ročníku TRAKTORIÁDY, který se uskutečnil v sobotu 10.
srpna 2013 v Guntramovicích, přihlíželo
velké množství diváků, kteří si nenechali ujít příležitost a zhlédli klání sériových
traktorů, malotraktorů i traktorů domácí
výroby – domadělů - ve třech kategoriích:
Malotraktory
y s vlekem:
1. Roman Lindovský - Skřípov
2. Michal Šamárek
k - Melč
3. Josef Dus - Moravice
Sériové traktory
y s 2kolovým
ý vlekem:
1. Adrian Vykopal - Domašov nad
Bystřicí
2. Jiří Jašek - Moravice
3. Martin Fojtík - Guntramovice
Sériové traktory
y s 4kolovým
ý vlekem:
1. Zdeněk Jurka - Dvorce
2. Libor Ondrušík - Budišov nad Budišovkou
3. Miroslav Košarišťan - Guntramovice

Klub rodičů a přátel školy
Vážení rodiče a přátelé školy,
přinášíme Vám informace o činnosti našeho sdružení. Nejprve nám dovolte poděkovat všem rodičům, kteří se podílejí na
financování akcí pro žáky školy už jenom tím, že prostě zaplatí svému dítěti či dětem roční příspěvek. V uplynulém školním roce 2012-2013 bylo na příspěvcích vybráno 37 500 Kč,
ovšem žákům bylo na jízdném do divadel, na příspěvcích na
výlet, soutěže a nákup vybavení pro volnočasové aktivity přispěno celkem částkou 53 274,- Kč. Je tedy evidentní, že platit
se vyplatí , protože příspěvky na výlet či divadlo dostanou
pouze žáci se zaplaceným příspěvkem. Někdo možná namítne
„no jo, ale já zaplatím 250,- Kč a zpátky dostanu jen 150,- Kč“.
Ano, to se může lehce stát, pokud prostě třída nemá více akcí či
o příspěvek na akci nepožádá. Pokud je to váš případ, ptejte se
prosím třídních učitelů, jak je o příspěvky žádáno. V uplynulém školním roce vyčerpaly méně, než přispěly, pouze tři třídy,
a to 6., 7. a 9. třída. Tady ale nejde jen o to, aby rodič dostal
zpět, co dal, protože jeden rok mohou být výlety méně náročné, například v nižších třídách, a v dalších letech jsou zase na
vzdálenějších místech, a příspěvek je tím pádem větší. Každý,
kdo navštěvuje akce pořádané Klubem rodičů, může vidět, že
děti dostávají další bonusy nejen ve formě občerstvení zdarma,
krásných cen v tombole, ale především zážitků na akcích. A to
se taky počítá. I když zase můžeme namítnout, „no jo, ale na
ty akce chodí i děti, které nemají zaplaceno…“. Ano, ale tyto
akce nejsou hrazeny z příspěvku rodičů, ale penězi, které členové Klubu „vydělají“ na svých akcích, a my jsme rádi, že se
děti přijdou pobavit, a v tu chvíli opravdu nerozlišujeme, kdo
má zaplaceno. Pro nás je důležité, aby se „něco“ pro děti dělo.
Tak jako v přechozích letech, činí i pro tento školní rok příspěvek 250,- na rodinu. Rodiče tedy zaplatí 250,- Kč, ať už mají
ve škole jedno či tři děti. Abychom však vyrovnali tento historický nepoměr, zvažujeme od příštího školního roku změnu ve
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výši příspěvku. Podle počtu dětí rodiny ve škole by byla výše
příspěvku odstupňovaná, a to tak, že by rodina s jedním dítětem platila 200,- Kč, se dvěma dětmi 250,- Kč a se třemi a více
dětmi ve škole 300,- Kč. Doufáme, že se tímto „spravedlivějším“ příspěvkem setkáme s kladnou odezvou a pochopením ze
strany rodičů.
Jak jste se již mohli přesvědčit, Klub tedy nejen hospodaří
s příspěvky rodičů, které jsou využívány pouze ve prospěch
žáků se zaplaceným příspěvkem, ale také pořádá nejrůznější
akce, ať už to jsou akce čistě pro děti, tedy bez zisku, či pro
získání dalších finančních prostředků, jako je například prodej
na Letnicích.
Víte, čas letí opravdu rychle a ani se mi nechce věřit, že už
máme za sebou pět let činnosti. Od vzniku Klubu v roce 2008
se počet členů různě měnil. Jeden rok jsme měli dokonce 18
členů, ale poslední roky se počet ustálil na 12 členech. Ochotní
rodiče či jiní příznivci, kteří si našli čas pracovat pro děti, nyní
už vědí, co tato práce obnáší. Proto bych touto cestou chtěla
poděkovat všem kolegům, ať už bývalým či stále aktivním, za
jejich práci, a to nejen přímo s dětmi, ale hlavně při náročné
přípravě akcí, za jejich čas a vstřícnost a všechnu práci „nad
rámec“, bez níž by to opravdu nešlo.
Začátkem roku jsme se dozvěděli „zaručenou zprávu“, že „doklepeme do konce školního roku a končíme“. Tak bych ráda
vzkázala autorovi této zaručené informace, že opak je pravdou.
Nekončíme, naopak! První školní den jsme přivítali prvňáčky
a už dnes plánujeme spoustu pěkných akcí, a to nejen tradičních, jako je Drakiáda s pečením brambor, diskotéka s tombolou, Sáňkiáda či Velikonoční jarmark, ale budeme se snažit
přijít i s novými, neokoukanými akcemi, jako byla třeba loni
Stezka plná strašidel či Mikulášské nadílení. Samozřejmě ne
vše se nám vždy podařilo, jak jsme si přáli, a po špatných zkušenostech jsme zcela upustili od pořádání tanečních zábav. Kdo
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se přišel pobavit, může jistě potvrdit, že byly opravdu dobře připravené – krásná výzdoba, pohoštění, skvělá kapela, ale protože
byl zájem o tyto zábavy mizivý, po několika pokusech jsme to
prostě odpískali a dále se věnujeme pouze práci pro děti a další
peníze získáváme prodejem na veřejných akcích našeho města.
Člověk se stále učí, což samozřejmě platí i v našem Klubu.
Vážení rodiče, rádi bychom Vás touto cestou opět oslovili.
Pokud se chcete podělit o své nápady a jste ochotni věnovat
část svého volného času, přijďte mezi nás. Jsme otevřeni všem

