Program Letnic v pĢíloze

E-domek v provozu

Aktivity dďtí v mateĢské škole

Budišovský fotbal všech
vďkových kategorií

Úspďch budišovských
kynologĪ

Dďtský domov má talent

Na ÿervené hoĢe
roste kaple
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Den ZemČ anketa

Barevné malování

S flétniþkou za písniþkou

DČti z dČtského domova

Domov Letokruhy

Velikonoþní jarmark

AVZO Budišov nad Budišovkou

Motokrosová sezóna
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INFORMACE Z ÚĜADU

Vodovod Staré OldĢĪvky
Ve þtvrtek 26. 5. 2011 probČhlo úspČšnČ místní šetĜení k akci „Vodovod
ve Starých OldĜĤvkach“ a vodoprávní úĜad ve VítkovČ následnČ vydal
kolaudaþní souhlas. Toto bylo velmi dĤležité, neboĢ jednou z podmínek pro
poskytnutí dotace z Moravskoslezského kraje je dodržení termínu ukonþení
realizace projektu, tj. nejpozdČji dne 31. 5. 2011. Samotná realizace stavby vodovodu zapoþala na podzim loĖského roku, ale jednat o vodovodu
se zaþalo již v roce 2003. Ve Starých OldĜĤvkách doposud nebyl veĜejný
vodovod a obþané jsou odkázáni na vodu z vlastních studní a na vodovod,
který provozuje spoleþnost Zempol, nástupnická organizace Státního statku. Zdrojem vody je staré dĤlní dílo – zatopený bĜidlicový lom ležící na
pozemku mČsta, který byl pĜeveden do majetku mČsta bývalým OÚ Opava.
MČsto Budišov nad Budišovkou je vedeno na Ministerstvu životního prostĜedí jako provozovatel dĤlního díla, které ztratilo status starého dĤlního
díla.
Na schĤzce ve Starých OldĜĤvkách jsem þelil dotazĤm, proþ se buduje nový
vodovod, když už je jeden stávající. Státní statek vybudoval vodovod pro
zásobování zemČdČlské farmy a následnČ se na nČj napojila obec. Nedochovala se ovšem žádná stavební dokumentace ani kolaudaþní rozhodnutí
a proto byl v roce 2005 zlegalizován pouze faremní vodovod a þást vodovodu, která zásobuje obec vodou, ale nesplĖuje pĜitom požadavky na dodávku
pitné vody a má pouze charakter užitkové vody. Kvalita vodního zdroje je
ve vČtšinČ ukazatelĤ vhodná pro pitnou vodu, ale pro zajištČní hygienické
nezávadnosti je nutné vodu upravovat, aby bylo vyhovČno požadavkĤm pro
hromadné zásobování vodou. Spoleþnost SmVaK nemČla v plánu vybudovat v obci vodovod, a proto se mČsto rozhodlo vybudovat ho samo s využitím pĜíslušných dotaþních titulĤ, protože zajištČní pitné vody obþanĤm by
mČlo být v dnešní dobČ již samozĜejmostí.

Zhotovitelem vodovodu ve Starých OldĜĤvkách byla firma LEXUS CENTRUM s. r. o. Celková cena díla je 9 713 039,- Kþ, na financování podílu
mČsta byl pĜijat úvČr ve výši 4 606 000,- Kþ + 230 000,- Kþ z vlastních
zdrojĤ. Zbytek pokryla dotace z Ministerstva zemČdČlství a Moravskoslezkého kraje. Z dĤvodu vyšších nákladĤ stoupla pĤvodní cena o 6%, dĤvodem
byly delší trasy vodovodních ĜadĤ, betonové piloty ke statickému zajištČní
bĜidlicového podloží vodojemĤ a výskyt skály pĜi výkopových pracích.
Zastupitelstvo mČsta rozhodlo, že provozovatelem vodovodu bude firma,
která vodovod postavila, jelikož má s provozováním vodovodĤ zkušenosti.
Provozování vodovodu není jednoduchá záležitost, je potĜeba mít licenci
z krajského úĜadu a mČsto momentálnČ nemá þlovČka, který by splĖoval
podmínky pĜidČlení licence. Dále je nutné pĜipravit provozní Ĝád, nechat
si ho schválit, pravidelnČ provádČt vzorky vody pro hygienu. Pokud bude
voda v nČkterém koncovém místČ vodovod delší dobu stát, mĤže se stát, že
se „zkazí“ a je nutné propláchnout vodovod atd. Proto vČĜím, že se na vodovod napojí co nejvíc obþanĤ, abychom nemuseli tyto problémy Ĝešit. Cena
stoþného se bude pohybovat pĜibližnČ 15,- Kþ za metr krychlový vody. Provozovatel vodovodu se nyní bude vyjadĜovat k projektovým dokumentacím
vodovodních pĜípojek a postupnČ by se zájemci mČli pĜipojovat na hlavní
vodovodní Ĝad. SamozĜejmČ vnímáme, že pĜipojení na vodovod nebude
pro obþany vesnice levnou záležitostí, ale na druhou stranu finanþní podíl
mČsta je dost velký a rozpoþet mČsta nemá v souþasné dobČ velké rezervy,
abychom mohli dotovat každou pĜípojku.
ZávČrem bych rád podČkoval všem, kdo se na pĜípravČ a realizaci vodovodu
podíleli. SamozĜejmČ dík patĜí i bývalému vedení mČsta, které bylo u zrodu
vodovodu ve Starých OldĜĤvkách.
Ing. Patrik Schramm, místostarosta

StĢípky z radnice
x Rada mČsta na svém zasedání 23. 5. 2011 schválila žádost MDDr.
Olgy Völflové o þásteþné vybavení zubní ordinace, stavební úpravy
v ordinaci a þekárnČ a schválila prominutí nájmu za nebytový prostor ul. Partyzánská 229 na 1 rok. MČsto zaplatí nábytek v ordinaci
a þekárnČ plus svítidlo v þástce cca 90 000,- Kþ a pĜipraví elektroinstalace a technologické rozvody pro instalaci zdravotnické technologie. Z vlastních zdrojĤ si bude paní zubaĜka financovat poĜízení zubní soupravy, rentgenu, kĜesla, ostatní technologie a nástrojĤ v þástce
pĜesahující 700 tis. Kþ. Pokud vše pĤjde dobĜe, ordinace bude zprovoznČna v záĜí tohoto roku.
x Termín konání Budišovských Letnic 2011 se nám již pĜiblížil, rád
bych proto na tuto akci pozval obþany jak z našeho mČsta, tak všechny z širokého okolí a doufám, že se v hojné míĜe zúþastníte obnovování tradice Letnic v BudišovČ. Je potĜeba pochválit organizaþní
výbor za skvČlou práci: v rámci finanþních možností máme výborný program, fungují webové stránky, za zmínku stojí i doprovodný
program, budete moci shlédnout práci umČleckého kováĜe, ĜezbáĜe,
výrobu keramiky, šperkĤ. PĜipomeneme si štípaní bĜidlice, pĜedstaví se vám motoveteráni. Od sponzorĤ jsme získali bezmála 90 tisíc
Kþ a dále i hodnotné vČcné ceny. Pivovar v rámci sponzoringu dodá
stan 10 x 15 metrĤ pro 200 lidí, stánky, výþepy. Je zajištČno bohaté
obþerstvení, bezmála 500 míst k sezení. Vše je pĜipraveno tak, aby
byli všichni návštČvníci spokojeni. Abych vyvrátil dohady, že 1 500
lidí se nevleze do autokempu, že se zniþí a podobnČ, osobnČ jsem
konzultoval naši akci v Odrách s poĜadatelkou Oderského dne, který
navštČvuje 3 až 4 tisíce lidí. Mají menší prostor pĜed pódiem, ménČ
míst k sezení, nižší poþet toalet a pĜesto akci zvládají. Nutno podotknout, že lidé chodí postupnČ, nikdy nebývají všichni naráz. Není
tĜeba se niþeho bát, jen špatného poþasí.
x Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko nedoporuþila
k financování projektu „Výstavba sportovního zaĜízení Budišov nad

x

x

x

x

Budišovkou“ ze 4. kola výzvy pro oblast podpory 4. 1. Rozvoj venkova.
Projekt „Rekonstrukce a modernizace veĜejných prostranství v obcích
Mikroregionu Moravice – Výstavba chodníkĤ ul. ýSA, Obnova
veĜejného prostranství Guntramovice námČstí a cesta ke kostelu“ byl
doporuþen k financování jako náhradní.
20. 5. 2011 se v sále restaurace ve Starých OldĜĤvkách uskuteþnilo setkání obþanĤ obce s vedením mČsta, zástupci firmy LEXUS
CENTRUM s. r. o. a zástupcem firmy, která zpracovává projektovou dokumentaci k vodovodním pĜípojkám. Ing. Antonín Ponþík,
jednatel firmy LEXUS CENTRUM s. r. o., která bude provozovat
vodovod, sdČlil obþanĤm pĜedbČžnou cenu za vodné a informoval je
o cenách vodovodních pĜípojek a o samotném pĜipojování k hlavnímu vodovodnímu Ĝadu.
PĜedstavitelé mČsta Budišov nad Budišovkou rozhodnČ nezapomínají na obyvatele místních þástí Staré OldĜĤvky, Podlesí a Guntramovice. Rozhodli, že se uskuteþní setkání s obþany jednotlivých místních
þástí nebo zde probČhnou zasedání zastupitelstva mČsta Budišov
nad Budišovkou. Bude tak možné upĜesnit hlavní problémy jednotlivých místních þástí a obþanĤ, kteĜí v nich žijí. Na rozvoji své obce
se budou moci obyvatelé podílet prostĜednictvím diskuze na témata:
vzhled obce, volný þas a kultura, životní prostĜedí a další. Termíny
budou s dostateþným pĜedstihem upĜesnČny.
BČhem mČsíce þervna probČhne instalace kamerového systému
v našem mČstČ. Montáž zajišĢuje firma SECTRON Plus z Vítkova. V první fázi budou instalovány 3 otoþné kamery. Jedna bude na
budovČ muzea bĜidlice, dále na základní škole na NámČstí republiky
a poslední na sloupu veĜejného osvČtlení na Berounské ulici u veþerky paní Filipové. Nahrávací zaĜízení bude umístČno v budovČ mČstské policie. Pokud se kamerový systém osvČdþí, je možné ho dále
stavebnicovČ rozšiĜovat.
Ing. Patrik Schramm, místostarosta
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ProĀ se máme zajímat o územní plánování?
II. Āást – kde se mohu seznámit s územnď plánovací dokumentací
V letošním roce konþí platnost Územního plánu mČsta Budišov nad
Budišovkou. MČsto spolu s obcí s rozšíĜenou pĤsobností Vítkov zahajuje tvorbu nového územního plánu. Je to dlouhodobý proces, do kterého by se mČli zapojit také obþané mČsta. Z jakého dĤvodu a jakým
zpĤsobem je to možné popisujeme v níže uvedeném þlánku. Vzhledem k tomu, že jde o problematiku rozsáhlejší, rozdČlili jsme informace do tĜí þástí. V tomto þísle zpravodaje uvádíme druhou þást.
Gabriela Roháþová, DiS., referentka investic
Stavební zákon upravuje mimo jiné soustavu orgánĤ územního plánování. PĤsobnost ve vČcech územního plánování vykonávají orgány
obcí a krajĤ, Ministerstvo pro místní rozvoj a ve zvláštních pĜípadech
Ministerstvo obrany.
Orgány obce zajišĢují rozvoj území obce a ochranu jeho hodnot. Rozhodování v záležitostech nadmístního významu pĜísluší orgánĤm kraje. V takovém pĜípadČ však musí orgány kraje postupovat v souþinnosti s orgány dotþených obcí. Ministerstvo zasahuje do pĤsobnosti
orgánĤ krajĤ a obcí jen v záležitostech týkajících se rozvoje území
státu, ale i tehdy postupuje v souþinnosti s orgány pĜíslušných obcí
a krajĤ. V problematice územního plánování se obþan obrací:
na stavební úĜad v pĜípadČ žádosti o územní rozhodnutí
nebo územní souhlas
na obecní úĜad v pĜípadČ žádosti o poĜízení územního plánu
nebo jeho zmČny a v pĜípadČ žádosti o poĜízení regulaþního
plánu nebo územní studie
Pokud se chce obþan seznámit se zámČry v území nadmístního významu, je tĜeba se dotazovat na zásady územního rozvoje na krajském
úĜadČ. Koncepci rozvoje území obce obsaženou v územním plánu mu
nejlépe objasní na úĜadu územního plánování, který je souþástí obecního úĜadu obce s rozšíĜenou pĤsobností (ORP). Do územního plánu
mĤže nahlédnout také v obci nebo na stavebním úĜadČ. ObzvlášĢ
dĤležité je se s územním plánem seznámit pĜed zakoupením nebo
prodejem nemovitosti (Ĝešení území ovlivĖuje cenu pozemku a staveb, zda se smí na pozemcích stavČt, ale i zpĤsob, kterým mohou být
pozemky a stavby užívány), ale i pĜed poĜízením projektové dokumentace (územní plán stanovuje základní podmínky využití ploch
– napĜ. výškovou regulaci zástavby, poþet nadzemních podlaží, procento zastavČní pozemku, nČkdy i tvar stĜechy apod.).
Obþan a vydaná (schválená) územnČ plánovací dokumentace
Stavební úĜad posuzuje soulad zámČru žadatele s územním plánem,
což je nezbytnou podmínkou realizace zámČru v území. ObþanĤm lze
doporuþit jak úþast na veĜejném jednání k návrhu územnČ plánovací
dokumentace nebo její zmČny, tak nahlédnutí do této dokumentace již
pĜi prvních úvahách o zámČru, který se týká nakládání s nemovitostí,
výstavby, zmČny stavby, zmČny využití stavby nebo pozemku apod.
PĜedejde se tak pĜípadným komplikacím a prĤtahĤm pĜi územním
a stavebním Ĝízení, mnohdy také zbyteþným nákladĤm na pĜepracování projektové dokumentace.
Z územnČ plánovací dokumentace, jíž jsou zásady územního rozvoje, územní plán a regulaþní plán, je pro obþana zpravidla nejdĤležitČjší územní plán. Je to proto, že je nejþastČji se vyskytující
územnČ plánovací dokumentací, která se týká bezprostĜednČ jeho
místa bydlištČ nebo jeho nemovitostí – staveb a pozemkĤ. Je možné se setkat se staršími, dosud platnými územními plány jednotlivých obcí pod názvy územní plán sídelního útvaru nebo územní
plán obce. Tyto územní plány byly poĜizovány a schvalovány podle
již zrušeného stavebního zákona þ.50/1976 Sb., Souþasný stavební
zákon þ.183/2006 Sb., ponechává uvedené územní plány v platnosti
po stanovené pĜechodné období – tj.do 31.prosince 2015. Do tohoto data je tĜeba územní plány upravit, v rozsahu provedené úpravy
projednat a vydat, jinak pozbývají platnosti, nebo je nahradit novým
územním plánem.
ÚPD pro celé území obce, poĜizovaná a vydaná podle souþasného
stavebního zákona, se nazývá jednoduchým termínem „územní plán“.
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Každý z vyjmenovaných územních plánĤ zahrnuje textovou a grafickou þást. NejdĤležitČjšími údaji v územním plánu jsou hranice zastavČného území a vymezení zastavitelných ploch. Hranice zastavČného
území
a zastavitelných ploch jsou rozhodující pro urþení,
kde je možná nová výstavba. V územních plánech vydaných podle
stavebního zákona þ.183/2006 Sb., jsou další velmi dĤležitou informací veĜejnČ prospČšné stavby a veĜejnČ prospČšná opatĜení.
Obþan by se mČl zajímat zejména o Hlavní výkres, který obsahuje
zejména hranice zastavČného území, zastavitelných ploch a urbanistickou koncepci. Barevné vyznaþení
a pĜípadný kód urþují
pro jaký zpĤsob využití je ploch území vymezena. Ve vČtšinČ ÚP
jsou rozlišovány plochy bydlení, obþanského vybavení (kultura,
administrativa, školství, distribuce, sport aj.), dále výroby a skladování (zemČdČlství, prĤmyslu, podnikání aj.), dopravní infrastruktury
(komunikace, parkování), plochy veĜejné zelenČ, plochy technické
infrastruktury jako jsou napĜíklad þistírny odpadních vod, regulaþní
stanice, vodojemy apod.
Nezbytnou souþástí výkresĤ je legenda. BarevnČ vyznaþené ploše
musí odpovídat stejná barevná plocha a oznaþení v legendČ, kde je
uveden název této plochy. Pod takto zjištČným názvem plochy najdeme v textové þásti územního plánu podmínky pro využití ploch (ve
starších územních plánech tzv. regulativy). Zpravidla se uvádí hlavní
využití plochy (napĜ.bydlení), pĜípustné využití plochy (napĜ.individuální garáže, zahrady) a nepĜípustné využití plochy (napĜ.stavby pro
výrobu a zemČdČlství). U nových územních plánĤ jsou dále uvedeny
podmínky prostorové regulace a v nČkterých pĜípadech podmínČné
využití území (rozhodující pĜi povolování je skuteþnost, zda zámČr
splĖuje podmínku, která je u podmínČného využití uvedena, napĜ.
ochranu vnitĜních prostor urþených pro bydlení pĜed nadmČrným hlukem).
Z dalších výkresĤ je možno vyþíst údaje o koncepci Ĝešení krajiny,
koncepci dopravní
a technické infrastruktury, veĜejnČ prospČšných stavbách, veĜejnČ prospČšných opatĜeních
a asanacích,
popĜ. o etapizaci.
Dalším z dĤležitých údajĤ územních plánĤ jsou limity využití území.
Jedná se pĜedevším
o ochranná pásma. Limity využití území
vyplývají z právních pĜedpisĤ (napĜ.ochranné pásmo vysokého napČtí
7m) nebo jsou stanoveny na základČ právních pĜedpisĤ (napĜ.výpoþtem urþené ochranné pásmo živoþišné výroby) nebo plynou z vlastností území (napĜ.sesuvné území). Územní plány vydané podle souþasného stavebního zákona limity využití území obsahují v koordinaþním výkrese v odĤvodnČní územního plánu, ve starších územních
plánech je obvykle najdeme v závazné þásti územního plánu.
Jak již bylo uvedeno, obþan by mČl sledovat v územním plánu zejména:
hranice zastavČného území
zpĤsob využití ploch
zastavitelné plochy
podmínky pro využití ploch
V územních plánech je dále tĜeba sledovat zejména veĜejnČ prospČšné
stavby a veĜejnČ prospČšná opatĜení, neboĢ jejich vymezení ve vydaném územním plánu umožní omezit nebo odejmout vlastnické právo k pozemkĤm a stavbám (vyvlastnit) nebo zĜídit pĜedkupní právo
následnČ uvedené na listu vlastnictví.
Nutné je vČnovat pozornost možným zmČnám ÚP. Ke každému
územnímu plánu mohou být poĜizovány zmČny. Ty jsou vyznaþeny
v samostatných výkresech a jejich konkrétní Ĝešení nebývá souþástí
pĤvodních výkresĤ. ZmČny územních plánĤ jsou uloženy stejnČ jako
územní plány u stavebního úĜadu a obecního úĜadu pĜíslušné obce,
dále vČtšinou také u krajského úĜadu a úĜadu územního plánování.
Materiál je þerpán z publikace „Obþan a územní plánování“ – práva a povinnosti obþanĤ v oblasti územního plánování, kterou vydalo
Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování. – pokraþování þásti I.(10/2009).

