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Hezké Vánoþní svátky
dČtem a dospČlým
pĜejeme my všichni z domova

Setkání absolventĤ ZŠ po 50 letech

Naši „domováci“
domováci“ v BrnČ

Mladé hasiþky bodují

Motivujeme dČti ke þtení

Barevný podzim v mateĜské škole

Sázení stromkĤ u Sv.
Sv Huberta

Ukonþení volejbalové sezóny

Brigáda rodiþĤ v MŠ SvatoĖovice
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INFORMACE Z ÚĜADU OBþANĤM

Slovo starosty

Milí spoluobĀané,
Nadcházející adventní Āas by mďl být pro všechny Āasem zamyšlení, Āasem smíĢení i oĀekávání, Āasem bilancování i nových pĢedsevzetí. Využijme všichni tento Āas k ohlednutí za rokem
minulým, zapomeěme alespoě na chvíli na všechny problémy, které nás trápí, spokojenď se
pousmďjme nad tím, co se nám povedlo, a pouĀme se z dĢívďjších chyb. Prožijme všichni tento
Āas v kruhu svých blízkých a pĢátel. Vedle svých dďtí, radostnď vítajících pĢíchod Ježíška,
nezapomínejme ani na ty starší, kteĢí si zaslouží naši úctu a podďkování.
PĢeji Vám pĢíjemné prožití adventu a vánoĀních svátkĪ
a v nastávajícím roce pak hodnď štďstí, zdraví a pohody.
Ing. Kyncl Rostislav, starosta mďsta

PF 2012
StĢípky z radnice
x Na základČ pozvání našeho partnerského mČsta z Polska
jsme se starostou 16. 11. 2011 navštívili Glubczyce. Hlavním
bodem schĤzky bylo slavnostní podepsání smlouvy o spolupráci mezi naším mČstem a Powiatem Glubczyckim. Poté
nás starosta Powiatu Mgr. Josef Kozina provedl mČstem, navštívili jsme jejich novČ zrekonstruované muzeum. NávštČvu
zakonþil spoleþný obČd, kde jsme si nastínili naši budoucí
spolupráci a oblasti, kterých by se mČla týkat. Prvním vČtším
spoleþným projektem by mČly být Letnice 2012, kde jsme
zažádali o dotaci na ministerstvu zahraniþních vČcí v rámci
þesko – polské pĜíhraniþní spolupráce. BČhem ledna pĜíštího
roku budeme podávat žádost o dotaci z Euroregionu Silesia,
projektový zámČr se momentálnČ pĜipravuje.
x Zastupitelstvo mČsta na svém posledním zasedání schválilo
pĜijetí dotace z rozpoþtu Ministerstva zemČdČlství na akci
„Budišov nad Budišovkou – Odkanalizování objektĤ mČsta“ ve výši 2,5 mil. Kþ. Podíl dotace z celkového rozpoþtu
na akci þiní 55 %, pĜiþemž Moravskoslezský kraj se spolupodílí na ¿nancování 10%. Odkanalizování objektĤ mČsta
je rozdČleno na 4 þásti:
- odkanalizování domu s peþovatelskou službou na ulici

Pivovarské a sousedícího bytového domu þ. p. 435
- odkanalizování objektu školní jídelny na ulici Mlýnská
strouha,
- odkanalizování bytových domĤ na Partyzánské ulici þ. p.
160, NámČstí Republiky þ. p. 158, 159, 677 a dále školy na
NámČstí republiky
- odkanalizování bytových domĤ na ulici KĜivá 672, 673,
NámČstí Republiky 659, 660, 661 a Generála Svobody 662.
VýbČrové Ĝízení na realizaci akce vyhrála ¿rma LEXUS
CENTRUM s. r. o. Jeseník nad Odrou, která na zaþátku
prosince musí zahájit stavební práce, konkrétnČ na odkanalizování DPS na Pivovarské ulici. Stavební práce budou
probíhat prakticky ve stĜedu mČsta, kde mĤže docházet ke
zvýšenému hluku, omezení dopravní dostupnosti k objektĤm atd., proto již pĜedem dČkujeme za pochopení.
x S blížícím se koncem roku nás þekají tradiþní akce. Rád
bych proto pozval obþany mČsta na vánoþní jarmark spojený s koncertem Vlasty Redla, který se uskuteþní 9. 12. v KD
a na vánoþní zpívání zakonþené ohĖostrojem pĜed kostelem
dne 23. 12.
Ing. Patrik Schramm, místostarosta mČsta
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Usnesení z jednání Rady mďsta
dne 3. Ĝíjna 2011
x doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit zprávu o þinnosti MateĜské školy, Budišov nad Budišovkou, p.o. za r.
2010/2011 a pĜipravenost na školní rok 2011/2012
x doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit zprávu o þinnosti
Základní školy, Budišov nad Budišovkou, p.o. za r. 2010/2011
a pĜipravenost na školní rok 2011/2012
x doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit odprodej nemovitostí z majetku mČsta následnČ:
o Katastrální území Guntramovice:
- ppþ. 122/1 ostatní plocha þást o výmČĜe cca 58 m2 – dle GP
novČ oznaþeno jako ppþ. 122/3, manželĤm Josefu a AnnČ
Hamerkovým za kupní cenu 16,- Kþ á 1 m2
- ppþ. 193 zahrada o výmČĜe 600 m2 paní Olze Tkáþové za
kupní cenu 10,- Kþ á 1 m2
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
- ppþ. 191/1 zahrada – þást o výmČĜe cca 65 m2 paní Dáši
Horníkové za kupní cenu 82,- Kþ á 1 m2
- ppþ. 192 zahrada – þást o výmČĜe cca 15 m2 panu Jaromíru
Pecníkovi za kupní cenu 42,- Kþ á 1 m2
- ppþ. st. 401 zast. plocha – zboĜeništČ a ppþ. 93/3 zahrada –
þásti parcel o výmČĜe cca 290 m2 manželĤm ZdeĖkovi a JanČ
Juráškovým za kupní cenu 42,- Kþ á 1m2
- ppþ. st. 400 zast. plocha – zboĜeništČ o výmČĜe 473 m2 paní
KvČtČ Pektor za kupní cenu 42,- Kþ á 1 m2
- ppþ. st. 1079 zast. plocha o výmČĜe cca 4 m2 a ppþ. 3521/1
a 3508/2 ost. plocha þást o výmČĜe cca 90 m2, manželĤm
Zdence a Ing. Františkovi Ježkovým za kupní cenu: ppþ. 3521/1
a 3508/2 za 24,- Kþ á 1 m2, ppþ. st. 1079 za 105,- Kþ 1 m2
x schvaluje pronájem pozemkĤ následnČ:
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
- ppþ. 173/1 zboĜeništČ – þást o výmČĜe cca 180 m2 panu Marku
Dubovcovi, za nájemné ve výši 180,- Kþ/rok
o Katastrální území Staré OldĜĤvky:
- ppþ. 186/2 TTP -þást o výmČĜe cca 100 m2 paní Andrei
Novákové za nájemné ve výši 100,-Kþ/rok
x schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta na pĜevod pozemku:
o Katastrální území Podlesí:
- ppþ.2268/29 ost. plocha – þást o výmČĜe cca 110 m2
x neschvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta na pĜevod pozemkĤ:
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
- ppþ. 755/5 orná pĤda o výmČĜe 891 m2
- ppþ. 125 TTP o výmČĜe 207 m2
- ppþ. st. 186 zboĜeništČ o výmČĜe 113 m2
x doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit zĜizovací listinu
StĜediska volného þasu Budišov nad Budišovkou, pĜíspČvková organizace s úþinností od l. ledna 2012
dne 24. Ĝíjna 2011
x a) bere na vČdomíí zprávu o pĜipravenosti mČsta na zimní období 2010/2011 a b) schvaluje Plán zimní údržby pro období
2010/2011, c) schvaluje NaĜízení mČsta þ. 1/2010 o rozsahu,
zpĤsobu a lhĤtách odstraĖování závad ve schĤdnosti a sjízdnosti místních komunikací
x schvaluje uzavĜení Smlouvy na zĜízení vČcného bĜemene a Smlouvy o právu provést stavbu se spoleþností ýEZ
Distribuce a.s. a povČĜuje starostu jejím podpisem.
x schvaluje 16. rozpoþtové opatĜení vlastních pĜíjmĤ a výdajĤ
rozpoþtu mČsta pro rok 2011 takto:
o PĜesun
z
neinvestiþních
výdajĤ
skupiny
2212 5171 – MK
-400 000,- Kþ
na neinvestiþní výdaje skupiny 3745 5169 – Péþe
o vzhled obcí a veĜejnou zeleĖ
+400 000,- Kþ
x schvaluje 17. úpravu rozpoþtu mČsta pro rok 2011 v pĜíjmové a výdajové þásti rozpoþtu o þástku 1 159 890,- Kþ
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o Ve výdajové þásti rozpoþtu posílení skupiny 1031 –
SLTS
1 159 890,-Kþ
x schvaluje 18. rozpoþtové opatĜení vlastních pĜíjmĤ a výdajĤ
rozpoþtu mČsta pro rok 2011 takto:
o PĜesun
z
neinvestiþních
výdajĤ
skupiny
2321 5492 – ýOV
-21 000,- Kþ
na neinvestiþní výdaje skupiny 3612 5909 – Byt. hospodáĜství
+21 000,- Kþ
x jmenuje zástupce zĜizovatele ve školské radČ pĜi ZŠ Budišov
nad Budišovkou – Gabriela Roháþová, DiS, Alena ýelková
na další období 2011-2014
x schvaluje uzavĜení MŠ Budišov nad Budišovkou, p.o. ve
dnech vánoþních prázdnin a to od 23.12.2011 do 30.12.2011
s tím, že budova MŠ bude zajištČna tak, aby nedošlo k závadám.
x a) bere na vČdomíí vyhlášení konkurzního Ĝízení na funkci
Ĝeditele/ky StĜedisko volného þasu Budišov n/B., pĜíspČvková organizace dne 24. 10. 2011 a b) jmenuje konkurzní
komisi pro otevírání obálek a posuzování nabídek uchazeþĤ
o jmenování do funkce Ĝeditele/ky StĜediska volného þasu
Budišov n/B, pĜíspČvková organizace ve složení:
- PĜedseda konkurzní komise
o Ing. Patrik Schramm, místostarosta mČsta
- ýlenové:
o Zástupce zĜizovatele – Ing. Kyncl Rostislav, starosta
mČsta
o Odborník v oblasti státní správy, organizace a Ĝízení
školství - Mgr. NadČždaVondroušová
o Odborník v oblasti pĜíslušného školského zaĜízení
– J. Poláková – Ĝeditelka SVý Opava
o Zástupce urþený Ĝeditelem KÚ MSK - Bc. Danuše
DČdicová
o Školní inspektor ýeská školní inspekce - MgA.
Stanislava Juchelková
- Tajemník
o ýelková Alena - referent MČÚ
c) ukládá pozvat þleny konkurzní komise na konkurzní Ĝízení
ve dnech 25. 11. 2011,
x schvaluje 19. rozpoþtové opatĜení vlastních pĜíjmĤ a výdajĤ
rozpoþtu mČsta pro rok 2011 takto:
o PĜesun z neinvestiþních výdajĤ skupiny 3722 5169 –
SPDO
-270 000,- Kþ
na neinvestiþní výdaje skupiny 3322 5223 – Kulturní
památky
+ 24 750,- Kþ
na kapit. výdaje skupiny 3322 6121 – Kulturní památky
+245 250,- Kþ
x schvaluje zveĜejnČní zámČru na pronájem plochy na budovČ
autobusové þekárny – þ.p. 685 v BudišovČ nad Budišovkou
a to za úþelem umístČní reklamní plachty.
x a) bere na vČdomí vyhlášení výbČrového Ĝízení na funkci
Ĝeditele SLTS Budišov n/B., pĜíspČvková organizace dne 24.
10. 2011 a b) jmenuje výbČrovou komisi pro otevírání obálek
a posuzování nabídek uchazeþĤ o jmenování do funkce Ĝeditele SLTS Budišov n/B, pĜíspČvková organizace ve složení:
- PĜedseda výbČrové komise
o Ing. Patrik Schramm, místostarosta mČsta
- ýlenové:
o Zástupce zĜizovatele – Ing. Kyncl Rostislav, starosta
mČsta
o Odborník v oblasti lesního hospodáĜství - JiĜí Jakel,
- Ostatní þlenové komise
o Ivo Hasala - þlen Zastupitelstva mČsta
o OldĜich Pražák – þlen Rady mČsta
o Ivana Sventková – vedoucí ¿nanþního a správního
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odboru
o Gabriela Roháþová, DiS – povČĜená vedením odboru
BHSŽPVÚP
o MUDr. VČra Mikulíková - þlen Zastupitelstva mČsta
- Tajemník
o ýelková Alena - referent MČÚ
c) ukládá pozvat þleny výbČrové komise na výbČrové Ĝízení dne
21. 11. 2011 v 16 h
x a) ruší své usnesení 236/11 z 19. 9. 2011 a b) schvaluje vypsání výbČrového Ĝízení na obsazení funkce nového Ĝeditele SLTS
Budišov nad Budišovkou s nástupem k termínu 1. 1. 2012.
dne 14. listopadu
x schvaluje výsledek hospodaĜení mČsta a pĜíspČvkových organizací za I. – III. þtvrtletí r. 2011.
x a) ustanovuje ústĜední inventarizaþní komisi podle zákona þ.
353/2001 Sb., kterým se mČní zákon þ. 563/1991 Sb., o úþetnictví, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a vyhlášky þ. 270/2010
Sb. o inventarizaci majetku a závazkĤ v tomto složení:
o pĜedseda ÚIK – Ing. Schramm P., místostarosta
o þlenové ÚIK - Sventková I., vedoucí ¿nanþního
a správního odboru MČÚ, Roháþová G., DiS., povČĜena vedením odboru BH, ŽP, služeb, územ. plánování,
Ing. Ježek Fr., Ĝeditel SLTS – p.o., Vondrouš J., Ĝeditel
ZŠ – p.o., Mgr. Novotná S., Ĝeditelka MŠ – p.o.
a b) ustanovuje dílþí inventarizaþní komise v jednotlivých zaĜízeních mČsta dle materiálu, dále c) ukládá ústĜední inventarizaþní komisi:
- zabezpeþit provedení inventarizace majetku mČsta ve všech
zaĜízeních a to:
o stavu zásob dĜíví u SLTS ke dni 30. 11. 2011
o hmotného a nehmotného majetku ke dni 30. 11. 2011
o zásob a ost. hosp. prostĜedkĤ ke dni 31. 12. 2011
o provést namátkové provČrky o stavu a prĤbČhu provádČní inventur ve vybraných zaĜízeních mČsta,
o pĜedložit radČ mČsta zprávu o prĤbČhu a výsledku provedené inventarizace
x schvaluje úpravu rozpoþtu mČsta pro rok 2011 v pĜíjmové
a výdajové þásti rozpoþtu o þástku 481 200,- Kþ:
o Ve výdajové þásti rozpoþtu posílení skupiny:
 2321 – OdvádČní a þištČní odpad. vod 450 000,- Kþ
 5512 – Požární ochrana
31 200,- Kþ
x schvaluje nájemní smlouvu na pronájem plochy na budovČ
autobusové þekárny – þ.p. 685 v BudišovČ nad Budišovkou
a to za úþelem umístČní reklamní plachty pro otevíranou prodejnu ve VítkovČ.
x schvaluje odpis nedobytných pohledávek ve výši 19 212,- Kþ
x schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta Budišov n/B. na pronájem bytu þ. 1, se spoluúþastí na opravách, na ulici Berounská
þ.p. 667 v BudišovČ n/B. Jedná se o byt II. kategorie, nájemní
smlouva bude uzavĜena od 1. 1. 2012 na dobu urþitou 3 mČsíce, dle Obþanského zákoníku. Nájemné bČhem oprav nebude
hrazeno, provedení všech vyjmenovaných oprav, ke kterým
se zájemce zaváže na vlastní náklad do tĜí mČsícĤ od podpisu
nájemní smlouvy, bude potvrzeno v pĜedávacím protokole.
x bere na vČdomí nákup horizontálního štípaþe polen
za 196 000,- Kþ z investiþního fondu SLTS
x schvaluje zápis kroniky mČsta za rok 2010
x schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta na odprodej nemovitostí
z majetku mČsta:
o DĤm na ulici Partyzánská þ. p. 278 – jedná se o jednopodlažní dĤm, který není napojen na kanalizaci,
bez centrálního vytápČní – v každém z bytĤ jsou pokojová kamna (petry). Skuteþné plochy jednotlivých
bytĤ v domČ:
 PĜízemí: byt þ. 1 – 71,00 m2, byt þ. 2 – 46,10 m2
 I. podlaží: byt þ. 3 – 101,70 m2, byt þ. 4 – 38,75 m2
o DĤm na ulici nám. Republiky þ. p. 158 – jedná se