zájemcům, kteří to myslí s prací v Klubu vážně.
Na závěr bych ráda jménem celého Klubu poděkovala všem
rodičům, sponzorům a vůbec všem našim příznivcům, kteří
nám pomáhají na všech pořádaných akcích a bez nichž by naše
práce byla mnohem těžší. Velký dík za vstřícnost a skvělou
spolupráci patří rovněž vedení města, kolektivu školní kuchyně a celému pedagogickému sboru spolu s vedením školy. Velice si vážíme Vaší pomoci a opravdu srdečně děkujeme.
Za KRPŠ Ivana Tomandlová

„O starostův dort“
vítězi předal starosta města Ing.
Rostislav Kyncl.
A jak to letos dopadlo?
Kategorie pistole:
1. místo Tomáš Kalavský, SSK
Hradec nad Mor., nástřel 305 bodů
2. místo ing. Stanislav Lichorobiec,
Patriot Ostrava, nástřel 275 bodů
3. místo Antonín Kopečný, SSK
Hranice na Mor., nástřel 265 bodů
Kategorie puška:
1. místo Antonín Kopečný, SSK
Hranice na Moravě, nástřel 401
bodů
2. místo Jaromír Vojkůvka, AVZO
Odry, nástřel 355 bodů
3. místo František Jakeš, SALKO
Olomouc, nástřel 353 bodů
Po součtu obou disciplín se stal
celkovým vítězem Antonín Kopečný z SSK Hranice na Moravě
nástřelem 666 bodů.

Dne 21. 9. 2013 se na střelnici
AVZO Budišov nad Budišovkou
uskutečnil již 7. ročník střelecké
soutěže „O starostův dort“. Tato
soutěž je jedna z nejoblíbenějších
soutěží, které na naší střelnici
pořádáme. Soutěže se zúčastňují střelci z širokého okolí (Olomouc, Přerov, Hranice, Odry,
Ostrava, Hradec nad Moravicí
a mnoho dalších). Tentokrát se
soutěže zúčastnilo 22 střelců.
Soutěž je rozdělena na dvě kategorie, střelba krátkou zbraní po
šesti ranách na šest různých terčů
vždy v čase 30 sekund na vzdálenost 25 m. To samé se potom
opakuje z dlouhých zbraní. Obě
kategorie se vyhodnocují zvlášť.
Hlavní cenu, „Starostův dort“, získá ten střelec, který dosáhne nejvíce bodů po součtu obou disciplín.
Hlavní cenu jako předešlé roky
i tentokrát věnoval Městský úřad
Budišov nad Budišovkou a cenu

Za AVZO Budišov n. Bud.
Petr Bartošek

Budišovská tlapka
V sobotu 7. 9. 2013 proběhl 3. ročník
závodu Budišovská tlapka. Možná
i díky krásnému počasí se počet účastníků opět rozrostl a zábavných soutěží
se zúčastnilo více závodníků, a to nejen budišovských. Moc nás těší, že ti,
co už jednou přišli, se objeví i další
rok. Letos se to na cvičáku hemžilo nejen dětmi s pejsky, ale také početným
dospěláckým doprovodem. Všichni
vyhrát nemohli, ale každý byl odměněn nejen diplomem a drobnostmi,
ale hlavně zážitky. A nebudu prozrazovat, u které disciplíny byl největší
šrumec, která byla nejtěžší, která nejlegračnější… Přijďte se příští rok podívat a soutěžit, třeba budu psát zrovna
o vás. Letos musím zveřejnit, že: 1.
byla Katka Zbořilová s Lady, 2. Adélka
Košarišťanová s Mijou a 3. místo získal
Radim Šustek z Nových Lublic s fen-