BUDIŠOVSKÝ ZPRAVODA J

Zastupitelstvo mďsta informuje
Zastupitelstvo z jednání dne 27. 4. 2011
 bere na vČdomí zprávu o þinnosti Komise pro projednávání pĜestupkĤ za rok 2010
 schvaluje výroþní zprávu SLTS p.o. za rok 2010
 schvaluje zprávu MKIS za rok 2010
 schvaluje zprávu o þinnosti mČstské knihovny za rok 2010
 schvaluje Smlouvu o poskytnutí úþelové dotace TJ Spartak Budišov nad Budišovkou ve výši 220.000,- Kþ
 schvaluje pĜevod vlastnictví nemovitostí manželĤ Aloise a Ivany Žídkových - budovy bývalé MŠ ve Starých OldĜĤvkách s pĜilehlými pozemky : budova þ.p. 66 se st. parcelou þ. 23/1 zas.
plocha o výmČĜe 712 m2, ppþ. 64/1 zahrada o výmČĜe 115 m2,
ppþ. 64/2 zahrada o výmČĜe 115 m2, ppþ, 64/3 zahrada o výmČĜe
207 m2 a ppþ. 2244/2 ostatní plocha o výmČĜe 485 m2 a schvaluje
vydání následujících potvrzení :
o MČsto Budišov nad Budišovkou potvrzuje, že manželé
Alois a Ivana Žídkovi mají u MČsta Budišov nad Budišovkou nesplacenou pohledávku ve výši 275.000,- Kþ, která je
dle zástavní smlouvy ze dne 3. 11. 2008 a dále dle usnesení
zastupitelstva mČsta ze dne 28. 6. 2010 splatná nejpozdČji
k 1. 10. 2013
o Pokud bude na úþet MČsta Budišov nad Budišovkou pĜipsána celá dlužní þástka, zavazuje se MČsto Budišov nad Budišovkou, že neprodlenČ požádá pĜíslušný katastrální úĜad
a výmaz Zástavního práva, zĜízeného dle Smlouvy o zĜízení zástavního práva ze dne 3.11.2008 - V 9017/2008
o MČsto Budišov nad Budišovkou dává tímto souhlas se
zavedením Modré pyramidy stavební spoĜitelny jako
zástavce v druhém poĜadí
 ruší své usnesení ze dne 20.9.2010 v bodČ 1.a) þást Zastupitelstvo
mČsta schvaluje odprodej pozemkĤ ppþ. 320 TTP, ppþ. 324 TTP,
ppþ. 323 TTP, ppþ. 322 TTP, ppþ. 308 TTP þásti o výmČĜe cca
2200 m2 manželĤm Josefu a MiroslavČ Klusovým za kupní cenu
: stavební pozemek 52,--Kþ á 1 m2, ostatní poz. 21,-- Kþ á 1 m2
 schvaluje podání žádosti o dotaci na výmČnu oken v ZŠ Halaškovo nám. 178 v rámci sdružení MAS Opavsko, Program rozvoje
venkova a schvaluje navrhovaný postupem pĜi realizaci projektu
dle pĜedloženého materiálu
 schvaluje pĜijetí úþelové finanþní dotace Ministerstva kultury
z Programu regenerace mČstských památkových rezervací a mČstských památkových zón pro rok 2011 ve výši 200.000,- Kþ. Tato
dotace bude použita na II. etapu rekonstrukce kamenného mostu
a na renovaci vstupních portálĤ farního kostela Nanebevzetí Panny
Marie a schvaluje poskytnutí finanþního podílu mČsta na obnovu
kulturních památek dle Zásad Ministerstva kultury ýR pro užití
a alokaci státní finanþní podpory v Programu regenerace MPR
a MPZ ve výši 294.120,- Kþ na II. etapu rekonstrukce kamenného
mostu a 24.750,- Kþ na renovaci vstupních portálĤ farního kostela
Nanebevzetí Panny Marie. Celkem z rozpoþtu mČsta 318.870,- Kþ

 neschvaluje výpovČć Smlouvy þ. 252 o poskytnutí služeb pĜi
nakládání s odpady, uzavĜenou s Technickými službami mČsta
Vítkova a neschvaluje vypsání výbČrového Ĝízení na zajištČní
služeb pĜi nakládání s odpady
 schvaluje výši dotací na obnovu exteriéru památkovČ významných staveb na území mČsta Budišov nad Budišovkou pro rok
2011 dle materiálu - pĜílohy þ. 1
 schvaluje pĜijetí neinvestiþní dotace urþené na úhradu výdajĤ
jednotky SDH mČsta Budišov nad Budišovkou v roce 2011 od
Moravskoslezského kraje v celkové výši 100.000,- Kþ a povČĜuje
starostu mČsta podpisem smlouvy
 schvaluje pĜijetí neinvestiþní dotace urþené na úhradu výdajĤ
jednotky SDH mČsta Budišov nad Budišovkou v roce 2011 od
Moravskoslezského kraje v celkové výši 50.000,- Kþ a povČĜuje
starostu podpisem smlouvy
 schvaluje darovací smlouvu na 4 ks kompletních pĜetlakových
vzduchových izolaþních pĜístrojĤ s otevĜeným okruhem vþetnČ
ochranných masek od Moravskoslezského kraje pro SDH Budišov
nad Budišovkou a povČĜuje starostu mČsta podpisem této smlouvy
a povČĜuje starostu mČsta podpisem darovací smlouvy
 schvaluje podání opravené žádosti k dotaþnímu titulu PODPORA TERÉNNÍ PRÁCE 2011 - II. kolo, uzávČrka podávání žádostí
byla 8. 4. 2011 vþetnČ a schvaluje spoluúþast mČsta ve výši 72
967,- Kþ, schvaluje pĜedložený materiál „Návrh SWOT analýzy“,
d) schvaluje pĜípravu dokumentu „ Strategie Ĝešení sociální inkluze
ve vylouþených
romských lokalitách“.
e) ukládá místostarostovi mČsta a odboru FaS pĜedložit zastupitelstvu mČsta tento
materiál ke schválení na jednání v prosinci 2011,
zodpovídá: Ing. Schramm, Burianský, Skalková.
Z: Ing. P. Schramm T: prosinec 2011
J. Skalková, L. Burianský
16. a) schvaluje „Smlouvu o uzavĜení budoucí smlouvy o provozování vodního díla“ a b) povČĜuje starostu mČsta podpisem této
smlouvy.
17. schvaluje uzavĜení smluv o budoucích smlouvách o zĜízení
vČcného bĜemene pro uložení inženýrských sítí (el. pĜípjky) potĜebných pro realizaci stavby „Vodovod Staré OldĜĤvky s následujícími
úþastníky Ĝízení:
a)Pozemkový fond ýR, Praha 3, Husinecká 1024/11a PSý 130 00
na þásti parcel ve zjednodušené evidenci 197,196 a þásti parcely
481/1 trv. travní porost.
b)Drahomírem Beníškem, Staré OldĜĤvky 84, Budišov nad Budišovkou,747 87 – na þásti parcely 198/1 zahrada k.ú. Staré OldĜĤvky.
17. bere na vČdomí informace o poĜádání akce „Letnice 2011“
18. schvaluje zprávu o þinnosti rady mČsta za období od 14. 3. do
11. 4. 2011

Rada mďsta informuje
Dne 4. 4. 2011 Rada mČsta

schvaluje podání opravené žádosti k dotaþnímu titulu PODPORA TERÉNNÍ PRÁCE 2011 -II. kolo, uzávČrka podávání žádostí
je 8. 4.2011 vþetnČ

schvaluje, že práci terénního pracovníka bude Ĝídit od 1. 4. 2011
referentka sociálních vČcí mČstského úĜadu Budišov n. B. Jana
Skalková

bere na vČdomíí pĜedložený materiál „Návrh SWOT analýzy“

zĜizuje pracovní skupinu ve složení místostarosta Ing. Patrik
Schramm, terénní pracovník Lukáš Burianský, referentka sociálních vČcí Jana Skalková, která materiál „Návrh SWOT analýzy“
doplní, upĜesní a na jeho základČ zpracuje Strategii Ĝešení sociální

inkluze ve vylouþených romských lokalitách
 schvaluje zpracování dokumentu „Strategie Ĝešení sociální inkluze
ve vylouþených romských lokalitách“
 ukládá místostarostovi mČsta a odboru FaS pĜedložit tento materiál
zastupitelstvu mČsta k projednání v prosinci 2011
Dne 11. 4. 2011 Rada mČsta
 schvaluje vyhodnocení plnČní závazných ukazatelĤ a hmotné zainteresovanosti pĜíspČvkových organizací SLTS, ZŠ, MŠ za rok 2010
s tím, že místostarosta a starosta mČsta pĜedloží na dalším jednání
rady mČsta k projednání rozdČlení hospodáĜského výsledku SLTS
za rok 2010
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 schvaluje poskytnutí finanþního pĜíspČvku z rozpoþtu mČsta v r.
2011 neziskovým organizacím:
o TJ Spartak (na þinnost)
220 000,- Kþ
o Klub dĤchodcĤ
5 000,- Kþ
o ýeský svaz vþelaĜĤ
3 000,- Kþ
o ýeský zahrádkáĜský svaz
2 000,- Kþ
o DĤm dČtí a mládeže KSVý
8 000,- Kþ
o Svaz tČlesnČ postižených
25 000,- Kþ
o SDH Guntramovice
20 000,- Kþ
o Kynologický svaz
10 000,- Kþ
o Klub rodiþĤ a pĜátel školy
12 000,- Kþ
o ZŠ Vítkov
0,- Kþ
o Základní škola Budišov n/B.
10 000,- Kþ
o Automotoklub
25 000,- Kþ
o OS HuĢĤv ranþ
15 000,- Kþ
o Junior Motocross club
4 000,- Kþ
o Oddíl lyžování
15 000,- Kþ
o SDH Staré OldĜĤvky
6 000,- Kþ
o AVZO Budišov n/ B.
10 000,- Kþ
o Celkem
390 000,- Kþ
 schvaluje úpravu rozpoþtu mČsta pro rok 2011 v pĜíjmové a výdajové þásti rozpoþtu o þástku 22 778,97 Kþ v pĜíjmové þásti rozpoþtu:
o 4111 – neinvestiþní pĜijaté transfery ze státního rozpoþtu 16
459,- Kþ
o 4123 – neinvestiþní pĜijaté transfery od regionálních rad 4
391,90 Kþ
o 4223 – investiþní pĜijaté transfery od regionálních rad 1
928,07 Kþ
 schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta na pĜevod pozemkĤ
o Katastrální území Guntramovice
 ppþ. 237 TTP þást o výmČĜe cca 1240 m2
 ppþ. 238/1 TTP o výmČĜe 483 m2
 ppþ. 288/1 ostatní plocha o výmČĜe 340 m2
 ppþ. 592 ostatní plocha þást o výmČĜe cca 1200 m2
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou
 ppþ. 2422/4 ostatní plocha o výmČĜe 1224 m2
 ppþ. 24/1 TTP o výmČĜe 1236 m2
 ppþ. 218 TTP -þást o výmČĜe cca 120 m2
 ppþ. st. 161 zastavČná plocha zboĜeništČ o výmČĜe cca 367 m2
 ppþ. 115/2 zahrada o výmČĜe 69 m2
o Katastrální území Podlesí
 ppþ. 5/19 ostatní plocha – þást o výmČĜe cca 300 m2
 ppþ. 2268/29 ostatní plocha – þást o výmČĜe cca 250 m2
 ppþ. 2268/29, 2268/25, 2268/24, 2268/26 ostatní plochy – þásti
o výmČĜe cca 1200 m2
 ppþ. 2268/13 ostatní plocha o výmČĜe 160 m2
 ppþ. 28/2 vodní plocha o výmČĜe 203 m2 a ppþ. 28/1 ostatní plocha
o výmČĜe 964 m2
 neschvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta na pĜevod pozemku:
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou
 ppþ. 424/1 ostatní plocha -þást o výmČĜe cca 100 m2
o Katastrální území Guntramovice
 ppþ. 122 ostatní plocha – þást o výmČĜe o výmČĜe cca 315 m2
 schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta na pronájem pozemku:
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou
 ppþ. 3568/2 – ostatní plocha – þást o výmČĜe cca 650 m2
 schvaluje vyplacení þástky 1.727,- Kþ paní Marii Procházkové na
finanþní vyrovnání za elektrické topení v bytČ þ. 1 na ulici G. Svobody, þ. p. 662 v BudišovČ n/B
 schvaluje kompenzaci þástky 25.649,- Kþ paní JanČ HoušĢové výmČna oken (na vlastní náklady) s bČžným nájemným u bytu þ. 1
na ulici ýSA 307 v BudišovČ n/B
 doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit výši dotací na obnovu
exteriéru památkovČ významných staveb na území mČsta Budišov
nad Budišovkou pro rok 2011dle materiálu
o Manželé Prokšovi
50 000,- Kþ
o ýeský rybáĜský svaz
100 000,- Kþ
o Oprava mostu
50 000,- Kþ
 doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit pĜijetí úþelové finanþní

6






























dotace z Programu regenerace mČstských památkových rezervací
a mČstských památkových zón pro rok 2011 ve výši 200 000,- Kþ.
Tato dotace bude použita na II. etapu rekonstrukce kamenného
mostu a na renovaci vstupních portálĤ farního kostela Nanebevzetí
Panny Marie
doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit poskytnutí finanþního
podílu mČsta na obnovu kulturních památek dle Zásad Ministerstva
kultury ýR pro užití a alokaci státní finanþní podpory v Programu
regenerace MPR a MPZ ve výši 294 120,- Kþ na II. etapu rekonstrukce kamenného mostu a 24 750,- Kþ na renovaci vstupních portálĤ farního kostela Nanebevzetí Panny Marie
doporuþuje zastupitelstvu mČsta:
o a) schválit darovací smlouvu na 4 ks kompletních pĜetlakových vzduchových izolaþních pĜístrojĤ s otevĜeným okruhem vþetnČ ochranných masek od moravskoslezského kraje
pro SDH Budišov n/B.
o b) povČĜit starostu mČsta podpisem darovací smlouvy
doporuþuje zastupitelstvu mČsta:
o a) schválit pĜijetí neinvestiþní dotace urþené na úhradu výdajĤ
jednotky SDH mČsta Budišov n/B. v roce 2011 od Moravskoslezského kraje v celkové výši 100 000,- Kþ
o b) povČĜit starostu mČsta podpisem smlouvy
doporuþuje zastupitelstvu mČsta:
o a) schválit pĜijetí neinvestiþní dotace urþené na úhradu výdajĤ
jednotky SDH mČsta Budišov n/B. v roce 2011 od Moravskoslezského kraje v celkové výši 50 000,- Kþ
o b) povČĜit starostu podpisem smlouvy
schvaluje pĜidČlení bytu þ. 2 II. kategorie o velikosti 1+1, ul. Partyzánská, þ. p. 160 v BudišovČ n/B. žadatelce Andrei Sivákové
s nájemní smlouvou uzavĜenou od 1. 5. 2011 na dobu urþitou 3
mČsíce, dle Obþanského zákoníku
schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta Budišov n/B. na pronájem
nebytového prostoru, na ul. G. Svobody þ. p. 662, 747 87 Budišov
n/B
schvaluje zmČnu užívání þásti pronajatého nebytového prostoru
(þekárny – kadeĜnictví) na provozovnu solária na ulici nám. Republiky þ. p. 158 v BudišovČ n/B. - žadatelka paní Stanislava Karásková
doporuþuje zastupitelstvu mČsta vydat souhlas s pĜevodem vlastnictví nemovitostí manželĤ Aloise a Ivany Žídkových -budova
bývalé MŠ ve Starých OldĜĤvkách s pĜilehlými pozemky: budova
þ. p. 66 se st. parcelou þ. 23/1 zas. plocha o výmČĜe 712 m2, ppþ.
64/1 zahrada o výmČĜe 115 m2, ppþ. 64/2 zahrada o výmČĜe 115 m2,
ppþ, 64/3 zahrada o výmČĜe 207 m2 a ppþ. 2244/2 ostatní plocha
o výmČĜe 485 m2
ukládá odboru fin. a spr. konzultovat s JUDr. Piskovskou Smlouvu o pĜedkupním právu k stavebnímu objektu – kotelnČ s ppþ. st.
59/2 ze dne 2. 7. 1996, zĜízenou ve prospČch manželĤ Jána a Soni
Toporcerových, a pĜípadné závazky MČsta pĜedložit na další zasedání RM
doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit zprávu o þinnosti MČstské knihovny v Budišov n/B za rok 2010
doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit zprávu o þinnosti MČKIS
Budišov n/B za rok 2010
schvaluje poskytnutí pĜíspČvku ve výši 15 000 Kþ manželĤm
Halamíþkovým na novČ zĜízený zdroj pitné vody v místní þásti
Guntramovice 76 a povČĜuje starostu mČsta podpisem „Dohody
o poskytnutí pĜíspČvku na zajištČní pitné vody“
doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit Smlouvu o budoucí
smlouvČ o provozování vodního díla (vodovod Staré OldĜĤvky)
a doporuþuje zastupitelstvu mČsta povČĜit starostu mČsta podpisem
této smlouvy
schvaluje zrušení platového výmČru Evženii Kostecké k 31. 3.
2011, zastupující Ĝeditelce MateĜské školy Budišov n/B
schvaluje výši platu pro Jana Vondrouše, Ĝeditele Základní školy
Budišov n/B, pĜíspČvková organizace dle pĜedloženého materiálu
schvaluje výši platu pro Mgr. Simonu Novotnou, Ĝeditelku MateĜské školy Budišov n/B, pĜíspČvková organizace
doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit podání žádosti o dotaci

BUDIŠOVSKÝ ZPRAVODA J
na výmČnu oken v ZŠ, Halaškovo nám. 178, v rámci sdružení MAS
Opavsko, Program rozvoje venkova a doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit navrhovaný postup pĜi realizaci projektu dle pĜedloženého
materiálu
doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit výpovČć Smlouvy þ. 252
o poskytnutí služeb pĜi nakládání s odpady, uzavĜenou s Technickými
službami mČsta Vítkova a doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit
vypsání výbČrového Ĝízení na zajištČní služeb pĜi nakládání s odpady
schvaluje složení organizaþního výboru pro akci „Letnice 2011“ ve
složení Ing. Patrik Schramm, Bc. Josef Poljak, JiĜí Rak, Roman Šþurek, Marie Schrammová, Radim NČmeþek, Mgr. Ivana Tomandlová,
Miluše ěezníþková
schvaluje povČĜit doþasným vedením organizaþní jednotky mČsta MČKIS Marii Talíkovou, referentku MČKIS a schvaluje platový
výmČr Marii Talíkové dle pĜedloženého materiálu
schvaluje uspoĜádání veĜejné sbírky na vybavení ordinace zubního
lékaĜe a povČĜuje starostu mČsta jejím organizaþním zajištČním
Dne 2. 5. 2011 Rada mČsta
schvaluje výsledek hospodaĜení mČsta za I. þtvrtletí r. 2011
schvaluje pĜijetí finanþních darĤ pro ZŠ p. o. Budišov n/B., které
budou použity na nákup volnoþasového a sportovního vybavení pro
žáky školy
schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta na pĜevod pozemkĤ
o Katastrální území Guntramovice
ppþ. 1837 ostatní plocha o výmČĜe cca 419 m2
ppþ. 1836 TTP o výmČĜe 1924 m2
ppþ. 252 role o výmČĜe 1989 m2
o Katastrální území Podlesí
ppþ. 1007/3 ostatní plocha o výmČĜe cca 497 m2
ppþ. 1007/2 TTP o výmČĜe 2185 m2
ppþ. 2269 TTP o výmČĜe 69 m2
ppþ. 1006/4 TTP o výmČĜe cca 1000 m2
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou
ppþ. 1167 zast. plocha o výmČĜe 29 m2
ppþ. 993 zast. plocha o výmČĜe 28 m2
ppþ. 1166 zast. plocha o výmČĜe 30 m2
schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta na pronájem pozemku
o Katastrální území Guntramovice
ppþ. 539 ostatní plocha – þást o výmČĜe cca 300 m2
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou
ppþ. 3568/2 ostatní plocha – þást o výmČĜe cca 130 m2
schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta Budišov n/B. na pronájem bytu
þ. 8 na ulici nám. Republiky, þ.p. 158 v BudišovČ n/B., jedná se o byt
II. Kategorie, nájemní smlouva bude uzavĜena od 1. 6. 2011 na dobu
urþitou 3 mČsíce, dle Obþanského zákoníku
schvaluje pĜidČlení bytu þ. 1, II. kategorie, o velikosti 2+1, ul. G. Svobody, þ.p. 662 v BudišovČ n/B. p. Jaroslavu Machaþovi, bytem KĜivá
153, Budišov n/B. s nájemní smlouvou uzavĜenou od 1. 6. 2011 na
dobu urþitou 3 mČsíce, dle Obþanského zákoníku
schvaluje poskytnutí finanþního pĜíspČvku MŠ p. o. Budišov n/B. ve
výši 4 000,-Kþ na zajištČní akce pro dČti v mateĜské škole u pĜíležitosti Dne dČtí
bere na vČdomí ceník služeb SLTS Budišov n/B. platný od 1. 5. 2011
a povČĜuje starostu mČsta jednáním o cenách
schvaluje pĜíspČvek panu Lumíru Mouþkovi na tvorbu dokumentárního filmu ve výši 20 000,- Kþ
schvaluje kupní smlouvu na odprodej dýchací techniky pro SDH (8
ks dýchacích pĜístrojĤ Saturn, 2 ks masek a 13 ks tlakových lahví za
dohodnutou cenu 1000,- Kþ) a povČĜuje starostu mČsta podpisem této
smlouvy
schvaluje zabezpeþení nepĜetržité služby Jednotky Sboru dobrovolných hasiþĤ Budišov n/B., která je zaĜazena jako jednotka kategorie
JPO II a bude v roce 2012 zabezpeþovat výjezd z místa své dislokace
k zásahu nejpozdČji do 5 minut po vyhlášení poplachu jednotce v síle
nejménČ jednoho družstva o zmenšeném poþetním stavu ve složení
velitel, strojník a dva hasiþi. ýlenové jednotky budou zajišĢovat pĜipravenost k výjezdu jednotky dle plánu výkonu služby v souladu
s § 20 naĜízení vlády þ. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární

ochranČ, ve znČní naĜízení vlády þ. 498/2002 Sb.
 schvaluje pronájem nebytových prostor na ul. Generála Svobody þ.p.
662 v BudišovČ n/B. paní Kamile Kohoutkové za úþelem provozování prodejny peþiva a cukrárny Nájemní smlouva bude uzavĜena od 1.
6. 2011 na dobu neurþitou
 schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta Budišov n/B. na pronájem nebytového prostoru, v Guntramovicích þ. p. 90, 747 87 Budišov n/B.
 schvaluje rozdČlení hospodáĜského výsledku SLTS,p. o. Budišov n/
B. dle pĜedloženého materiálu
Dne 23. 5. 2011 Rada mČsta
 schvaluje odvod finanþních prostĜedkĤ z investiþního fondu Správy
lesĤ a technických služeb, p.o. Budišov n/B. ve výši 600 000,- Kþ do
rozpoþtu zĜizovatele
 doporuþuje zastupitelstvu mČsta podat žádost na úplatný pĜevod
pozemkĤ do majetku mČsta k.ú. Budišov nad Budišovkou:
o ZemČdČlskému družstvu Rázová, s.p. v likvidaci:
 ppþ. st. 387 zast. pl. – zboĜeništČ o výmČĜe 393 m2
 ppþ. st. 389 zast. pl. – zboĜeništČ o výmČĜe 219 m2
 ppþ. 760 ostatní plocha – neplodná pĤda o výmČĜe 2041 m2
 ppþ. 786 ostatní plocha – neplodná pĤda o výmČĜe 1759 m2
 ppþ. 796 ostatní plocha – neplodná pĤda o výmČĜe 2095 m2
o PF ýR, Krajskému pracovišti pro Moravskoslezský kraj Ostrava:
 ppþ. 2290/1 zahrada o výmČĜe 1109 m2
 schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta na pĜevod pozemkĤ:
o K.ú. Guntarmovice:
 ppþ. 1838 ostatní plocha – neplodná pĤda o výmČĜe 5181 m2
 ppþ. 1794 ostatní plocha – neplodná pĤda o výmČĜe 332 m2
 ppþ. 1795 TTP o výmČĜe 9415 m2
o K.ú. Budišov nad Budišovkou:
 ppþ. 1032/3 vodní plocha – zamokĜ. plocha o výmČĜe 17019 m2
 ppþ. 1032/6 TTP o výmČĜe 1522 m2
 ppþ. 940/1 TTP o výmČĜe 21129 m2
 ppþ. 940/3 TTP o výmČĜe 8720 m2
 ppþ. 950/3 TTP o výmČĜe 7163 m2
 ppþ. 1032/4 lesní poz. o výmČĜe 11344 m2
 schvaluje pronájem pozemku:
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
 ppþ. 3568/2 – ost. plocha – þást o výmČĜe cca 650 m2 pro pana Antonína Nováka, bytem NábĜeží 109, Budišov nad Budišovkou, výše
nájemného 325,- Kþ/rok
 doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit smČnu pozemkĤ následnČ:
o smČnu pozemkĤ ve vlastnictví pana Alfreda Anderky v k.ú
Guntramovice:
 ppþ. 242 zahrada o výmČĜe 557 m2
 ppþ. 243 zboĜ. o výmČĜe 106 m2
 ppþ. 244 zboĜ. o výmČĜe 31 m2
 ppþ. 245 zahrada o výmČĜe 34 m2 pro MČsto Budišov nad Budišovkou
za
o pozemky ve vlastnictví MČsta Budišov nad Budišovkou v k.ú.
Budišov nad Budišovkou:
 ppþ. 3567/3 zahrada o výmČĜe 54 m2
 ppþ. 3568/4 ost. plocha – þást o výmČĜe cca 250 m2 pro pana Alfreda
Anderku
 neschvaluje zmČnu odvodu ze vstupného dle Smlouvy o výpĤjþce
„Ski areálu Horní Guntramovice“, uzavĜenou s Oddílem lyžování
Budišov nad Budišovkou
 neschvaluje prominutí platby - odvod poplatku ze vstupného za rok
2010 Oddílu lyžování Budišov nad Budišovkou
 schvaluje poskytnutí finanþního pĜíspČvku – DČtský domov p. o.
Budišov nad Budišovkou ve výši 3 500,- Kþ na akci ýištČní Budišovky a okolí
 schvaluje služební cestu do obce Marianka (Slovenská republika) na
základČ pozvání starosty obce JUDr. Radovana Jurika pro þleny rady
mČsta Budišov nad Budišovkou:
o Ing. Rostislava Kyncla, Ing. Patrika Schramma, Evu Holouškovou, Mgr. NadČždu Vondroušovou, OldĜicha Pražáka
 schvaluje þásteþné vybavení zubní ordinace a stavební úpravy v ordi-