o þtyĜpodlažní dĤm, který není napojen na kanalizaci.
Skuteþné plochy jednotlivých bytĤ v domČ:
 I. podlaží: byt þ. 1 - 39 m2 - samostatné topení v bytČ na tuhá paliva, byt þ. 2 - 119,10 m2 –
ústĜední topení – plyn
 II. podlaží: byt þ. 3 - 64,40 m2 – samostatné topení v bytČ na tuhá paliva, byt þ. 4 - 51,10 m2
– samostatné topení v bytČ na tuhá paliva, byt þ.
5 - 75,64 m2 – ústĜední topení – plyn
 III. podlaží: byt þ. 6 - 60,00 m2 – ústĜední topení
– plyn, byt þ. 7 - 58,10 m2 – samostatné topení
v bytČ na tuhá paliva, byt þ. 8 - 22,00 m2 – ústĜední topení – plyn, byt þ. 9 - 28,70 m2 – ústĜední
topení – plyn
 IV. podlaží byt þ. 10 – 69,30 m2 – ústĜední topení –
plyn, byt þ. 11 - 22,00 m2 – ústĜední topení – plyn
V domČ se nachází 2 nebytové prostory:
 Prodejna krmiv pro zvíĜata o velikosti 23,10 m2
– prostor je vytápČn ústĜedním topením – plyn.
 KadeĜnictví – prodejna drogerie o velikosti: 54,51
m2 – prostor je vytápČn ústĜedním topením – plyn.
o DĤm na ulici nám. Republiky þ. p. 159 – jedná se
o dvoupodlažní dĤm, který není napojen na kanalizaci
a všechny byty jsou vytápČny samostatnČ tuhými palivy (petry). Skuteþné plochy jednotlivých bytĤ v domČ:
 I. podlaží: byt þ. 1 - 30,80 m2, byt þ. 2 - 42,30
m2, byt þ. 3 - 72,40 m2, byt þ. 4 - 39,30 m2, byt þ.
5 - 76,90 m2
 II. podlaží: byt þ. 6 - 55,20 m2, byt þ. 7 - 65,50
m2, byt þ. 8 - 54,00 m2, byt þ. 9 - 64,50 m2, byt þ.
10 - 58,00 m2
V domČ se nachází 2 nebytové prostory:
 Prodejna – podlaháĜství o velikosti: 24,91 m2 –
prostor je bez vytápČní
 Volné prostory po Elzapu a mČstské policii, které
byly slouþeny v jeden – o velikosti 168,70 m2 –
prostor je bez vytápČní.
x a) schvaluje vyhlášení výbČrového Ĝízení a b) schvaluje složení komise pro otevírání obálek a posuzování nabídek na
akci „Odkanalizování KD v BudišovČ nad Budišovkou“.
ýlen komise
Náhradník þlena komise
Ing. Rostislav Kyncl
Mgr. NadČžda Vondroušová
Gabriela Roháþová, DiS.
Ing. Jana DovrtČlová
Rostislav NČmec
Ing. Marta Lindnerová
Ing. LudČk Chlachula
Miroslava Zatloukalová
Ing. Patrik Schramm
Lenka Kalinová
x a) odvolává þlena KK MgA. Stanislavu Juchelkovou, nominovanou ýeskou školní inspekcí do vyhlášeného výbČrového
Ĝízení na obsazení funkce Ĝeditel/ky StĜediska volného þasu
Budišov nad Budišovkou, b) jmenuje þlenem KK RNDr.
Libora Kubicu, zástupce ýeské školní inspekce pro výbČrové Ĝízení Ĝeditele/ky StĜediska volného þasu Budišov nad
Budišovkou, pĜíspČvková organizace
x bere na vČdomí petici zamČstnancĤ SLTS Budišov nad
Budišovkou za opČtovné jmenování Ĝeditelem SLTS Ing.
Františka Ježka, stávajícího Ĝeditele.
x schvaluje na základČ doruþených cenových nabídek ¿rmu
ZdenČk Balaj na realizaci rekonstrukce ÚT v kulturním domČ
v BudišovČ nad Budišovkou
x a) schvaluje úþast þlena zastupitelstva mČsta JiĜího Jakela na
Spoleþném jednání komise Ministerstva obrany pro optimalizaci a vedoucích pracovníkĤ vojenského újezdu Libavá se
starosty blízkých obcí vojenského újezdu dne 16. 11. 2011
a b) povČĜuje JiĜího Jakela jednat ve vČci dalších výsledkĤ
realizace optimalizace vojenského újezdu Libavá jménem
mČsta.
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Zastupitelstvo mďsta
dne 30. záĜí 2011
x a) schvaluje závazek spolupráce s TJ Spartak Budišov n.B.
spoþívající v zajištČní spolu¿nancování projektu „Víceúþelové
hĜištČ na parcele 447/11“. Celkové rozpoþtové náklady jsou
8 394 368,- Kþ s DPH a mČsto se zavazuje poskytnout z vlastních zdrojĤ ¿nanþní spoluúþast ve výši 23% a b) schvaluje, že
se v pĜípadČ zániku Smlouvy o pronájmu s TJ Spartak Budišov
n.B. na sportovištČ, které je pĜedmČtem dotace, ¿nanþnČ vypoĜádá se státním rozpoþtem ýR, tzn. vrátí rozdíl ve výši získané
dotace na výstavbu daného sportovištČ dle pravidel dotaþního
programu þ. 133510, sub.133512 MŠMT
dne 12. Ĝíjna 2011
x bere na vČdomíí zprávu o þinnosti MateĜské školy Budišov
nad Budišovkou,p.o. za rok 2010/2011 a pĜipravenost na
rok 2011/2012
x bere na vČdomíí zprávu o þinnosti Základní školy Budišov
nad Budišovkou,p.o. za rok 2010/2011 a pĜipravenost na
rok 2011/2012
x a) zĜizuje StĜedisko volného þasu Budišov nad Budišovkou,
pĜíspČvková organizace se sídlem ýeskoslovenské armády 325, Budišov nad Budišovkou s úþinností od 1.1.2012
a b) schvaluje ZĜizovací listinu StĜediska volného þasu
Budišov nad Budišovkou, pĜíspČvková organizace s úþinností od 1.1.2012, c) ukládá provést zápis do RejstĜíku škol
a školských zaĜízení, termín 12/2011, zodpovídá FaSO a do
Obchodního rejstĜíku, termín 1/2012, zodpovídá FaSO
x schvaluje odprodej nemovitostí z majetku mČsta následnČ
o Katastrální území Guntramovice:
- ppþ. 122/1 ostatní plocha þást o výmČĜe cca 58 m2 – dle
GP novČ oznaþeno jako ppþ. 122/3 manželĤm Josefu
a AnnČ Hamerkovým za kupní cenu 16,-Kþ á 1 m2
- ppþ. 193 zahrada o výmČĜe 600 m2 paní Olze Tkáþové,
za kupní cenu 10,- Kþ á 1 m2
- ppþ. 122/1 ostatní plocha þást o výmČĜe cca 450 m2
manželĤm JiĜímu a MartČ Fojtíkovým za kupní cenu
21,- Kþ á 1 m2
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
- ppþ. 191/1 zahrada – þást o výmČĜe cca 65 m2 paní Dáši
Horníkové za kupní cenu 82,-Kþ á 1 m2
- ppþ. 192 zahrada – þást o výmČĜe cca 15 m2 panu
Jaromíru Pecníkovi za kupní cenu 42,-Kþ á 1 m2

- ppþ. st. 1079 zast. plocha o výmČĜe cca 4 m2 a ppþ.
3521/1 a 3508/2 ost. plocha þást o výmČĜe cca 90 m2,
manželĤm Zdence a Ing. Františkovi Ježkovým za kupní cenu:
 ppþ. st. 1079 za 105,- Kþ á 1 m2
 ppþ. 3521/1 a 3508/2 za 24,- Kþ á 1 m2
- ppþ. st. 875 zast. plocha o výmČĜe 23 m2 panu Tomáši
Badinkovi za kupní cenu 82,- Kþ á 1 m2
- ppþ. st. 874 zast. plocha o výmČĜe 25 m2 panu Svatopluku
Kolmašovi za kupní cenu 82,-Kþ á 1 m2
o Katastrální území Podlesí:
- ppþ. 2268/29 ost. plocha – þást o výmČĜe cca 110 m2
manželĤm Štefanu a MartČ Gašparíkovým za kupní
cenu 10,- Kþ á 1 m2
x neschvaluje odprodat nemovitosti v majetku mČsta k.ú.
Budišov nad Budišovkou
- Ppþ. st. 401 zast. plocha – zboĜeništČ a ppþ. 93/3 zahrada
– þásti parcel o výmČĜe cca 290 m2 manželĤm ZdeĖkovi
a JanČ Juráškovým za kupní cenu 42,-Kþ á 1m2
- ppþ. st. 400 zast. plocha – zboĜeništČ o výmČĜe 473 m2
paní KvČtČ Pektor za kupní cenu 42,- Kþ á 1 m2
x schvaluje Dohodu o odstoupení od Smlouvy o partnerství
k projektu „Technologické centrum ORP Vítkov“
x schvaluje pĜijetí neinvestiþní úþelové dotace z rozpoþtu
Moravskoslezského kraje na rok 2011 na zabezpeþení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasiþĤ v celkové výši 31 200,- Kþ
x schvaluje vykoupení nemovitostí – pozemkĤ do majetku
mČsta:
- ppþ. st. 4/3 zast. plocha a nádvoĜí o výmČĜe 73 m2
- ppþ. st. 4/1 zast. plocha a nádvoĜí -spoleþný dvĤr o výmČĜe 49 m2
- ppþ. 3568/17 ostatní plocha – ostatní komunikace o výmČĜe 133 m2
vše v katastrálním území Budišov nad Budišovkou od paní Ludmily Šuchové, bytem Chomutovská 1197,
KadaĖ, za kupní cenu 20 000,- Kþ
dne 2. listopadu 2011
x schvaluje pĜijetí dotace z rozpoþtu Ministerstva zemČdČlství na akci „Budišov nad Budišovkou – Odkanalizování
objektĤ mČsta“ ve výši 2 499 885,- Kþ

Informace o jednání k optimalizaci hranic Vojenského újezdu Libavá
Starostové obcí sousedících a blízkých vojenskému újezdu
Libavá byli pozváni dopisem ministra obrany ze dne 14. 9.
na jednání o optimalizaci hranic VÚ a zmČnách správního
uspoĜádání sídel nacházejících se uvnitĜ souþasného vojenského újezdu. Na jednání 23. 9. 2011 byl komisí pĜedstaven
návrh Ministerstva obrany, který pĜedpokládal navrácení nČkolika desítek hektarĤ v katastrálním území Nové OldĜĤvky.
Tento návrh se jevil mČstu jako nedostateþný. Po pĜípravČ
podkladĤ na dalším jednání 16. 11. 2011 byl mČstem vznesen požadavek na návrat hranic katastrĤ ke stavu roku 1949,
pĜed stav, kdy byl rozšíĜen vojenský újezd vládním naĜíze-
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ním. Dne 23. 11. 2011 pĜi jednání v Libavé byl vypracován
návrh kompromisní, který pĜedpokládá navrácení stovek hektarĤ. Jedná se o území pĤvodnČ náležející do katastrĤ obcí
Guntramovice (v plném rozsahu), þást k. ú. Podlesí a þást k.
ú. Nové OldĜĤvky. Prozatím se jedná o návrh, který by mohl
platit po schválení Ministerstvem obrany a následné cestČ legislativním procesem. Jedná se tedy o proces dlouhodobČjší.
Návrh MO poþítá s navrácením historického majetku mČsta
i uvnitĜ optimalizovaného (zmenšeného) vojenského újezdu.
JiĜí Jakel,
zastupitel mČsta povČĜený jednáním s komisí MO

BUDIŠOVSKÝ ZPRAVODA J

Podďkování redakĀní radď
PrávČ se vám dostalo do rukou poslední vydání Budišovského
zpravodaje v tomto roce. Rozhodli jsme se, že toto þíslo bude
distribuováno do každé domácnosti zdarma jako malý vánoþní dárek od mČsta. Na poþátku tohoto roku schválila rada
mČsta redakþní radu, která si dala za úkol zmČnit obsah BZ,
rozšíĜit BZ, zajistit pravidelnost vydávání a snížit náklady na
tisk zpravodaje. Od poþátku jsme chtČli, aby zpravodaj nebyl jen „hlásnou troubou“ vedení mČsta a prostor k otištČní
þlánkĤ dostaly všechny strany, sdružení, zájmové organizace
i obþané. Jak se nová podoba zpravodaje obþanĤm líbí, nedokážu posoudit. NicménČ budeme rádi za každou pĜipomínku
þi podnČt. Psát nám mĤžete na e-mailovou adresu: rr-bnb@
@
seznam.cz.
Úkoly, které si redakþní rada pĜedsevzala, jsou splnČny.
Zpravodaj vychází pravidelnČ jako dvoumČsíþník, po obsahové stránce je širší a náklady na tisk jednoho þísla se podstatnČ

snížily. Cenu z pĤvodních 25,- Kþ za kus jsme snížili na 18,Kþ, pĜiþemž po prodání výtiskĤ a odeþtení cen za reklamu
jsme na 8,- Kþ za jeden výtisk pĜi zachování poþtu barevných
stran a kvality papíru. Technickou redakci, za kterou jsme
dĜíve platili 3 000,- Kþ za každé þíslo, nyní dČlá redakþní rada
zdarma. Tímto bych chtČl podČkovat þlenĤm redakþní rady
za práci v tomto roce, protože je to hlavnČ jejich zásluha, jak
zpravodaj vypadá. Ve svém volném þase seĜazují, kontrolují
a opravují jednotlivé þlánky a provádČjí korekci gra¿ckého
návrhu BZ. MČ osobnČ tČší, že nám zaþínají chodit pĜíspČvky od zájmových organizací, školy, školky, dČtského domova
apod. do schránky redakþní rady automaticky a nemusíme
o nČ upomínat, za což jim patĜí také podČkování. Pokud by
se chtČl stát nČkdo þlenem redakþní rady BZ a pomáhat nám
v jeho tvorbČ, budeme jen rádi.
Ing. Patrik Schramm, místostarosta mČsta

Nové obĀanské prĪkazy
Vážení obþané,
MČstský úĜad Budišov nad Budišovkou, matrika a evidence
obyvatel, upozorĖuje na zmČnu ve vydávání obþanských prĤkazĤ platnou k 1. 1. 2012, se zmČnou zákona þ. 328/1999
Sb., o obþanských prĤkazech dochází ke zrušení podávání
žádostí o vyhotovení nových obþanských prĤkazĤ na zdejším
matriþním úĜadČ.
Od 1. 1. 2012 bude možné podat žádost o vydání obþanského
prĤkazu pouze na MČstském úĜadČ ve VítkovČ, odbor správních þinností; žádosti budou nabírány podobnČ jako v pĜípadČ vyĜizování nových cestovních dokladĤ – e-pasĤ, tzn., že

budou vyhotoveny v elektronické podobČ i s fotem pĜímo na
pracovišti MČÚ Vítkov. Obþané si pak budou moci vybrat
mezi obþanským prĤkazem se strojovČ þitelnými údaji (stejným jako dosud, pouze jiný formát) nebo obþanským prĤkazem se strojovČ þitelnými údaji a s kontaktním elektronickým
þipem – tzv. „e-OP“ (za poplatek).
Stávající obþanské prĤkazy zĤstávají v platnosti do doby, která je uvedena na pĜední stranČ každého obþanského prĤkazu;
teprve pĜed ukonþením vyznaþené platnosti bude tĜeba požádat o vydání nového obþanského prĤkazu, ale již na MČÚ
Vítkov.
Dále upozorĖujeme, že požádat o vydání stávajícího typu obþanského prĤkazu se strojovČ þitelnými údaji je možné
- nejpozdČji do 30. 11. 2011 u zdejšího matriþního úĜadu
- MČÚ Budišov nad Bud.
- nejpozdČji do 14. 12. 2011 u úĜadu obce s rozšíĜenou
pĤsobností - MČÚ Vítkov, odbor správních þinností
V souvislosti s výše uvedenými zmČnami dochází k technologické odstávce pracovištČ pro agendu e-pasĤ na MČÚ Vítkov.
Požádat o vydání nového e-pasu na tomto pracovišti bude
možné pouze do 19. 12. 2011. V dobČ od 27. 12. 2011 do 30.
12. 2011 nebudou e-pasy ani pĜedávány.
V dobČ od 15. 12. 2011 do 30. 12. 2011 lze na tomto pracovišti vydat obþanský prĤkaz typu „Blesk“ s dobou platnosti
1 mČsíc bez správního poplatku. Vydávání cestovních pasĤ
typu „Blesk“ se odstávky netýkají.
Veþerková Miluše, matrika a evidence obyvatel