kou Bries. A pejsci byli šťastní všichni, protože mohli být se svými páníčky
a nemuseli se nudit doma.
A velcí kynologové dokončili poslední kolo meziklubové ligy, kde skončili
druzí za Albrechticemi a před Oticemi.
Putovní pohár jsme sice museli nechat
Albrechtickým, ale počkejte příští
rok, Brita, Kim, Arri, Toby, Cyr, Velt,
Nestor, Trischa i Ricky trénují už teď.
Na republikovém závodě chodských
psů Nestor sice opět předvedl nejlepší
stopu, slušnou poslušnost, ale na figuranta zrovna chuť neměl, tak si odnesl jen bramborovou medaili. V říjnu
budeme mít spoustu práce, chystáme
se do Šternberka na stopařské závody
a u nás chceme uspořádat dvoje zkoušky. Tak snad každému něco vyjde.
A kdo nás chce vidět, cvičíme v úterý
a sobotu.
Mgr. Lenka Galová
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Výsledky jezdců AMK Budišov nad Budišovkou ve druhé
polovině motokrosové a endurové sezóny 2013
Seriál závodů vstoupil během školních
prázdnin do druhé poloviny motokrosové
a endurové sezóny 2013. Naši kluci se mohou pochlubit několika pěknými výsledky.
Především účast našich endurářů na republikových podnicích. Marek Grygar absolvoval
nejvíc závodů a také jeho umístění to dokazuje. Orlová 2. místo.
V Leskovci závod vyhrál a také v Zubří na těžké trati si odvezl
zlato. V Paskově obsadil 4. příčku. Marku blahopřejeme.
I ostatní enduráři si nevedli špatně a umístění ve středu startovního pole odpovídá jejich možnostem v silné konkurenci.
Motokrosař Zdenek Foltýn se dostal do výborné formy. Absolvoval několik závodů a jeho forma stále graduje. Dravou jízdu
předvedl ve Zděchově na SMS Morava, kdy dlouho vodil celé
startovní pole, ve své kubatuře předváděl bezchybnou jízdu. 3.
místo v juniorech bylo hezkou odměnou za super výkon, kdy
závody sledovalo přes 3000 diváků.
Víťa Pražák zajel pěkný závod - 7. a 9. místo mu vyneslo celkově 8. příčku ve třídě OPEN, kde je konkurence opravdu velká. Povedené závody a super guláš.
*
Přebor Moravy - Vranov u Brna 7. 7. 2013
V neděli pokračoval další závod seriálu SMS Morava. Počasí
podobné jako v Petrovicích a na startu plná sestava. Náš tým
nastoupil ve třech kubaturách. Dvě nejmenší se jely společně,
Erik v první jízdě 4. místo. Ve druhé nakropené rozjížďce dojel
na 2. místě. Celkové 3. místo a bronzový věnec.
*
Přebor Moravy SMS - Mohelnice 21. 7. 2013
Šestý závod SMS Morava se jel v Mohelnici za účasti 165
jezdců. Byla to dobrá příprava na září, kdy se na této trati jede
MM ČR Juniorů. Pěkné počasí a také dost starostí s kropením
tratě. Už kvalifikace ukázala nebezpečné úseky společné třídy
MX 65 a MX 85 ccm a několik jezdců na hlavní závod nenastoupilo. Hlavně na známém skoku přes cestu to vypadalo nebezpečně. Erik bez chyb a celkové 2. místo za Duškem. Velkou
lavici skákali bez problémů. Ve třídě Junior Zdenek dvakrát
6. místo, a tak také skončil celkově. Oba si připsali body do
celkového pořadí seriálu.
*
Top Amater Cup - Polsko - Czerwionka 4. 8. 2013
Další závod v Polsku. Dálnice skoro až na místo a dobrá nálada v týmu. Erik jel první závod na velké motorce MX 85
a obsadil 7. místo. Na startu bylo 11 jezdců. Tradičně hodně
závodníků a také diváků.
*
Silesian Cup - Nový Jičín 10. 8. 2013
Letos zamotaný a ne příliš vydařený seriál přivítal celkem dost
jezdců na vzorně připravený závod. V předvečer závodu se
přehnala silná bouřka, ale ráno vše vynahradilo i vykukující
sluníčko. Tréninky byly trochu upraveny po dohodě s jezdci
a pořadateli, tak aby se vše zvládlo. Kolem poledne byly odstartovány první jízdy. Erik dvakrát 1. místo a zlatý pohár, Aleš
Pražák 3. a 5. místo a celkové pěkné 4. místo. Víťa Pražák
dvakrát 5. místo a tak také celkově stejně jako Zdenek Foltýn.
Touto cestou děkujeme pořadatelům za vzorně připravený závod. Profesionální přístup byl na místě a všem se závod moc
líbil.
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MM Slovenska a Maďarska mládeže
- Ješkova Ves - Slovensko 18. 8. 2013
Mezinárodní mistrovství Slovenska a Maďarska mládeže, které se jelo na Slovensku v motokrosovém areálu Ješkova Ves.
Byla to dlouhá cesta, ale nebylo čeho litovat. Přírodní, vzorně
připravená trať, včetně Slovenských specialit, pod záštitou několika velkých firem a doprovodu slovenských lidových písní
se celý den závodilo o velmi pěkné a hodnotné ceny, ale hlavně
o body do celkového umístění mistrovství. Trať byla přehledná, rychlá a několik lavic, na kterých kluci předváděli dlouhé
skoky, obdivovaly také spousty diváků. Erik obsadil 3. místo za Slovákem a Maďarem. Poslední závod tohoto mistrovství se jede 5. 10. 2013 v Maďarsku na známé motokrosové
trati v Pannonhalmě.