7

BUDIŠOVSKÝ ZPRAVODA J
naci a þekárnČ zubní ordinace v BudišovČ nad Budišovkou dle pĜedloženého materiálu a prominutíí nájemného za nebytový prostor ordinace a þekárny zubní ordinace v BudišovČ n/B. - žadatelka MDDr.
Olga Volflová na dobu 1 rok
schvaluje pĜidČlení bytu þ. 8, II. kategorie, o velikosti 1+kk, ul. nám.
Republiky, þ. p. 158 v BudišovČ n/B. žadateli Bohuslavu Veselému
s nájemní smlouvou uzavĜenou od 1. 6. 2011 na dobu urþitou 3 mČsíce, dle Obþanského zákoníku.
schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta Budišov n/B. na pronájem bytu þ.
9, se spoluúþastí na opravách, na ulici Berounská þ. p. 665 v BudišovČ n/B. Jedná se o byt II. kategorie, nájemní smlouva bude uzavĜena
od 1. 7. 2011 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

Upozornďní obĀanĪm mďsta
MČstský úĜad, odbor BHSŽPVÚP upozorĖuje obþany mČsta
na splatnost poplatku, který je dle ObecnČ závazné vyhlášky
þ. 5/2010 splatný nejpozdČji do 31. 8. 2011.
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem vþas nebo ve správné výši, vymČĜí mu mČstský úĜad poplatek platebním výmČrem
(dle § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích). Vþas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo þást tČchto poplatkĤ mĤže
mČstský úĜad zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je pĜíslušenstvím poplatku (dle § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích).









mČsícĤ od podpisu nájemní smlouvy, bude potvrzeno v pĜedávacím
protokole.
schvaluje pronájem nebytových prostor na ul. Partyzánská þ. p. 229
v BudišovČ n/B. paní IvanČ Andrešicové, obchodní zástupkyni ýeskomoravské stavební spoĜitelny, za úþelem zĜízení poradenské kanceláĜe. Nájemní smlouva bude uzavĜena od 1. 6. 2011 na dobu neurþitou
doporuþuje zastupitelstvu mČsta odkoupit do majetku mČsta nemovitosti:
o k.ú. Staré OldĜĤvky:
ppþ. st. 78 zast. plocha – zboĜeništČ o výmČĜe 478 m2
ppþ. 70/1 zahrada o výmČĜe 933 m2
Prodávající - paní NadČžda VaĜejková, bytem Budišov n/B., Na sídlišti 715

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.

Zpráva o Āinnosti Komise pro projednávání pĢestupkĪ
mďsta Budišov nad Budišovkou za rok 2010
Komise pro projednávání pĜestupkĤ mČsta Budišov n/B. je zvláštním
orgánem mČsta, který zĜizuje starosta mČsta pro výkon státní správy
pĜenesený na obec. Je povČĜena k projednávání pĜestupkĤ proti
obþanskému soužitíí ( drobné ublížení na zdraví, urážka na cti, schválnosti a jiné hrubé jednání), proti majetku (krádež, zpronevČra, podvod,
pĜisvojení cizí vČci – jedná se o majetek do 5000,- Kþ), proti veĜejnému poĜádku (neuposlechnutí výzvy veĜejného þinitele pĜi výkonu jeho
pravomoci, rušení noþního klidu, veĜejné pohoršení, zneþištČní veĜejného prostranství), ostatních pĜestupkĤ proti poĜádku ve státní správČ
a pĜestupkĤ proti poĜádku v územní samosprávČ (porušení ObecnČ
závazných vyhlášek mČsta).
V roce 2010 došlo 94 oznámení pĜestupku k projednání. ObvinČní byli
v pĜestupkovém Ĝízení uznáni vinnými za tyto pĜestupky:
• narušování obþanského soužití: 21 pĜestupkĤ
• proti majetku: 14 pĜestupkĤ
• pĜestupky proti veĜejnému poĜádku: 4 pĜestupky
• proti poĜádku v územní samosprávČ (tj. porušení OZV mČsta):
6 pĜestupkĤ
V ostatních pĜípadech bylo Ĝízení zastaveno nebo byly pĜestupky
odloženy. V blokovém Ĝízení bylo vyĜízeno 13 pĜípadĤ a vybráno tak
3.900,- Kþ na blokových pokutách. Jednalo se pĜedevším o pĜestupky
proti majetku. Dále bylo na pokutách za projednané pĜestupky uloženo
28.700,- Kþ (vþetnČ nákladĤ Ĝízení, tj. 1000,- Kþ) dle vyhlášky þ.
340/2003 Sb., v platném znČní.
SamostatnČ jsou sledovány pĜestupky spáchané mezi osobami blízkými
nebo osobami žijícími ve spoleþné domácnosti, které mohou vykazovat znaky jevu domácího násilí. Jde pĜevážnČ o narušování obþanského
soužití fyzickým napadením, schválnostmi a jiným hrubým jednáním.
V roce 2010 komise zaznamenala 13 takovýchto pĜípadĤ. Nebyla Ĝešena žádná odvolání úþastníkĤ Ĝízení proti jejímu rozhodnutí ve vČci.
VČková hranice pĜestupcĤ u všech skutkových podstat pĜestupkĤ se
bohužel snižuje a zaþínají se jich dopouštČt i nezletilci. Za pĜestupek je
odpovČdná osoba, která v dobČ jeho spáchání dovršila patnáctý rok svého vČku. Pokud obþané, kteĜí jsou pĜedvoláni k ústnímu jednání, maĜí
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výkon komise tím, že se na pĜedvolání úmyslnČ a úþelovČ nedostavují,
komise je oprávnČna ukládat poĜádkové pokuty za bezdĤvodné nedostavení se a také je kompetentní naĜídit strážníkĤm MČstské policii Budišov n/B. pĜedvedení úþastníka Ĝízení, nebo svČdka k ústnímu jednání.
V nČkterých pĜípadech komise posoudí oznámení o pĜestupku coby
trestný þin podle vykazujících znakĤ a zašle toto oznámení na Okresní
státní zastupitelství v OpavČ k posouzení, zda se jedná o trestný þin.
Tato oznámení jsou pak až na výjimky skuteþnČ projednána v soudních
Ĝízeních.
Jana Skalková, pĜedsedkynČ KPPP

Podďkování obĀanĪm
MČstský úĜad, odbor BHSŽPVÚP dČkuje všem obþanĤm mČsta,
kteĜí odevzdali své nefunkþní spotĜebiþe pĜi mobilním svozu, který
se uskuteþnil 23. 4. 2011 v BudišovČ a místních þástech obce. Bylo
svezeno 35 ks televizorĤ, 30 ks malých spotĜebiþĤ, 29 ks chlazení, 14
ks poþítaþových monitorĤ a 12 ks velkých spotĜebiþĤ.

E-domky po svozu elektrozaĜízení

BUDIŠOVSKÝ ZPRAVODA J

Místo zpďtného odbďru elektrozaĢízení
BČhem roku mohou obþané mČsta odevzdávat své nefunkþní
a vysloužilé elektrozaĜízení na „MístČ zpČtného odbČru“ v provozovnČ na SprávČ lesĤ a technických službách mČsta (9. kvČtna 480, 747
87 Budišov nad Budišovkou).
Provozní doba místa zpČtného
p
odbČru:
Den

OD

DO

6:00

14:30

PondČlí
Úterý
StĜeda
ýtvrtek
Pátek
Sobota

ZAVěENO

NedČle

ZAVěENO

V ostatních dnech možnost odevzdat elektrozaĜízení dle domluvy na
níže uvedených kontaktech.
Kontaktní osoby
y:
JindĜich Bláha, 556 303 132, jj.blaha.ml@budisovnb.cz
@
Ing. Jana DovrtČlová, 556 312 048, jj.dovrtelova.mu@budisovnb.cz
@
Druhyy pĜijímaných
p j
ý odpadĤ
p :
x Velké domácí spotĜebiþe (ledniþky, praþky, mrazniþky, myþky
nádobí, sporáky, mikrovlnné trouby, elektrické radiátory),

x Malé domácí spotĜebiþe (vysavaþe, þistící stroje na koberce, žehliþky, topinkovaþe, mlýnky, kávovary, elektrické nože, váhy, budíky, hodiny),
x ZaĜízení informaþních technologií, telekomunikaþní zaĜízení
(poþítaþe, monitory, mobilní telefony, notebooky),
x SpotĜební elektronika (video technika, hudební nástroje),
x OsvČtlovací zaĜízeníí (záĜivky, výbojky),
x Elektrické a elektronické nástroje (vrtaþky, pily, šicí stroje, zaĜízení pro soustružení, frézování, broušení, Ĝezání, nástroje pro seþení
nebo jiné zahradnické þinnosti),
x Hraþky, vybavení pro volný þas a sporty (autíþka, elektrické vláþky),
x LékaĜské pĜístroje (kromČ implantátĤ),
x PĜístroje pro monitorování a kontrolu (detektory, termostaty),
x Výdejní automaty (na peníze, nápoje).
Na správČ lesĤ a technických službách mČsta bude bČhem celého roku
pĜistaven kontejner na stavební a demoliþní odpady.
Druh odpadu

Cena

Stavební sutČ

1000 Kþ / 1 t

Lepenka

2000 Kþ / 1 t

Eternit

2000 Kþ / 1 t

Stavební materiál na bázi sádry

2000 Kþ / 1 t

SmČs sklo (okna)

2000 Kþ / 1 t

Dďtský den v autokempu
V nedČli 29. 5. poĜádalo místní sdružení ODS jako každoroþnČ dČtský
den. PĤvodní sobotní termín pĜekazil silný déšĢ, naštČstí se podaĜilo
vČtšinu atrakcí pĜesunout na další den. Bohužel dČti nemČly možnost
shlédnout výstavu Tonda obal na cestách a zasoutČžit si v hrách zamČĜených na tĜídČní odpadĤ a nepodaĜilo se nám již zajistit malíĜku na
obliþej. PĜíští rok to dČtem vynahradíme. NedČlní den byl již sluneþný
a dČtský den pĜilákal do místního autokempu necelých 300 návštČvníkĤ. DČti si mohly vydovádČt na skluzavce a skákacím hradu, každé dítČ dostalo zdarma cukrovou vatu. Losovala se bohatá tombola,
toþilo se kolem štČstí, dČti soutČžily v dČtském karaoke, své pČvecké
a herecké umČní nejen dČtem pĜedvedl Kubíþek klobouþek. Velký dík
patĜí panu Stuchlíkovi, který zdarma vozil dČti v bryþce tažené koĖmi.
ZávČrem bych rád podČkoval sponzorĤm – paní Rotreklové J., Siažíkové J. a Schrammové M., dále poĜadatelĤm a všem, kteĜí navštívili
náš dČtský den.
Radim NČmeþek, pĜedseda MS ODS
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Informace obĀanĪm
o sbďru papíru

Sbďr
nápojových kartonĪ

Od kvČtna 2011 mají obþané možnost tĜídit papír. Papír mohou
odkládat do modrých kontejnerĤ rozmístČných po mČstČ. V pĜípadČ
zájmu si mohou pĜijít na MČstský úĜad, odbor BHSŽPVÚP pro modré
pytle. Jeden rodinný dĤm = 2 modré pytle/ rok.
UmístČní kontejnerĤ
j
:
x Na Sídlišti 694, 709, 715, hasiþská zbrojnice, Mírových letnic,
most (Orságovi), ýSA 377, Partyzánská 229, autokemp
Do modrých
ý kontejnerĤ
j
patĜí
p
:
x noviny, þasopisy, staré knihy, kanceláĜský papír, reklamní letáky,
sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly
Do modrých
ý kontejnerĤ
j
nepatĜí:
p
x mokrý, mastný nebo jinak zneþištČný papír, uhlový a voskovaný
papír kopírovací papír, použité plenky a hygienické potĜeby
Obaly
yzp
papíru
p
bývají
ý j oznaþeny:
y

Spolu se separaci papíru mají obþané možnost zaþít tĜídit také nápojové
kartony. Protože nápojové kartony je možné využít jen za pĜedpokladu,
že se nesmíchají s odpadem, který by je mohl zneþistit, prosíme obþany,
aby tyto kartony vhazovali do modrých kontejnerĤ, spolu s papírem.

Prosíme, odkládejte do kontejnerĤ
kartony stlaþené a beze zbytku nápojĤ!

Aby nedocházelo k znevážení významu tĜídČní a následné recyklace, prosíme obþany, aby vhazovali do modrých kontejnerĤ pouze ty
složky odpadu, které do kontejnerĤ skuteþnČ patĜí. DČkujeme.
Odbor BH, služeb, ŽP, výstavby a ÚP,
Ing. Jana DovrtČlová, tel. 556 312 048

Informace o svozu nepotĢebného textilu

Místo
Guntramovice

Budišov nad Budišovkou

Staré OldĜĤvky

Podlesí
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ýas

Horní Guntramovice (autobusová zastávka)

09:00 – 09:08

Dolní Guntramovice (autobusová zastávka)

09:10 – 09:18

Autobusová zastávka u rybníka (Berounská ulice)

09:22 - 09:30

Autoservis u p. Horníka

09:32 – 09:40

SídlištČ (715)

09:42 – 09:50

Pálenice (Dukelská)

09:52 – 10:00

Hasiþská zbrojnice (Dukelská)

10:02 - 10:10

Hospoda u p. Wíchy

10:12 – 10:20

ýSA 681,682

10:22 – 10:30

Sokolovna

10:32 – 10:40

Partyzánská (MČÚ)

10:42 – 10:50

ParkovištČ Generála Svobody

10:52 – 11:00

U Zempolu

11:06 - 11:14

Toþna autobusu

11:15 – 11:23

U hospody

11:35 – 11:45

BUDIŠOVSKÝ ZPRAVODA J

Dopis ĀlenĪm dobrovolného svazku obcí Venkovského mikroregionu
Moravice, ve vďci žádosti o uvážlivý postup pĢi reorganizace
zdravotnických zaĢízení a Ģešení problematiky nemocnice ve Vítkovď
Vážení zástupci sdružených obcí Venkovského mikroregionu Moravice, dne 1. 4. 2011 obdržel Krajský úĜad Moravskoslezského kraje
elektronickou formou Vaši žádost o uvážlivý postup pĜed reorganizací
zdravotnických zaĜízení, s pĜílohou – dopisem týkajícím se problematiky nemocnice ve VítkovČ, vyjadĜujícím obavy z pĜípadného rušení
zaĜízení, adresovaném hejtmanovi kraje, þlenĤm rady a zastupitelĤm
Moravskoslezského kraje (MSK).
V návaznosti na výše uvedené Vám dále sdČluji následující:
PrioritnČ je nutno uvést, že Moravskoslezský kraj trvale usiluje o stabilizaci a rozvoj systému poskytování zdravotní péþe v Moravskoslezském kraji, a to v celém spektru oblastí a þinností, což pĜedstavuje
základní strategický cíl kraje v zdravotní sféĜe. Dále je tĜeba zdĤraznit, že vítkovská nemocnice je souþástí Nemocnice s poliklinikou
v Novém JiþínČ, p.o., která spoleþnČ s ostatními krajskými zdravotnickými zaĜízeními tvoĜí základ páteĜní zdravotní sítČ v Moravskoslezském kraji. Permanentní zajištČní a neustálé zdokonalování kvality zdravotní péþe a zvyšování její dostupnosti je prvoĜadou krajskou
iniciativou v oblasti zdravotnictví.
Ve Vašem prĤvodním dopise je komplexnČ zmínČna obtížná situace ekonomicky slabých regionĤ na Bruntálsku a Krnovsku, která má
dopad na Ĝadu sociálních aktivit. Tato nepĜíznivá situace pĜedstavuje
bohužel dlouhotrvající problém, v obecném i veĜejném podvČdomí,
a na jeho postupném Ĝešení je nutná spoluúþast Ĝady zúþastnČných
subjektĤ.
Co se týþe aktuální problematiky zdravotnictví a Vašeho vyjádĜení obav z dalšího smČru rozvoje a fungování vítkovské nemocnice,
k tomuto lze sdČlit následující: V souþasnosti je problematika vítkovské nemocnice intenzivnČ Ĝešena, probíhají diskuse mezi vedením kraje, managementem novojiþínské nemocnice a zástupci obcí

Vítkovska. Z výsledkĤ dosavadních jednání vyplynulo, že v souþasné
dobČ nedojde k redukci lĤžek, ale budou v první fázi hledány možnosti, jak eliminovat finanþní ztrátu.
V rámci tČchto diskusí byla Ĝešena i otázka dopravy pacientĤ z Vítkovska do Nemocnice s poliklinikou v Novém JiþínČ, která byla
v minulých letech pro pacienty bezplatnČ zajišĢována mikrobusem,
jehož provoz byl plnČ hrazen NsP Nový Jiþín. Po nedávném pozastavení provozu dochází k jeho znovuobnovení, do konce dubna 2011
opČt na náklady NsP Nový Jiþín. Od poþátku kvČtna by pak, po projednání v orgánech pĜíslušných obcí, mČla být tato doprava zajišĢována ze strany zúþastnČných obcí spoleþnČ, za finanþního pĜispČní NsP
Nový Jiþín a symbolického pĜíspČvku cestujícího.
Co se týþe zmínky o pĜípadné možnosti využití velké budovy chirurgie, v této souvislosti lze uvést, v souþasnosti se krajské zdravotnictví
komplexnČ nachází ve fázi, kdy jsou dĤslednČ analyzovány a zvažovány všechny alternativy a smČry dalšího vývoje, které je nutno peþlivČ hodnotit a Ĝešit ve vzájemných souvislostech, tak aby zvolená varianta využití byla co nejefektivnČjší. V této souvislosti, kdy pĜichází
v úvahu Ĝada výhledových možností rozvoje, hrozí riziko, že nebude
možno využívat veškerý majetek dosavadním zpĤsobem.
ZávČrem si Vás dovoluji ujistit, že veškeré budoucí kroky a pĜípadné zmČny budou Ĝešeny individuálnČ, budou konzultovány na úrovni
všech zúþastnČných subjektĤ a vedení Moravskoslezského kraje a vždy
bude hledána optimální, oboustrannČ akceptovatelná varianta Ĝešení.
Výše uvedený otevĜený dopis byl dne 20. 4. 2011 vzat na vČdomí
radou kraje, která zároveĖ doporuþila zastupitelstvu kraje schválit obsah odpovČdi. PĜedmČtná odpovČć byla schválena usnesením
zastupitelstva kraje þ. 19/1588.
S pozdravem Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Zajištďní dopravy pacientĪ
do Nového JiĀína „PENDOLINEM“
od 2. 5. 2011
nástupní a výstupní místa: Vítkov – parkovištČ u nemocnice (Ví N),
Vítkov – pĜed mČstským úĜadem (Ví MČÚ)
Nový Jiþín – areál nemocnice
(NJ N)
cena: za 1 jízdu jedním smČrem: 50,- Kþ
dny odjezdu: pondČlí až pátek
þas odjezdu a pĜíjezdu:
Ví N

- Ví MČÚ - NJ N

NJ N - Ví MČÚ - Ví N

06.00 - 06.05 - 07.00

09.00 - 09.40 - 09.45

10.00 - 10.05 - 11.00

12.00 - 12.55 - 13.00

13.00 - 13.05 - 14.00

15.30 - 16.25 - 16.30

kde se objednat: osobnČ – Informaþní centrum MČÚ Vítkov, nám. J. Zajíce 7,
telefonicky – 556 312 255

Zmďny jízdních
ĢádĪ
Od nedČle 12. 06. 2011 dochází
na linkách provozovaných TQM
k tČmto zmČnám:
900 236 Vítkov - Budišov nad Budišovkou - Budišov nad Budišovkou,, Podlesí
Na žádost MÚ Budišov n. B. spoje þ. 37 a 40 uspíšeny
o 40 min. odj. 15.20 hod. z Budišova n. B. a odj.
15.30 hod. z Podlesí.
900 243 Opava
p
– Melþ – Kružberk – Budišov nad
Budišovkou
Zrušení spoje þ. 1, který byl veden pouze v pátek jako
posila spoji þ. 15.

kdy se objednat: v provozní dobČ Informaþního centra:
Po
8.00–11.30
12.00–17.00
Út
8.00–11.30
12.00–16.30
St
8.00–11.30
12.00–17.00
ýt
8.00–11.30
12.00–16.00
Pá
8.00–11.30
12.00–16.00
So
8.00–14.00
kvČten - záĜí
V dobČ svátkĤ je IC uzavĜeno
kde zaplatit: v Informaþním centru MČstského úĜadu Vítkov
kapacita prostĜedku: 8 míst
ěidiþ vozidla nebude vybírat žádné peníze, pĜi nástupu pĜedložíte potvrzení
o zaplacení jízdného.
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RedakĀní rada - Otázka zastupitelĪm
Dotazy na naše zastupitele
Redakþní rada se obrátila na budišovské zastupitele s žádostí o zodpovČzení dvou otázek. ChtČli bychom tak pĜedstavit v Budišovském zpravodaji všechny zvolené zastupitele, kteĜí ve svých odpovČdích mohou obþanĤm pĜiblížit nejen svou pĜedstavu o dalším vývoji našeho mČsta,
ale také své vlastní plány, jak ji uskuteþnit. Vzhledem k tomu, že odpovČdi mohou být obsáhlejší, budeme pĜíspČvky uveĜejĖovat postupnČ.
V tomto þísle Vás seznámíme s odpovČćmi þtyĜ našich zastupitelĤ.