Daě z nemovitostí na rok 2012
Blíží se konec roku a rádi bychom obþanĤm pĜipomnČli, že
od 1. ledna do 31. ledna 2012 nastává opČt období, ve kterém
si musí uvČdomit, zda v uplynulém roce nekoupili, nezdČdili
nebo neprodali nČjakou nemovitost, aĢ už pozemek þi budovu, pĜípadnČ nekolaudovali stavbu. Pokud tyto zmČny nastaly
a datum zapsání vkladu do katastru nemovitostí je do 31. 12.
2011, je tĜeba podat daĖové pĜiznání k dani z nemovitostí na
rok 2012. DaĖ z nemovitosti se vymČĜuje na zdaĖovací období

podle stavu k 1. lednu roku, na který je daĖ vymČĜována.
DaĖové pĜiznání je tĜeba v Ĝádném termínu a to do 31. 1. 2012
doruþit na Finanþní úĜad v OpavČ. Na základČ tohoto pĜiznání
bude pĜedepsána výše danČ a v prĤbČhu mČsíce dubna budou
z ¿nanþního úĜadu zasílány složenky. Pokud je poplatník již
registrován u ¿nanþního úĜadu, platí nČjakou daĖ z nemovitostí a nastala u nČj zmČna, podá ve stejném termínu dílþí daĖové
pĜiznání a daĖové povinnosti se mu seþtou. Splatnost danČ je
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31. 5. 2012. Pokud poplatník daĖové pĜiznání nepodá v Ĝádném termínu, ¿nanþní úĜad mu pĜi opoždČném podání vymČĜí
pokutu minimálnČ 500,- Kþ dle daĖového Ĝádu.
Poplatníkem danČ z pozemku je vlastník pozemku, poplatníkem danČ ze stavby je vlastník stavby, bytu nebo samostatného
nebytového prostoru nebo vlastník stavby, sloužící k individuální rekreaci.
Pokud obþané nemČli žádnou zmČnu v uplynulém roce, daĖové

pĜiznání nepodávají a poþkají si na složenky, které budou ve
stejné výši jako v roce 2011.
BČhem mČsíce ledna budou v BudišovČ nad Budišovkou pĜítomny pracovnice FÚ Opava a pomohou lidem s vyplnČním
daĖového pĜiznání, pĜípadnČ poradí v pĜípadČ nČjakých nejasností. Termín bude ještČ upĜesnČn a obþané budou informováni
rozhlasem, na vývČskách a webových stránkách mČsta.
Ing. Marta Lindnerová, ¿nanþní odbor MÚ

Ochrana ovzduší v zájmu každého z nás
Asi málokoho z nás zvlášĢ v posledních dnech minula informace o zhoršené kvalitČ „vnČjšího“ ovzduší. Z hlediska legislativy zaštiĢuje ochranu ovzduší zákon þ. 86/2002 Sb. o ochranČ
ovzduší v platném znČní a s ním související pĜedpisy. Ovzduší
je jedna ze složek životního prostĜedí, která pĤsobí jako médium
pro pĜenos zneþištČní mezi dalšími složkami ŽP (voda, pĤda..).
Na jeho zneþištČní se podílí hned nČkolik faktorĤ, jsou to jednak klimatické zmČny – vítr, inverze, ale také prĤmysl, doprava
a v neposlední ĜadČ lokální topeništČ. Moravskoslezský kraj patĜí
mezi nejpostiženČjší oblasti se zneþištČným ovzduším. Všechny
zmínČné faktory kvalitu ovzduší v MSK znaþnČ ovlivĖují, navíc
se zde projevuje také zneþištČní pocházející z Polska. Pokud se
k tČmto faktorĤm pĜidá ještČ inverzní oblaþnost, témČĜ zastavující proudČní vzduchu, má za následek zhoršení rozptylových
podmínek, þímž dochází k hromadČní zdraví škodlivých látek
zpĤsobujících smog. NejvČtším souþasným problémem jsou neklesající emise prachových þástic, pocházejících pĜedevším z lokálních topenišĢ a automobilĤ. Hlavním cílem je proto dosažení
imisních limitĤ pro prachové þástice, což þiní 50 g/m3/den.
Prachové þástice (PM10, PM2,5 a menší) jsou pĜenašeþi perzistentních organických látek s významným rizikovým faktorem na
lidské zdraví. ěada tČchto þástic na sebe váže další škodliviny,
napĜ. benzo(a)pyren, který je navíc radioaktivní. Velikost þástic
je rozhodující pro prĤnik a ukládání v dýchacím traktu. NapĜ.
þástice PM1 se usazují až v plícních sklípcích. Díky tomu, že
jedním z významných zdrojĤ zneþištČní jsou lokální topeništČ,
vyzýváme obþany mČsta, aby nepĜispívali k ohrožení zdraví
sebe, ale i svých sousedĤ nevhodným používáním nekvalitních
paliv, popĜípadČ nezákonným spalováním odpadu ve svých
kamnech. Vzhledem k závažnosti celé situace pĜedstavujeme
druhy odpadu, které do kamen rozhodnČ nepatĜí.
¾ Plastyy – pĜi spalování plastových fólií a PET lahví se do
ovzduší dostávají toxické polyaromatické uhlovodíky, spalováním polystyrenu jedovatý styren, spalováním výrobkĤ
z PVC vznikají vysoce jedovaté dioxiny a slouþeniny chlóru.
¾Nápojové kartony (obaly od mléka, džusĤ) – pĜi jejich
spalování vznikají chlororganické látky a tČžké kovy.
Plasty a nápojové kartony patĜí do žlutých
ý kontejnerĤ
j
a žlutých
ý py
pytlĤ.
¾ Barevné letáky a þasopisyy – obsahují v tiskaĜských barvách velké množství tČžkých kovĤ, které se pĜi spalování
uvolĖují, navíc spalováním papíru pĜicházíme o velmi cennou druhotnou surovinu. Papír patĜí do modrých
ý kontejnej
rĤ.
¾ Pneumatikyy – jejich pálením vznikají polyaromatické uhlovodíky (PAU) a další jedovaté látky. Pneumatiky proto
patĜí do sbČrného dvora, lze je také odevzdat pĜi mobilním
sbČru NO.
¾Chemicky ošetĜené dĜevo – tzn. staré palety, dĜevo z demolice, rozbitý nábytek, natĜená prkna, spalováním takového dĜeva se uvolĖují dioxiny a formaldehyd, proto patĜí
do sbČrného dvora.
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¾ Biologicky rozložitelný odpad (tráva, listí a zbytky potravin) mohou být také zdrojem nebezpeþných a dráždivých
látek, pokud je pálíme na zahradČ. Zbytky rostlin patĜí na
kompost
p .
Souþasná legislativa neumožĖuje zkontrolovat topeništČ pĜímo
na místČ, mohou však být provedeny zkoušky pĜípustné tmavosti kouĜe. Fyzické osoby jsou totiž povinny dodržovat pĜípustnou
tmavost kouĜe a pĜípustnou míru obtČžování zápachem, tzn. neobtČžovat kouĜem a zápachem osoby ve svém okolí a obydlené
oblasti. MČstský úĜad, odbor BHSŽPVÚP jako kompetentní orgán pro kontrolu lokálních topenišĢ mĤže provádČt vizuální kontrolu kouĜe z komínĤ dle § 14 vyhlášky þ. 17/2010 Sb., o zjišĢování emisí ze stacionárních zdrojĤ a o provedení nČkterých dalších ustanovení zákona o ochranČ ovzduší. V pĜípadČ porušení
zákona mĤže být zahájeno pĜestupkové Ĝízení a uložena pokuta
dle § 45 zákona þ. 200/1990 Sb., o pĜestupcích ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Ing. Jana DovrtČlová,
Odbor BHSŽPVÚP
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Rekonstrukce kulturního domu v Budišovď nad Budišovkou
Nejprve se zmíním o stavu kotelny v Kulturním domČ a s tím
související možnost poĜádání plesĤ v našem mČstČ. Již pár let
se hovoĜí o havarijním stavu parního topení v KD. Protože jsme
nechtČli riskovat, že se nČco stane, objednali jsme revizi parního
a teplovodního topení. Výsledek se dal oþekávat, parní topení
je v tak havarijním stavu, že byl vydán zákaz používání. Jeden
teplovodní kotel je schopný provozu a druhý teplovodní kotel je
schopen provozu pouze po odstranČní závažných závad. Z toho
plyne, že letošní zimu bude parní topení mimo provoz. Nechali
jsme okamžitČ vypracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci celé otopné soustavy v KD. Tato soustava bude rozdČlena na 3 samostatnČ regulovatelné vČtve: I. vČtev – malý sál,
velký sál, chodby, WC, šatna a klubovna, II. vČtev – vinárna
a kuchyĖ a III. vČtev – kanceláĜe a knihovna v 1. patĜe.
Rada mČsta rozhodla, že nejdĜíve zprovozníme þást I. vČtve,
kdy bude vymČnČna otopná soustava na obou sálech, na toaletách a na chodbČ. PĤvodní radiátory budou demontovány
a nová vČtev se prozatímnČ pĜipojí na stávající teplovodní kotel.
PĜedpokládáme, že do 10. ledna 2012 již bude tato þást topení
v provozu a plesová sezóna mĤže probČhnout. Na provedení rekonstrukce þásti otopné soustavy KD byly osloveny þtyĜi ¿rmy
k podání nabídky, z toho dvČ z Budišova. Na základČ doruþe-

ných cenových nabídek vybrala pro realizaci akce Rada mČsta
¿rmu pana ZdeĖka Balaje.
V letošním roce jsme obdrželi ze Státního fondu životního prostĜedí pĜíslib získání dotace ve výši cca 5,5 mil. Kþ na akci „Zdroj
tepla – kotelna na biomasu, zateplení objektĤ v BudišovČ n. B.“,
a to za pĜedpokladu, že splníme veškeré náležitosti dle požadavkĤ SFŽP. O problémech s pĤvodní projektovou dokumentací jsme Vás již informovali v minulém þísle. Na základČ novČ
zpracované projektové dokumentace probíhá v souþasné dobČ
výbČrové Ĝízení realizace akce a poté budou všechny podklady
odeslány na SFŽP, který rozhodne o pĜiznání dotace. Pokud se
zastupitelstvo mČsta rozhodne tuto dotaci pĜijmout, bude bČhem
pĜíštího roku provedena výstavba nového zdroje tepla pro KD
a pĜístavbu ZŠ, dále zateplení obvodového pláštČ a stropu KD,
pĜístavby ZŠ a probČhne také výmČna oken na obou budovách.
Z vlastních zdrojĤ musíme pĜíští rok zrealizovat odkanalizování
KD ve výši 800 tis. Kþ, dále statické zabezpeþení KD cca 800
tis. Kþ a rekonstrukci otopné soustavy v KD (kompletní výmČna
radiátorĤ a trubek) ve výši cca 1,2 mil. Kþ (viz výše). Tyto náklady výraznČ zatíží rozpoþet mČsta, ovšem vzhledem k plánované rekonstrukci KD jsou nezbytné.
Ing. Patrik Schramm, místostarosta mČsta

Informace - zubní informace
Vážení obþané, od listopadu mČla být otevĜena nová zubní ordinace MDDr. VölÀové v BudišovČ, Všeobecná zdravotní pojišĢovna však mČla pĤvodnČ negativní stanovisko k uzavĜení
smlouvy o poskytování zdravotní péþe. Proto jsem byla nucena
odhlásit objednané pacienty a ordinaci doþasnČ uzavĜít do doby,
než bude situace vyjasnČna. Nyní probíhají jednání s VZP a zdá
se, že je vše na dobré cestČ a smlouva uzavĜena bude. PacientĤm
se tímto omlouvám za nejasnosti s objednáním k ošetĜení zpĤsobené pĤvodnČ odmítavým stanoviskem VZP. SpoleþnČ s mČstem
vČĜíme, že tato komplikace neodradí pacienty. DČláme vše proto,
aby ordinace byla otevĜena co nejdĜíve. O pĜesném termínu zahájení provozu Vás budeme informovat. MDDr. Olga VölÀová

Ilustraþní foto

Vodovod Staré OldĢĪvky
Na základČ žádosti vedení mČsta sdČluji obþanĤm Starých OldĜĤvek,
v jakém stavu je realizace provozovávání vodního díla Vodovod Staré
OldĜĤvky.
Celá vČc se nachází ve stavu legislativního procesu. V poþátku bylo nutno
uzavĜít smlouvu o provozování. Tato doplnČná o zákonem pĜedepsané pĜílohy byla následnČ pĜedmČtem žádosti o povolení provozování Krajského
úĜadu Moravskoslezského kraje pro konkrétní lokalitu. Vydání tohoto povolení podléhá správnímu Ĝízení, které je dle našich informací v závČru
pĜed vydáním (stále ho nemáme). Po vydání Rozhodnutí mĤžeme nahlásit
na ýIŽP zahájení provozování a rovnČž na hygienČ dožádat rozsah a þetnost kontrolních odbČrĤ. Tato legislativní vČc by mČla být dokonþena do 2.
12. 2011. NáslednČ se zaþne proces napouštČní potrubí vodou a zaþne první
napojování odbČratelĤ. Výše popsaný legislativní proces je zákonem stanovený a není v naší moci tento uspíšit. Ve chvíli naprosté kompletnosti technické a legislativní dokumentace lze zahájit provoz. Vodní dílo zásobující
pitnou vodou obyvatelstvo pro veĜejnou potĜebu je velmi pĜísnČ sledovaná
a kontrolovaná þinnost, zde je tĜeba mít opravdu vše v naprostém poĜádku.
Po dosažení všech výše popsaných legislativních krokĤ budeme velmi operativnČ postupovat pĜi napojování obyvatel. DČkuji za pochopení.
Ing. Antonín Ponþík, LEXUS CENTRUM s.r.o.

Žádáme obþany, kteĜí ještČ nemají vydaný územní
souhlas k umístČní vodovodní pĜípojky, aby si co
nejdĜíve požádali o jeho vydání na stavebním úĜadČ v BudišovČ n/B. Firma Zempol s. r. o. Vítkov je
pĜipravena stávající faremní vodovod odpojit na
pĜelomu února a bĜezna 2012. Poté bude možné
odebírat vodu již jen z nového vodovodu! Kdo
v této dobČ nebude mít vyĜízený územní souhlas
a nebude pĜipravený k pĜipojení na vodovodní
Ĝad, bude bohužel bez vody. V dobČ spouštČní
vodovodu do provozu budou vyšší náklady na
jeho provoz. DĤvodem bude þastČjší odkalování
vodovodního Ĝadu a odpouštČní vody z Ĝadu, tam
kde nebude žádný odbČr, tak aby se voda „nezkazila“ a pĜedešli jsme tím pĜípadným problémĤm
s kvalitou vody a hygienou, která provádí kontrolní odbČry. Tyto zvýšené náklady samozĜejmČ neponesou obþané, ale podČlí se o nČ provozovatel
vodovodu spoleþnČ s mČstem.
Ing. Patrik Schramm, místostarosta mČsta
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Ubytovna v Kružberku?
Mnozí z vás si jistČ zaregistrovali v tisku, že v Kružberku by
mČla vzniknout ubytovna z bývalého rekreaþního stĜediska
NHKG Ostrava v této obci. Starostka Kružberka paní Anna
Hrušková svolala 24. 10. 2011 mimoĜádné jednání Venkovského
mikroregionu Moravice, které Ĝešilo tuto problematiku. Paní
starostka seznámila starosty mikroregionu, že noví majitelé rekreaþního stĜediska mají zámČr pĜebudovat objekt na ubytovnu
s kapacitou 190 lĤžek, což by byla pro obec s 278 obyvateli doslova katastrofa. Nutno podotknout, že v katastru obce je zhruba
200 rekreaþních chat a chalup. Cestovní ruch v této krásné lokalitČ by toto jistČ negativnČ ovlivnilo a toto by se týkalo i okolí Budišova. Zastupitelstvo obce vyhlásilo na protest proti této
aktivitČ petici, kterou iniciovalo obþanské sdružení „Za rozvoj
Kružberka“. Petice kolovala i v našem mČstČ a mnozí z vás ji
jistČ podepsali. Zástupci Venkovského mikroregionu Moravice
se usnesli na tČchto bodech:
1. Starostové všech obcí sdružených ve Venkovském mikroregionu Moravice podpoĜí petici obce Kružberk a obþanského
sdružení „Za rozvoj Kružberka, o. s.“ ve svých obcích.
2. Nesouhlasí se vznikem ghetta pro nepĜizpĤsobivé obþany
a osoby bez pĜístĜeší a pĜíjmĤ z dĤvodu paralyzování života
v obci Kružberk a celém mikroregionu, který je zamČĜen na
rekreaci a pro svou vysokou nezamČstnanost neumožĖuje
jejich integraci do spoleþnosti.
3. Toto usnesení a informace o celé problematice bude zasláno
všem kompetentním orgánĤm v ýR a poslancĤm obou komor parlamentu zvolených za MSK.
4. PovČĜuje starostu mČsta Vítkova, Ing. Pavla Smolku, aby

tento materiál pĜedal sociální komisi Svazu mČst a obcí ýR.
5. Podniknout všechny kroky k tomu, aby se u nás neopakovala situace z Varnsdorfu, Rumburku, Šluknova a podobnČ.
V BudišovČ se s problémem vzniku ubytoven také delší dobu
potýkáme. Bohužel, pokud vlastník splní požadavky stavebního zákona, tak nám žádná petice nepomĤže. Schválením regulativu v územním plánu mČsta jsme omezili vznik dalších
ubytoven v centru mČsta. V našem mČstČ se nabízí k prodeji
hodnČ nemovitostí a není v silách mČsta kupovat každou volnou nemovitost, o kterou se zajímá „podnikatel v oblasti ubytoven“, nicménČ budeme se bránit všemi možnými zpĤsoby
v mezích zákona, aby nám tady v budoucnu další ubytovna nevznikla. Je nutné, aby zákonodárci zmČnili zákony, tak aby tito
podnikavci nemohli dále parazitovat na systému a využívat
štČdrých pĜíspČvkĤ na bydlení od státu ke svému obohacení.
MČ by takto vydČlané peníze netČšily, ale nejsem tady od toho,
abych nČkoho moralizoval. Je to zpĤsob podnikání jako každý
jiný, jen na to þlovČk musí mít žaludek a mít tu sílu podívat se
pak sám sobČ do oþí.
JistČ vám nyní pĜijde logické, proþ zastupitelstvo mČsta rozhodlo
o pĜevzetí bývalého domu dČtí a mládeže z majetku moravskoslezského kraje. Pokud by ho mČsto nepĜevzalo, kraj by budovu
nabídl k odprodeji komukoliv, a co by zde mohlo vzniknout, to
si jistČ snadno domyslíte. SamozĜejmČ tento krok pĜinese v budoucnu zvýšení nákladĤ z rozpoþtu mČsta na zĜízení pĜíspČvkové organizace „StĜedisko volného þasu“ a na investice do oprav
budovy, která je ve špatném stavu.
Ing. Patrik Schramm, místostarosta mČsta