MX Masters Rakousko - Guntersdorf 1. 9. 2013
Poslední prázdninovou neděli se jel další závod seriálu MX
Master mistrovství Rakouska 2013.
U nás bylo volno, a tak to byla příležitost zazávodit si na pěkné
trati v Rakousku. Tradičně hodně závodníků ve všech kubaturách. Dopoledne jen jeden trénink a před polednem první jízda.
Na startu v MX 65 14 jezdců. Rakušákům jsme nedali šanci.
1. místo Maďar Kovácz, druhý Erik a třetí další Čech Martin
Prokop. To samé pořadí v druhé jízdě. Na náročné trati s mnoha proskakováky kluci předváděli hezké boje. Celkové 2. místo pro Erika, hezký pohár v podobě zapalovací svíčky a také
35,- Euro v obálce. Na stupně se domácí jezdci nedostali.
*
Inter Mistrovství ČR Juniorů 2013
- Vícenice u M. Budějovic 7. 9. 2013
Po odřeknutém závodě ve Vranově u Brna byl třetí závod
mistrovství přeložen do Vícenic. Po tomto rozhodnutí jsme
využili možnosti si na trati zatrénovat a 14 dnů pře závodem
jsme dva dny tvrdě trénovali. Průběžné 3. místo seriálu jsme
chtěli udržet. Trať byla na vlastní závod dost pozměněna co do
skoků a šířky. Brabčák po vzoru amerických tratí se opravdu
vyřádil a postavil náročnou a rychlou trať. Spodní lavici skákali jen první čtyři kluci. Byly to skoky do výšky, nabroušené
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hrany, a kdo to nezvládl, tak jen přejížděl. Ten největší MX
65 nejeli a velcí skákali přes 40 metrů. Bylo to opravdu na
srdíčko. Erik oba tréninky bez problémů a také první runda
bez chyb. Dojel 3. za Krausem a Duškem. Ve druhé jízdě do
pátého kola stejné, jenom místo Krause vedl Honza Wagenknecht. Krause už na startu přejel Příhoda, a tak odstartoval
jako poslední. Zdálo se, že Erik 3. místo udrží, ale začal se
tam tlačit znovu Příhoda, který měl špatný den. Jednu lavici
nedoskočil a bylo vymalováno. Zapantoval, zůstal ležet za
hranou, kde není vidět, a Erik dopadl na jeho motorku. A to
byl konec. Naštěstí bez zlomenin, několik modřin, 3 dny pod

kontrolou v Třebíčské nemocnici. Snad bude co nejdříve fit.
Čeká nás ještě několik závodů a také poslední v seriálu IM
ČR 29. 9. 2013 v Třemošnici.
*
Co nového na trati v Liščí kotlině
S pomocí techniky Zdenka Foltýna se trať stále vylepšuje.
V několika místech je navezen materiál a postupně se trať
rozšiřuje, tak aby byla bezpečná a přehledná. Kluci tak mají
možnost zatrénovat na domácí trati. Koncem října se pojede
ještě jedno enduro, a tak bude dost práce s přípravou celé tratě
na závod.
AMK Budišov nad Budišovkou přeje Všem motoristům hodně
kilometrů a bezpečnou podzimní jízdu.
Milan Švidra

Ze života MO ČSSD
Dne 6. 7. 2013 se na střelnici v Budišově nad Budišovkou
uskutečnila členská schůze MO ČSSD. Po splnění všech bodů
programu schůze (mimo jiné přijetí nových členů, zpráva o činnosti atd.) se konalo již tradiční sportovní odpoledne. Hlavní
náplní byla soutěž ve střelbě pro děti i dospěláky z různých
typů zbraní. Po napínavém souboji byli všichni závodníci odměněni drobnými cenami.
Děkujeme Všem účastníkům za příjemně strávený
den.
***
Poslední
prázdninovou
sobotu dne 31. 8. 2013
uspořádala MO ČSSD Budišov oblíbené „rozloučení
s prázdninami“. O organizaci se postarali členové
ze Svatoňovic. Pro děti
byl připraven bohatý program, spousta her, k poslechu i tanci hrál DJ. Každý
účastník dostal na posilnění nějakou dobrůtku.
Všechny děti však netrpě-

livě vyhlížely zlatý hřeb programu - paní Valovou a její koně.
Jakmile se objevila, vytvořila se nekonečná fronta, protože
všichni se chtěli svézt. Na závěr krásného sobotního odpoledne
byl zapálen táborák, na kterém si děti opekly špekáčky. Děkujeme pořádajícím členům za velmi pěkné ukončení letošních
prázdnin.
Roman Pecník