1. Jaký je podle Vás nejdĤležitČjší úkol zastupitelstva v tomto volebním období?
2. Jaké téma je pro Vás jako zastupitele prioritou?
Ing. Pavel Brodský, bez politické pĜíslušnosti, kandidát SNK - Budišovsko
1. V souþasné dobČ, po zjištČní vážné ekonomické situace hospodaĜení mČsta, bude hlavním úkolem zastupitelstva stabilizace jeho hospodaĜení, a to nejen mČsta, ale i organizací mČstem zĜízených. Zastupitelstvo musí jít cestou uvážlivého investování pouze do takových
nových projektĤ, které pĜinesou maximální
zpČtný efekt. V této souvislosti se jeví jako
velmi potĜebné získání finanþních prostĜedkĤ na opravu hlavní budovy školy, zejména
výmČnu oken. UšetĜí se tak velká þást nákladĤ
na vytápČní a tyto úspory pak mohou sloužit
k jejímu dalšímu zvelebení. Škola vždy byla
a je vizitkou každého mČsta.
ZároveĖ je však nutno dokonþit dĤležité, již
rozpracované projekty, pĜecházející z pĜedchozího volebního období.
Jejich neuvážené pĜerušení by pĜedstavovalo vznik rozsáhlých škod.
PĜi všech tČchto krocích musí být samozĜejmČ zachovány všechny
základní služby pro naše obþany.
Snahou zastupitelstva mČsta by mČlo být zvýšení zájmu obþanĤ
o dČní ve mČstČ a iniciování pocitu odpovČdnosti za své chování a þiny

vĤþi svému okolí v každém jednotlivci. Nové vedení mČsta by mČlo
mít jistotu v podpoĜe þlenĤ zastupitelstva, zejména pĜi pĜipravovaných
a realizovaných zámČrech þi projektech.
2. ÚroveĖ mČsta se odráží v úrovni péþe obþanĤ o mČsto a jeho okolí. Této oblasti jsme ještČ mnoho dlužni. Stav nČkterých mČstských
komunikací i budov je žalostný. PČší to v našem mČstČ nemají také
jednoduché. ěešení tČchto problémĤ však vyžaduje znaþné finanþní
prostĜedky. Je zde však nČco, co jde zmČnit i bez þerpání penČz z mČstské pokladny. Je to vztah nČkterých obþanĤ ke krajinČ v našem okolí,
kdy jimi zanechaný odpad v podobČ zejména plastových PET lahví
a plastových obalĤ, hyzdí malebný ráz krajiny. Smutné je to o to
více, že ve mČstČ již nČkolik let existuje fungující systém sbČru tČchto odpadĤ k následné recyklaci. Pokud se jen z þásti podaĜí ovlivnit
souþasný pĜístup takových obþanĤ v této oblasti, bude to pĜínosem
pro nás všechny. Je mnoho problémĤ v našem mČstČ, se kterými se
bude muset nové zastupitelstvo a vedení mČsta vypoĜádat a které bude
muset vyĜešit. VČĜím, že si svým pĤsobením v tomto volebním období
získá dĤvČru obþanĤ mČsta a bude mít možnost v souþasném obsazení
pokraþovat ve své práci i ve volebním období následujícím.

Mgr. Natálie Jaššová, þlen KDU-ýSL, kandidátka KDU -ýSL
1. Domnívám se, že jedním z nejdĤležitČjších bodĤ je pokraþovat
v budování infrastruktury prostĜednictvím rozpracovaných projektĤ,
které byly podány již v dĜívČjším období (vodovod, zaĜízení pro sport
a volnoþasové vyžití – tČlocviþna/prostory v Guntramovicích, oprava
a revitalizace KD), zajistit pro tyto projekty
kvalitní a bezpeþné financování a samozĜejmČ pracovat na dalších projektech zvyšujících
kvalitu životní úrovnČ ve mČstČ (opravy budov
základní a mateĜské školy, kulturního domu,
zajištČní rozvoje infrastruktury v místních
þástech – OldĜĤvky, Podlesí, Guntramovice,
opravy komunikací, osvČtlení v místních þástech, dČtské hĜištČ apod.).
SamozĜejmČ bude nutné vzhledem ke zhoršující se sociální situaci ve
mČstČ (problémy romské menšiny, alkoholismus dospívající mládeže,
relativnČ vysoká nezamČstnanost, problematika extrémní dostupnosti
lehkých drog) Ĝešit i tyto skuteþnosti. OsobnČ si myslím, že by se vedení mČsta v rámci této problematiky mČlo zabývat zajištČním volnoþasové nabídky aktivit pro dČti a mládež po celý rok a nezamČĜovat se
na jednorázové akce (napĜ. aktivitami v bývalém DDM, nyní Juventus
Karviná, jehož objekt pravdČpodobnČ mČstu pĜipadne do správy, podporou neziskových organizací, které by se zamČĜily na práci s mládeží),
þímž by snad mohlo dojít k omezení sociálnČ-patologických jevĤ u dČtí
a mladistvých.
VČĜím, že bychom také rádi všichni mČli vyĜešenu otázku problémĤ „asociálních“ skupin obyvatelstva nebo problém vzniku ubytoven
vznikajících za úþelem zvláštního typu parazitování na právČ sociálnČ
slabých obþanech, ovšem toto je bČh na dlouhou traĢ, který navíc þasto
není podporován naší legislativou, þímž se mohou rĤzné místní vyhlášky (které by jistČ mohly být úþelné a dovedli bychom si je asi všichni
v reálu pĜedstavit) a naĜízení mČsta dostat na úroveĖ hraniþící s poškozováním lidských práv a svobod.
2. Protože pracuji ve školství (uþitelka na SŠ), tak bude mou prioritou
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dozajista „péþe“ a podpora místního školství. Vím, že stran personálního zajištČní výuky je naše škola i mateĜská škola na dobré úrovni. Pracují zde zkušení a vzdČlaní pedagogové, kteĜí mají zájem o svou práci
i dČti. Problém ovšem trochu zĤstává s materiálním vybavením školy
a zapojením se tohoto subjektu (který v rámci svých možností operuje s relativnČ slušným rozpoþtem) do individuálních projektĤ a aktivit.
Jsou samozĜejmČ investiþní záležitosti, kde vČtší zodpovČdnost musí
pĜevzít mČsto jako zĜizovatel pĜíspČvkové organizace, protože škola
sama není schopna si akce vČtšího investiþního rozsahu zafinancovat
(rekonstrukce budov, opravy fasád, výmČny oken apod.). NicménČ jsou
pak menší investiþní akce (napĜ. modernizace výuky) þi v rámci ESF
(Evropský sociální fond) existují i možnosti tzv. „mČkkých“ projektĤ,
kde – a tady se domnívám, že vedení školy trochu zaspalo - lze s pomocí mČsta þi odborných firem dosáhnout na peníze EU, prostĜednictvím
kterých by se nejen mohla inovovat a zlepšovat výuka, ale do jisté míry
je možné Ĝešit i materiální vybavení školy.
Toto samozĜejmČ neplatí pouze pro školu základní, ale v tomto smČru
má relativní možnosti také pĜedškolní vzdČlávání (tedy instituce MŠ).
Zde je velmi dobrým krokem zvolení nové Ĝeditelky MŠ, paní Mgr.
Simony Novotné, která urþitČ bude usilovat o zlepšení vybavenosti
a výchovy i prostĜednictvím jiných finanþních akcí než pouze rozpoþetem, který uvolĖuje mČsto jako zĜizovatel a Moravskoslezský kraj.
Domnívám se, že kvalitní výchova a vzdČlávání mohou opČt napomoci ke snížení negativních jevĤ mezi mládeží, mohou je nasmČrovat
do dobrých stĜedních škol, þímž se jim otevírá lepší perspektiva jejich
budoucnosti. Je dále dĤležité, aby místní dČti navštČvovaly místní školu
a školku, aby nám „neemigrovaly“ do blízkých mČst þi vesnic, protože
tímto jsou školská zaĜízení ztrátová ve svém vlastním rozpoþtu. Proto
by se tyto organizace také samy mČly maximálnČ snažit o zlepšení svého momentálního stavu – mČly by usilovat o lepší konkurenceschopnost vĤþi podobným subjektĤm v nejbližším okolí a každopádnČ by
nemČly strkat hlavu do písku pĜed zmČnami. Tuto skuteþnost tedy budu
za každého ohledu plnČ podporovat.

BUDIŠOVSKÝ ZPRAVODA J

OldĜich Pražák, þlen Rady mČsta, bez politické pĜíslušnosti, kandidát ýSSD
1. Prioritou volebního období 2010 až 2014 je realizace všech podstatných þástí volebních programĤ jednotlivých stran. NejdĤležitČjším
úkolem zastupitelstva (z mého pohledu) v tomto volebním období nejde jednoznaþnČ urþit. ÚkolĤ z hlediska strategického plánu a rozvoje
mČsta na léta 2010 až 2014 je mnoho. Nejde vyþlenit jen jeden prioritní
úkol. Naši pozornost si zaslouží zvýšení spoluúþasti obþanĤ na Ĝízení
mČsta, zapojení obþanĤ do diskuzí ohlednČ projektĤ pro mČsto prospČšných, zapojení odborníkĤ do odborných komisí, jednání s obþany
jednotlivých þástí. NejdĤležitČjším úkolem je, aby mČsto šlo správným
smČrem a neodboþilo ze svých priorit. Aby obþané nebyli lhostejní ke
svému mČstu. Aby pĜenášeli požadavky na vedení mČsta a byli nápomocni k jejich plnČní. Rozpoþet mČsta je hlavním ukazatelem, který
stanovuje závazné ukazatele pro potĜeby mČsta a pokrytí plánovaných
projektĤ. Z tohoto musí zastupitelstvo vycházet. Nesmíme zapomenout
a neustále si pĜipomínat, že mČsto z hlediska rozpoþtu a financí je na
samotné hranici pĜedluženosti. Musíme hledat rezervy ve vlastních
výdajích, analyzujeme hospodaĜení mČsta i pĜíspČvkových organizací
Ĝízených mČstem. Dotace z rĤzných fondĤ pro jednotlivé projekty jsou
omezeny nebo pozastaveny. Je stále složitČjší získávat dotace od jiných
subjektĤ. Tato skuteþnost nám dČlá mnoho starostí. Do popĜedí vstu-

puje tzv. nulová tolerance k porušování zákonĤ. Z tohoto vyplývá spolupráce všech složek státní moci a úĜadĤ, aby zákonu bylo vyhovČno
a byl dodržován v požadovaném znČní a rozsahu. Nákup kamerového
systému pro urþité þásti mČsta pomĤže odhalovat trestní þinnost a pĜedcházet poškození majetku mČsta a obþanĤ. Nesmíme opomenout opravy silnic, pokraþování v budování pĜípojek kanalizace, oprava školních
budov, rekonstrukce kotelny v KD atd. TČch nejdĤležitČjších úkolĤ
a problémĤ je opravdu hodnČ. VČĜím, že se zastupitelstvo bude zodpovČdnČ rozhodovat, do kterých projektĤ své omezené prostĜedky vloží.
2. Jako zastupitel a þleny rady mČsta budu prosazovat opravu školních budov (výmČnu oken v ZŠ Halaškovo námČstí), opravu fasády
školy, rekonstrukci kotelny v KD (nebudu prosazovat kotelnu na štČpku), opravy silnic v našem katastru, zlepšení bydlení v bytech, které
jsou spravovány mČstem, odprodej bytĤ mČsta obþanĤm do soukromého vlastnictví, pokraþování ve výstavbČ kanalizaþních pĜípojek,
hledání prostĜedkĤ pro výstavbu nové sportovní haly (tČlocviþny).
Znovu opakuji, že je velmi nesnadné vybrat pouze jediné téma, které
by bylo prioritou pro naše mČsto. Všechno závisí na finanþních prostĜedcích, které mČsto ze svého rozpoþtu mĤže uvolnit pro potĜebné
projekty.

Ing. Vladimír Vlk, bez politické pĜíslušnosti, kandidát KDU - ýSL
1. Vývoj mČsta v tomto volebním období bude záviset pĜedevším na
jeho novém vedení. NejvČtší zodpovČdnost za to, co a jak se bude ve
mČstČ rozvíjet, spadá na nového starostu. Každý starosta má své priority, plány a vize, ty jsou však vždy omezeny finanþní situací mČsta
a také jeho schopnostmi vČci rozvíjet a Ĝešit.
Myslím, že by naše mČsto nemČlo ztrácet þas
vnitrostranickými pĤtkami a bojem zastupitelĤ mezi sebou. Nové vedení již navázalo na
spoustu rozjetých investiþních akcí z minulého volebního období a vČĜím, že se toho zhostilo dobĜe a zodpovČdnČ. Také jsme mohli
v krátké dobČ zpozorovat nČkolik dalších
zmČn v organizaci a skladbČ zamČstnancĤ
mČsta. To, jestli jsou to zmČny dobré, þi špatné, ukáže zĜejmČ až þas.
Ale je tĜeba pochopit, že starosta je také personalistou, tzn. plní úkoly
zamČstnavatele – uzavírá a ukonþuje pracovní pomČry se zamČstnanci
obce a nese za tyto kroky plnou zodpovČdnost. Došlo i k dalším zmČnám, které napovídají tomu, že mČsto nezahálí. Za velice dobrou vČc
považuji obnovení budišovských letnic, navíc je tato akce pĜínosná
pro další kulturní dČní v BudišovČ. Líbí se mi, že do organizace se
zapojili také obþané mČsta, a všem jim také patĜí dík. No a takto se
pomalu dostávám k pĤvodním otázkám, co tedy považuji za nejdĤležitČjší úkol zastupitelstva a co je pro mne nejvČtší prioritou? PĜedevším je to co nejširší zapojení obþanĤ do dČní mČsta, znovu dokázat
lidem, že Budišov a jeho pĜilehlé þásti jsou nádherným místem, kde
stojí za to žít. Nádherná okolní pĜíroda a poklid, to je to, co i mne pĜesvČdþilo, že tady chci žít, proto jsem se také pĜestČhoval z Karviné do
Starých OldĜĤvek. Tady leží úkol mČsta – snažit se zde udržet slušné
lidi a zaþít hlavnČ u tČch nejmladších.

2. Oblast vzdČlávání a práce s mládeží, to je pro mne priorita. VytváĜet nová místa pro sportovní a kulturní vyžití. Je tĜeba také zmínit, že
spousta vČcí již perfektnČ funguje (i tady žijí lidé zapojení do místní
kultury, lidé, kteĜí se ve svém volném þase vČnují dČtem a jejich sportovním þi jiným aktivitám). Jsou zde ovšem pĜekážky, které tČmto
vČcem brání, a zde se dostáváme k tak þasto zmiĖované tČlocviþnČ,
využití lesoparku þi vytváĜení jiných vhodných míst, jako jsou napĜ.
dČtská hĜištČ, fitcentrum apod. Jelikož jsem uþitelem na zdejší základní škole a k tomu také tČlocvikáĜem, mĤžu Ĝíct, že þasto narážím na
problém zdejší malé tČlocviþny. NicménČ ani tato nevýhoda nemusí
být vždy pĜekážkou ve výuce. Když jsem se na jednom školení zmínil, že v hodinách bČháváme v lesoparku, þi v zimČ trávíme hodiny
na bČžkách apod., závidČla spousta tČlocvikáĜĤ. Tím nechci Ĝíct, že
tČlocviþnu nepotĜebujeme! PotĜebujeme jako sĤl! ChtČl jsem tím jen
naznaþit, že i pĜes tyto pĜekážky si þlovČk mĤže najít cestu ke svým
aktivitám a nemusí pouze kritizovat, že v BudišovČ nic není. Jak jsem
se již zmínil, pĤvodnČ jsem z Karviné, a s klukama jsme si tam þasto
vybírali školu nebo tČlocviþnu, do které se pĤjdeme o víkendu vyĜádit, velmi rád jsem chodil s kamarády do fitcentra, nČkolikrát týdnČ
jsem plaval v krytém þi letním bazénu, oblíbil jsem si squash apod.
Ani jedno z toho, jak jistČ tušíte, v BudišovČ není reálné, ale vymČnil
jsem to za jiné aktivity a Ĝekl bych, že jich mám dnes mnohem víc než
pĜedtím. A to je tĜeba vštČpovat mladým lidem u nás, ukázat jim to
dobré, co zde již funguje, a na to navázat a dále rozvíjet!

Den ZemČ

S flétniþkou za písniþkou

PĜeji tedy novému vedení, aby se mu podaĜilo plnit své pĜedvolební
závazky, aby se neodvolávalo na pĜedchozí vedení ve smyslu „doba,
kdy to šlo, se již zaspala“ a ukázali všem svým voliþĤm, že jsou na
správném místČ. Sportovní zaĜízení se stavČjí a stavČt se budou stále.
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ZPRÁVY MČSTSKÉ POLICIE

PĢehledná zpráva o Āinnosti za duben a kvďten
2011, Psí útulek
Z þinnosti MČstské policie v BudišovČ nad Budišovkou
V období od poþátku mČsíce bĜezna do poloviny kvČtna 2011 Ĝešila MČstská policie v BudišovČ nad Budišovkou neuvČĜitelných 114
událostí. Vezmeme- li v úvahu skuteþnost, že se jedná o období uplynulých 10 týdnĤ zjistíme , že na tak malé mČsto jako je Budišov je to
opravdu hodnČ. Venku se oteplilo , množí se pĜípady, kdy je narušován veĜejný poĜádek, na námČstí se pohybují a posedávají skupinky
osob, které zde hluþí, popíjejí zde alkohol i když je to Vyhláškou
mČsta zakázáno , hrají zde fotbal a podobnČ. Slušní lidé jsou tímto
jednáním právem pohoršeni a marnČ volají po nápravČ.
Naše hlídky jsou pĜi své þinnosti zamČstnány i výkonem jiných
pravomocí a nemohou poĜád stát uprostĜed námČstí a okĜikovat zmínČné výteþníky. Navíc tyto osoby dobĜe ví, jak kĜehká je hranice
mezi narušováním veĜejného poĜádku a beztrestným posedáváním
u vchodu do Nákupního stĜediska. I toto je bohužel daĖ za získanou
svobodu a demokracii. O tom, že nelze nepĜetržitČ hlídkovat pouze
ve stĜedu mČsta svČdþí i fakt, že MP Ĝešila spoustu událostí ke
kterým musela vyjet na oznámení, zajišĢovala místo, pĜípadnČ tyto
vČci dokumentovala. V uplynulých týdnech bylo Ĝešeno celkem 18
pĜípadĤ volného pobíhání psĤ, 15 pĜípadĤ týkajících se pĜestupkĤ

proti majetku a 24 událostí na úseku obþanského soužití . Dále bylo
pĜijato oznámení o spáchání 6 trestných þinĤ – tyto bylo posléze
postoupeny Policii ýR k dalšímu šetĜení. Výþet ostatních událostí
uvádím pouze statisticky.
Tady bych se vrátil k problematice pobíhání psĤ.V roce 2003 bylo
mČstem postaveno zaĜízení k doþasnému umístČní volnČ pobíhajících
a opuštČných psĤ. ZámČrnČ uvádím „ doþasnému“ neboĢ víme, že
nČkteré zvíĜe zde stráví i nČkolik mČsícĤ a není výjimkou že i nČkolik
let.V souþasné dobČ je zde umístČno celkem 10 psĤ. O tyto je pravidelnČ peþováno a nebýt toho, že strážníci celý provoz útulku Ĝeší
v rámci výkonu služby, jsou náklady na jeho provoz pouze otázkou
nákupu krmiva. Samotná údržba vþetnČ vybudování nových podlah
v kotcích, instalace oplocení výbČhu a další práce probíhaly vždy
svépomocí. I tak jsou pĜímé náklady napĜ. v roce 2010 cca. 30 tis.
Ký. Tato þástka se týká pouze nákupu krmiva, které je nakupováno
pĜímo z velkoobchodu a dováženo na paletách. Všechny tyto okolnosti uvádím zámČrnČ , abych tČm kteĜí kritizují naší práci ukázal,
že se snažíme pracovat co nejefektivnČji a hlavnČ v rámci svých
možností.