ÚĢední hodiny Mďstského úĢadu Budišov nad Budišovkou
PondČlí a stĜeda: úĜední hodiny: 8,00 - 11,30 h. 12,00 - 17,00 hod. (pracovník musí být pĜítomen)
V neúĜedních dnech v úterý, þtvrtek 7,30 - 11,30 h., 12,00 - 14,30 a v pátek 7,30 - 11,30 h., 12,00 -13,30 h. je možné
vyĜídit všechny záležitosti jako v úĜedních dnech, pokud je pĜítomen pĜíslušný pracovník, nebo ten, který jej zastupuje.
V neúĜední dny nemusí být pracovníci pĜítomni z dĤvodu školení, vyĜizování dotací a úĜedních záležitostí apod.
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ZPRÁVY MČSTSKÉ POLICIE
S pĜicházejícím podzimem se pĜi své práci strážníci zamČĜují
pĜedevším na ochranu majetku. V tomto období již obþané
opouštČjí místa, kde se v letních mČsících rekreovali - chaty,
chalupy popĜípadČ chatky na zahrádkách. Poté zde docházejí spíše sporadicky. Tohoto jsou si
vČdomi rĤzní pobertové, kteĜí tato
místa pravidelnČ navštČvují a odnášejí vše, co se dá zpenČžit. Majitel
objektu pak po týdnu pĜijde a hledá vČci, které ponechal nezajištČné
venku, bČhá po sbČrnách surovin
a obrací se na policii. V této souvislosti uvádím, že strážníci vykonávají preventivnČ dohled v tČchto
lokalitách a pravidelnČ hlídkují
u místní sbČrny surovin, kde þasto
„sbČraþĤm kovĤ“ znepĜíjemĖují život svou pĜítomností. Navíc pokud
se jedná o vČci podezĜelého pĤvodu,
snaží se tyto identi¿kovat a dohledat
jejich pĤvodní majitele. Jenže i to
má háþek. SbČrna v okolí Budišova
není jen jedna, pachatelé jsou motorizovaní a tak spousta vČcí zmizí,
aniž by se je podaĜilo vþas zajistit. Apelujeme proto na obþany,
a zejména pak na majitele tČchto nemovitostí, aby podobným
lidem nedávali pĜíležitost k levnému obohacení a v neposlední
ĜadČ zbyteþnČ nepĜicházeli o svĤj majetek, který si vlastní prací a pílí poĜídili.
Výzva
ý
MČstské policie
p
Vyzýváme tímto obþany, aby s ohledem na povČtrnostní podmínky dbali zvýšené opatrnosti pĜi pohybu na veĜejných komunikacích a dodržovali platná ustanovení vyhlášky o pohybu
chodcĤ na pĜechodech. Zejména cyklisté se také þasto pohybují na jízdních kolech bez pĜedepsaného osvČtlení a ohrožují tak
nejen sebe, ale i ostatní úþastníky silniþního provozu. ěádnČ
vybavené jízdní kolo není jen zbožným pĜáním strážníkĤ MP,
ale zejména povinností cyklisty, který se na takovém stroji pohybuje za snížené viditelnosti po místních komunikacích.
Události Ĝešené MČstskou policií
p
za uplynulé
py
období
12.9.2011 ve 13.00 hod. pĜijala hlídka MČstské policie oznámení obþana, který uvádČl, že mu byla v místní SbČrnČ surovin
odcizena penČženka s menším obnosem penČz. Dále pĜesnČ
popsal i osobu, kterou z krádeže podezíral. Strážníci po pĜíjezdu na místo dle popisu zjistili, že se jedná o „známou ¿rmu“
a pĜípad poté pĜedali kolegĤm s PýR OO Vítkov.
12.9.2011 v 16.45 hod. oznámil obþan schválnost ze strany souseda. Ten mČl údajnČ potĜít neznámou látkou kovové zábradlí na ul. Pivovarské v BudišovČ. Oznamovatel dále
uvádČl, že okolo zábradlí chodí dČti a tyto se od potĜeného
zábradlí umazaly. Po pĜíjezdu na místo hlídka MP zjistila, že
starší muž opravdu zábradlí na veĜejném prostranství natĜel
mazlavou látkou (patrnČ gra¿tovou vazelínou). Jako dĤvod
uvedl, že mu dČti ze sousedství po zábradlí prolézají na jeho
pozemek a zde mu odcizují železný šrot. Muž byl hlídkou
vyzván, aby zábradlí od vazelíny oþistil. Hlídka posléze vyhledala rodiþe výše uvedených dČtí a upozornila je na protiprávní jednání nezletilých.
13.9.2011 od 20.15 do 23.50 hod. hlídka opakovanČ Ĝešila pro-

tiprávní jednání cca 4 osob, které hlasitým kĜikem a zpČvem
narušovaly veĜejný poĜádek. Stalo se tak na základČ oznámení
obþana. Osoby nejprve hluþely na dvoĜe domu þ.p. 158, posléze se tato skupina dopouštČla rušení noþního klidu na NámČstí
Republiky a v prostoru pĜed kinem.
Hlídce se osoby podaĜilo z veĜejného prostranství vykázat a sjednat tak
na místČ poĜádek.
16.9.2011 ve 20.00 hod. pĜijala
hlídka MP oznámení obþana o pokusu vloupání do objektu stavebnin
u rybníka (pachatel si pĜipravil otvor
v drátČném oplocení). Strážníci objekt zkontrolovali a posléze telefonicky vyrozumČli majitelku provozovny.
16.9.2011 ve 22.00 hod. zjistila hlídka MP ze zábČrĤ kamerového systému narušování veĜejného poĜádku
ze strany skupiny osob, které se nacházely pĜed vstupem do Nákupního
stĜediska. Strážníci neprodlenČ vyrazili na uvedené místo, a jelikož pĜítomní ve svém jednání pokraþovali
i v pĜítomnosti hlídky MP, byli tito z místa vykázáni.
21.9 – 25.9.2011 pĜijaly hlídky PýR i MP Budišov n/Bud.
opakovanČ nČkolik oznámení obþanĤ o pohybu podezĜelých
vozidel a osob na katastru mČsta. Všechny události se vztahovaly k oznámení nezletilého, který dne 21.9.2011 uvedl, že se
jej neznámé osoby pokusily vlákat do vozidla a patrnČ i unést.
PozdČji se ukázalo, že šlo o smyšlenou historku.
25.9.2011 v 15.45 hod. Ĝešila hlídka MP oznámení o nálezu
vojenské munice v prostoru „U vysílaþky“ Místo nálezu bylo
strážníky zajištČno. Posléze byl pĜivolán policejní pyrotechnik,
který munici zneškodnil.
14.10.2011 od 9.30 do 13.30 hod. opakované Ĝešení konÀiktu
mezi sousedy na ulici ýSA v BudišovČ n/Bud. (schválnosti,
drobné ublížení na zdraví). VČc byla postoupena pĜíslušnému
orgánu.
27.10.2011 v 9.30 hod. se dostavil oznamovatel, který uvádČl,
že byl opakovanČ fyzicky napaden sousedem.
30.10.2011 v 17.30 hod. oznámil obþan schválnosti ze strany
souseda. Tento mu brání v pĜíjezdu na jeho pozemek tím, že
místní komunikací zúžil položením kamenĤ na její krajnici.
Oznamovatel dále uvedl, že pĜekážka na komunikaci bude
bránit v její zimní údržbČ. VČc byla postoupena pĜíslušnému
odboru MČstského úĜadu, který je kompetentní k jejímu Ĝešení.
3.11.2011 v 9.00 hod. provedla hlídka MP ve spolupráci se
zamČstnankyní MČÚ kontrolu bytového prostoru v domČ þ.p.
160. Kontrola prostoru byla provedena na základČ informace
ze strany nájemníkĤ v domČ, kteĜí uvádČli, že se v jednom
s neobydlených bytĤ nacházejí osoby bez souhlasu majitele
(majitelem bytu je MČsto Budišov n/Bud.).
4.11.2011 v 16.30 hod. zjistila hlídka MP kontrolou kamerového systému, že se v blízkosti veterinární ordinace nacházejí
osoby, které se navzájem fyzicky napadají. Po pĜíjezdu na místo bylo zjištČno, že jeden z mužĤ je v silnČ podnapilém stavu
a svým jednáním budí veĜejné pohoršení. Z tohoto dĤvodu jej
hlídka MP z místa odvedla a posléze dopravila do místa bydlištČ.
BaroĖ Milan, vedoucí strážník MP
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ŠKOLSTVÍ

ZaĀal nový školní rok ...
a v naší školce to opČt žije ruchem – nové dČti se seznamují
s prostĜedím, zamČstnanci a kamarády, starší dČti si sdČlují své
zážitky a všichni si opČt zvykáme na pravidelný Ĝád.
A co se všechno událo?
Tady jsou stĜípky z dČní v naší mateĜské škole:
Nejstarší dČti ze tĜíd BrouþkĤ a ýertíkĤ se svými p. uþitelkami navštívily zaþátkem Ĝíjna ZŠ Komenského ve
VítkovČ, kde byly pozvány na akci ,,Za tajemstvím pĜírody s Machem a Šebestovou“. Pro dČti byla zajímavá už
spoleþná jízda autobusem. SoutČže v areálu školy, které
probíhaly pĜedevším venku, se dČtem velice líbily. Pro
úþastníky byly na závČr pĜipraveny diplomy, drobné dárky, malé pohoštČní a pĜed návratem ještČ spoleþné foto.
Celá akce se vydaĜila, poþasí nám pĜálo, a dČti se vrátily
spokojené a plné nových zážitkĤ.
Naši školku již tradiþnČ navštívilo MaĖáskové divadlo
Šternberk. I ti nejmenší pak sledovali pohádky plné na-

pČtí, zvratĤ, ale vždy s dobrým koncem.
 V Ĝíjnu vyšlo první ,,pilotní“ podzimní vydání þasopisu naší MŠ s názvem ,,Medvídek“. Autorkou je p. uþ.
Hasalová, která se snažila, aby obsah þasopisu pobavil
dČti i rodiþe a zároveĖ jim pĜinášel i aktuální informace.
,,Medvídek“ by mČl vycházet jako þtvrtletník a pouze za
symbolickou cenu 15Kþ! ýekáme na ohlasy…
 DČti naší MŠ se úþastní ekologické soutČže – SbČr tĜídČného odpadu s panem Popelou. Úkolem je nasbírat co
nejvČtší množství papíru a tím také možnost získat pČkné
ceny. Už jsme zaþali a o prĤbČhu budeme informovat.
 V OstravČ probČhne v listopadu oblastní výtvarná soutČž ,,Barevný podzim“. Naše dČti se rovnČž
zapojily. Z každé tĜídy vybraly p.uþ. nČkolik nejvydaĜenČjších a odešlou je k výtvarnému zápolení.
Uvidíme, jak uspČjeme… DĤležité ale je zúþastnit se!
VČra KovaĜíková, uþitelka MŠ

Bramboriáda v mateĢské škole
PĜišel podzim. ýas barevného listí a jablíþkové vĤnČ. Období, kdy se sklízí úroda na zahrádkách a na poli. A tak jsme se
spoleþnČ s dČtmi v naší MŠ rozhodli využít sklizeĖ brambor
k vytvoĜení výstavky „„Kutálí se ze dvora velikánská brambora“. Poprosili jsme o spolupráci i rodiþe a pĜekvapilo nás, jak
jsou nČkteĜí zruþní a šikovní. Doma spoleþnČ s dČtmi vytvoĜili
napĜ. bramborového snČhuláþka, autíþko, berušku… Celý týden jsme ve tĜídách s dČtmi vyrábČli bramborové ježky, pejsky,
kosy, lesní panáþky atd.
Otiskovali jsme bramborová tiskátka na papír i na látku. Využili jsme i jiné podzimní pĜírodniny - listy, jeĜabiny, žaludy,
cibuli atd. Nakonec jsme všechny výrobky vystavili na chodbČ
MŠ a tČšili se z velkého zájmu dČtí a rodiþĤ.
Pavla Hasalová a Jana Jüstelová – uþitelky MŠ

ÿas jablíĀkové vĪnď
Projekty mají svĤj velký význam a v moderní mateĜské škole svoje
místo. UvČdomujeme si, že projektová metoda umožĖuje dČtem získávat zkušenosti vlastní praktickou þinností a experimentováním.
DČti jsou vedeny nejen k iniciativČ, ke kreativitČ a k samostatnosti
pĜi zpracovávání stanovených úkolĤ, ale i k týmové spolupráci.
Proto jsme se i my v mateĜské škole pustili do projektĤ. Mezi první
podzimní patĜí projekt s názvem „ýas jablíþkové vĤnČ“. DČti si
po dobu dvou mČsícĤ upevĖovaly znalosti o podzimní pĜírodČ, poznávaly krásy podzimní pĜírody na vycházkách, rozvíjely fantazii
pĜi výtvarné a pracovní þinnosti, rozvíjely motorickou dovednost
pĜi práci s pĜírodním materiálem, pohybové dovednosti pĜi pohybových hrách o podzimu. Poznávaly podle chuti a hmatu dary podzimu. Snažili jsme se položit u dČtí základy spolupráce pĜi skupinové
práci a také rozvíjet mezi nimi vstĜícnou komunikaci.
S projekty, které v prĤbČhu školního roku zpracujeme, bychom se
rádi zúþastnili soutČže „Ekologicky zodpovČdný kraj 2012““ v kategorii „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji.
Mgr. Simona Novotná, Ĝeditelka MŠ
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Podzimní den v mateĢské škole
Ve þtvrtek 6. Ĝíjna 2011 se v naší mateĜské škole uskuteþnil
N DČti pĜišly
projekt s názvem BAREVNÝ PODZIMNÍ DEN.
obleþené v barvách podzimního listí nebo v maskách lesních
zvíĜátek. Ve tĜídách si opakovaly písnČ a básnČ o zvíĜátkách
a o podzimu, které se bČhem roku nauþily. Namalovaly si vlastní strom, který si ozdobily vlastnoruþnČ nastĜíhanými barevnými lístky a dokreslily k nČmu i zvíĜátka. Každá tĜída si vyrobila
LÍSTKOVÉ MEDAILE, které využila pĜi hrách a soutČžích na
školní zahradČ. Na vycházce podzimní pĜírodou nasbíraly dČti
listy a lístky, které nalepily v MŠ na spoleþný STROM PěÁTELSTVÍ.
Í
Našim cílem bylo, aby se do tohoto podzimního dne zapojili
i rodiþe, což se nám podaĜilo a dČkujeme všem za výrobky,
které spoleþnČ s dČtmi vyrobili. Ty pak byly ve tĜídách použity
na podzimní výstavku.
ŽeĖa Kostecká, Alena Siažíková, uþitelky MŠ

Soutďž s panem Popelou
V letošním školním roce se naše mateĜská škola zapojila do
ekologické soutČže pro školy s názvem „SoutČž s panem Popelou“. Jedná se o soutČž, která si klade za cíl zavedení trvalého systému separovaného sbČru papíru ve školách. Jelikož
výchova k ekologickému cítČní má nejvČtší efekt u nejmladší
generace, povedeme dČti v naší mateĜské škole k zamyšlení

nad stávajícím stavem životního prostĜedí a ke sbČru papíru.
DČti mohou v prĤbČhu celého školního roku nosit svázaný
papír do mateĜské školy. ChtČli bychom touto cestou požádat rodiþe o podporu naší soutČže. Pilné dČti þekají na konci
školního roku pČkné odmČny.
Mgr. Simona Novotná, Ĝeditelka MŠ

Drakiáda

Spolupráce s rodiĀi

Již druhým rokem uspoĜádaly uþitelky MŠ SvatoĖovice pro
všechny dČti a jejich rodiþe akci „DRAKIÁDA“. PĜíznivý vítr
nám sice pĜál až napodruhé, ale na úþasti se to nijak neprojevilo, ba naopak. Hojná úþast rodiþĤ nejen ukazuje, že poĜádané
akce se rodiþĤm líbí, ale také, že jsou pĜínosné jak pro dČti,
tak pro vzájemný vztah mezi rodiþi a pedagogy. Všechny dČti
dostaly sladkou odmČnu a malého dráþka na památku.