Rekonstrukce v kostele a na farním úřadě
Pravidelní návštěvníci bohoslužeb a ti, kteří v poslední době
zavítali na budišovskou faru, se mohli přesvědčit o tom, že je
možné převádět jisté plány ve skutečnost. Tyto plány se týkají
zejména rekonstrukce následujících prvků:
1. Generálně bylo vyměněno hlavní osvětlení v kostele – staré „šňůry“ s lampami byly nahrazeny velkými výbojkami,
zbývá nasvětlit hlavní a boční oltáře stejně jako obětní stůl.
Opravy byly uskutečněny díky finanční rezervě farního úřadu a přispění sponzorů a soukromých osob.
2. V měsíci říjnu je plánována rekonstrukce ozvučení kostela.
Ta je vypočítána na 105.000 korun, necelou polovinu hodlá
uhradit Biskupství ostravsko-opavské, zbývající část prostředků k úhradě nákladů je nutno ještě sehnat.
3. Plánována je výměna ubrusů, montáž kadidlového věčného
světla, odstranění jeklovinové konstrukce pro natažení postního plátna s křížem stejně jako odstranění světel z křížové

cesty.
4. Začala se také rekonstrukce podlahy sakristie – vytrháním
staré dřevěné podlahy, která na mnoha místech již byla zcela plesnivá. Časem by bylo vhodné vyměnit okna a dveře
sakristie, stejně jako celou sakristii vymalovat.
5. Vedle výše zmiňovaných akcí probíhá dále rekonstrukce
elektrorozvodů na faře, v horním patře fary prochází rekonstrukcí i jednotlivé pokoje včetně rekonstrukce osvětlení,
výmalby a opravy podlah.
Je evidentní, že práce i nákladů je a bude dost a dost, proto
bych rád poděkoval za každou pomoc všem, kteří již přispěli
(finančně či fyzickou výpomocí), stejně jako budu vděčný za
každou pomoc budoucí (pokud dárce určí, na co mají být prostředky určeny, budu samozřejmě jeho přání akceptovat).
S přáním všeho dobrého lidem dobré vůle
P. Mgr. Jozef Kankara
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Podzim „na talíři“
Uplynul již nějaký čas od doby, kdy jsme jako Městské kulturní středisko spolu se Svazem tělesně postižených připravovali
společně tzv. Den seniorů. Asi pět let po sobě patřilo jedno podzimní sobotní odpoledne právě seniorům, které bylo až do večerních hodin „naplněno“ cestopisnými přednáškami, ukázkami
zájmové činnosti jednak seniorů, nebo různých souborů z okolí,
pečením různých druhů zákusků s ovocem. Každé toto setkání
pak bylo ukončeno malou taneční kavárnou. Pro jedno takové
setkání jsem dostala nápad, že by jeho součástí mohla být také
ochutnávka různých druhů zavařenin a dalších sterilovaných
dobrot, které si místní kuchařinky vyrábějí, mají je za léty prověřené a z podstatné části jde o zpracované výpěstky z vlastních
zahrad. K této ochutnávce se přidalo i místní řeznictví a pekařství, které nám zase poskytlo „vzorky“ vlastních výrobků.
A tak se na stolech, které zaplnily celou halu kulturního domu,
objevilo velké množství zajímavých ochutnávek a dobrot, k nimž
dodali jejich výrobci i recepty. Každý, kdo v ten čas navštívil tuto
akci, strávil hodně času ochutnáváním, diskutováním a předáváním zkušeností nejen mezi zúčastněnými ženami, ale podstatnou
část tvořili i muži, což dosvědčuje skutečnost, že se i oni plně
zapojují do zpracování zeleniny a ovoce. Můj otec byl v tvorbě
různých zeleninových salátů také velký přeborník a jeho nakládané houby se zeleninou nenašly do současné doby přemožitele.
Zavzpomínám např. na dědu Uhra (správce KD), jehož recept na
zelový salát s červenou řepou a křenem jsem od něj získala, ale
přesto jsem té jeho chuti nikdy nedocílila. Prostě od něj to byla
dosud nepřekonatelná mana a - jak se vtipně říká - „nebíčko v papuli“. On byl vůbec „machr“ ve vaření tzv. hrstkových a zeleninových polévek a jak nejím ryby, tak od něj připravený pstruh s různými zeleninovými omáčkami - tomu se prostě nedalo odolat.
Mnoho let již sbírám právě tyto osvědčené recepty, kdy na různých papírcích zaplňují tři igelitové tašky a marně si slibují, že
je někdy uspořádám podle druhu. Marně. Budišovská kuchařka
doplněná různými historickými zajímavostmi a fotografiemi je
napsaná a dobře uložená v počítači, protože pro její vydání chybí
to podstatné. To nyní nechci řešit, ale protože nastal právě ten
správný čas, čas podzimní, kdy má správný hospodář-zahrádkář
nejvíce práce, aby své celoroční úsilí dovršil zpracováním vypěstovaného, vybrala jsem pro vás několik osvědčených receptů. Možná je znáte a kdo ne, vřele doporučuji vyzkoušet. Jen se
omlouvám za to, že u některých receptů neuvedu dárce, neboť
jsem si je nenapsala, nebo zapomněla.
Je podzim, doba, kdy rostou houby, i když u nás to pro sucho
zatím nevypadalo s jejich sběrem moc dobře. Třeba se situace