Události Ĝešené MP v uvedeném období:

Volné pobíhání psĤ
ZajištČní výjezdu hasiþské jednotky,
zajištČní místa požáru (IZS)
Zadržení osob hledaných policií
Zadržení osob bez Ĝidiþského oprávnČní
Pokousání psem
Pátrání po osobČ

§ 46 odst. 2 zák.200/1990 Sb. obecnČ závazná vyhláška mČsta
8x
(pití alkoholu na veĜejnosti)
§ 47 zák. 200/1990 Sb. - veĜejný poĜádek
(veĜejné pohoršení, rušení noþního klidu apod.)
12 x
§ 49 zák. 200/1990 Sb. - obþanské soužití
(fyzická napadení, vyhrožování apod.)
24 x
§ 50 zák. 200/1990 Sb. - pĜestupky proti majetku
(drobnČ krádeže, poškození vČci)
15 x
PodezĜení z trestného þinu - postupuje se PýR
6x
ZajištČní místa dopravní nehody
2x
§ 22 odst. 1. písm.l - pĜestupky v dopravČ
17 x
Vrakování vozidel (ohrožení životního prostĜedí )
1x

18 x
3x
2x
3x
2x
1x

DĤležitá telefonní þísla:
MČstská policie Budišov n/B.
556 305 308, 607 830 300
Policie ýeské republiky OO Vítkov
556 300 333
TísĖová linka
158
BaroĖ Milan, vedoucí strážník MP

MČSTSKÉ LESY

VýroĀní zpráva SLTS mďsta za rok 2010
Organizace SLTS mČsta vytvoĜila zisk za rok 2010 ve výši
1 297 193 Kþ pĜed zdanČním, po odvodu danČ z pĜíjmĤ ve výši
176 930 Kþ þiní þistý zisk 1 120 263 Kþ.
V roce 2010 z rezervního fondu organizace pokraþovala v dokonþení III. etapy kanalizace v autokempinku. V pĜedchozích letech bylo
proinvestováno celkem 826 208 Kþ a v tomto roce byly provedeny
práce jak z fondu rezervního, tak z nákladĤ stĜediska autokempink.
Kanalizace je pĜipojena na þistiþku a byla dokonþena poslední þást
kanalizace u l0 chat BOUBÍN vþ. napojení jednotlivých chat na pĜípojku kanalizace. Na tuto investici nebyly získány dotace ze státního rozpoþtu. Náklady na kanalizaci dle projektu by þinily 2 mil. Kþ.
Bude ušetĜeno cca 50% celkových nákladĤ. Z investiþního fondu byla
zakoupena vyvážecí souprava ENTRACON v hodnotČ 2 420 000 Kþ
a štípací linka HAKKI v hodnotČ 499 000 Kþ. Na investiþní majetek je
pĜiznána 50% dotace SZIF Programu rozvoje venkova ýR, tj. celkem
1 459 900 Kþ, které byly vloženy do investiþního fondu. Dále bylo
zakoupeno užitkové vozidlo NISSAN NAVARA v hodnotČ 249 000
Kþ, byla provedena generální oprava komínu v budovČ SLTS v hod-
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notČ 125 790 Kþ a kompletní výmČna okapĤ, rýn a doplnČní chybČjících boþních profilĤ stČn na HANGARU III v hodnotČ 55 976 Kþ.
Výrobní stroje jsou dlouhodobČ naplánovány a slouží k pĜípravČ pro
štČpkování odpadu z proĜezávek, dále z klestu po tČžbČ a k likvidaci
vČtví z veĜejné zelenČ. Klest se dosud pálila pĜímo v lese a nepĜinášela
další finanþní zhodnocení. Protože je z ekonomických dĤvodĤ nutné
využít prostory areálu SLTS , tak naše organizace koupila štípací linku HAKKI, výše uvedeno a zpracováváme nekvalitní dĜevo na špalky
a polena v rozmČrech, které si urþí zákazník a dle požadavku rozvážíme palivo až do domu.
Naše organizace je þlenČna dle zĜizovací listiny na hlavní a hospodáĜskou þinnost. Hlavní þinnost vykazuje výsledek hospodaĜení pĜed
zdanČním 797 578 Kþ, daĖ z pĜíjmu þiní 176 930 Kþ, hospodáĜská
þinnost vykazuje hospodáĜský výsledek 499 615 Kþ. Celkový zisk po
odeþtení danČ z pĜíjmĤ þiní 1 120 263 Kþ.
KaždoroþnČ je hrazeno zĜizovateli 1 mil. Kþ – nájem lesních pozemkĤ. Organizace SLTS nemá za rok 2010 žádné neuhrazené pohledávky ani závazky.

BUDIŠOVSKÝ ZPRAVODA J
Celkové tržby za rok 2010 þiní 24 084 586 Kþ, z toho neinvestiþní
dotace z rozpoþtu Moravskoslezského kraje na obnovu a zajištČní lesních porostĤ v lesích ve výši 1 251 600 Kþ, dále úþelová neinvestiþní
dotace rovnČž Moravskoslezského kraje na vyklizování dĜíví konČm
a výchovu lesních porostĤ ve výši 116 500 Kþ a pĜíspČvek na veĜejnČ
prospČšné práce z ÚĜadu práce Opava ve výši 1 164 653 Kþ.
ObecnČ prospČšné práce - organizace zajišĢuje již nČkolik let výkon
OPP, tj. výkon prací, který uložil okresní soud obþanĤm za trestnou
þinnost. Za rok 2010 u naší organizace pracovalo 6 pracovníkĤ a bylo
odpracováno celkem 1 366 hodin. Pracovníci vČtšinou uklízeli veĜejné prostranství, zametali komunikace, sypali a odhrnovali chodníky.
Práce jsou provádČny bezplatnČ.

nebo 32 hodin. ProvádČjí hlavnČ úklidové práce na katastru Budišova n/B.
bez nároku na mzdu. Celkem bylo odpracováno 17 123 hodin. Ochranné
a úklidové pomĤcky hradí naše organizace ze svých prostĜedkĤ.
HospodáĜský
p
ý výsledek
ý
za rok 2010– návrh na rozdČlení
Zisk ve schvalovacím Ĝízení
1 120 263,66 Kþ
Fond odmČn /32zákona þ. 250/2000 Sb/
200 000,-- Kþ
Rezervní fond
920 263,66 Kþ

VeĜejná službaa – þinnost funguje druhým rokem a vcelku se osvČdþila.
Každý mČsíc se pravidelnČ opakuje asi 46 obþanĤ, kteĜí odpracovávají 24

• vyfrézování paĜezĤ u rybníka a dosázení vzrostlými stromy
30 000,- Kþ
• rekonstrukce chodníkĤ, správa – údržba a rekonstrukce komunikací, údržba hĜbitova, mČstské veĜejné zelenČ, parkĤ a vodních ploch
v majetku zĜizovatele
61 150,- Kþ
• pĜevod do investiþního fondu /nákup HIM/
329 113,66 Kþ
Ing. Ježek František, Ĝeditel SLTS

Jarmark Klubu rodiþĤ a pĜátel školy

DČtský domov Budišov n. B.
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ŠKOLSTVÍ

Den Zemď - anketa
Že je nutné chránit životní prostĜedí, už dneska ví snad každý, ale
ne všichni jsou ochotni ubrat ze svého pohodlí a také se aktivnČ na
ochranČ podílet. Tak tĜeba tĜídČní odpadĤ. Dneska už je k tomuto
tématu tolik informací, že se už nikdo nemĤže vymlouvat na svoji
nevČdomost. A pĜesto se stále objevují sobci, kteĜí dávají svému mČstu a okolí co proto. Proþ nezatopit plastovou lahví, když tak dobĜe
hoĜí… Ale že pČknČ smrdí a její zplodiny jsou zdraví nebezpeþné asi
dotyþný „kotelník“ možná i ví, ale co ho to zajímá…A komunální
odpad? Na ten jsou popelnice nebo kontejnery, rozmístČné po celém
mČstČ a pro každého dostupné. Tak proþ si nČkdo dává práci s tím, že
na vozíku odveze svĤj domovní svinþík za mČsto, aby ho tam potom

pĜemístil do kĜoví? Možná zakládá second hand pro zvíĜátka…, která
o to ovšem rozhodnČ nestojí.
Co se naopak zmČnilo k lepšímu, je þistota mČsta – zametené chodníky, upravená prostranství, a zvláštČ na stĜed mČsta je opravdu potČšující pohled. Škoda jen, že menší uliþky a pĜilehlé okolí se už tak
pyšnit nemĤže.
Školáci si na Den ZemČ vyhrnuli rukávy a snažili se, aby se aspoĖ
na chvilku zase nČco „blýsklo“. I když na to mČli jen pĤl dne, udČlali
obrovský kus práce. ŠesĢáci a sedmáci upravili prostranství kolem
smuteþní sínČ a staþili si i popovídat s pracovníky lesní správy. Pan
Ježek s panem Klusem dČtem vysvČtlili, co v našich lesích roste, jaké
stromy vysazují, jak je ošetĜují. A samozĜejmČ nechybČly informace o zvíĜatech a péþi o nČ. Osmáci se seznámili s provozem þistiþky
odpadních vod a ti nejstarší dávali do poĜádku prostory smČrem na
Staré OldĜĤvky. Naplnili celkem tĜicet pytlĤ tím, co do pĜírody nepatĜí, a že našli rozliþné vČci: velké množství stejných lahví od alkoholu,
rozbité lahviþky od Alpy, konzervy, plasty, barely od nafty, zbytky
fermeže, dČtské obleþení, pracovní kombinézy, celty, dokonce i pytel
s mršinou…… A kuriozita nejvČtší: platná zdravotní karta, vyhozená
spolu s domácím odpadem. A protože byla dobĜe þitelná, byl znám
i autor nepotĜebné hromady (pĜedáno mČstské policii). Ale našli se
i takoví, kteĜí nepracovali rukama, ale využili svého komunikaþního talentu. MČstem se pohybovaly skupinky žákĤ, vybavené papírem a tužkou. Kluci a holky kladli kolemjdoucím pĜipravené otázky
a snažili se zjistit, co v souvislosti s ochranou životního prostĜedí ví.
S potČšením jsme po seþtení odpovČdí konstatovali, že vČtšina dotázaných má potĜebné informace a taky se jimi Ĝídí. Na co se žáci ptali
a co se dozvČdČli, si budete moci pĜeþíst na nástČnce, která bude umístČna na námČstí.
Mgr. Lenka Galová, uþitelka ZŠ

Barevné malování

Den Zemď

Každý školní rok mohou dČti mateĜské školy v BudišovČ nad Budišovkou, už asi deset let, navštČvovat kroužek výtvarné výchovy. Pro
velký zájem tento kroužek probíhá dvakrát týdnČ, v pondČlí pod vedením paní uþitelky J. Jüstelové a ve þtvrtek pod vedením paní uþitelky
P. Hasalové. Tam se seznamují s rĤznými výtvarnými technikami,
se zajímavými materiály, rozvíjí tak svou fantazii, tvoĜivost a zruþnost, která je lépe umožnČna tím, že do kroužku dochází max. 10 dČtí.
Jejich práce a výtvory vystavujeme v prostorách mateĜské školy a pĜi
akcích, které škola poĜádá. Na konci školního roku si dČti výrobky
a výtvarné práce odnášejí domĤ, aby se mohly „pochlubit“ rodiþĤm,
co za celý rok s paní uþitelkami zvládly.
Jana Jüstelová, Pavla Hasalová

Dne 20. dubna jsme si naplánovali, že i naše mateĜská škola uspoĜádá oslavu Dne ZemČ. Od rána jsme si s dČtmi v jednotlivých tĜídách
povídali o planetČ Zemi, o kladném vztahu k pĜírodČ. Zabrousili jsme
do zemČ jménem Bambulkov, kterou postihlo velké neštČstí v podobČ
hromad odpadkĤ a zlých lidí. DČti se z pohádky dozvČdČly vše o tĜídČní odpadkĤ – proþ a jak je mají tĜídit.
Po práci jsme vyrazili ven pozorovat pĜírodu, povídali jsme si o její
ochranČ a hlavnČ o tom, proþ ji musíme chránit. Na závČr vycházky nás
þekaly závody na školní zahradČ, ovšem nejenom ty sportovní, ale také
ekologické. BČhali jsme kolem pet lahví, házeli na cíl, tĜídili noviny
a þasopisy, ale hlavnČ jsme si vyrobili spoleþnou obrovskou Zemi, na
kterou jsme nalepili obrázky, které jsme si ráno pĜipravili. Na závČr
jsme naší planetČ popĜáli k svátku všechno nejlepší a každý z nás jí
nakreslil nČjaké pČkné pĜání.
Mgr. Simona Novotná, Ĝeditelka MŠ
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S flétniĀkou
za písniĀkou

Jak vznikly
mažoretky v MŠ?

Kroužek nazvaný „S flétniþkou za písniþkou“ už slaví v naší MŠ své
dvanácté „narozeniny“. Zaþínaly jsme v roce 1997 s paní uþitelkou
Wojnarovou, která se mu vČnovala až do svého odchodu do dĤchodu. Zobcová flétna je pro dČti po technické stránce velmi pĜijatelný
hudební nástroj a pro rodiþe také finanþnČ únosný. Zdravotní pĜínos
mají dechová cviþení rĤznČ zábavnČ motivovaná. Hravou formou se
snažíme probouzet v dČtech zájem o hudbu, rytmické i melodické
cítČní. Barevné notiþky, k níž každá má své jméno, si dČti dobĜe
pamatují a postupnČ se nauþí hrát i z jednoduchého barevného notového partu. NejvČtší odmČna nejen pro paní uþitelku, která kroužek
vede, ale také pro dČti a jejich rodiþe je, když samostatnČ zahrají písniþku. Své úsilí završí pĜi nČkterých vystoupeních, které MŠ
organizuje. Kroužek je dost nároþný i na domácí pĜípravu a spolupráci s rodiþi. Proto bych chtČla podČkovat všem, kteĜí dČti v této
aktivitČ podporují.
VČra KovaĜíková, uþitelka MŠ

PĜed deseti roky jsme nacviþovali s dČvþátky na vystoupení pro
maminky taneþek s dĜevČnými hĤlkami. Holþiþkám se to velmi líbilo
a byly velmi šikovné. A tak jsme si Ĝekli, proþ ne a vznikly mažoretky.
Šikovná maminka nám ušila šatiþky, za sponzorský dar jsme nechali
vyrobit pravé profesionální hĤlky. Zájem dČvþátek a rodiþĤ byl veliký
a tak zaþalo tanþit 21 mažoretek - ýertic. Každou stĜedu, celý podzim
pilnČ nacviþujeme a tČšíme se na vystoupení. PravidelnČ vystupujeme
na plese Babiþek a dČdeþkĤ, na Maškarním plese pro dČti, na DČtském dni. Byli jsme ale i na Libavé, ve VítkovČ a v HluþínČ. Jsme
velmi rády, že dČvþátka tanec stále baví a velmi dČkujeme rodiþĤm za
pĜíjemnou spolupráci pĜi všech akcích. A tak se mĤžete tČšit, že naše
malinké 4 - 6ti leté mažoretky opČt uvidíte, ale pozor, již v nových
šatiþkách! A my se dČvþátka moc tČšíme na Vás!
Pavla Hasalová, Majka Kadrnožková

Žlutý sluníĀkový den

Turisticko - ekologický
kroužek

10. kvČtna byl krásný den plný sluníþka a všude kolem vĤnČ jara. Protože máme sluníþko moc rádi, rozhodli jsme se, že tento den bude pro
nás SLUNÍýKOVÝ. Celá školka se promČnila ve žlutou barvu. Všichni pĜišli obleþeni ve žlutém, dČti si donesly žluté hraþky. A tak žlutý
den mohl zaþít. Povídali jsme si o sluníþku, o žluté barvČ v pĜírodČ,
hráli jsme si se žlutými hraþkami, recitovali a zpívali jsme o sluníþku,
soutČžili se vþelkami. Každá tĜída si spoleþnČ vyrobila velké žluté
sluníþko, kterým jsme vyzdobili šatnu.
Protože bylo nádherné poþasí, vyrazili jsme brzy ven, pozorovat žlutou barvu v pĜírodČ. Na louce jsme natrhali žluté pampelišky, upletli
z nich krásné vČneþky, kterými jsme ozdobili plot pĜed školkou. Aby
se sluníþku naše školka ještČ více líbila, nakreslili jsme mu na chodník samé kamarády.
Byl to krásný jarní den, a proto…. až ti slĤnČ, sluníþko, šlápne ráno na
víþko, neplaþ, vždyĢ to nebolí a utíkej honem do mateĜské školy.
Mgr. Simona Novotná

S pĜíchodem jara zaþal v naší mateĜské škole opČt fungovat turisticko
– ekologický kroužek pod vedením paní uþitelky Siažíkové a Kostecké. PĜihlásilo se 10dČtí ze tĜídy ýERTÍKģ. V tomto kroužku se uþí
dČti poznávat krásy pĜírody v BudišovČ nad Budišovkou i v jeho nejbližším okolí. Na vycházkách zjistí, že spoustu vČcí do pĜírody vĤbec
nepatĜí - plastové láhve, zbytky aut, staré televizory, ….
K turistice také patĜí batĤžek a v nČm pití a nČjaká sladkost. DČti
s radostí vyhledávají místo, kde si mohou odpoþinout a v pĜírodČ si
na nČþem dobrém pochutnat. Pak si také po sobČ uklidí, nesmí tam
zĤstat ani jeden papírek, pouze drobeþky pro brouþky a mravence. Na
fotkách vidíme jednu z našich vycházek, na které jsme se byli podívat
v místním teletníku. DČti se seznámily s tím, jak žijí kraviþky, þím se
živí, kde mají krmení.
Alena Siažíková, ŽeĖa Kostecká
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Sportu zdar!
V sobotu 30. dubna se naše mateĜská škola zúþastnila pČkné sportovní
akce poĜádané spoleþnČ s Klubem rodiþĤ a pĜátel školy v BudišovČ
nad Budišovkou. DČtem pĜálo poþasí a závod mohl v dobré náladČ
dČtí i poĜadatelĤ odstartovat. Sportovci svĤj závod brali velmi zodpovČdnČ a snažili se, co jim síly staþily. Po závodČ na kolobČžkách
nebo bruslích si dČti mohly zasoutČžit na doprovodných disciplínách chĤze na chĤdách, hod na cíl, malý hokej, pĜenášení míþkĤ a zkouška
rovnováhy. Za všechny sportovní výkony dČti þekala krásná medaile,
diplom a sladká odmČna. Odpoledne bylo prozáĜené nejen sluníþkem,
dobrou náladou a výborným obþerstvením, ale hlavnČ velkou sportovní pílí našich dČtí.
DČkujeme Klubu rodiþĤ pĜi ZŠ, že jsme se díky jejich nabídce v rámci spolupráce našich škol mohli této pČkné akce zúþastnit.
Mgr. Simona Novotná

VelikonoĀní jarmark

Pálení Āarodďjnic

Dne 15. 4. 2011 se v kulturním domČ uskuteþnil Velikonoþní jarmark,
poĜádaný Klubem rodiþĤ a pĜátel školy. I maše mateĜská škola mČla
na této krásné jarní akci svĤj prodejní stolek plný kuĜátek, zajíþkĤ,
vajíþek a jiných velikonoþních výrobkĤ. Jarní dekorace vyrábČly dČti
spoleþnČ se svými p. uþitelkami, zapojily se také šikovné maminky,
které našemu prodejnímu stánku pĜispČly pČknými výrobky. Maminkám dČkujeme a spoleþnČ s dČtmi se budeme tČšit za rok na jarmarku
nashledanou.
Mgr. Simona Novotná

Každým rokem se o Filipojakubské noci (z 30.4 na 1. 5.) upalují þarodČjnice. Tento zvyk si dČti z mateĜské školy ve SvatoĖovicích pĜipomnČly
ve þtvrtek 28. 4. Na zahradu mateĜské školy se slétly malé þarodČjnice
a þarodČjové. DČti si vyzkoušely let na koštČti, poznávání þarovného kvítí
a skládání þarodČjnického puzzle. Po pĜekonání prvotního ostychu se do
hraní her zapojili i rodiþe, a tak bylo opravdu hezké a napínavé sledovat
závody v letu na koštČti - dítČ versus rodiþ. Po vyþerpávajících závodech
jsme si pak všichni spoleþnČ opekli na pĜipraveném ohništi párky.
ChtČla bych tímto podČkovat všem, kdo si udČlal þas a pĜišel se spoleþnČ
s dČtmi pobavit a strávit tak pĜíjemné odpoledne.
Sventková Zdena, uþitelka MŠ

Dďti z dďtského domova v Budišovď n. B. sbírají úspďchy
Fotbalisté z DČtského domova v BudišovČ nad Budišovkou sbírají další úspČchy do své bohaté sbírky. Ze tĜí rĤzných turnajĤ v malé
kopané pro týmy z dČtských domovĤ bČhem jednoho týdne pĜivezli
dvČ zlaté trofeje. Cennou koĜistí je zejména pohár ěeditele DD Vizina, který vybojovali již potĜetí v ĜadČ (2009-2011) a touto obhajobou
ho získali natrvalo.
„O pohár Ĝeditele DD Vizina“ je turnaj v malé kopané konaný v rámci každoroþních Regionálních sportovních her Moravskoslezského
kraje, letos byli mezi poraženými napĜ. Ostrava-Hrabová, Milotice,
Frýdek-Místek, Radkov nebo právČ poĜádající Vizina. Hrálo se 14.
kvČtna v OstravČ-ZábĜehu a i když kluci vyhráli všechny zápasy, drama to bylo poĜádné – ve finále dokonce prohrávali o gól, ale podaĜilo
se jim nakonec výsledek otoþit.
Druhým úlovkem bylo vítČzství v turnaji v malé kopané ve II. roþníku sportovnČ vojenské akce „DUKLA a vojáci baví dČtské domovy“
v Hranicích, kde zvítČzili v konkurenci 11 dČtských domovĤ z celé
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Moravy. KromČ sportovního klání byl pro dČti v kasárnách pĜipraven další program, napĜ. ukázka vojenské techniky a bojové þinnosti,
soutČže, dČti si zkusily nČkteré prvky vojenského výcviku, lezení na
stČnu apod.
Tým letos vytvoĜili Tonda Široký, Lukáš Marek, Kuba Navrátil,
Tomáš Hlaváþek, Libor Navrátil, Lukáš ýonka, Patrik Tancoš a Lenka Olšovská.
Regionálních hrách v OstravČ se také individuálnČ daĜilo Lence
Olšovské, která vybojovala 1. místo v hodu, 3. místo v bČhu na 800 m
a pravdČpodobnČ i postup do celorepublikového kola.
Nejmilejší koncert – postup mezi nejlepší v ýR
V dČtském domovČ ovšem úspČšnČ rozvíjíme nejen sportovní nadání
dČtí – daĜilo se i na Nejmilejším koncertČ v HavíĜovČ, kde v pČveckých a taneþních kategoriích uspČli Nikola Marková, Zlatka KošĢálová a Patrik Tancoš, a hlavnČ Nikola a Patrik v podstatČ nemČli konku-
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renci. Porotci ocenili jak vysokou úroveĖ nČkterých vystoupení, tak
fantazii dČtí.
V sobotu 28. 5. tak všichni tĜi vyrážejí bojovat do Uherského HradištČ,
kde se letos koná celostátní kolo Nejmilejšího koncertu. Držme jim
palce, protože soutČží i jménem Budišova nad Budišovkou -. Reportáž televize Polar o koncertČ s ukázkami, vyjádĜením poroty a rozhovorem s Nikolou najdete na www.tvportaly.cz
p
y , v sekci Videa, „MĤj
nejmilejší koncert“.
Daniel Štencel, pedagogický pracovník DD

Pozvánka

Opďt úspďšnď

Na nČkterý pátek v mČsíci þervnu pĜipravuje dČtský domov opČt tradiþní
akci „ýištČní Budišovky“,
srdeþnČ zváni jsou i obþané mČsta. Termín bude
upĜesnČn v mČstském rozhlase a na plakátech.