Školní zahrada u MŠ SvatoĖovice je dosti velká, aby si zde
dČti mohly hrát, dovádČt a tím rozvíjet nejen svoji hrubou motoriku, ale také fyzickou zdatnost. Každá zahrada potĜebuje
údržbu. NČkde je potĜeba nČco zasadit, jinde vykopat. K podzimní údržbČ neodmyslitelnČ patĜí hrabání listí. S tímto úkolem
nám jedno úterní odpoledne pĜišli pomoci rodiþe, jejichž dČti
navštČvují místní MŠ. Tímto bych chtČla všem rodiþĤm podČkovat za jejich pomoc. Také bych chtČla podČkovat paní Tošovské za zapĤjþení sekaþky. VČĜím, že odmČnou za strávený
þas bylo nejen opékání párkĤ, ale také vČdomí, že jsme pro své
dČti udČlali mnohem víc, než to nČkdy na první pohled vypadá.
ZdeĖka Sventková, uþitelka MŠ SvatoĖovice
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ZpráviĀky z Dďtského domova
V nadcházejícím adventním þase je i dČtský domov plný vánoþních pĜíprav – peþou se perníþky, vyrábČjí vánoþní pĜáníþka a výrobky na jarmark, dČti nacviþují program na tradiþní
vánoþní besídku a tČší se na okamžik, kdy (doufejme) napadne
sníh a koneþnČ bude zima, jak má být. A také si najdou chvilku vzpomenout si na podzimní úspČšné akce, kterých se jako
„budišováci“ zúþastnili.
V listopadu to byla spoleþensko-humanitární akce One world
cup v BrnČ, kterou poĜádala spoleþnost Tango, organizace
pro zdravotnČ postižené, ve spolupráci s ýeským rozhlasem.
SpoleþnČ s dČtmi z dalšího domova jsme pĜímo na NámČstí
Svobody v centru Brna na umČlé ploše sehráli nČkolik basketbalových utkání a soutČží a po 5ti denní akci pomohli rozebrat
pódium a hĜištČ. PĜestože poþasí nebylo ideální, divákĤ málo
a míþ se obþas zakutálel do rĤzných míst pČší zóny, rádi jsme
pomohli s propagací spoleþensky prospČšné þinnosti a ukázali,
že dČti z domova umí pomoc nejen pĜijímat, ale také rozdávat.
O nČco dĜíve se nám také podaĜilo vyhrát na turnaji v nohejbale v LichnovČ, odkud si pohár pro vítČze odvážíme již þtvrtý
rok po sobČ. Ani tentokrát se žádnému ze zúþastnČných dČtských domovĤ nepodaĜilo pĜekonat náš A-tým, kluci si výhru
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vybojovali
b j li a potČšili
tČšili také
t ké tím,
tí že
ž ukázali
ká li smysll pro fair
f i play
l
a rozvahu, které je v každé týmové hĜe zapotĜebí.
Daniel Štencel, pedagogický pracovník DD
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MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY NA GYMNÁZIU
Ve spolupráci s jazykovou školou HELLO, jakožto
akreditovaným centrem anglických zkoušek Cambridge
ESOL Exams a nČmeckých zkoušek Goethe Institut,
nabízíme studentĤm, ale i široké veĜejnosti možnost
vykonat mezinárodní zkoušky z angliþtiny a nČmþiny

pĜímo v prostorách naší školy. ÚspČšný kandidát obdrží
mezinárodní certi¿kát, který potvrzuje jeho jazykové znalosti
a je všeobecnČ uznáván na stĜedních i vysokých školách,
u zamČstnavatelĤ a také na státních úĜadech ýR. Certi¿kát
má navíc celoživotní platnost.

MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY Z ANGLIýTINY:

MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY Z NċMýINY:

ZKOUŠKA

JAZYKOVÁ ÚROVEĕ

CENA

PET

B1 – stĜednČ pokroþilí

2.590,- Kþ

FCE

B2 – pokroþilí

3.990,- Kþ

Termín zkoušky se urþí pĜibližnČ 3 mČsíce dopĜedu, jeden
mČsíc pĜed konáním zkoušky probíhá uzávČrka pĜihlášek
a plateb a následnČ je provedena zkouška.
Další informace na www.gvitkov.cz

ZKOUŠKA

JAZYKOVÁ ÚROVEĕ

CENA

Start Deutsch 1

A1

1.800,- Kþ

Start Deutsch 2

A2

2.000,- Kþ

Zerti¿kat Deutsch

B1

2.900,- Kþ

Goethe-Zerti¿kat

B2

3.300,- Kþ

ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ, SPORT, KULTURA

Hubertská mše a myslivecká slavnost
V sobotu 1. Ĝíjna, tedy den pĜed slavnostní hubertskou mší,
probČhlo v BudišovČ, Guntramovicích a Dvorcích takzvané
„zvaní“. SlavnostnČ odČná hubertská družina zvala obþany na
pĜipravovanou akci pĜíštího dne. Svatý Hubert jel v þele družiny
se svými pomocníky ve vyzdobeném koþáĜe, který doprovázeli
trubaþi a myslivci se psy. Za doprovodu loveckých rohĤ, víĜení
bubnu a salev z pušek pak pĜeþetl obþanĤm zvací glejt.
V nedČli 2. Ĝíjna 2011 pak probČhla poprvé v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v BudišovČ Hubertská mše podle
starých mysliveckých tradic a regulí. Je možné, že pĜed
válkou zde podobné akce byly, ale podle pamČtníkĤ se po
roce 1945 podobné akce už nekonaly. Hubertská mše, kterou
celebroval pan faráĜ Petr Fichna, mČla velice dĤstojný prĤbČh.
Byla sloužena na památku všech zemĜelých budišovských
myslivcĤ a lesníkĤ. Mše se zúþastnilo hodnČ lidí. Myslivci ve
stejnokrojích nesli v prĤvodu symbol svatohubertské tradice,
význaþnou trofej jelena, který byl v budišovských lesích
uloven. Byly pĜinášeny další dary: chléb, voda a sĤl podle
legendy o sv. Hubertu a divoþáka jako dar pĜírody. SlavnostnČ
vyzdobeným kostelem znČly fanfáry lesních rohĤ a nádherný
zpČv chrámového sboru z Dolního Benešova. Na tváĜích
mnohých úþastníkĤ této slavnosti se objevily slzy dojetí.
Po hubertské mši pak bylo v kulturním domČ pro úþastníky
slavnosti nachystáno myslivci poĜádajícího spolku obþerstvení
v podobČ srnþího guláše a peþeného kance. Bylo zde možné
také shlédnout zajímavou výstavku trofejí, loveckých
zbraní, výrobkĤ a fotogra¿í ze života a þinnosti poĜádajícího
Mysliveckého spolku sv. Hubert Budišov. Akce se rovnČž díky
krásnému sluneþnému poþasí povedla a byl na ni ze strany
obþanĤ zaznamenán velice kladný ohlas. Jediné minus byl fakt,
že díky obrovskému zájmu, který myslivci nepĜedpokládali,
se nedostalo na všechny zájemce jídlo, aþkoliv se všichni
myslivci zĜekli svých porcí ve prospČch návštČvníkĤ. PĜi

závČreþném hodnocení akce si myslivci pak navzájem slíbili,
že se to již pĜíští rok nestane. A tak se mohou všichni pĜíznivci
mysliveckých specialit tČšit na skvČlý zvČĜinový guláš
a peþínku z divoþáka, neboĢ se na všechny urþitČ napĜesrok
dostane! Hubertská slavnost bude i pĜíští rok uspoĜádána
znovu, aby se tak stala tradicí spolkového života mČsta.
Myslivci z neziskové organizace, spolku, který nese název
patrona myslivcĤ svatého Huberta, se nejen vzornČ starají
o svČĜenou honitbu a provozují myslivost jako svého životního
koníþka, ale jsou schopni udČlat pro obþany též nČco navíc.
UspoĜádat akce, kde se všichni cítí dobĜe a prožijí spoleþnČ
hezký den v duchu starých tradic a dobré zábavy. Velký dík
patĜí rovnČž MČstskému kulturnímu a informaþnímu stĜedisku
za možnost tuto akci v jeho prostorách uspoĜádat.
Ing. František Vrchovecký, pĜedseda MS
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Doba adventu a vánoĀních svátkĪ v budišovské farnosti
Budišov

Sobota 24. 12.
ŠtČdrý veþer
– pĤlnoþní mše sv.

15:30

6YDWR{RYLFH

NedČle 25. 12.
Slavnost Narození Ježíše
Krista, Hod Boží vánoþní

Guntramovice

22:30

*XQWUDPRYLFH



Budišov

9:30

SvatoĖovice

11:00

Staré OldĜĤvky 15:30
PondČlí 26. 12.
Svátek sv. ŠtČpána,
2. svátek vánoþní

Guntramovice

8:00

Budišov

9:30

SvatoĖovice

11:00

Budišov

15:30

SvatoĖovice

17:00

…
Pátek 30. 12.
Svátek sv. Rodiny
Sobota 31. 12.
Památka
sv. Silvestra, papeže
NedČle 1. 1. 2012
Slavnost Matky Boží
P. Marie, Nový rok

Staré OldĜĤvky 15:30
SvatoĖovice

11:00

Guntramovice

14:00

Budišov

15:30

Aktuální þasy dalších bohoslužeb, stejnČ jako termíny
vánoþního zpovídání budou k dispozici na webu
www.farnostbudisov.webnode.cz
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Vážení farníci, obþané, návštČvníci mČsta,
doba adventu, který letos zaþíná již 27. listopadu, je dobou
pĜíprav na jedny z nejhezþích svátkĤ v roce, na slavnost
narození Ježíše Krista. Pro kĜesĢany - ale možná nejen pro nČ
– je to doba zklidnČní a pĜíprav. Ty jsou však myšleny spíše ve
smyslu duchovním, již o nČco ménČ bychom se mČli zabývat
shonem, úklidem a nákupy dárkĤ, které bohužel v naší vlasti
v souvislosti s vánoþními svátky dominují.
Symbolem adventu je totiž nejen adventní vČnec, pĜedvánoþní
trhy a výzdoba, nýbrž také ¿alová barva, která – podobnČ jako
v dobČ pĤstu pĜed Velikonocemi – v církevním pojetí znamená
právČ zklidnČní, odĜíkání a kontemplaci, aby o to více mohl
þlovČk prožít onu pomČrnČ krátkou dobu vánoþní naplno. Již
tradiþnČ se budou konat také rorátní mše svaté ve stĜedu
v 7.00, které jsou urþeny i našim školákĤm.
SamozĜejmČ i náš kostel bude nachystán na pĜíchod Pána.
Zveme Vás tímto do kostela právČ v dobČ svátkĤ, abyste si nejen
Vy, ale i Vaše dČti užili jedineþnou vánoþní pohodu. Uvádíme
zde pĜehled mší bČhem doby vánoþní, pĜiþemž bychom rádi
upozornili na þasy pĤlnoþních bohoslužeb (v BudišovČ již
v 15.30 právČ kvĤli malým dČtem, naopak pozdČjší þasy
v ostatních farnostech jsou spíše brány s ohledem na dospČlé).
Svou tradici má také pásmo vánoþních písniþek v podání
naší scholy doprovázené pĜíbČhy, které probČhne na svátek
sv. ŠtČpána, tedy 26.12. v 15.00.
V kostele budou samozĜejmČ k vidČní jesliþky a vánoþní
výzdoba.
PĜejeme Vám tedy zejména klidné prožití adventu, abyste si
onen vrchol – dobu Vánoc – užili naplno dle svých pĜedstav
a aby se i Vám splnilo alespoĖ jedno z Vašich tajných pĜání
a tužeb.
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Úspďchy Mladých hasiĀĪ z Budišova nad Budišovkou
Už nČjaký ten pátek (þtvrtek) vede Iveta Bernfeldová, Miroslav
Uher, Tomáš Indrák a pan Miroslav Indrák starší kroužek
mladých hasiþĤ. Zprvu se do hasiþe pĜihlásilo pomČrnČ dost
dČtí, ale prĤbČžnČ vČtšina odešla a zĤstala nám jen skupinka
odvážlivcĤ. Kupodivu jsou to samá dČvþata. Musím uznat, že
jsou holky šikovné, i když nás obþas v kroužku pozlobí, ale snad
z toho vyrostou a já si s nimi možná budu moci za pár let vytvoĜit
vlastní ženské družstvo, se kterým bych mohla aktivnČ závodit.
Ale teć k našim, respektive k jejich úspČchĤm. Jen doufám, že
to teć nevyzní jako chvástání se, ale kam dČvþata nabČhnou,
odtamtud si odnášejí medaile, mnohokrát i ty zlaté. KaždoroþnČ
se úþastníme hry Plamen, kde jsou dČvþata úspČšná. Tato hra má
dvČ þásti. Jako první je Závod požárnické všestrannosti (branný
závod), kde dČvþata musí bČžet 3km a po celé délce trati plní na
rĤzných stanovištích úkoly, které souvisí s hasiþskou tématikou.
Mezi tyto úkoly patĜí: stĜelba, zdravovČda, uzlování, poznávání
topogra¿ckých znaþek, urþování azimutu, urþování hasebních
prostĜedkĤ, lezení pĜes lano… Hlavní þástí závodĤ je požární
útok, štafeta 4x60m, bČh na 100m s pĜekážkami, útok CTIF
a štafeta dvojic. Jednou, z nejtČžších štafet je útok CTIF, který je
velmi nároþný a nesmí se u nČj vĤbec promluvit. V loĖském roce

se naše družstvo umístilo na 2. místČ. Letos dČvþata toto krásné
umístČní obhájila. V létČ se dČvþata úþastnila soutČže o pohár
starosty Kajlovce, kde se umístila v silné konkurenci na 3. místČ.
Na jaĜe se mladé hasiþky zúþastnily soutČže v uzlování, která
se uskuteþnila ve VítkovČ a velmi mile nás pĜekvapily, a jak je
zvykem, byly za to taky námi odmČnČny. V této soutČži nešlo
pĜedevším o rychlost, ale hlavnČ o zruþnost. DČlila se na tĜi þásti:
soutČž družstev, jednotlivcĤ, dvojic. V každé ze tĜí kategorií se
naše dČvþata umístila (viz foto). V soutČží družstev obsadila
naše dČvþata 1. a 2. místo, kdy ostatním soutČžícím nedala
žádnou šanci.
DČvþata nejezdí jen po o¿ciálních soutČžích, ale vyhlásili jsme
jim vlastní soutČž Soptík roku. Minulý rok se „Soptíkem“ roku
stala Nikol Rozehnalová a byla ji i náležitČ na výroþní schĤzi
pĜedána odmČna velitelem vítkovských hasiþĤ, panem Kochem.
A každým rokem se stává tradicí to, že za odmČnu dostanou
všechny hasiþky pobyt na chatČ ýtvrtá míle!!!
ZávČrem nám dovolte, abychom jménem mladých hasiþĤ
podČkovali sponzorĤm (¿rma Linaset a.s.,Zempol s.r.o), kteĜí
nám nemalou ¿nanþní þástkou umožnili zakoupení nového
vybavení.
Iveta Bernfeldová
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KSVÿ JUVENTUS KARVINÁ, stĢedisko
DĪm dďtí a mládeže Budišov n/B, tel: 556 305 462, 605 187 795
Ve školním roce 2011-2012
bČží tyto kroužky:
PondČlí od 16 hodin RybáĜský
od 7 let cena 180,- Kþ
Získání a prohlubování znalostí a dovedností z rybáĜství.
Úterý
od 17 hodin LINE dance od 12 let cena 200,- Kþ
Taneþní kroužek s tanci funky, waltz, country a další.
StĜeda od 15 hodin Chovatelský od 7 let cena 180,- Kþ
Péþe a chov zvíĜat v DDM (kĜeþci, morþata, králík, akvarijní
zvíĜata, ptáci).
ýtvrtek od 16 hodin Klub 89
14 - 19 let cena 100,- Kþ
Plánování, pĜíprava a pomoc pĜi akcích DDM. Vhodné i pro
studenty.
ýtvrtek od 16 hodin Keramický od 6 let cena 250,- Kþ
Výroba z keramické hlíny, glazování. Výrobky si dČti odnáší domĤ.