s příchodem dešťů ještě zlepší a houbaři si ještě přijdou na své.
Recept
p na houbový
ý tatarák od Ivy
y Pospěchové:
p
· Houby nakrájíme nadrobno a připravíme klasickou smaženici
(můžeme dát méně vajec, než jsme zvyklí, stačí 2-3 ks). Do odstavených hub přidáme podle chuti mletý pepř, mletou sladkou papriku, česnek, sterilovanou okurku, kečup, worcester, hořčici a vše
zamícháme a podáváme na topince. Můžeme přidat i něco ostřejšího - např. feferonku nebo chilli. Jednoduché a velmi dobré.
Hřibová ppomazánka sterilovaná ((autor neznámý)
ý)
· 1 kg hřibů, 60 dkg cibule, 1 ostrý kečup, 1 rajský protlak,
1 lžička chilli koření, sůl podle chuti, 12 stroužků česneku,
sádlo, nebo olej na dušení
Postup: Polovinu hřibů nakrájíme nadrobno a polovinu (nožky)
pomeleme. Cibuli osmahneme na sádle nebo oleji, přidáme
hřiby a ostatní ingredience a dusíme 30 minut. Hmotu dáme
do skleniček a 30 minut při 100oC sterilujeme.
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Křenová ppasta a jjablkový
ý kečup
p od Františka Krystka
y
· Křenová ppastaa – 30 dkg křenu - pokrájet nadrobno, 2 dcl převařené vody, 1 dcl oleje, 1 lžíce octa, 1 lžíce cukru, 1 lžička soli.
Vše rozmixovat, naplnit do skleniček – bez sterilace uložit do
chladničky.
Jablkový
ý kečupp – 1 kg jablek kyselejší odrůdy, 2 středně velké
a rozkrájené cibule najemno, 0,3 kg cukru, 1 lžíce soli, 0,3 l
octa, 1 lžíce kremžské hořčice, 1 lžíce mleté skořice, 1 lžíce
mletého pepře.
Postup: Oloupaná odjadřincovaná a rozkrájená jablka spolu
s cibulí podlijeme vodou, rozvaříme a propasírujeme. Získaný
protlak uvedeme do varu, přidáme přísady a zahustíme varem.
Plníme do sklenic a pro jistotu sterilujeme 20 minut na 80oC.
Zbojnické
j
tousty
y od ppaní Marie Jakubcové
· 3 kg rajčat, 1 kg cibule, 1 kg paprik, 5 feferonek, 10 dkg soli,
15 dkg krupicového cukru, 1 kg mletého masa.
Postup: Rajčata, cibuli, papriky a feferonky můžeme buď
nadrobno nakrájet, nebo pomlet. Vše včetně masa dusíme
2 hodiny, pak přidáme 1 celou plnotučnou menší hořčici.
Horké plníme do skleniček a sterilujeme 30 minut při 90oC.
Výborné na topinky a špagety.
Zeleninová ppasta,, čalamáda a rajčatová
j
marmeláda ((autor neznámý)
ý)
· Zeleninová ppastaa – 1 kg rajčat, 1 celer, 8 paprik, 2 velké cibule, ½ hlávky zelí
Postup: Vše se umele a přidá se 1 lžička soli, 18 dkg cukru
a vše spolu se dusí 30 minut. Pak přidáme ¼ l octa a opět
dusíme asi 5 minut. Horké plníme do sklenic, uzavřeme, překlopíme a necháme vychladnout.
· Čalamádaa – 1 kg zelí, 1 kg paprik, 1 kg cibule, ½ kg okurek, ½ kg rajčat, ¼ kg mrkve, 1 menší květák, můžeme přidat
1 sterilovaný hrášek bez nálevu.
Nálev: 1 l vody, ½ l octa, ¼ l oleje, ¼ kg cukru, 1 Deko,
5 tabletek sacharinu
Postup: Všechnu zeleninu drobně nakrájíme, nálev krátce povaříme a pak do něj nakrájenou zeleninu vsypeme a vaříme
ještě 10 minut do poloměkka. Pak plníme do sklenic a sterilujeme 15 minut při 80oC.
· Rajčatová
j
marmeládaa – 2 kg rajčat, ½ kg cukru, trochu vanilkového cukru, 2 Pektogely, 2 lžičky kyseliny citronové
a 1 lžíce rumu.
Postup: Rajčata spařením oloupeme a drobně nakrájíme
a s dalšími surovinami vaříme do zhoustnutí. Pak horké plníme do sklenic a převrácené sklenice necháme vychladnout.
Zeleninové tousty
y k topinkám
p
a masu od ppaní Zuzany
y Foltýnové
ý
· 1,5 kg paprik, 1,5 kg rajčat, 1 kg cibule, 5 stroužků česneku,
3-5 feferonek, 1 polévková lžíce soli, 1 polévková lžíce cukru,
1 dcl oleje
Postup: Všechny suroviny pomlet a vařit 2 hodiny do zhoustnutí. Naplnit sklenice a sterilovat 15 minut při 80oC.
Dýňový
ý ý džus od Jany
y Pavlů
· 3 kg oloupané a nakrájené dýně
Nálev: 2,5 l vody, 1,2 kg cukru, 1 polévková lžíce kyseliny
citronové, 3 citrony omyté a nakrájené na plátky, 1 balíček
Ovocitu s příchutí citronu
Postup: Nálev povaříme a nakrájenou dýni nálevem zalijeme
a necháme 24 hodin stát. Druhý den uvaříme dýni s nálevem do měkka, rozmixujeme a rozředíme 10 l převařené vody.
Přelijeme do lahví a uložíme na chladné místo. Nesterilujeme.
Spolu s autory přeje dobrou chuť Helena Malušová
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Pogo Budišov na startu šachové sezony 2013/2014
Počátkem listopadu odstartuje další šachová sezona družstev.
„A“ družstvo našeho oddílu bude stejně jako v sezoně minulé
startovat v Krajské soutěži „C“, které se zúčastní 10 družstev.
Hlavním cílem družstva bude opět záchrana v soutěži, velký
úspěch by byl obhájit loňské 4. místo, což bude vzhledem
k soupiskám protivníků nadmíru obtížný úkol.