BlahopĜejeme
Janu
Brodskému, žáku septimy vítkovského gymnázia, který pĜivezl z krajského kola stĜedoškolské odborné þinnosti,
obor historie, 2. místo.
Jeho práce o dČjinách
Kružberku zaujala tedy
nejenom nás, ale i porotu v OstravČ.

Život v Afghanistánu
(vojenská mise PRT Logar )
Koncem dubna jsme mČli možnost vyslechnout si vyprávČní a sledovat poutavou prezentaci pĜíslušnice vojenské policie - Šárky
OndĜejové, bývalé studentky naší školy, o její misi v Afghánistánu. Ocenili jsme pĜíležitost dozvČdČt se nebývalé množství informací o životČ ženy v armádČ a jejích zajímavých zkušenostech
s misemi v Kosovu þi v Afghánistánu. Zaujalo nás i Šárþino srovnání

naší a americké armády, neboĢ naši vojáci byli s tČmi americkými na
základnČ v pĜímém kontaktu.
OsvČtlila nám historii Afghánistánu, seznámila nás s afghánskou
kulturou a ekonomikou, ochutnali jsme tamČjší speciality, poslouchali hudbu, prohlédli si typické ošacení. Kterápak z našich studentek kdy mČla možnost vyzkoušet si burku? RovnČž ochutnávka
vojenských potravin a možnost obléci si vojenskou výstroj spoleþnČ
s nepĜeberným množstvím fotek a dalších autentických materiálĤ
nám pomohly udČlat si lepší pĜedstavu o chodu þeské armády.
Myslím však, že pro nás, studenty gymnázia v ýeské republice, generaci,
která nezažila válku, totalitu ani hladomor, bylo nejzajímavČjší vyprávČní
o lidech a pomČrech v Afghánistánu. Zážitky ze setkávání s domorodci mnohdy znČly až neuvČĜitelnČ…
Nejenže jsme se dozvČdČli, že vČtšina populace je negramotná, ale
také jsme pochopili, jak je složitý život a vlastnČ i boj o pĜežití na
tomto území. Nejvíce jsme byli asi šokováni nízkým prĤmČrným
vČkem, který se pohybuje kolem þtyĜiceti let… A proto si myslíme,
že si opČt o nČco víc mĤžeme vážit toho, že u nás v ýeské republice
žijeme v pohodČ a míru.
Beseda byla nejen vtipná a zábavná, ale i nesmírnČ pouþná a vĤbec
nelitujeme þasu, který jsme jí vČnovali.
A.Blatecká, A. Šenková, Gymnázium Vítkov

19

BUDIŠOVSKÝ ZPRAVODA J

Nebyli jste pĝijati na stĝední školu?
Potĝebujete si doplnit vzdčlání maturitní zkouškou?
Stĝední škola, Odry, p.o. nabízí v oboru „Podnikání“ stále volná místa ke studiu jak v denní, tak
i v dálkové formč studia. Studium je urÿeno absolventĥm s výuÿním listem.
V rámci tohoto oboru nabízíme:
- kvalitní pĝípravu v rámci všeobecnČ vzdČlávacích (þeský a cizí jazyk, matematika, obþanská nauka) þi
odborných pĜedmČtech (ekonomika, právo, marketing a management aj.)
- možnost volby studia cizího jazyka z nabídky anglický/nčmecký/ruský jazyk
- pĜi dálkové formČ studia je zaruþeno vyuþování vždy v odpoledních hodinách (14.00-18.30) v rámci
jednoho týdne v mČsíci (pondčlí – ÿtvrtek)
- výuku odborných pĜedmČtĤ ICT zajišĢujeme v modernizovaných uÿebnách
- individuální pĝístup pedagogĥ, který zohledĖuje Vaše pĜípadné osobní þi pracovní možnosti
- všechny obory na naší škole jsou bezplatné (tedy žádné školné ani v pĜípadČ studia dálkového)
- možnost podání
p
pĝihlášky
p
y na dálkovou formu studia i bčhem letních mčsícĥ!!!
I nadále jsou stále volná místa v nčkterých uÿebních ÿi studijních oborech denního studia.
V pĝípadč zájmu a více informací na www.ssodry.cz
y , 556 730 171 nebo j.dokoupilova@ssodry.cz.

ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ, SPORT, KULTURA

Domov Letokruhy se pĢedstavuje
Milí občané města Budišov nad Budišovkou.
Rádi bychom se Vám představili v Budišovském zpravodaji nejen
akcemi, které pořádáme pro své uživatele, ale i informacemi pro koho
v Budišově nad Budišovkou jsme a jaké jsou naše plány a cíle. Také
bychom Vám chtěli sdělit jakým způsobem chceme pracovat, abychom
pro naše uživatele vytvořili co nejkvalitnější službu.
Zřizovatelem organizace Domov Letokruhy je Moravskoslezský
kraj.
Poskytujeme celoroční pobytové služby osobám starším 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotních
problémů, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby.
Naši uživatelé jsou ubytováni v jednolůžkových, dvoulůžkových
a třílůžkových pokojích se společným sociálním zázemím na jednotlivých patrech. Jeden pokoj máme už nadstandardně vybaven vlastním
sociálním zařízením. Součástí poskytování služeb je i zajištění celodenního stravování, praní, žehlení a drobné opravy prádla. Mimo tyto
základní činnosti poskytujeme i nákupy uživatelům, vyřízení záležitostí
a další zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Naši uživatelé mohou přijímat návštěvy svých blízkých, přátel
bez časového omezení nebo mohou využít pobytu mimo organizaci
u rodiny.
V blízké budoucnosti připravujeme možnost výběru obědů z více
variant. Také se zpracovává plán revitalizace domova a jeho výstupem
bude vyšší standard v ubytování. Pokoje budou jen jedno a dvojlůžkové
s vlastním sociálním zařízením a sprchou. V letošním roce by měla být
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v domově zahájena přestavba nevyhovujícího výtahu.
Poskytování služeb je určováno individuálními potřebami uživatele
služby, je zajištěn a podporován individuální přístup a jsou respektovány volby uživatele v poskytování jednotlivých služeb. Každý uživatel má svého důvěrníka, který mu pomáhá při naplňování jeho potřeb
a cílů.
Službu zajišťujeme 24 hodin denně nejen po stránce ošetřovatelské
ale i zdravotní. V zařízení ordinuje praktický lékař a odborní lékaři dle
potřeb našich uživatelů.
Pro udržení soběstačnosti, psychické svěžesti a zdraví připravujeme
pro uživatele aktivizační činnosti. Mezi ně můžeme zařadit – skupinové
cvičení, trénování paměti, canisterapii (terapie se psem), ergoterapii (
procvičení jemné motoriky), hudební činnost, procházky, výlety, čtení
a jiné. Úzce spolupracujeme s Městským kulturním a informačním střediskem v Budišově nad Budišovkou .
Při této příležitosti mi nedá nepřipomenout velmi vydařenou akci Ples
babiček a dědečků, odkud se nám nechtělo ani domů – nejen zaměstnancům, kteří zajišťovali doprovod, ale ani našim uživatelům, kteří se
báječně bavili. A za to patří naše poděkování organizátorům plesu.
Jestli Vás zaujaly tyto stručné informace, máte možnost získat další
na našich internetových stránkách, nebo nás přijít navštívit při pořádání
dne otevřených dveří. Termín bude v dostatečném časovém předstihu
zveřejněn.
Naše stránky www.domov-budisov.cz
Věřím, že jsme Vám těmito základními informacemi přiblížili život
našich uživatelů.
Bc. Svobodníková Vl. DiS., sociální pracovnice Domova Letokruhy
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Svaz tďlesnď postižených
MO Budišov
nad Budišovkou
Naše organizace má 104 þlenĤ. ýinnost organizace Ĝídí výbor, který
se schází pravidelnČ každý mČsíc, kde jsou projednávány aktuální
otázky týkající se organizace místní organizace i rámci okresu. Naši
þlenové se zúþastĖují témČĜ všech akcí, poĜádaných SZDP v OpavČ.
Nutno podotknout, že dosahujeme velmi dobrých výsledkĤ, jak ve
sportovních soutČžích v bowlingu a kuželkách, ale také v nejvČtší
soutČži poĜádané SZDP v OpavČ a to je soutČž „NČco pro zdraví“.
Na všech tČchto akcích získávají naši soutČžící pĜední místa. Všem
za dobrou reprezentaci patĜí podČkování. PoĜádáme také ve spolupráci s MKIS akce pro obþany našeho mČsta. Spolupráce je na velmi
dobré úrovni. Naši þlenové se zúþastĖují rekondiþních a ozdravných
pobytĤ a také mají možnost se zúþastnit zahraniþních pobytĤ v ěecku, Chorvatsku nebo na Slovensku v Podhájské, kde jsou termální
koupele. Máme také dobrou spolupráci s vedením našeho mČsta,
které poskytuje naší organizaci finanþní pĜíspČvek, bez kterého by
nebylo možné pro naše zdravotnČ postižené mnoho udČlat. Hlásí se
nám do naší organizace i obþané z ChránČného bydlení v BudišovČ.
Tím se naše organizace rozroste o další þleny. SamozĜejmČ uvítáme
i další obþany našeho mČsta, kteĜí mají zdravotní problémy a chtČjí
Miloš Pírek, pĜedseda organizace
být našimi þleny.

Akce Klubu rodiĀĪ a pĢátel školy
V minulém þísle BZ jsme Vás informovali o nČkterých akcích, které
jsme pro dČti a dospČlé naplánovali do konce tohoto školního roku.
ýas ubČhl jako voda a skoro vše na co jsme se tak peþlivČ pĜipravovali,
máme za sebou. V dubnu to byl napĜíklad Velikonoþní jarmark. TradiþnČ se do jeho pĜíprav svými výrobky zapojily i dČti z našeho dČtského domova. Naopak poprvé jsme mohli obdivovat výrobky nejmenších
dČtí z mateĜské školky. Kdo se pĜišel podívat, urþitČ nelitoval. O pĜíjemnou atmosféru na letošním jarmarku se postaraly dČti z taneþního
souboru Základní umČlecké školy z Vítkova a soubor Klíþek p. uþitelky Panáþkové a p. uþitelky Weterové. V prĤbČhu jarmarku vyhlásila
p. uþitelka Panáþková vítČze školní soutČže „Domácí mazlíþek roku“.
První místo získala Bára Pecníková s fotografií svého koĢátka. Jako
v minulých letech, tak i tento rok, jsme jarmark ukonþili dČtskou diskotékou, na které si dČti do sytosti zatanþily a zasoutČžily. Další vydaĜenou akcí, kterou klub rodiþĤ pĜipravil, bylo Sportovní odpoledne na
koleþkových bruslích a kolobČžkách. Tuto akci poĜádal klub rodiþĤ
ve spolupráci s MateĜskou školou. SoutČžního odpoledne se zúþastnilo
asi 40 dČtí, které soutČžily ve sprintu a slalomu jak na kolobČžkách, tak
na bruslích. DČti byly nedoþkavé, a proto jim dlouhou chvíli krátily

p. uþitelky z MateĜské školy rĤznými soutČžemi. Závodilo se ve dvojicích þi trojicích a motivací dČtí bylo dostat se za cílovou þáru, kde
je þekala sladká odmČna. Na konci závodu byly všem dČtem rozdány
medaile, diplomy a vítČzĤm také malé sponzorské odmČny. Rodiþe,
kteĜí pĜišli podpoĜit své dČti, posedČli v pĜíjemném prostĜedí, kde bylo
pro nČ pĜichystáno obþerstvení.
Ve zdravém tČle zdravý duch. Tímto heslem jsme se Ĝídili pĜi sobotním
výšlapu naší krásnou pĜírodou. Výšlap jsme pojmenovali Putování za
pokladem. Cíl cesty byl ve SKI areálu v Guntramovicích. DČti cestou soutČžily a hledaly poklady. Prvním šĢastným nálezcem pokladu
byl Adam Pecník a druhou nálezkyní byla Danielka Tomandlová. Oba
poklady skrývaly spoustu dobrot - þokoládky, žvýkaþky a balíþky karamelek. Oba šĢastní nálezci se spravedlivČ rozdČlili o poklad se všemi
dČtmi. Cesta všem rychle ubíhala. Když zavonČly opeþené párky, brali
jsme zbytek cesty skoro poklusem. Po vydatném obþerstvení nás þekala stĜelba ze vzduchovky, které se zúþastnili nejen kluci, ale i nČkterá
odvážnČjší dČvþata a taky dospČlí. Na prvním místČ se ve stĜelbČ umístit Martin Blažek, druhé místo obsadil Danek Bira a krásné tĜetí místo
vybojovala Zlatka KošĢálová. Bohužel poþasí nám nedovolilo strávit
celé odpoledne ve SKI areálu, a když zaþalo pršet, pĜevezl nás pan Pecník postupnČ zpČt do Budišova. Až na ten mokrý závČr se den vydaĜil
a doufáme, že i dČtem se na výšlapu líbilo. Klub rodiþĤ a pĜátel školy
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Nosí pátek tĢináctého opravdu smĪlu?
V pátek 13. kvČtna se mohli všichni pĜíznivci dobré zábavy sejít
a pobavit na Májové zábavČ, kterou jsme poĜádali pro všechny dospČlé. Již dlouho dopĜedu jsme se pĜipravovali, aby vše dopadlo na jedniþku. V pĜedveþer zábavy jsme se naposledy sešli, abychom vyzdobili sál a vyladili poslední úpravy a v pátek veþer jsme už nedoþkavČ
vyhlíželi návštČvníky. Že by pátek tĜináctého opravdu nosil smĤlu?
Nebo všichni drželi smutek za naše hokejisty, kteĜí prohráli se Švédy?
Mohlo by se zdát, že dva mínusy dají dohromady plus, ale zázrak se
nekonal. NávštČvníkĤ zábavy bylo poskrovnu, ale ti, co pĜišli, jistČ
nelitují, protože atmosféra byla pohodová. TĜi vylosovaní šĢastlivci si
odnesli dárkové balení, protože i tentokrát byly vstupenky slosovatelné. K tanci a poslechu nám hrála úžasná olomoucká skupina Galaxy.

V souþasné dobČ tato skupina vystupuje na rĤzných spoleþenských
i soukromých akcích po celé ýeské republice, kde obþas spoluúþinkuje napĜ. s Petrem KoláĜem, Jakubem Smolíkem, Vláćou Hronem,
Hanou Zagorovou, Monikou Absolonovou, VČrou Špinarovou, Ewou
Farnou, skupinami Maxim Turbulenc, Argema, Kryštof, The Aplles
apod. Odvedli profesionální výkon, výbornČ nás bavili a již dnes
mĤžeme pĜedbČžnČ slíbit, že se s nimi setkáme na další zábavČ, kterou
pro vás chystáme tradiþnČ na podzim. Na závČr bychom rádi podČkovali paní JanČ Rotreklové, která vČnovala do minitomboly tĜi dárková
balení, dále paní JanČ Lenartové za výborný guláš a v neposlední ĜadČ
všem pĜíznivcĤm, kteĜí se pĜišli pobavit.
Ivana Tomandlová, jednatelka KRPŠ

TJ Spartak Budišov nad Budišovkou
V následujícím þlánku se pokusíme pĜiblížit þinnost fotbalového
oddílu našeho mČsta. Souþasný chod TJ Spartaku Budišov nad Budišovkou Vám nastíní aktuální výbor tČlovýchovné jednoty, který pracuje ve složení: Petr Latka, Jaroslav Kostecki, Ivo Hasala ml., Pavel
Dostál, Lubomír Miþka.
Zprvu si projdČme naši þlenskou základnu. Prvním rokem mĤžete
držet palce našim nejmladším žáþkĤm (starší pĜípravka – do 10 let).
Pod vedením pana Josefa DvoĜáka hrají opavskou šestiþlennou soutČž
starších pĜípravek (aktuálnČ 2. místo). DĤkazem zájmu o fotbal v brzkém vČku je vysoký poþet tČchto mladých fotbalistĤ. Starší pĜípravka
má 25 aktivních þlenĤ.
Mezi další mládežnická družstva spadají mladší a starší žáci (10 – 15
let). Ti spoleþnČ hrají krajskou soutČž a jako jediné družstvo reprezentují naše mČsto i za hranicemi okresu Opava, kde mČĜí své síly s mČsty
jako napĜ. Ostrava Poruba, Krnov, KravaĜe, Bruntál… Mladší žáky
trénuje pan Miroslav Týn s panem Dušanem AndČlem a starší žáky
pan Roman Pražák s pány Radimem NČmeþkem a Ivošem Hasalou
ml. Hrát krajskou soutČž je pro menší mČsta velice složité, jelikož
je nutné mít mladší i starší žáky. I náš oddíl bojuje v této vČkové
kategorii s hraniþním poþtem a þasto tak musí mladší žáci doplnit
starší. PĜedevším absence starších roþníkĤ v letošní sezónČ zapĜíþinila
souþasnou desátou pozici obou týmĤ. Do této soutČže však ne vždy
chtČjí postoupit mužstva z okresního pĜeboru, kde staþí pouze jeden
tým. Snad se nám tak podaĜí udržet krajskou soutČž, protože pĜíští rok

zĤstanou starší žáci témČĜ ve stejném složení (pouze dva hráþi pĜecházejí do dorostu) a mladší budou posilnČni starší pĜípravkou. V tČchto
družstvech je zapojeno 27 þlenĤ.
Posledním mládežnickým týmem jsou dorostenci (15 -18 let), kteĜí po loĖském postupu do okresního pĜeboru vládnou druhé pĜíþce
v tĜináctiþlenné skupinČ. O chod tohoto družstva se stará pan Petr
Latka a pan Vilém Grycz. I dorostenci mají slušnou základnu. Své
fotbalové dovednosti zdokonaluje 18 hráþĤ. Z toho þtyĜi hráþi navíc
vypomáhají sousednímu Vítkovu, kde studují na gymnáziu a mohou
si tak vyzkoušet na tzv. stĜídavý start vyšší dorosteneckou tĜídu (krajský pĜebor). O kvalitČ našeho dorosteneckého mužstva hovoĜí právČ 18. 5. vyhraný pohár v kategorii Poháru ýMFS – okresních kol:
„O POHÁR MċSTA OPAVY“.
Dále spadají pod fotbalový oddíl TJ dva mužské týmy. Mužstvo „A“
hrající okresní pĜebor (aktuálnČ šestá pozice) a mužstvo „B“ o tĜídu níže v okresní soutČži (dvanácté místo, obČ ve þtrnáctiþlenných
skupinách). TrenéĜi tČchto mužstev jsou páni Martin Buþek, Jaroslav
Kostecki a Jaroslav Jüstel. Dorostenci se již plnČ zapojují do tČchto
mužských soutČží a v souþasnosti pravidelnČ za „A“ tým nastupuje
v základní sestavČ šest hráþĤ, kteĜí mají 20 a ménČ let. Aktivních þlenĤ obou mužstev je 26.
Shrnutí: Seþteme-li aktivnČ hrající mládež, dopoþteme se þísla 70, kteĜí
tráví svĤj volný þas v areálu TJ Spartak minimálnČ tĜikrát týdnČ. SamozĜejmČ jsou nadšenci, kteĜí se na hĜišti pohybují dennČ – jen tak dále.

Financování fotbalového oddílu TJ Spartak Budišov nad Budišovkou
Nyní se Vám pokusíme ve struþnosti pĜiblížit financování a rozpoþet
našeho oddílu. ýinnost našeho oddílu je plnČ závislá na pĜíspČvku
MČÚ.
Pro rok 2011 poþítáme s vČtší investicí do oprav umČlé plochy a vybudování tréninkové plochy v prostorech za hĜištČm. Také se nám zvednou náklady na autobusovou dopravu z dĤvodu celoroþního pĤsobení
pĜípravky v soutČži a pokrytím þásti dopravy u dorostencĤ. Dále je
možné oþekávat zvýšení výdajĤ ve spotĜebČ vody (loĖský rok byl pĜíznivý) z dĤvodĤ zavlažování. MateriálnČ pro letošní rok zakoupíme
jen to nejnutnČjší a nejpotĜebnČjší.
PĜehled pĜíjmĤ a výdajĤ za rok 2010 – TJ Spartak Budišov nad
Budišovkou
V pĜípadČ zájmu je podrobné vyuþtování dotace MČÚ pro TJ Spartak
k dispozici na mČstském úĜadČ.
Domníváme se, že se zde také hodí vsunout odstavec na téma
využití travnatého hĜištČ. Je všeobecnČ známo, že fotbalisti neradi vidí bČhat kohokoliv po travnaté ploše mimo je samé.
Bohužel nedisponujeme tréninkovou travnatou plochou, jako je
tomu v mnoha okolních mČstech. Budišovské hĜištČ je tedy velice
vytížené. PondČlí až þtvrtek trénují veškerá žákovská a mužská
družstva. V pátek dorostenci a o víkendu jsou mistrovská utkání. Tráva si tak prakticky neodpoþine. Navíc v dobČ nepĜíznivého poþasí se nevyužívá, aby se nezniþila. Potom je tĜeba využít
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okolních ploch. UmČlé plochy þi škvárového hĜištČ, které se pĜestalo využívat z dĤvodu prašnosti. Škvárový prach je karcinogen a navíc zpĤsobuje pĜi pádu bolestivá zranČní. UmČlá plocha
bohužel rozmČrovČ neodpovídá poþetnČ obsazeným tréninkĤm
pĜedevším mládeže. Zbývá plocha za hĜištČm, kterou se pokusíme
do budoucna s pomocí technických služeb zarovnat a zatravnit.
Poté odlehþíme hlavnímu hĜišti, které je ve špatném stavu i díky
neuvČĜitelnČ aktivnímu krtkovi. V období mimo fotbalovou sezónu (pĜedevším þervenec) je možno travnaté hĜištČ po domluvČ
s vedením TJ využívat ke sportovním akcím.
Na závČr bychom chtČli touhle cestou podČkovat všem trenérĤm fotbalového oddílu za jejich þasto nedocenČnou práci, kterou vykonávají ve svém volném þase bez finanþního ohodnocení. Všem mládežnickým trenérĤm, kteĜí odpovídají bČhem víkendových výjezdĤ do
rĤzných mČst našeho kraje za jejich bezpeþnost, dvojnásobnČ díky.
DČkujeme všem, kdo pomáhá na hĜišti bČhem víkendových zápasĤ s organizací (poĜadatelská služba, hlasatel, pokladník, ekonom).
V neposlední ĜadČ dČkujeme všem našim fanouškĤm, sponzorĤm
a mČstu za podporu a rozvoj fotbalového oddílu TJ Spartak Budišov
nad Budišovkou.
Reagovat na tento þlánek mĤžete na novČ vznikajících webových
stránkách oddílu: www.tjspartakbudisov.cz.
Výbor TJ Spartaku Budišov n/B.
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PĜíjmy
Vstupné

v Kþ
4 000

PĜíspČvky þlenĤ

28 000

Víceúþelová plocha

15 000

Dotace MČÚ

200 000

ýSTV

25 000

Nájemné Hohnová - hĜištČ

4 000

Prodej hráþĤ, hostování

12 000

Vlastní þinnost - plesy atd.