V mČsíci Ĝíjnu
j probČhlo:
p
13.10 – 14.10. 2011 Burza dČtských odČvĤ (82 úþastníkĤ)
15.10.2011 Sportovní odpoledne RI Budišov (87 úþastníkĤ)
21.10.2011 AĢ žijí duchové SvatoĖovice (25 úþastníkĤ)
22.10.2011 AĢ žijí duchové St.OldĜĤvky (18 úþastníkĤ)
26.10.2011 Prázdninové odpoledne (38 úþastníkĤ)
27.10.2011 AĢ žijí duchové Budišov (50 úþastníkĤ)
V mČsíci Listopadu
p
p
probČhlo:
4.11.2011 AĢ žijí duchové Guntramovice (13 úþastníkĤ)
10.11.2011 DobrĤtky z jablek (8 úþastníkĤ)
11.11.2011 Výroba lampiónĤ (16 úþastníkĤ)
12.11.2011 LINE Dance Workshop (17 úþastníkĤ)
24.11.2011 StĜelecký trojboj (24 úþastníkĤ)
25.11.2011 Výroba adventních vČncĤ (10 úþastníkĤ)

Pátek
od 15 hodin Korálkování od 6 let cena 250,- Kþ
Jednoduchá výroba z korálkĤ, získání dovedností, výrobky si
nosí dČti domĤ.

PĜipravujeme
p
j
vp
prosinci:
3.12.2011 Mikulášská nadílka ve Starých OldĜĤvkách
3.12.2011 Mikulášská nadílka v Podlesí
4.12.2011 Mikulášská nadílka RI v BudišovČ
16.12.2011 Peþení perníkĤ

Do kroužkĤ je možno se ještČ pĜihlásit. Staþí pĜijít v dobČ
konání kroužku do DDM. MĤžete pĜijít si pouze vyzkoušet
þinnost a pak se pĜihlásit!!

POZOR ZMċNA:
od 1. 1. 2012 se staneme StĜediskem volného þasu (SVý),
pĜíspČvkovou organizací mČsta Budišova.

Email, který nás potČšil:
Dobrý den paní Tošovská,
Nevím, zda jsem zvolil odpovČdného þlovČka. Snad mi
pomĤžete a pĜedáte mĤj email tČm lidem, kterým patĜí náš dík.
V pátek 4. 11. 2011 probČhla skvČlá akce pro dČti. Lampiónová
stezka v Dolních Guntramovicích. Vaši akci jsem objevil þirou
náhodou, pĜi procházce se synem. Byli jsme na návštČvČ
u rodiþĤ v Horních
Guntramovicích. ChtČl
bych
touto
cestou
podČkovat a pochválit,
za skvČlou akci!!!!
U nás v OstravČ máme
brouþkiády a lampiónové
prĤvody, ale strašidla
na stezce byl skvČlý
nápad. Velmi mnČ však
mrzí, neúþast místních
rodiþĤ s dČtmi. Mám
obavu, aby to Vaše dČti
neodradilo od zápalu
a nasazení. Probírali
jsme to s kamarádem ze
sousedství, který se také zúþastnil
þastnil se synem
synem. Co už by místní
lidé chtČli za akci, aby pĜišli? Svítící kámen máme stále v ruce,
snad jej neztratíme. VyĜićte mé podČkování všem zúþastnČným.
PĜíští rok se budeme chtít pĜijet podívat opČt. Tento týden
chceme pĜijet na Martina. Na shledanou a dČkujeme. (jméno
autora v DDM)

dost. A tak zatím co ostatní jsou s rodinou nebo odpoþívají,
my musíme do práce. To nemluvím o tom, že dobrým
pomocníkem v naší práci je názor dalšího þlovČka, rozvíjení
nápadĤ a plánování s nČkým dalším, kontrola propagace
nČkým nezúþastnČným. To tĜeba z toho dĤvodu, že v samém
zápalu pro akci Vám vypadl z letáku termín nebo jiná dĤležitá
informace. Zkrátka ,,Víc hlav víc rozumu“, jak se lidovČ Ĝíká.
Ale velkým problémem je, že si nemá kdy dobít ,,baterky“,
kdy vybrat dovolenou. Je na svém pracovišti sám a stále je
nČco nutného - neodkladného. Navíc pĜiznejme si: jeden
þlovČk nezvládne bez pomoci ,,dobrovolníkĤ“ udČlat akci.
Vždy musíte být alespoĖ tĜi, a to je minimum. A tak v našem
zaĜízení musí obþas pomoci i uklízeþka nebo topiþka, þi
nČkterý vedoucí kroužku. A patĜí jim za to ode mne VELKÉ
PODċKOVÁNÍ. MnČ dlouhé roky pomáhá u akcí i skupinka
dobrovolníkĤ. NČkteĜí se mnou zaþínali pĜed 11 lety ve vČku
teenagerĤ. A jejich podíl na úspČšnosti akcí je opravdu velký.
A tak Vám všem DċKUJI.
JmenovitČ bych chtČla podČkovat tČmto pomocníkĤm:
Ondra Dužík, Václav Tošovský, Lea Tošovská, Dušan
ŠenkeĜík, Josef Surówka , Pavel Emr, Eliška Forsterová,
Martin Hamerka a Hana Švehlíková.
NČkdo teć namítne, že je mezi pomocníky pĤl rodiny. Ale
vČĜte, že každá pomoc je vítaná a po ruce je nejblíže rodina.
Pomáhali i jiní, ale dlouho jim to nevydrželo nebo protestovali
rodiþe þi jsme si nesedli po lidské stránce. Ono nČkdy je se
mnou tČžké poĜízení (ani já to nemohu vydržet).
V roce 2012 se mi splní pĜání. Už pĜed deseti lety jsem usilovala
o dalšího pracovníka a nyní bylo mé pĜání vyslyšeno. VČĜte, že
se tČším na posilu, která pĜijde od nového roku jako vedoucí
stĜediska. Ono se to ve dvou lépe táhne.
Do nového roku 2012 Vám pĜeji zdraví, spokojenost a hodnČ
podnČtĤ pro radostné žití. Budu se tČšit na setkání s Vámi na
nČkteré naší akci v pĜíštím roce.
Tošovská Marie

Slovo na závČr:
Možná Vás ani nikdy nenapadlo, kolik práce musí zvládnout
jeden pracovník v našem zaĜízení. Ono je toho opravdu
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KYNOLOGICKÝ KLUB
Dne 17. záĜí jsme uspoĜádali soutČžní odpoledne pro dČti
a jejich pejsky – Budišovskou tlapku. Nešlo o žádné cviþení
poslušnosti, ale spíš o souhru páníþka a jeho chlupáþe a hlavnČ
o legraci. Deset disciplín si rozdČlili napĤl, psík lovil párky,
nosil aport, nechal se vést slalomovou dráhou nebo tĜeba
musel prokázat dĤvČru k pánovi, který ho vezl v pohodlném
koleþku. A ta nechlupatá poloviþka stĜílela ze vzduchovky,
procházela mezi provázky a taky si lámala hlaviþku nad
rozstĜíhaným znakem Budišova, který spolu s kvízem o mČstČ
docela potrápil. Krásné poþasí skvČle pĜispČlo k pohodovému
odpoledni a vítČzství si odnesla Adélka s fenkou Miou. Jen
nás mrzela velmi malá úþast, ale i pĜesto akci pĜíští podzim
uspoĜádáme znovu a dČkuji všem, kteĜí se podíleli na pĜípravČ
a zajištČní.
Dne 9. Ĝíjna jsme navštívili stopaĜské závody ve Šternberku,
které se uskuteþnily ve tĜech kategoriích. Po jejich skonþení
jsme se mohli pochválit – kat. A – Jana s Jane 1.místo, Jarda
s Britou 3.místo, kat.B – Arri s Lenkou 4.místo a v nejnároþnČjší
kat.C – Nestor a Lenkou 4.místo.
S podzimem konþí kynologická sezóna a poslední akce, kterou
jsme uspoĜádali, byly dvoje zkoušky. 28. Ĝíjna se zkouška podle

NZě ((národní
á d í Ĝád) skládala
klád l ze tĜí
Ĝí þá
þástíí – stopa, poslušnost,
l š
obrana a 30. Ĝíjna se podle mezinárodního Ĝádu IPO posuzovala
speciálnČ poslušnost nebo stopa. V obou dnech byli naši psi
pĜihlášeni na dvanáct rĤzných zkoušek a uspČli desetkrát, což
je velmi dobrý výkon. Na cviþáku se budeme scházet i v zimČ
a pĜipravovat se na další rok a doufejme, že bude tak úspČšný
jako ten letošní.
A na závČr – v minulém þísle jsem si posteskla, že už nemáme
laviþku, kterou nČkdo z rozmaru rozbil. Teć musím pĜidat
i posprejované kotce, a coby vizitka zĤstaly tĜi prázdné
lahviþky od stĜíbrných sprejĤ a hnČdé bavlnČné pracovní
rukavice. A ještČ nČco, logo - podpis „špalek“. Opravdu jen
špalek má díru v povČdomí o lidství… Nemáte nČkdo doma
špalka…?
Mgr. Lenka Galová
S podzimem konþí kynologická sezóna a poslední akce,
kterou jsme uspoĜádali, byly dvoje zkoušky. 28. Ĝíjna se
zkouška podle NZě (národní Ĝád) skládala ze tĜí þástí –
stopa, poslušnost, obrana a 30. Ĝíjna se podle mezinárodního
Ĝádu IPO posuzovala speciálnČ poslušnost nebo stopa.
V obou dnech byli naši psi pĜihlášeni na dvanáct rĤzných
zkoušek a uspČli desetkrát, což je velmi dobrý výkon. Na
cviþáku se budeme scházet i v zimČ a pĜipravovat se na
další rok a doufejme, že bude tak úspČšný jako ten letošní.
Mgr. Lenka Galová

Volejbalový turnaj smíšených družstev
Ve sportovním areálu TJ Spartak Budišov nad Bud. se uskuteþnil
1. Ĝíjna 2011 volejbalový turnaj smíšených družstev. Krásné
sluneþné poþasí nám umožnilo prožít sobotní odpoledne nejen
v duchu sportovního zápolení, ale také hlavnČ jako kamarádi,
kteĜí pĜišli spoleþnČ ukonþit volejbalovou sezónu. Našim

cílem bylo, aby se tato akce líbila nejen nám hráþĤm, ale
také pĜíznivcĤm volejbalu, kteĜí se rozhodli pĜijít a povzbudit
všechny úþastníky tohoto turnaje. Myslíme si, že se nám tento
zámČr podaĜilo splnit. Velký dík patĜí manželĤm Hohnovým,
kteĜí se po celou dobu starali o obþerstvení. DČkujeme také
všem sponzorĤm a to ¿rmČ Linaset a.s., Rostislavu Kynclovi,
Ivanu KoĜínkovi a také v neposlední ĜadČ MČstskému úĜadu
Budišov nad Bud., který vČnoval hlavní cenu turnaje.
Výsledky turnaje:
1. místo - KKT (Kostecki J. Kyncl R., Vlková K., Vlk V.,
Vrbová M., Mikeš J.)
2. místo - Noþní dravci (Buþek M., Buþek L., Buþková H.,
Hasala I., Kasalová P., Bartoš J.)
3. místo - TJ Dvorce
4. místo - TJ Jívová
5. místo - 8. A (Hasala I. ml., Stojanová I., Hladišová H., Rak
T., Rak J.)
Martina Vrbová
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Podzimní fotbalová sezóna
V listopadu zakonþila všechna družstva fotbalového oddílu
TJ Spartak Budišov n/B podzimní þást sezóny 2011/2012.
OpČt jsou velice pozitivní výsledky mládeže v krajských
soutČžích, které snad signalizují lepší budoucnost budišovské
mužské kopané. Velice dobĜe si vedou také naši nejmladší –
benjamínci. V souþasné dobČ prochází temnČjším obdobím
obČ mužská družstva, která bojují s nedostatkem hráþĤ.
V tČchto týmech je úplná absence roþníkĤ 1984-1989 (až
na dva hráþe). Teprve poslední dvČ sezóny zaþala proudit
nová generace hráþĤ z dorostu. PrávČ pro nedostatek hráþĤ
se uvažovalo o zrušení mužského „B“ týmu. Ale vzhledem
k velice poþetným mládežnickým týmĤm je nutné toto družstvo
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zanechat, aby všichni pĜíchozí hráþi mohli reprezentovat
Budišov a neodcházeli jinam þi dokonce nekonþili s fotbalem.
Pozice všech našich družstev v krajských a okresních
soutČžích þi pĜeborech mĤžete zhlédnout v pĜiložených
tabulkách.
Dále Vám oznamujeme, že již tradiþní „Ples sportovcĤ“
pĜesouváme z ledna na únor 2012 z dĤvodu nutných oprav
kulturního domu. PĜesné datum není ještČ známo.
DČkujeme všem pĜíznivcĤm budišovského fotbalu za podporu
v roce 2011! PĜejeme Vám krásné prožití vánoþních svátkĤ
a šĢastný Nový rok 2012!
Výbor fotbalového oddílu
TJ Spartak Budišov nad Budišovkou
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Pochod za DešĨovým panáĀkem
Dne 1. Ĝíjna 2011 poĜádalo MČstské kulturní a informaþní
stĜedisko v BudišovČ nad Bud. již 10. roþník „Pochodu za
DešĢovým panáþkem“. Pro ty, kteĜí by nevČdČli o jaké akci
se píše, tak jde o krásnou podzimní procházku z námČstí
Republiky malebnou krajinou až k meteorologické stanici na
ýervené hoĜe. Poþasí bylo pČkné, sluníþko svítilo, a tak se
všem úþastníkĤm procházka moc líbila. Nejmladší úþastník
akce Kubíþek Pecník (5 let), který se zúþastnil pochodu se
svou maminkou a sestrou, byl na památku ocenČn keramickou
žabkou a urþitČ bude mít na co vzpomínat. Výšlap byl zakonþen
exkurzí na meteorologické stanici a opékáním vlastních
špekáþkĤ. Nazpátek jsme se nechali svést hasiþi z Budišova n.
Bud. a za jejich ochotu jim dČkujeme.
Ivana Kobelová, knihovnice

Akce na stĢelnici AVZO Budišov nad Budišovkou
Dne 1. Ĝíjna 2011 probČhl již
5. roþník stĜelecké soutČže
„O starostĤv dort“. Tato soutČž
je hodnČ oblíbená a tradiþnČ
se jí zúþastĖuje nejvíc stĜelcĤ.
Tentokrát se jich sešlo 27
a z toho bylo 6 místních.
Za AVZO Budišov
Petr Bartošek
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TĢíkrálová sbírka
Vyúþtování TĜíkrálové sbírky 2011
V BudišovČ nad Budišovkou se vybralo celkem 53.050 Kþ.
Charita Odry vybrala celkem 1 145.358 Kþ. ýástka, která pĜipadla na Charitu Odry, þinila 744.482 Kþ. Tyto prostĜedky z TĜíkrálové sbírky byly použity na zdravotnický materiál, na nákup
a údržbu kompenzaþních a zdravotních pomĤcek pro pĤjþovnu
Charity Odry, na informaþní materiály o službách Charity Odry,
na modernizaci a podporu provozu pĜi zajišĢování péþe o seniory. Zbylé peníze byly rozdČleny dle pĜedem stanoveného vzorce
na humanitární pomoc, na þinnost DCHOO a Charity ýR.
Charita Odry podpoĜila v roce 2011 Základní školu Budišov
nad Budišovkou za úþelem nákupu volnoþasového a sportovního vybavení pro ZŠ Budišov nad Budišovkou, jak bylo
dohodnuto. V roce 2012 Charita Odry podpoĜí opČt nákup
volnoþasového a sportovního vybavení pro ZŠ Budišov nad
Budišovkou, dle stávající dohody.
Poznávací znaky TĜíkrálové sbírky Charity ýeská republika
Vedoucí skupinky koledníkĤ je starší 15 let a na viditelném
místČ bude mít prĤkazku. Pokladniþka bude zapeþetČna. ZapeþetČní se uskuteþní pĜed TĜíkrálovou sbírkou na místním
obecním nebo mČstském úĜadČ a rozpeþetČní a spoþítání bude
provedeno tamtéž.
RozdČlení TĜíkrálové sbírky 2012
65% pĜipadá na zajišĢování pomoci a péþe seniorĤm a handicapovaným osobám peþovatelskou a ošetĜovatelskou službou
Charity Odry, na zĜízení a podporu domácí hospicové péþe
a na podporu provozu skladu kompenzaþních pomĤcek pĜedevším pro oblast severní Moravy a Slezska
15% na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské
10% na humanitární pomoc v zahraniþí
5% na podporu projektĤ Charity ýeská republika
5% je v souladu se zákonem urþeno na režie sbírky