„B“ družstvo našeho oddílu bude bojovat v Okresní soutěži
Opava, které se zúčastní 8 družstev. Rozlosování soutěže do
doby uzávěrky BZ ještě neproběhlo. O výkonech „B“ týmu
budeme samozřejmě informovat. Předpokládáme, že domácí
zápasy se uskuteční souběžně se zápasy „A“ týmu.

Rozlosování Krajské
j
soutěže „„C“ – 2013/2014
Kolo

Datum

Utkání

1.

03. 11. 2013

TJ Sokol Vrbno pod Pradědem
– Pogo Budišov „A“

2.

17. 11. 2013

Pogo Budišov „A“
– TJ Lokomotiva Krnov

3.

01. 12. 2013

Slezan Opava „C“
– Pogo Budišov „A“

4.

05. 01. 2014 Pogo Budišov „A“ – Orel Opava „B“

5.

19. 01. 2014 Orel Opava „A“ – Pogo Budišov „A“

6.

02. 02. 2014

Pogo Budišov „A“
– ŠK TJ MSA Dolní Benešov „B“

7.

16. 02. 2014

Sokol Háj ve Slezsku – Pogo
Budišov „A“

8.

02. 03. 2014 ŠK Bruntál „A“ – Pogo Budišov „A“

9.

23. 03. 2014

Pogo Budišov „A“
– TJ SK Kravaře „A“

Šachová úloha: Bílý na tahu dá mat 2. tahem
(Řešení úlohy:1. Je6! Po tomto tahu existuje ještě mnoho variant, jak může
černý táhnout, nicméně po všech jeho tazích přijde jednotahový mat. Tyto
maty ponechme na prověření čtenáři)

Domácí utkání (tučně vyznačená data) odehrajeme v salonku v 1. patře v restauraci U Huberta. Na domácí utkání tímto zveme všechny šachové příznivce, začátek všech
utkání je v 9.00 hodin.

Za ŠK Pogo Budišov Slavomír Jaššo

NÁZORY OBČANŮ

Poděkování
Dobrý den,
dovolte mi touto cestou poděkovat všem, kteří finančně podpořili plánovanou protonovou léčbu onkologického onemocnění
mé manželky Evičky Pilátové, rozené Adamčíkové. Protože
zdravotní pojišťovna protonovou léčbu pacientům nehradí, byl
zřízen účet, na nějž mohli dárci přispívat. Bohužel se zdravotní
stav Evičky zhoršoval tak rychle, že se této léčby již nedočkala.