12 000

Celkem

300 000

Výdaje
Obþerstvení
Režijní náklady (oprava a údržba)
Cestovné
Platba rozhodþích
ElektĜina
Voda
Doprava (autobusy)
Hnojiva a osiva
Míþe, dresy, sítČ a ost. materiál
Celkem

v Kþ
10 000
20 000
45 000
27 000
46 000
27 000
60 000
15 000
50 000
300 000

VydaĢené putování k „Pannď Marii ve Skále“
Letos probČhl již 19. roþník tradiþního putování k „PannČ Marii ve
Skále“ (Mariastein), které pravidelnČ a za každého poþasí poĜádá
místní organizace KDU-ýSL.
I v tomto roce zaþal pochod (þi cyklovýlet) na NámČstí Republiky
v 8.00, a sice tentokrát v sobotu s datem 7.5. Každý z úþastníkĤ získal své þíslo, které bylo slosovatelné v závČreþné tombole v místČ
cíle pochodu.
BČhem túry se jistČ nešlo nekochat úžasnou pĜírodou v údolí Budišovky a Odry. Také
poþasí letos výjimeþnČ pĜálo, na
rozdíl od loĖského
roþníku.
V rekreaþním areálu
Hadinka pak bylo
možné opéci párky a posilnit se na
zbývajících 7 km
trasy. Tu zakonþilo
slavnostní pĜedání
úþastnických
listin 82 úþastníkĤm
pochodu,
naþež
následovala bohatá
tombola pĜed Hotelem Maria Skála,
ve které si (témČĜ)

každý mohl pĜijít na své. ýestný dík patĜil také panu Hohnovi st.,
zakladateli této tradice, kterému byla pĜi této pĜíležitosti pĜedána
poĜadateli drobná pozornost.
A protože v pĜíštím roce se oþekává jubilejní roþník pochodu, rozhodli se organizátoĜi akce nalákat další váhavce k ujití této 17km
trasy: hlavní cenou tomboly bude údajnČ osobní automobil. Již nyní
se tedy mĤžete chystat na tento nevšední zážitek a napĜíklad trénovat pochod údolími bČhem celého zbývajícího roku.

Kynologický klub
Po þase útlumu se v BudišovČ opČt schází „pejskaĜi“. Klub zase funguje od roku 2008 a za tu dobu, s pĜihlédnutím k nepĜíliš poþetné
základnČ, jsme toho stihli docela hodnČ. V souþasné dobČ máme 15
þlenĤ a všichni jsou aktivní, výcviku se úþastní vždy minimálnČ 10
psĤ. Cviþíme stopy, poslušnost a obranu podle národních i mezinárodních ĜádĤ, nČkteĜí psi bodují i na výstavách. Dvakrát jsme uspoĜádali závody a v loĖském roce i dvoje zkoušky, po kterých si naši
psi mohli obohatit výkonnostní knížky o další cenné zápisy. Obþas
se úþastníme závodĤ, nedávným úspČchem se stalo vítČzství závodu
družstev v Kylešovicích, kdy þlenové toho nejlepšího byli dva naši
psi. Na požádání jsme pĜedvedli práci se psy i na spoleþenské akci ve
Dvorcích a momentálnČ se chystáme do Klokoþova. Na letošní záĜí
chystáme nČco pro dČti s pejsky – rádi bychom zavedli akci Budišovská tlapka, kde by si nedospČlí „psovodi“ vyzkoušeli souhru páníþka
a jeho chlupatého miláþka.
UrþitČ bychom byli rádi, kdyby nás bylo víc (info na www.msksbudisov.estranky.cz), je to práce mravenþí, kdy výsledek vidíte až
s þasovým odstupem, ale o to vČtší je radost z prvního úspČchu, tĜeba
když psík pĜijde vždy, když ho zavoláte…
Mgr. Lenka Galová
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Šachový klub Pogo skonĀil tĢetí v okresním pĢeboru Opava!
V dubnu letošního roku byl dohrán další roþník pĜebo-

Individuální výkony na jednotlivých šachovnicích:

ru šachových družstev okresu Opava, ve kterém jsme

Šach
Š
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

obsadili vynikající tĜetí místo. V prĤbČhu soutČže
jsme zvítČzili v celých 7 utkáních z 11, a zaslouženČ
jsme tak dosáhli medailového umístČní, které jsme
si pĜed zahájením sezony vytyþili jako sportovní cíl.
Suverénem soutČže byl oddíl z rehabilitaþního ústavu
v Hrabyni, který postupuje do vyšší soutČže. Do nižší
soutČže sestupuje Orel Opava „B“.
Za ŠK Pogo Budišov Slavomír Jaššo, kapitán

Jméno
Bergloviec
g
Jan
Jaššo Slavomír
Rak Tomáš
Vlþek Antonín
Müller Leo
Bartošek Martin
Skotnica Petr
Milián Milan
Varga
g Jan
Rak JiĜí
Jaššová Natálie

Partie
11
10
10
9
8
11
10
5
6
5
3

Bodyy
7,5
4
4,5
6
5
8
5,5
3
2
2
0,5

A na závČr šachová úloha:
PoĜadí

Tým

Záp.

+

=

-

Body Skóre Partie

1.

ŠKTP HrabynČ „A“

11

10

0

1

30

64˝

50

2.

TJ LudgeĜovice

11

8

2

1

26

53˝

37

3.

ŠK Pogo Budišov nad Budišovkou

11

7

1

3

22

48

31

4.

ŠK TJ MSA Dolní Benešov „E“

11

6

2

3

20

45

26

5.

ŠO TJ Hradec nad Moravicí

11

6

1

4

19

50˝

33

6.

ŠK „U Freda“ Darkoviþky

11

6

1

4

19

42

30

7.

Slezan Opava „D“

11

4

2

5

14

42˝

20

8.

TJ Velká Polom

11

3

3

5

12

41

19

9.

ŠK U Lípy Malé Hoštice

11

3

2

6

11

38

25

10.

TJ Sokol ŠtČpánkovice

11

2

2

7

8

38˝

18

11.

ŠK Gobe PíšĢ

11

1

2

8

5

35˝

19

12.

Orel Opava „B“

11

1

0

10

3

29

15

+ poþet vítČzství

= poþet remíz

þerný na tahu dá mat 3.tahem
ěešení: v dalším þísle BZ

- poþet proher

Jazyky je možné se uĀit v každém vďku...
DĤkazem tohoto rþení je skupina sedmi stateþných, kteĜí vytrvali ve
svém úsilí z roku 2009, kdy byl díky MKIS Budišov nad Budišovkou
zahájen kurz nČmeckého jazyka. Zde zaþínali úplní zaþáteþníci, kteĜí
však ve svém pĜesvČdþení vesmČs vytrvali a pokraþovali také v roce
2010.
Kurz se opČt konal v kulturní místnosti þ. 1 pravidelnČ ve stĜedu
v 17.30. Rozsah kurzu byl i v letošním roce stanoven na 30 lekcí
(lekce = 90 minut).
Protože bylo naþ navazovat – skuteþnČ nebylo tĜeba zaþínat znovu od
první lekce - - trápilo se v letošním „školním“ roce šest dam a jeden
muž se zvratnými zájmeny, budoucím þasem, stupĖováním pĜídavných jmen a pĜíslovcí, slovesnými a pĜedložkovými vazbami (!!)
a závČr kurzu jim lektorka ĜádnČ pĜisladila minulým þasem (!!!).
Konverzaþní témata se pak zamČĜila na lidské tČlo a rozhovory u léka-

Ĝe, odívání, cestování a poznávání pamČtihodností Berlína.
Je nutno ocenit vytrvalost, vervu a v neposlední ĜadČ také zvídavost,
kterou kurzisté pĜi rĤzných pĜíležitostech projevili. OdmČnou za
tuto snahu jim budiž možnost a schopnost þíst si jednoduché nČmecké texty, orientovat se pĜípadnČ v nČmeckém tisku þi na webových
stránkách. TradiþnČ lze za nejnároþnČjší disciplínu považovat poslech
a porozumČní nČmeckým nahrávkám – zde nelze doporuþit nic jiného
než vydržet a pĜípadnČ využít každé pĜíležitosti ke kontaktu s rodilými mluvþími, neboĢ toto jsou ty opravdové situace, kdy þlovČk ocení
své novČ nabyvší znalosti a schopnosti.
Je na místČ podČkovat také MČstskému kulturnímu a informaþnímu
stĜedisku, které studijní snahy vĜele podporuje – pevnČ vČĜíme, že toto
pĜesvČdþení MKIS vytrvá i do budoucích let.
Natálie Jaššová, lektorka kurzu

Klub vojenské historie
Rádi bychom informovali þtenáĜe Budišovského zpravodaje o vzniku
nového obþanského sdružení, které vzniklo v únoru letošního roku.
Tento klub sdružuje zájemce o vojenskou historii þeskoslovenské
armády se zamČĜením na léta 1939 – 1989.
Klub vojenské historie Staré OldĜĤvky, jak zní oficiální název, si
dal za úkol propagovat výše zmínČné období a to pĜedevším formou
sbČru vojenských artefaktĤ, dále pak úþastí na rekonstrukcích bitev.
Budeme také poĜádat prohlídky pohraniþního opevnČní, stĜelby, letní
i zimní výšlapy do pĜírody, jakožto i nejrĤznČjší brigády.
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Tímto žádáme obyvatele budišovska, kteĜí vlastní pĜedmČty, které
mají vypovídající hodnotu té doby, aĢ už napĜíklad vyznamenání,
þasopisy, fotografie, þi rĤzné výstrojní souþástky a byli by ochotni tyto vČci darovat, prodat nebo zapĤjþit, aby se obrátili na email
buf63@seznam.cz. Máme v plánu založit malé vojenské muzeum,
které bychom chtČli zájemcĤm o tuto tématiku zpĜístupnit.
KVH má prozatím jedenáct þlenĤ. Náboru nových zájemcĤ se nebráníme, stanovy jsou k nahlédnutí u pĜedsedy sdružení pana Bajgara ml.
ýlenové Klubu vojenské historie
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PĢehled poutí a aktivit (nejen) v budišovské farnosti
Velikonoce jsou již za námi, ale život ve
farnosti si jde dál svým církevním krokem,
který pĜináší bČhem roku celou Ĝadu možností, jak zintenzívnit svĤj život po duchovní
stránce. Zejména v letním období je ideální
þas k putování a úþasti na rĤzných poutích,
které se poblíž budišovské farnosti konají.
Uvádíme proto pro všechny potencionální
zájemce o tyto aktivity struþný pĜehled:
4. þervna, 11.00:

poutní mše k zasvČcení kostela Navštívení Panny Marie ve Starých OldĜĤvkách spojená se
slavností prvního svatého pĜijímání

24. þervna, 19.00:

Tradiþní koncert v pĜedveþer prodloužení Cesty þesko-nČmeckého porozumČní ve farním
kostele Nanebevzetí Panny Marie v BudišovČ
nad Budišovkou. Koncertují PČvecké sdružení
moravských uþitelĤ a Spem facere – vokálnČ
instrumentální soubor Hanelovy spoleþnosti

25. þervna, 10.00:

17. prodloužení Cesty þesko-nČmeckého porozumČní, po ní bude v 13.45 slavnostní vysvČcení
novČ postavené kaple a v 15.00 bude sloužena
VIII. Evropská polní mše svatá k uctČní památky všech padlých ve válkách minulých staletí
v EvropČ na ýervené hoĜe (Guntramovice)

2. þervence, 15.00:

pouĢ k patronĤm kostela sv. Petru a Pavlovi
v Kružberku

23. þervence, 10.00: 1. poutní mše ke cti sv. Anny ve Staré VodČ
24. þervence, 15.00: 2. poutní mše ke cti sv. Anny ve Staré VodČ
24. þervence, 11.00: poutní mše k patronovi kostela, sv. Jakubovi
staršímu, v Guntramomicích
(22.7. vystoupí v místním kostele Hanelova

spoleþnost pro starou duchovní hudbu, pĜedbČžný zaþátek koncertu v 19.00)
14. srpna, 10.00:

poutní mše svatá v BudišovČ nad Budišovkou
spojená s programem Budišovských hodĤ

Akce, které již probČhly:
1. kvČtna – pouĢ ke sv. Floriánovi v Kružberku:
- slavnostní mše svatá k patronu všech hasiþĤ,
kominíkĤ, hutníkĤ, hrnþíĜĤ a pekaĜĤ se konala
mj. za pĜítomnosti þlenĤ sboru záchranných
hasiþských jednotek z Kružberku, Nových Lublic, Guntramovic a Budišova
7. kvČtna – pochod k PannČ Marii ve Skále
- viz þlánek v tomto þísle BZ
27. kvČtna – „Noc kostelĤ“
- jednalo se o „zvláštní veþerní/noþní“ akci, kdy
se kostely snaží otevĜít více veĜejnosti a chtČjí
pozvat všechny lidi dobré vĤle ke spoleþnému setkání a k objevování krásy kĜesĢanských
výtvarných a architektonických pokladĤ,
- je projevem kreativity a dĤvČry v život u lidí,
kteĜí chrámy stavČli a zdobili, ale i u tČch, kteĜí je dnes obývají a chtČjí se tak podČlit o svou
víru, o svĤj život, a svoje osobní obdarování
a dovednosti,
- chce vést ke spolupráci kĜesĢanských církví
(více na www.nockostelu.cz)
- v BudišovČ byla souþástí programu „hodina
zvonČní“ (zájemci tedy mohli pĜijít a vyzkoušet si ve stanovenou dobu zazvonit si na místní
zvon), vystoupení místní Scholy Budišov (od
20.00) a varhanní hudební doprovod k podbarvení noþní atmosféry . Mgr. Natálie Jaššová

Co nového na zahrádkách - zpráva ZO ÿSZ
ZO ýZS Budišov nad Budišovkou byla založena v roce 1962 (v pĜíštím
roce tedy oslaví kulaté výroþí!). TvoĜí ji 84 þlenĤ a 6 neþlenĤ ZO ýZS.
Výbor ZO ýZS tvoĜí 9 þlenĤ:
Zdenek Indrák (pĜedseda), Desanka Sekerková (pokladník), Petra
Ondrušíková (jednatel), Gabriela Havlíþková, Františka Boháþová,
František Kurdík, Bohumil Bartošek, Marcel Wojnar a Petr Žižka.
Výbor se zabývá napĜ. správou a údržbou spoleþných zaĜízení, dohlíží
na dodržování osadního Ĝádu, informuje þleny ZO, brání neoprávnČnému disponování s pozemky aj.
Výbor se schází každou první stĜedu v mČsíci, kde Ĝeší problematiku
zahrádkové osady þi pĜipomínky þlenĤ.
Dne 18. bĜezna 2011 byl pak novČ schválen osadní Ĝád závazný pro
všechny majitele zahrádek v osadČ. Z osadního Ĝádu vybíráme pro

þleny ZO i ostatní obyvatele našeho mČsta napĜ. tyto zajímavé body:
- max. výška porostu nesmí pĜesáhnout 4 m
- uživatelé musí dbát, aby porosty nepĜesahovaly do sousedních
zahrádek þi spoleþných ploch
- je zakázán chov vþel a drobného zvíĜectva
- uživatelé zahrádek nesmí obtČžovat ostatní uživatele nad míru
pĜimČĜenou pomČrĤm hlukem, prachem, popílkem, kouĜem, plyny apod.
- v areálu osady je zakázáno používat stĜelné zbranČ
- vstup cizích osob je povolen pouze za doprovodu uživatele
a vlastníka zahrádky þi jeho rodinného pĜíslušníka aj.
Více informací naleznete na webových stránkách www.budisov.eu
v odkazu „Spolky, zájmová sdružení“, kompletní znČní „Osadního
Ĝádu“ pak u pĜedsedy ZO ýZS Budišov nad Budišovkou.

Rozhovor s iniciátorem Budišovských Letnic
Zaþátkem tohoto roku jsem byl osloven, zdali bych nepomohl s pĜípravou Budišovských Letnic. Neváhal jsem a nabídl jsem své skromné
služby a zaþal pracovat na propagaci Letnic na internetu. V prĤbČhu
dalších týdnĤ, až vlastnČ doposud dostávám informace, které zveĜejĖuji na internetové adrese budisovskeletnice.cz. Když se však zpráva
o „vzkĜíšení“ Letnic roznesla, zaþali mČ lidé oslovovat a ptali se na
otázky, na které jsem ne vždy byl schopen odpovČdČt. Z þásti také proto
vznikl následující rozhovor s hlavním organizaþním hybatelem Letnic,
Josefem Poljakem (dále jen JP).

Pepo, zažil jsi na vlastní kĤži nČkterý z dĜívČjších roþníku letnic?
JP: Poslední Letnice byly v roce 1987, já jsem zažil asi tĜi nebo þtyĜi
roþníky. Vždycky mČ uchvátila právČ velikost této akce, tedy ten rozmČr,
který daleko pĜekraþoval hranice našeho mČsteþka. PĜijíždČli k nám stovky lidí z Ostravska, Olomoucka, ale vlastnČ odevšad. Celé Letnice pak
pro mČ vyznívaly jako dny pohody, zábavy, dobré muziky a osobnČ se
mi evokuje vĤnČ peþených makrel. Protože teć zaþínám pĜicházet na to,
co to organizaþnČ obnáší, obdivuji, jak byly Letnice poĜadatelsky i technicky zvládnuté a hluboce se skláním pĜed tČmi, kteĜí to tehdy dokázali.
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Jak a kdy se zrodila myšlenka obnovy Letnic?
JP: Pokud þlovČk chce nČco pro mČsto, ve kterém žije, udČlat, tak holt
nestaþí jenom žvanit a nadávat v hospodČ. Jednou prostČ musí zvednout
zadek a zaþít pracovat. PĜipadlo mi dost na škodu, že i když máme
v BudišovČ takovou tradici, nevyužíváme toho. Jsou pĜece daleko menší obce nebo dokonce vesniþky, kde se sjíždČjí lidé na festivaly, které
tam ani dĜív nebývaly, a to tČmto obcím samozĜejmČ pomáhá. Když se
na rĤzných místech republiky potkáte s lidmi, kterým se pĜi vyslovení
jména Budišov vybaví ještČ dneska vzpomínky na Letnice, myslím si,
že pokusit se o jejich vzkĜíšení je naprosto pĜirozené.
Proþ padla volba místa konání právČ na Autokemp?
JP: SamozĜejmČ, že ideální prostor i kvĤli kapacitČ by byl v parku. Sám
ale víš, jak to tam dneska vypadá. Už dávno to není místo, kterým bychom se mohli chlubit, já osobnČ beru stav parku za krátkozrakost mČsta. Ten areál byl jedineþný zdaleka ne jen ve vztahu k Letnicím a bude
nám i v budoucnu moc chybČt. A pokud zkusíš vymyslet místo jinde,
stejnČ skonþíš v kempu. Je nemožné dvoudenní festival s koncerty udČlat na námČstí nebo na hĜišti. Aby se dala taková akce zvládnout, potĜebuje fungující alespoĖ základní zázemí, splnČné hygienické podmínky,
a samozĜejmČ dostateþný prostor. Kemp je navíc bezprostĜednČ blízko
místu pĤvodního poĜádání Letnic, a pĜitom vcelku mimo mČsto, takže
ani s hlukem by nemČl být problém.
Dost mČ v poslední dobČ vytáþí pomatené bláboly nČkterých nepĜejících strejcĤ o tom, že Letnice jsou v kempu, aby si kemp nahrabal.
Propána, jak by to udČlal, mají tihle chytráci recept? Sem s ním!
Takže jasnČ a písemnČ: Majitelem kempu je mČsto. Paní Schrammová
má kemp v pronájmu, a Letnicím se bránila. Jsem moc rád, že pomohla dobré vČci, a nechala se pĜemluvit. Sama sponzoruje Letnice velmi
zásadní þástkou, a aby toho nebylo málo, zaplatí elektĜinu z kempu,
z podia, i ze stánkĤ, vodu, která proteþe pĜes záchody i výþepy, úklid,
a zisk ze stánkĤ si nechají stánkaĜi. JeštČ poĜád byste chtČli, milí strejcové kverulanti být na jejím místČ? Já ne.
Jak bude celá akce financována. Nezatíží pĜíliš mČstský rozpoþet?
JP: DobĜe víš, že i ty dČláš pro Letnice zadarmo. NaštČstí se podaĜilo dát dohromady tým lidí, kteĜí jsou ještČ dneska schopni a ochotni

máknout pro dobrou vČc bez nárokĤ na svĤj zisk. Za to jim patĜí mĤj
obdiv. Letnice se totiž nechystají týden, ani dva, pracuje se už nČkolik
mČsícĤ. Samotná akce má svĤj limitní rozpoþet, nejvČtší položkou je
samozĜejmČ program. HonoráĜe dobrých kapel se dneska pohybují ve
vysokých þástkách, na druhou stranu potĜebujeme kvalitní program, ale
nemĤžeme si dovolit rozhazovat. TČžké, že? Jsem moc rád, že se nám
podaĜilo získat sponzory, bez tČch by to nešlo, lépe Ĝeþeno, ztráta by
byla veliká. UrþitČ ještČ dneska nejsme schopni odhadnout, kolik se
prodá vstupenek, ale v zásadČ je naší snahou, aby Letnice nestály mČsto
nic. Jsme divní? V pĜípadČ hodnČ pesimistické varianty se bude mČsto podílet (je ostatnČ hlavním poĜadatelem), þástkou zhruba poloviþní,
jakou mČlo pĜi poĜádání jednodenních akcí typu pĜehlídky mažoretek,
nebo Budišovských hodĤ.
Na co se kromČ výborných kapel mĤžeme ještČ tČšit?
JP: Už pĤvodní myšlenka nebyla jen o pĜehlídce muzikantĤ. JasnČ,
že dobrá hudba je základ, a v tomhle smČru jsme se snažili o pestrost
a kvalitu. Najdeme tam cimbálovku, country, kvalitní umČní i „starej
dobrej bigbít“. Ale snažili jsme se taky o to, aby byly Letnice þímsi
multikulturním. Úžasné vČci pĜedvedou šampioni v rychloĜezbČ motorovou pilou, k vidČní budou zapomenutá i souþasná Ĝemesla, umČlecké
výtvory, pĜijedou historické motorky, návštČvníci si budou moct odnést
vlastní výrobek z bĜidlice, atd.. Na programu se ještČ poĜád pracuje,
a doufám, že ještČ nČco pĜidáme. K tomu všemu spousty dobrého jídla
a pití, a hlavnČ bych byl rád, kdyby se lidi pĜišli „potkat“, poklábosit,
a odreagovat v už tak hektické a agresivní dobČ. Znovu musím použít
ono: Život je pĜíliš krátký, aby byl þlovČk mrzutý.
A na co osobnČ se ty nejvíce tČšíš?
JP: Já se moc tČším na páteþní muziku, vybral jsem program podvČdomČ tak trochu podle svého gusta, snad se bude líbit. Takže výborní
Jarreti, Bluesquare i Abraxas, jako srdeþní vČc. Ta pohoda je ještČ ale
v nedohlednu, ještČ musíme zvládnout spoustu práce.
ChtČl bych touto cestou pozvat všechny, kdo se mají chuĢ pobavit, kdo
se chtČjí potkat se známými, užít si dobrou muziku, dát si nČco dobrého, anebo jen tak relaxovat, nechte starosti na dva dny doma a pĜijćte.
UdČlejme si z Letnic opravdu DVA DNY POHODY.
JiĜí Rak