Vážení spoluobþané, 1. - 14. ledna 2012 probČhne TĜíkrálová sbírka. Znovu budete mít možnost se setkat s koledníky, kteĜí do Vašich domovĤ pĜinášejí Boží požehnání
a zároveĖ Vám nabídnou možnost uskuteþnit dobrý skutek
ve formČ ¿nanþního daru na podporu charitního díla v naší
vlasti a na humanitární pomoc. Velmi si ceníme Vaší pĜíznČ
a podpory a dopĜedu dČkujeme za Vaši dobrotu a štČdrost.
Za koledníky TĜíkrálové sbírky Charity ýR
Jan Vondrouš,
asistent TĜíkrálové sbírky pro Budišov nad Budišovkou
Petr Kuþerka, Ĝeditel Charity Odry
Informace o þinnosti Charity Odry
a TĜíkrálové sbírce mĤžete získat:
Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry, tel. 556 731 947,
e-mail: odry@caritas.cz,, http:/www.odry.charita.cz

StarooldĢĪvské vzpomínání…
Dne 29. Ĝíjna 2011 se ve Starých OldĜĤvkách uskuteþnil 1. roþník StarooldĜĤvského vzpomínání. Celá akce zaþala v 18:00
hodin vyzvánČním zvonu StarooldĜĤvského kostela, což mČlo
symbolizovat nové þasy pro Staré OldĜĤvky. Poté byla ve velkém sále zdejšího hostince pĜipomenuta historie obce s následným promítáním historických i souþasných fotogra¿í, zamČĜených na život v obci, obecní architekturu, okolní pĜírodu
a v neposlední ĜadČ na obyvatele, kteĜí zde žili a žijí. CelkovČ
bylo promítnuto nČkolik stovek fotogra¿í, které ochotnČ zapĤjþili jak samotní obyvatelé Starých OldĜĤvek, tak i lidé, kteĜí
zde nežijí, ale strávili zde þást svého života. Velký sál byl zcela
zaplnČn, pĜiþemž tak hojná úþast mile pĜekvapila všechny zde
pĜítomné. Zastoupeny byly všechny generace.
Prvotním cílem této akce bylo zajištČní poþáteþního vkladu na znovuzprovoznČní kostelních hodin ve
Starých OldĜĤvkách. PĜítomným
byly pĜedstaveny plány na rozvoj,
oživení a zkrášlení obce a plány
k založení obþanského sdružení,
jehož cílem bude získání ¿nanþních
prostĜedkĤ na realizaci tČchto plánĤ
a hájení zájmĤ obce. Mezi dlouho-
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dobé plány patĜí oprava kostela a pĜilehlých kapliþek, dále pak
vnČjší osvČtlení kostela, vybudování dČtského hĜištČ, zĜízení internetových stránek a pĜivedení vysokorychlostního internetu do
obce.
PĜedpokládáme, že další StarooldĜĤvské vzpomínání se bude
konat za rok a to 2. listopadu 2012. NČkteĜí úþastníci letošního
roþníku nám pĜislíbili zapĤjþit „nové“ – doposud nepublikované
fotogra¿e. RovnČž se pokusíme zjistit další informace o obci,
aby nadcházející roþník byl ještČ zajímavČjší než ten letošní. Internetové stránky Starých OldĜĤvek naleznete na adrese:
www.stareoldruvky.budisov.cz, kde pĜípadní zájemci naleznou
vše o historii obce, historické i aktuální fotogra¿e a informace
o chystaných akcích þi o aktivitách obþanského sdružení.
Všem, kdo se na pĜípravČ celé akce
bez nároku na honoráĜ podíleli, dČkujeme, stejnČ tak i úþastníkĤm, kteĜí se
jí v hojném poþtu zúþastnili. Z prodeje drobného obþerstvení a z dobrovolného pĜíspČvku se podaĜilo získat
þástku 5 554,- Kþ, jedná se o poþáteþní vklad na znovuzprovoznČní
kostelních hodin. Za organizátory
Monika Schrammová
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Svďcení Sv. Huberta a podzimní sázení stromĪ
StejnČ jako loni tak i letos na podzim pĜichystali myslivci z mysliveckého spolku Sv. Hubert setkání u obrázku sv. Huberta.
Úvodního slova a pĜivítání se ujal Ing. František Ježek, na nČj poté
navázal budišovský faráĜ pan Petr Fichna poutavým vyprávČním
o legendČ o Sv. Hubertu. Využili jsme této pĜíležitosti a pĜipojili
se s akcí „Zasać si svĤj strom“. Letos jsme okolo sv. Huberta
sadili celkem 14 smrþkĤ a modĜínĤ, které pĜichystali lesníci z budišovských mČstských lesĤ. Každý patron byl u svého vlastnoruþnČ zasazeného stromu vyfocen a bude mu i s fotkou zaslán
certi¿kát. A jaká jména stromĤm jejich kmotĜi vymysleli? Slyšeli
jsme jména jako: Šepltálek, Ondrášek, JuĜin, Pecošek, Ticho,
Velký domováþek, Malý domováþek…O vysázené stromky se
jejich „pČstouni“ zavázali starat po celý jejich život. Doufáme, že
se ze sázení stromĤ stane pČkná tradice a že se nás v dalších letech
u ohýnku bude scházet stále více.
Marie Talíková, MKIS

Budišov opďt rozzáĢila svďtýlka
V loĖském roce, 11. listopadu, jsme poprvé uspoĜádali VÍTÁNÍ
MARTINA NA BÍLÉM KONI spojený s LAMPIÓNOVÝM
PRģVODEM. Na tuto akci jsme pro velký zájem navázali
i letos a doufáme, že se z ní stane tradice. Ve všech dČtských
oþích se zraþilo obrovské pĜekvapení a radost, když Martin na
jejich volání opravdu pĜicválal na bílém koni. Jen ten sníh asi
zapomnČl na horách, to ale dČtem vĤbec nevadilo. TČšily se, až
s lampiónovým prĤvodem plným svČtýlek vedeným Martinem
projdou celé mČsto až k zahradČ Domova Letokruhy. Celá za-

hrada byla ozáĜena svítící „Cestou splnČných pĜání“, kterou dČti
mohly rozzáĜit i svoji svíþkou a na jejím konci víle pošeptat
svoje tajné vánoþní pĜání. Víla všechny dČti malé i velké odmČnila martinským cukrovím a bonbonky. Velký potlesk sklidila ohĖová hudební show pĜipravená také na zahradČ Domova
Letokruhy. Pro všechny „zmrzlé“ úþastníky pĜipravil domov
nČco teplého na zahĜátí a komu byla i tak zima, mohl se zahĜát horkou þokoládou nebo teplou medovinou, kterou ve svém
stánku nabízela rodina Žídkova z Opavy. A kdo mČl z malých
úþastníkĤ odvahu, mohl si pohladit Martinového bílého konČ.
Ráda bych podČkovala Domovu Letokruhy, že nám umožnil
využít svoji zahradu a paní JanČ Brichové za pomoc pĜi samotné akci. SrdeþnČ také dČkuji dobrovolné radČ kulturního domu,
která opČt pĜiložila ruku k dílu, mČstské policii za bezpeþný
prĤchod prĤvodu mČstem a naší kouzelné víle IvanČ Horákové.
Marie Talíková, MČstské kulturní a informaþní stĜedisko
MČstská knihovna oznamuje þtenáĜĤm,
že v dobČ vánoþních svátkĤ
od 23. 12. 2011 do 30. 12. 2011 bude UZAVěENA !!!

MOTIVAÿNÍ HRY NA PODPORU ÿTENÁġSTVÍ
MČstská knihovna ve spolupráci se základní školou uspoĜádala akci na podporu þtenáĜství. Ve stĜedu
19. Ĝíjna pĜijela do školy zástupkynČ nakladatelství
THOVT, paní Ing. Tatiana Andrtová, a zahrála si
s dČtmi z druhých tĜíd motivaþní hru „Za pokladem
kapitána ýernovouse“. Celá akce byla zamČĜena na
rozvoj þtenáĜské gramotnosti dČtí. Ty spolu ve skupinách soutČžily a vyhledávaly v knížkách zajímavé
informace, které pak pĜedþítaly nahlas svým spolužákĤm.
Souþástí spolupráce s tímto nakladatelstvím byl
i prodej knih, který probíhal v mČstské knihovnČ.
Nakladatelství Thovt má velice pČkné knížky pro dČti,
upravené a pĜizpĤsobené vČku a þtenáĜským dovednostem dČtí.
Ivana Kobelová, knihovnice
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Podďkování Mďstského kulturního a informaĀního stĢediska
MČstské kulturní a informaþní stĜedisko srdeþnČ dČkujeme všem, kteĜí ochotnČ a ve svém volném þase pomáhali
na akcích konaných bČhem letošního roku. Bez vaší pomoci a vstĜícnosti bychom jenom tČžko mohli poĜádat nČkteré
akce. PodČkování patĜí dobrovolné radČ kulturního domu,
která nechybí takĜka na žádné akci, našim prĤvodkyním
v muzeu, dále Domovu Letokruhy, se kterým MKIS aktiv-

nČ spolupracuje, mČstské policii, sboru dobrovolných hasiþĤ,
mysliveckému sdružení Sv. Hubert, MČstským lesĤm, všem,
kteĜí se podíleli na pĜípravČ Vítání Martina na bílém koni,
všem, kteĜí s námi pilnČ nacviþují vystoupení pro letošní vánoþní zpívání a zajišĢují veškeré ozvuþení akcí. Vážíme si
vaší pomoci a tČšíme se na další spoleþnČ uspoĜádané akce
v roce 2012.
Marie Talíková, MKIS

Šachový koutek
ěešení úlohy
y z minulého þísla BZ:

1 KC3!

tempo. Po tomto tahu již všechny další tahy þerného vedou k neodvratnému dvoutahovému matu, napĜ. na 1…
Kb1 pĜijde 2. Dh7+ Kc1 (nebo 2…Ka1 resp.
Ka2 pĜijde 3. Va6 mat) 3. Vf1 mat. Po ústupu
1…Ka2 se postupuje obdobnČ, akorát z „druhé strany“. RovnČž braní vČže kterýmkoli jezdcem vede k dvojtažce napĜ. 1…Jexf6 2. Kc2
a 3. Da8 mat (1…Jhxf6 2. Kb3 a 3. Dh1 mat).
Poslední možností je tah jezdcem 1…Jg3
(resp. Jc7) po kterém matovou síĢ bílý uplete pomocí tahu krále 2. Kc2 s hrozbou 3. Va6
mat, po sebrání vČže 2…Jxf6 pĜijde 3. Da8
mat. Analogicky by se postupovalo po tahu
1…Jc7.
V této úloze krásnČ vyniká princip symetrie.
Úloha také názornČ ukazuje, jak král odebírá
únikový prostor.

Nová úloha:
Pro další úlohu jsem si vypĤjþil pozici z partie, která se odehrála v našem posledním utkání ve Velké Polomi.
ýerný na tahu vyhraje
Úloha není limitována poþtem
tahĤ, jde o to najít správný postup, který þernému zajistí výhru. Jak vidno, bílý si pĜíštím tahem hrozí postavit dámu a partii
dovést do remízy. Ovšem na tahu
jje þerný a pĜi správné hĜe docílí
výhry. Najdete správný postup?
(ěešení v dalším þísle BZ)
Zajímavostí je, že soupeĜ (þerný)
našeho hráþe cestu k výhĜe nenašel a v této vyhrané pozici dal
ppartii za remízu…

ĝK Pogo
g Budišov v soutČžích družstev
Zaþátkem Ĝíjna byla zahájen soutČžní roþník šachových družstev 2011/2012. Družstvo Pogo Budišov “A“ v okresním pĜeboru Opava odehrálo již 4 utkání s tČmito výsledky:
1. kolo: Darkoviþky – Pogo “A“ 3 ½– 4 ½, pĜedehrávka
p
5. kola: Pogo “A“ – Bolatice 6 – 2, 2. kolo: Pogo “A“ –
Hradec n. Mor. 4 – 4, 3. kolo: Velká Polom – Pogo “A“ 5 – 3.
“B“ družstvo našeho oddílu do doby uzávČrky tohoto þísla
BZ odehrálo dvČ utkání. V prvním zápase po trochu smol-

Tabulka OP Opava:
p
PoĜ.
Tým
ý
1.
TJ Velká Polom
2.
ŠK Pogo
g Budišov nad Bud. „A“
3.
ŠK TJ MSA Dolní Benešov „D“
4.
ŠK U Lípy
py Malé Hoštice
5.
ŠK „U Freda“ Darkoviþkyy
6.
ŠO TJ Hradec nad Moravicí
7.
Slezan Opava
p
„D“
8.
ŠKTP HrabynČ
y „B“
9.
TJ LudgeĜovice
g
10. TJ Sokol ŠtČpánkovice
p
11. ŠK 1935 Bolatice
12. ŠK Gobe PíšĢ „A“
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ném prĤbČhu podlehlo družstvu Dolní Benešov “E“ 2 – 3, ve
druhém utkání jsme slavili výhru v pomČru 4-1 nad týmem
KobeĜice “B“. VýbornČ se uvedl Jarek Mikeš, který obČ své
partie vyhrál a ani Mirek Foltýn se neztratil: ze 2 partií na
4. šachovnici proti zkušenČjším soupeĜĤm vybojoval cennou
pĤlku. Výkony našich mládežníkĤ v nás tak vzbuzují optimismus do budoucna.
Slavomír Jaššo , ŠK Pogo Budišov

Záp.
p
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3

+
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0

=
0
1
1
2
1
1
1
1
1
1
0
0

0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
4
3

Bodyy
9
7
7
5
4
4
4
4
4
4
0
0

Skore
14 ½
17 ½
15 ½
12 ½
14
13
13
12 ½
12
12
8
7½
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ZAJÍMAVOSTI ZE SOUþASNOSTI I HISTORIE

VánoĀní zpívání minulost i souĀasnost
Tradice vánoþního zpívání trvá v našem
mČstČ již 24 let a mČlo rĤzné podoby. Co
zĤstalo stejné, byla snaha navodit slavnostní atmosféru v pĜedveþer ŠtČdrého
dne, zastavit se alespoĖ na chvíli v pĜedvánoþním shonu s pĜáteli a zazpívat si
staré þeské koledy. Pracovnice kulturního
stĜediska netušily, že se toto, dnes již tradiþní setkání našich spoluobþanĤ, ujme.
I podob mČla akce nČkolik. Tu vĤbec první v roce 1987 poĜadatelé nazvali Vítání paní Zimy. Hudební doprovod tvoĜila Jana
Okálková s kytarou, v dalších letech pak kytaru vystĜídaly el.
varhánky Lenky Galové. Poþet zúþastnČných se rok od roku
zvyšoval a jsou i tací, kteĜí doposud vlastní pĤvodní zpČvníþek
s koledami. Pro takto vzniklý mČstský pČvecký sbor bylo pĜipraveno malé pohoštČní v podobČ perníþkĤ, oĜechových cantlí,
svaĜeného vína a þaje pro dČti. I pro þleny tehdejší dobrovolné
rady MKIS mČly tyto dny zvláštní atmosféru. PĜestože celý rok
pomáhali mČstu a kulturnímu stĜedisku zcela nezištnČ na všech
akcích, tak na peþení cantlí pro vánoþní zpívání se vyslovenČ tČšili. A jak pĜiznali, tak teprve tehdy na nČ dýchlo to pravé kouzlo
Vánoc. V posledních letech byl spoluúþinkujícím i pČvecký sbor
Klíþek pĜi ZŠ, který mČl pro tuto pĜíležitost pĜipravené i vlastní
pásmo koled a Ĝíkadel. Nedílnou souþástí zpívání posledních let
se také stal vánoþní ohĖostroj, na který se tČší pĜedevším dČti.
Vrcholem vánoþního zpívání byl „živý“ Betlém v roce 2009, ve
kterém spolu úþinkovali budišovští dospČlí a dČti. V roce 2010
poĜadatelé pozvali k úþinkování hudbu Oderanku s programem
vánoþních koled, se kterým každoroþnČ úþinkují v oderském
kostele. Koncertu mČlo pĜedcházet, alespoĖ podle pĜedstav, vystoupení velkého pČveckého sboru vytvoĜeného právČ z obyvatel našeho mČsta, který by vícehlasnČ zazpíval þtyĜi nejznámČjší
þeské koledy právČ za doprovodu výše uvedené hudby. Odvahu

k úþinkování však našlo pouze 12 z nich, kdy dva mČsíce nacviþovali pod vedením p. uþitelek Wetterové a Panáþkové trojhlasné zpČvy. DoplnČním tohoto sváteþního pĜedveþeru bylo vypouštČní balónkĤ s vánoþním pĜáním Ježíškovi.
Protože vrcholem 24letého pĜedvánoþního setkávání byl právČ
Betlém z roku 2009, rozhodly se pracovnice kulturní stĜediska
opČt pro nČj i v letošním roce. ObmČna však bude zásadní,
neboĢ to již nebudou jen koledy, ale vánoþní hra, kterou jim
pro tuto pĜíležitost napsal režisér karlovarského divadélka
Kapsa. Úþinkovat bude 18 velkých a malých hercĤ našeho
mČsta. Již v souþasné dobČ se pilnČ nacviþuje. Režisérský kolektiv tvoĜí Helena Malušová, Marie Talíková, Pepa DvoĜák
a Kamil Salles.
Vánoce se kvapem blíží, a tak Vás mČstské kulturní stĜedisko srdeþnČ zve na Vánoþní zpívání s hraným Betlémem
a slavnostním ohĖostrojem 2011.