V tuto chvíli je účet s finančními prostředky určenými na protonovou léčbu zablokován, ale jakmile bude uvolněn, bude
celá částka věnována na podporu vybavení specializovaných
pracovišť, která se zaměřují na zvýšení úrovně léčby onkologicky nemocných pacientů.
Ještě jednou Vám jménem celé rodiny děkuji. Velice si Vaší
podpory a pomoci vážíme.
Karel Pilát

Slavnostní setkání bývalých pracovníků
břidlicového dolu Staré Oldřůvky
Vážení,
reagoval jsem na výzvu uveřejněnou v Budišovském zpravodaji z února letošního roku, kde byla pozvánka na „Slavnostní setkání bývalých pracovníků břidlicového lomu ve Starých
Oldřůvkách“.
Protože i já pracoval v tomto lomě několik let, posléze se odstěhoval, velice mne potěšilo toto oznámení. Neváhal jsem
a tohoto setkání se zúčastnil i přesto, že bydlím 260 km od
místa setkání. Těšil jsem se na své kamarády - spolupracovní-

ky, se kterými bych zavzpomínal na ty dobré časy.
V určenou dobu jsem přišel k Muzeu břidlice, kde už stálo několik kolegů s paní průvodkyní. Některé jsem znal, ale ty, kteří
pracovali v pozdější době, nikoliv, ale to neměnilo skutečnost,
že jsem je rád poznal. Po prohlídce exponátů se celá skupina
odebrala do kulturního domu a v malém sále bylo připravené
pohoštění snad pro 20-25 lidí. Ano, pro tolik lidí, ale setkala
se nás pouze hrstka a to mne velice zamrzelo, zvlášť že zdejší
bývalí zaměstnanci to měli kousek od místa setkání.
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Pan Indrák nás přivítal a na jeho výzvu jsme minutou ticha
vzdali hold našim zemřelým kamarádům. Zhlédli jsme několik filmových ukázek, které se týkaly těžby a zpracování břidlice, prohlédli fotografie, které se také týkaly tohoto oboru. Se
zájmem si někteří prohlédli „Kroniku“, kde byla zaznamenána
spousta informací o ději v břidlicovém lomě. Mezi kamarády
byla dobrá atmosféra, zavzpomínali jsme na události prožité
v šifráku, prohodili pár slov z osobního života. Opustil jsem
toto setkání předčasně bez rozloučení, nicméně s tím, že pokud se bude opakovat toto setkání, rád přijedu a věřím, že se
nás setká mnohem více. Touto cestou chci poděkovat Středisku
volného času a zvlášť panu Indrákovi, kteří si dali práci s tím,
aby se toto setkání uskutečnilo.
Zdař Bůh.
Kocjan Pavel
*
První zářijovou sobotu proběhlo v kulturním domě slavnostní
setkání bývalých pracovníků Břidlicového dolu Staré Oldřůvky.
Nejdříve jsme společně navštívili Městské muzeum břidlice,
jehož expozicí nás odborným a poutavým výkladem provedla
průvodkyně paní Jana Pavlů. Seznámili jsme se s bohatou a zajímavou historií našeho města i muzea. Po této prohlídce jsme
se odebrali do malého sálu KD, kde proběhlo oficiální přivítání zúčastněných hostů. Minutou ticha jsme uctili památku
našich zemřelých spolupracovníků. Program pokračoval promítáním novějšího krátkého dokumentárního filmu jak z dolu

Lhotka u Vítkova, tak velmi zajímavého a pro mnohé účastníky i úsměvného původního reklamního DVD z břidlicového
dolu Staré Oldřůvky - samozřejmě s žertovnými připomínkami
přítomných, kteří se viděli na jednotlivých záběrech (dnes se
jedná o unikátní záběry, jelikož tehdejší důl v dnešní podobě
již neexistuje, a zmiňované DVD se tak stává trvalou pamětí
své doby). V podobné atmosféře proběhla prohlídka Kroniky
Břidlicového dolu Staré Oldřůvky, kterou jsem od roku 1977
až do odchodu z dolu vedl.
Důvodem tohoto setkání bylo jednak to, že v našem městě
existuje muzeum, jehož expozice je zaměřena právě na břidlici, a zadruhé to, že mnoho pracovníků, kteří pracovali v tomto dole, pocházelo z našeho města. Mohu potvrdit, že za tu
dobu, kterou jsem v tomto dole strávil (25 let) jich bylo velmi
mnoho. Mnozí z nás zde prožili velký kus života a po mnoha
letech je pěkné si opět zavzpomínat na práci v dolech a na vše,
co jsme zde prožili. A právě na tomto základě jsem již delší
dobu uvažoval o nějakém podobném setkání. Po krátké konzultaci s Marií Talíkovou ze SVČ jsme vybrali termín srazu
v září, kdy se zároveň slaví Den horníků. Jsem velmi rád, že
se tento sraz uskutečnil, a zároveň bych chtěl poděkovat Marii
Talíkové a paní Janě Pavlů ze SVČ za spolupráci při přípravě
setkání. Pevně věřím, že se příští rok opětovně setkáme a ještě
v hojnějším počtu. Na závěr mi dovolte, abych tento článeček
uzavřel hornickým pozdravem: Zdař Bůh!
Zdeněk Indrák

Řádková inzerce
• Pronajmu garáž, tel. 737668415
• Koupím byt 1 + 1 nebo 1 + 2 v Budišově nad Budišovkou nebo Vítkově. Může být i k renovaci. Mohu nabídnout i výměnu za
družstevní byt 1 + 2 v Havířově. Nespěchá – aktuální příští rok. Tel: 607 183 907
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