Ze zkoušky na vánoþní hru

Jak šel rok 2011 s Mďstským muzeem bĢidlice
Pro naše muzeum je mČsíc záĜí posledním mČsícem, kdy je
o¿ciálnČ otevĜeno pro návštČvníky. Konec hlavní sezóny ale
neznamená uzavĜení muzea, návštČvníci si jen musí prohlídku
zajímavé expozice bĜidlice objednat pĜedem – tím je v podstatČ
muzeum, fungující od roku 1996, otevĜeno celoroþnČ.
I tato sezóna pro nás byla úspČšná – soudíme tak z ohlasĤ návštČvníkĤ, pĜedevším ze zápisĤ v návštČvní knize. Expozici muzea si každoroþnČ prohlédne mnoho turistĤ z celé ýR a také ze
zahraniþí. Ani letošní rok nebyl výjimkou. Poþet návštČvníkĤ je
pro nás dĤležité þíslo, ale ještČ o nČco více klademe dĤraz na
jedineþnost, zajímavost expozice a spokojenost turistĤ, kteĜí se
k nám þasto po letech vracejí. V letošní sezónČ (k 20. 9.) navštívilo muzeum celkem 1 226 návštČvníkĤ.
Kdo letos navštívil muzeum? V rámci projektu Comenius (mezinárodní spolupráce škol) navštívilo pĜes 30 zahraniþních studentĤ a jejich profesorĤ i naše muzeum a seznámilo se s pĜibližnČ 700letou historií mČsta, se zpracováním a použitím bĜidlice…. NávštČvníkĤm z Anglie, Norska, Rumunska i Francie se
expozice líbila, což dokládá i množství prodaných bĜidlicových
srdíþek, které pro muzeum vyrábí pan Miloš Pírek, který mnoho
let pracoval v bĜidlicových dolech a na bĜidlici je odborník.

Naše prĤvodkynČ Iveta si vyzkoušela provádČní i v nČmeckém
a anglickém jazyce, když v srpnu do muzea zavítali návštČvnici z Anglie a NČmecka. Expozice je obohacena o interaktivní
nČmecké i anglické DVD se základními informacemi o historii
mČsta, památkách, vzniku a zpracování bĜidlice. Ostatní už záleží
na jazykovém umu prĤvodkynČ. Nejvíce zahraniþních návštČvníkĤ pĜedstavují pĜedevším turisté z NČmecka. Ve vČtšinČ pĜípadĤ
se jedná o potomky vysídlených nČmcĤ, kteĜí chtČjí poznat zemi
a kraj, kde jejich pĜedkové žili. V rámci pĜíhraniþní spolupráce nahlédli do expozice pĜi své návštČvČ Budišova i polští návštČvníci.
Na expozici muzea navazuje Nauþná bĜidlicová stezka (jejíž
vznik byl ¿nancován z dotace) mapující doly naší oblasti. V letošním roce jsme podali žádost o dotaci z programu OKD na obnovu stezky, pĜedevším jejího inventáĜe – tj. dĜevČné posezení,
dĜevČné mosty, orientaþní znaþení, info tabule, a na její doplnČní
interaktivními hrami pro dČti. Bohužel, pro velký poþet žádostí
jsme neuspČli. NeúspČch nás však neodradil a o dotace budeme
žádat i nadále. Rádi bychom zrekonstruovali spodní þást muzea
a okolí tak, aby bĜidlice a bohatá historie našeho mČsta tvoĜila
komplexní a zajímavý celek. PĜedevším bude záležet na výši
schváleného rozpoþtu a úspČšných dotací.
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Vybrali
y
jjsme nČkolik zápisĤ
p z naší návštČvní knihyy pro
p rok
2011:
- DČkujeme za pČknou expozici a za moc hezký výklad –
Kupkovi z Olomouce
- Je to tady úžasné! – Míša Olivíková
- DČkuji za krásnou prohlídku krásného muzea. Velmi pČkná
a bohatá expozice a poutavý výklad sympatické prĤvodkynČ. UrþitČ se zase nČkdy podívám – návštČvník z Oder
- Zajímavé a informativní. NejzajímavČjší je vyrytý kostel
a radnice na velkém kusu bĜidlice (poz. autorem je pan
KvČtoslav HuĢa z Podlesí) – studenti z Gymnázia Vítkov
- Moc dČkujeme za pouþný výklad. Príma tip na výlet v zamraþeném odpoledni. – turisté z Opavy
- Milé nahlédnutí do minulosti a dobrý pocit z bohatství, které snad ještČ zĤstane v zemi pro další generace.
DČkujeme ! – turisté z Ostravy

-

-

Nádherná expozice, ukázky ze života v této lokalitČ a velmi zasvČcený a poutavý výklad paní prĤvodkynČ. Moc
dČkujeme.
DČkujeme za umožnČní prohlídky vašeho malého, ale tuze
pouþného muzea bĜidlice. – turisté z Ostravy
Velmi zajímavá expozice a dokonalý výklad. DČkuji!
DČkujeme za vynikající výklad paní PavlĤ – turisté
z Olomouce

Ráda bych PODċKOVALA našim skvČlým prĤvodkyním JanČ
PavlĤ, Natálii Jaššové a IvetČ Bernfeldové, že se v letošním
roce ujaly nelehkého úkolu prĤvodcování. Díky jejím zajímavým a poutavým výkladĤm se zde turisté rádi vracejí.
Navštivte naše Muzeum bĜidlice, rády Vás provedeme a mĤžete se i Vy zapsat do naší návštČvní knihy a osobnČ si pĜeþíst
dojmy ostatních návštČvníkĤ.
Marie Talíková, MKIS

SPOLEþENSKÁ RUBRIKA
Gratulace od ĀlenĪ místní organizace Svazu tďlesnď postižených Budišov n.B.
V mČsíci listopadu oslavil významné životní jubileum 70 let pĜedseda naší organizace pan Miloš Pírek. Výbor STP využívá této
možnosti a chtČl by mu jménem celé organizace popĜát všechno nejlepší, pevné zdraví a ještČ mnoho spokojených let v našem
a rodinném kruhu. PĜedevším mu chceme podČkovat za dlouholetou a obČtavou práci pro naši organizaci, které se vČnuje již 15 let.
Dalším jubilantem, který již v þervenci oslavil neuvČĜitelných 79
let je pan František Krystek, náš místopĜedseda. Chceme popĜát
vše nejlepší a stejnČ jako panu Pírkovi patĜí i jemu dík za dlouho-

letou a poctivou práci pro celé naše sdružení.
Víme, že vést spoleþenskou organizaci není lehká práce, mnohdy bývá dosti nevdČþná. Sto lidí, sto názorĤ. Dovolte nám, pánové, abychom za všechny þleny vyslovili pĜání: aĢ je právČ
naše místní organizace stále vaší srdeþní záležitostí, které i do
budoucna budete vČnovat podstatnou þást svého volného þasu.
NechĢ je nám ostatním ještČ dlouhá léta vzorem váš aktivní, spolehlivý a zodpovČdný pĜístup k práci pro Svaz tČlesnČ postižených v BudišovČ n.B.
ýlenové výboru STP Budišov n.B.

Naposledy nám školní zvonek zaznďl pĢed 50ti lety.
V roce 1961 jsem ukonþila spolu s 33 spolužáky základní školu v BudišovČ nad Budišovkou. StejnČ jako souþasným žákĤm, rozdal náš tĜídní uþitel pan Adolf Tománek vysvČdþení
a pĜi louþení nám udČlil nČkolik moudrých rad, se kterými
jsme vykroþili do svČta dospČlých. Od této události uplynulo
neuvČĜitelných 50 let, bČhem nichž mnozí z nás vystudovali,
nauþili se Ĝemeslu a také nás nČkolik našlo nový domov mimo
naše mČsto. Postupem doby se z nás stali rodiþe a vČtšina se

26

také raduje z úspČchĤ svých vnouþat a dokonce pravnouþat.
BČhem tČch uplynulých let jsme se, tedy podstatná þást tĜídy,
scházeli dost nepravidelnČ. BČhem posledních dvou let jsme
se pĜipravovali na toto setkání jubilejní. V letošním roce jsem
pro svou tĜídu naplánovala sraz na 24. záĜí a s napjetím þekala, kolik spolužákĤ a uþitelĤ pĜijme letošní pozvání a pĜijede.
V restauraci Myslivna jsem se pĜivítala s 20 svými spolužáky
a dvČma pány uþiteli. Celé odpoledne jsme pak prožili v družném povídání, kdy se každý podČlil se svými novinkami za
uplynulý rok. Na setkání dokonce pĜijela naše spolužaþka až
z ěecka a jeden spolužák z NČmecka. K jejich cti musím konstatovat, že právČ tito dva chybČli na minulých setkáních zcela
ojedinČle. SamozĜejmČ, že se také vzpomínalo na léta mladosti
a na spolužáky, kteĜí se z rĤzných dĤvodĤ setkání nezúþastnili.
Z celé tehdejší deváté tĜídy nevíme pouze o dvou z nás, které
þas odvál, nevíme kam, dva naši tehdejší dČtští kamarádi již
zemĜeli. Poþet našich dČtí, vnouþat a dokonce pravnouþat by
dnes zaplnil ne jednu, ale nejménČ dvČ tĜídy.
Letošního, jubilejního setkání se zúþastnili: Miroslav Brunclík,
Josef Ptáþek, Pavel Sehnal, Evžen Kostecki, Ivan-Audy Lehký,
Jaroslav Malý, Jaroslav NámČstek, Ing. Jaroslav Pohlídal, Jan
Procházka, Eliška Ambrožová/Filipová, Anežka Zajíþková/
Gašpariková, VČra
Sehnalová/Kohoutková,
Františka
Reteiová/Macháþová, Zdena Štolcarová/Navrátilová, Ludimla
Drahokoupilová/Orságová, Zdenka JuĜínková/Paletová, Sylva
Paletová/Teplá, Cecílie Vergu/KrhĤtová, Anna Pospíšilová/
Skácelová, Marie Slámová.
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Z pánĤ uþitelĤ se našeho setkání zúþastnili: paní uþ. Marta
Florová/Halaxová a pan uþitel Josef Kardrnožka. Paní uþitelka
Florová pak pĜedala všem svým zúþastnČným žákĤm pamČtní list, který vytvoĜily Zdenka JuĜínková a VČra Sehnalová.
Všechny mé spolužáky mrzelo, že pro nemoc nemohl pĜijet náš
pan tĜídní uþitel Adolf Tománek, který v letošním roce oslavil
84. narozeniny. PĜípitkem jsme mu všichni popĜáli hodnČ zdraví a osobní spokojenost. A kdo byli pĜed tČmi 50 lety našimi
uþiteli ? Jaroslav Žabenský – matematika, pracovní cviþení,
Zdena Skácelová – práce v domácnosti, Leopold Lupík – obþanská výchova, M. Machálková – fyzika, TV dívky, Bohumil
ŠtČpán – chemie, Anna Ryšková – biologie, Josef Kadrnožka –
TV Chlapci, Zdena Navrátilová – kreslení, rýsování a náš pan
tĜídní uþitel Tománek - þeský jazyk, zemČpis, dČjepis a hudební výchova. ěeditelem školy byl v dobČ našich školních
let Jaroslav Dohnal. Všem jsme také pĜípitkem podČkovali za
devČt let obČtavé pĜípravy pro náš další profesní život.
Za všechny dČkuje Zdenka JuĜínková

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

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

NÁZORY OBþANĤ

Svatohubertská mše v Budišovď nad Bud.
ěíjen nás uvítal krásnou nedČlí, poþasí bylo letní. V této krásné
a milé atmosféĜe probíhala dne 2. 10. 2011 Svatohubertská slavnost zahájená slavnostní mší sv. na poþest Sv. Huberta - patrona
všech myslivcĤ a všech lidí, kteĜí milují lesy.
Pak následovaly zvČĜinové hody, úþast byla hojná, jednak už to

krásné poþasí vylákalo množství lidí, a pak ta zmínČná slavnost.
Byla pĜipravena s velikou láskou a peþlivostí, také snad první,
co já pamatuji, a pamatuji toho už hodnČ. Vyzdobený kostel, myslivci v parádních uniformách, kanec na márách, no prostČ pastva pro oþi. PĜi mši sv. hrála muzika z Dolního Benešova. Jejich
produkce brala þlovČka za srdce. Také chuĢové
buĖky si pĜišly na své. Na stoly se nosily kanþí peþínky, srnþí guláš a piveþko teklo proudem. Mysliveþtí kuchaĜi, muži Kutálkovi a pan
Sedláþek Inocenc se vyznamenali. Myslivci mČli
vše pČknČ pĜipravené a to sobotní zvaní na tuto
slavnost mČlo také své kouzlo, zvlášĢ ten malý
bubeník Jakub Vrba. Hra na lesní rohy - horny
bylo moc pČkné.
PĜi této slavnosti byla uspoĜádána výstava v kulturním domČ, která byla zamČĜená na fotogra¿e
s mysliveckou tématikou a odborným výkladem
podaným Ing. Františkem Vrchoveckým - zaníceného „muže lesa“. Proto patĜí všem lesním
mužĤm a jejich pĜíznivcĤm a v neposlední ĜadČ
jejich manželkám velké díky, za tuto kulturní investici pro budišovské obþany. Zúþastnili se i obþané z širokého okolí, napĜ. ze DvorcĤ, a bylo
nás tam opravdu na Budišov hodnČ. Sv.Hubert
by byl jistČ moc spokojený. Proto „Lovu zdar“
a pĜíští rok nashledanou.
Alena Šuranská st.
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Aktivity seniorĪ
V mČsíci záĜi uspoĜádal klub dĤchodcĤ v našem mČstČ zájezd
pro seniory. Poþasí se po dlouhé dobČ umoudĜilo, sluníþko svítilo a všech 45 úþastníkĤ nastupovalo do autobusu s dobrou
náladou.
První zastávkou bylo poutní místo Velehrad. Škoda, že v areálu
probíhaly stavební úpravy pro chystanou návštČvu papeže. Ale
stejnČ na všechny zapĤsobila krása této naší památky.
NávštČva Archeoskansenu v Modré nás vrátila do 9. století,
období Velké Moravy. VidČli jsme, jak žili Slované, jaká mČli

Ĝemesla. UvČdomili jsme, jaký velký pokrok lidstvo udČlalo.
Pak jsme se zase rádi vrátili do souþasnosti a tČšili se na poslední díl našeho zájezdu. LáznČ Luhaþovice patĜí mezi nejkrásnČjší moravské láznČ. PĜi krásném poþasí byla procházka
po kolonádČ zážitkem. Obdivovali jsme krásné lázeĖské domy,
ochutnávali minerálky i lázeĖské oplatky. A když již hodnČ bolely nohy, posezení v cukrárnČ u kávy nebo zmrzliny nás zase
osvČžilo, obnovilo naše síly a my mohli pokraþovat.
Unavené, ale spokojené seniory autobus dopravil bezpeþnČ
domĤ a pĜi louþení jsme nejþastČji slyšeli slova: bylo to krásné
a už se tČšíme, kam pojedeme pĜíštČ! Tak jestli nám zdraví dovolí, urþitČ pojedeme!
Jaroslava Sommerová

ZmČna ceny vodného
a stoþného od 1. 1. 2012
Na základČ usnesení pĜedstavenstva akciové spoleþnosti
byly v souladu s platnou legislativou schváleny
nové ceny vodného a stoþného s úþinností
od 1. ledna 2012 takto:
• Voda pitná – vodné
• Voda odvedená – stoþné

30,61 Kþ/m3 (bez DPH)
34,90 Kþ/m3 (vþ. 14% DPH)
27,65 Kþ/m3 (bez DPH)
31,52 Kþ/m3 vþ. 14% DPH)

Nové ceny budou uplatnČny vĤþi odbČratelĤm po prvním
odeþtu mČĜidel následujícím
po 1. lednu, popĜípadČ bude postupováno
dle uzavĜených smluvních vztahĤ
mezi odbČratelem a dodavatelem
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.

Ceník inzerce
Cena
ZveĜejnČní kulturních, spoleþenských
a sportovních akcí v rozsahu: název akce,
termín, místo, þas, poĜadatel, kontakt na

Zdarma

poĜadatele (nevztahuje se na akce konané
v rámci pĜedvolebních kampaní)
Inzerce – reklamní plocha:
1/4 strany A4

250,- Kþ

1/3 strany A4

250,- Kþ

1/2 strany A4

500,- Kþ

celá strana A4

1000,- Kþ

Akce poĜádané nebo spolupoĜádané MČstem Budišov
nad Budišovkou jsou od této platby osvobozeny.
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