Motokrosová sezóna zahájena
Enduro CUP 2011 2324.4.2011 Budišov nad
Budišovkou
PĜípravy na tento dvoudenní maratón zaþaly
již v zimním období.
Pan V. Pražák plánoval profil tratČ, tak aby
se mohla jet první den
v jednom smČru a druhý
den v opaþném smČru.
Krásné dvoudenní klání
se vydaĜilo. V sobotu se
jely dvojice a tĜíhodinové kroužení po tČžké trati poskytlo divákĤm
pČknou podívanou. NedČle patĜila jednotlivcĤm a traĢ v opaþném
smČru byla opravdu tvrdá. PĜekvapením byla dosti nezvykle velká
úþast divákĤ a to je signál o dobré práci klubu a všech jeho pĜíznivcĤ.
Poháry a ceny si odváželi ti nejlepší.
Tento seriál má již tradici a do Budišova n.B. se všichni rádi vracejí.
Silesian Cup 23.4.2011 Velké Heraltice.
MX OPEN – Profi
Foltýn ZdenČk
Horník Antonín
Veterán

Arabasz Arnošt

9. místo
11. místo / jel jen
jednu rozjížćku /
11. místo

Mistrovství Moravy 24.4.2011 Mohelnice / dospČlí /
MX OPEN
Horník Antonín
3. místo

26

Silesian Cup 7.5.2011 Budišov nad Budišovkou
Mezinárodní úþast z Polska , Maćarska, Slovenska a Rakouska
zajistila pČknou podívanou ve všech kategoriích. 140 jezdcĤ pĜedvádČlo na novČ upravené a prodloužené trati po celý den tvrdé sportovní souboje.
Díky AMK, MČstu Budišov nad Budišovkou,sboru hasiþĤ a sponzorĤm se podaĜilo uspoĜádat pČkné mezinárodní závody. Poháry a vČcné
ceny byly rozdány ve všech kategoriích.
MX 65

MX OPEN – Profi
MX HOBBY

Švidra Erik
Blažek Ondra
Pražák Aleš
Horník Antonín
Foltýn ZdenČk
Kozák Libor

4. místo
7. místo
9. místo
5. místo
8. místo
3. místo

Mistrovství Moravy juniorĤ a Evropský pohár 14.5.2011 Šternberk
Mezinárodní úþastí mladých evropských jezdcĤ byly po celý den
pĜedvádČny tvrdé souboje. Na pČknČ upravené trati se bylo na co
dívat už od nejmenších závodníkĤ.
MX 65
Volný závod

Švidra Erik
Horník Antonín

11. místo
1.místo

Mistrovství Moravy 15.5.2011 Dlouhá Louþka / dospČlí /
MX OPEN
Horník Antonín
10. místo
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StĢelecký klub Budišov n/B.
Dne 29. 5. 2011 probČhlo na stĜelnici 2. kolo veĜejné ligové soutČže
ve stĜelbČ z perkusních zbraní. SoutČže se zúþastnilo celkem 13 stĜelcĤ
z toho 5 stĜelcĤ místní organizace.
Za AVZO Budišov/n B.
Petr Bartošek

INZERCE
Tradiþní a originální
letní dobrodružný tábor
pro budišovské dČti
v Lukavci u Fulneku

„JAK SI UŽÍT
STěEDOVċKU“
- více informací
na nástČnce v podloubí
u kvČtináĜství.

Mďstská knihovna v roce 2010
VmČstské knihovnČbylo zaevidováno v roce 2010 celkem 192 þtenáĜĤ(75 % žen a 25 % mužĤ). Poþet þtenáĜĤje však vyšší, protože
nČkdy navštČvují knihovnu na jednu prĤkazku napĜ. dva sourozenci
nebo rodiþa dítČ.
Do knihovny pĜišlo celkem 2 698 návštČvníkĤ, z toho bylo 98 zájemcĤo veĜejný internet. ýtenáĜi si vypĤjþili 13 188 knih a þasopisĤ. Na
jednoho registrovaného þtenáĜe tak vyšlo v prĤmČru69 knih a þasopisĤza rok. Poþet návštČvníkĤa poþet vypĤjþených knih a þasopisĤse za poslední roky stále zvyšuje.
BČhem roku se uskuteþnily knihovnické lekce pro dČti základní školy

a pravidelnČse chodí do knihovny podívat pĜedškolní dČti z mateĜské školy. Na tČchto akcích navštívilo knihovnu v roce 2010 celkem 161 dČtí.
Knihovna poĜádala výtvarnou soutČž a zapojila se do celostátních akcí
– „BĜezen mČsíc þtenáĜĤ“ a „Týden knihoven“.
Poplatky za pĤjþování knih:
dČti do 15 let – 60 Kþ(na 1 rok)
dČti nad 15 let a dospČlí – 90 Kþ(na 1 rok)
þtenáĜi nad 70 let – zdarma
jednorázová výpĤjþka – 30 Kþ
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17. prodloužení
Cesty þesko-nČmeckého porozumČní
SvČcení Kaple
Cesty þesko-nČmeckého porozumČní

13.45 slavnostní vysvČcení Kaple Cesty þeskonČmeckého porozumČní
projevy a kulturní program; zasvČcení kaple památce Sv. Jana Nepomuckého, spoleþného patrona kmene
BavorĤ a kmene ýechĤ
15.00 VIII. Evropská polní mše k uctČní památky
všech padlých na evropských bojištích v uplynulých staletích
16.00 beseda úþastníkĤ akce v místČ
PĜi všech akcích v obou dnech asistují þlenové
KVH Historického pČšího pluku þ. 7 - Franz Xaver Graf
Harrach Kunvald – Nový Jiþín
*ZájemcĤm mĤžeme zajistit ubytování z pátku na sobotu v rekreaþním stĜedisku – UHS Jánské Koupele (asi
8 km od Cesty þesko-nČmeckého porozumČní). Kontakt:
petr.anderle@tiscali.cz. Telefon: +420 724 100 646.
Doprava zajištČna.

NEPOMUK FEST každoroþní a tradiþní spoleþenské setkání zástupcĤ kmene ýechĤ a kmene BavorĤ k uctČní památky
jejich spoleþného patrona. Organizují Panevropská unie ýesko
a Panevropská unie Bavorsko

ve dnech 24. 6. - 25. 6. 2011

pátek 24. 6. 2011
19.00 TRADIýNÍ KONCERT

S PROMLUVOU
(konaný vždy v pĜedveþer prodlužování Cesty þesko-nČmeckého porozumČní)

DČkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie
v BudišovČ nad Budišovkou
Úþinkují: PČvecké sdružení moravských uþitelĤ pod taktovkou Prof. Lubomíra Mátla
21. 00 veþer: pĜátelské posezení ve stĜedisku v Jánských Koupelích*

sobota 25. 6. 2011

PČvecký sbor CHORUS OSTRAVA (dirigenti prof. Lumír
Pivovarský a Mgr. Jan Mlþoch) PČvecké tČleso Vysoké
školy báĖské – Technické univerzity Ostrava
13.00 17. prodloužení Cesty þesko-nČmeckého
porozumČní (úpatí ýervené Hory v Guntramovicích
- místní þást Budišova nad Budišovkou). Bude pĜivítán
dvoustý úþastník Cesty (rodina z Nového Zélandu)
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JeštČ stále zdvoĜile žádáme o dary ve prospČch financování výstavby kaple. Kontakt: Obþanské sdružení VLASTENECKÝ POUTNÍK (+420 724 100 646; petr.anderle@tiscali.cz). Bankovní spojení: ýeská spoĜitelna. ýíslo
úþtu: ýS 1846108319 / 0800;
IBAN CZ 42 0800 0000 0018 4610 8319; SWIFT-code:
GIBA CZ PX.
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ZAJÍMAVOSTI ZE SOUþASNOSTI I HISTORIE - MKIS, PĜISPIVATELÉ

Stalo se pĢed 10 lety
Pamatujete?

V roce 2001 oslavilo naše mČsto
700 let od první písemné zmínky o našem mČstČ,
a tak si jen v krátkosti pĜipomeĖme události tČchto dní
O konání městských oslav u příležitosti tohoto výročí rozhodla městská rada již v první polovině roku 2000
a pověřila městské kulturní a informační středisko, aby navrhlo scénář, který by rozvrhl oslavy do čtyř dnů od 5. – 8. července 2001.
První den byl věnován veřejnému slavnostnímu zasedání, na kterém bylo oceněno 30 budišovských obyvatel,
kteří svou prací přispěli k rozvoji města.
A takto o prvním
p
dnu oslav psal
p tisk:
Členové nejrůznějších organizací a spolků pracujících ve městě
před časem vybrali občany, kteří v posledních desetiletích svou prací
přispěli k rozvoji města či k jeho věhlasu. Zastupitelé pak jejich volbu na svém červnovém zasedání schválili. Konečný seznam čítá třicet
občanů, z nichž deseti bylo ocenění přiznáno in memoriam. Slavnostní
ceremoniál předávání se uskutečnil ve čtvrtek 5. července v místním
kulturním domě. Mezi občany, kteří pamětní list spolu s medailí vydanou právě k této příležitosti obdrželi, byla také Marie Okálková, která
svou celoživotní prací přispěla k rozvoji kultury ve městě.
„Ocenění je pro mě velice významné, ale vnímám je, že nepatří jen
mně. Zaslouží si ho i mých patnáct spolupracovníků, bez kterých bychom spoustu kulturních projektů vůbec nezrealizovali. Život v kultuře je obdobný, jako v kterékoliv oblasti. I zde jsme byli jednou nahoře
a jindy zase dole. Nepříznivější byla osmdesátá léta, během nichž se
kultuře skutečně dařilo. Pak nastal útlum, lidé měli existenční problémy a kulturní život je nelákal. Je moc dobře, že dochází k dalšímu
zlomu a nyní lidé začínají kulturu opět vnímat. Já sama, i když jsem
v důchodu, nechci zůstat doma. Chci i nadále pomáhat radě kulturního domu.“

Adamsonová. Historické události města podtrhnul i Brněnský ozbrojený měšťanský sbor. Sobotní historický den, jenž měl nejen přespolním,
ale i místním připomenout vývoj města a všechny jeho osobnosti, se
na náměstí republiky nesl v duchu starodávného trhu, Dále vystoupila
slovácká krojovaná dechovka Šohajka a country hudba Kompromis
z Hradce nad Moravicí. Své stánky s rozličným zbožím zde měli řemeslníci, a koho nebavilo nakupovat, mohl se třeba svézt na historickém
kolotoči nebo využít pohostinství některé ze zahradních restaurací.
Večer byl promítán záznam koncertu australské hudební skupiny
AC/DC na velkoplošné videoprojekci.
• Den čtvrtýý – neděle 8.7. 2001:
V 9,00 hod. se v budišovském chrámu Nanebevzetí Panny Marie
uskutečnila slavnostní mše, kterou celebroval Monsignore František
Václav Lobkowitz, biskup Ostravsko-opavské diecéze, v jejímž průběhu zazněly tóny fanfár v provedení Oderských trubačů. Po mši zněly
městem zvony jeho dominanty.
V 10,30 se uskutečnil promenádní koncert v podání Malé černé
dechovky z Ostravy.

• Den druhýý – pátek
p
6.7. 2001:
Odpolední části se pořadatelsky zhostila Tělovýchovná jednota
Spartak, neboť byla věnována sportovnímu utkání družstva Budišov
nad Budišovkou a partnerského Budišova u Třebíče.
Páteční večer byl pak na náměstí otevřen historický jarmark,
vystoupilo několik historických skupin – žonglérů, fakíři a scénické
představení O Matce Zemi, které vyvrcholilo ohňovým vodopádem.
Velmi efektní byl loučový průvod městem a velký ohňostroj.

Hlavními organizátory těchto čtyř denních oslav byli: Ing. Vrchovecký v čele komise pro konání oslav, Helena Malušová a rada MKIS,
Oddíl kopané TJ Spartak Budišov n.B., Jindřich Bláha a zaměstnanci
SML, Hugo Kolb a SDH Budišov n.B., za zvukovou technikou stál Jindřich Votoček, na bezpečnost el. sítě dohlížel Lubomír Veliký a zdravotnicí byla paní Lenka Kohoutková.

• Diváckyy nejatraktivnější
j
j byl
y den třetí – sobota 7.7. 2001:
Ve 13,00 hod. došel na náměstí Republiky historický průvod 16ti
osobností, jež město svými činy významně ovlivnily. Ty se pak následně seřadily pod postaveným pódiem a čekaly, až dostanou slovo.
Úvodní však patřilo starostovi Františku Vrchoveckému, který
připomněl, že město ve své sedmisetleté historii několikrát stálo na
pokraji zániku, a vždy jen náhoda zabránila tomu, aby bylo smeteno
z povrchu zemského jako řada okolních obcí.
Teprve pak byly historické osobnosti vyzvány ceremoniářem slovutným panem Petrem z Hradce, aby se několika slovy představily současným budišovským obyvatelům. A tak se na vyvýšeném místě vystřídaly tyto osobnosti: např. opat Budiš (domnělý zakladatel města),
panovník Václav II. s manželkou, který stříbro z této oblasti používal
k ražení českých grošů. Své pozdravy u příležitosti městských narozenin přednesl i gen. Laudon, kněz a vědec František Halaška či Joy
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Program kina na Āerven
ýERTOVA NEVċSTA - úterý 7. þervna v 16:30 hod.
V tomhle království chybí ke štČstí jen následník trĤnu. Král si z toho
nedČlá tČžkou hlavu, ale královna se trápí a pro potomka by se byla
ochotná i upsat peklu. A protože þert nikdy nespí, þeká ji i jejího
manžela pĤlnoþní dostaveníþko v ýertovČ mlýnČ, kde dostanou prazvláštní nabídku…… Za pár mČsícĤ se královnČ narodí princezna ŠtČpánka. Roste jako z vody a nejlépe jí se ŠtČpánem, synem královniny
komorné. Krátce pĜed osmnáctými narozeninami se ŠtČpánka dozví
o paktu, který kdysi její matka pĜece jen s þerty uzavĜela, a tím zaþíná
velké dobrodružství pro diváky jak malé tak i velké. Vstupné: 40,-Kþ
Ukázka na: http://trailery.bontonfilm.cz/certova-nevesta.html
ÚTċK ZE SIBIěE – pátek 10. þervna v 20:00 hod.
Drama, založené na skuteþné události z roku 1940, popisuje útČk
mezinárodní skupinky vČzĖĤ z ruského gulagu. Uprchlíci se vymaní ze sevĜení nelítostné sibiĜské zimy, projdou oblastí jezera Bajkal
a pĜekroþí TranssibiĜskou magistrálu. PĜed sebou však mají ještČ
mnohem krutČjší zkoušky lidské odolnosti a vĤle, poušĢ Gobi, Himálaje a Tibet.
Film ÚtČk ze SibiĜe je založen na pamČtech Slawomira Rawicza popisujících jeho útČk ze sibiĜského gulagu. Spolu s tisíci dalšími vČzni
podstoupil Rawicz krutý tĜímČsíþní transport do pracovního tábora na
SibiĜi. Naprosto neuvČĜitelná cesta za svobodou.
Vstupné:45,-Kþ
Ukázka na: http://www.csfd.cz/film/231194-utek-ze-sibire/videa/
RIO – úterý 21. þervna 16:30 hod.
Film Rio je pĜíbČhem vzácného papouška jménem Blu, který žije na
malém mČstČ se svoji paniþkou Lindou, s níž tvoĜí nerozluþnou dvoj-

ku. Blu se nikdy nenauþil létat, ale v bezpeþí a pohodlí Lindina domova se natolik zabydlel, že pro nČj není problém uvaĜit kávu, pĜipravit
snídani, vyþistit si zuby nebo posloužit LindČ jako její osobní budík.
Jednoho den se vydají do exotické Brazílie za papoušicí Perlou, která
žije v samotném srdci Rio de Janeira. Krátce po jejich setkání jsou
ale Blu a Perla uneseni skupinou obchodníkĤ se zvíĜaty, a právČ tady
zaþíná jejich velké dobrodružství.
Vstupné: 40,-Kþ
Ukázka na: http://trailery.bontonfilm.cz/rio.html
MEDVÍDEK PÚ – úterý 28. þervna 16:30 hod.
S filmem Medvídek Pú se malí diváci vrací do Stokorcového lesa, kde
znovu ožívají nadþasové kouzlo, vtip a žertovná atmosféra pĤvodních
krátkých filmĤ. PĜichází zábava ve spoleþnosti „pĜihlouplého MedvČda“ a jeho pĜátel Tygra, Králíþka, Prasátka, Sovy, Klokanice, Klokánka a pochopitelnČ také Ijáþka, který ztratil ocásek. OpČt zažívají svá
neobyþejná dobrodružství…….
Vstupné: 30,-Kþ a každý malý návštČvník se mĤže tČšit na sladkou
odmČnu Medvídka Pú
Ukázka na: http://www.falcon.cz/film/medvidek-pu/videa

V þervenci se mĤžete tČšit na tyto filmy
PIRÁTI Z KARIBIKU – nové dobrodružství kapitána Sparrowa
- Pátek 15. þervence v 18 hod.
PAěBA V BANGKOKU – komedie - úterý 26. þervence ve 20 hod.
LIDICE – skuteþný pĜíbČh lidických obyvatel - pátek 29. þervence
ve 20 hod.

SPOLEþENSKÁ KRONIKA

BlahopĢání
Dne 14. kvČtna oslavil v kruhu své rodiny významné životní jubileum pan Juraj KošarišĢan z Guntramovic. Pan KošarišĢan se narodil
14. kvČtna 1921 na Slovensku v obci Zázrivá
jako nejstarší ze þtyĜ dČtí. Po skonþení školy vypomáhal doma v hospodáĜství. PozdČji
odjíždČl na sezonní práce i do vzdálenČjších
oblastí a zde se také seznámil se svou budoucí manželkou. Spolu už jako manželé odešli
v roce 1955 na brigádu do pohraniþí a nakonec zĤstali natrvalo. Tady také vychovali þtyĜi
dČti. Pan KošarišĢan pracoval až do dĤchodu

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

Zdarma

250,- Kþ
250,- Kþ
500,- Kþ
1000,- Kþ

Akce poĜádané nebo spolupoĜádané MČstem Budišov
nad Budišovkou jsou od této platby osvobozeny.
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na Státním statku jako koþí a ještČ i v dĤchodovém vČku vypomáhal
dalších 10 let. Jeho celoživotní láskou jsou konČ a les. Až do svých
85 let se staral o vlastního konČ. V roce 2009 mu zemĜela manželka
a nyní žije s rodinou svého nejmladšího syna. Je dČdeþkem 10 vnouþat a 10 pravnouþat.
OsobnČ pĜišel jubilantovi popĜát starosta mČsta Ing Rostislav Kyncl. SpoleþnČ spolu zavzpomínali na spoleþná pracovní léta prožitá
na Státním statku. Starosta mČsta popĜál panu KošarišĢanovi pevné
zdraví a dlouhá spokojená léta v kruhu svých nejbližších. S pĜáním
všeho nejlepšího se pĜipojuje také Redakþní rada Budišovského zpravodaje.

BUDIŠOVSKÝ ZPRAVODA J

amaro autodÍly s.r.o

Naše firma se vČnuje malo i velkoobchodnímu
prodeji náhradních dílĤ a pĜíslušenství pro nákladní,
dodávková i osobní vozidla a jejich pĜívČsná vozidla.
Mnoho základních náhradních dílĤ pro tyto vozidla
máme k dispozici na pultČ naší prodejny.
Rozvoz náhradních dílĤ v regionu zdarma.

AMARO AUTODÍLY
http://www.primadily.cz
Tel.: 553 666 139, Fax: 553 650 888
U Cukrovaru 1669/4B
Opava 74705
Pecník Roman
774 333 046, pecnik@amaroautodily.cz
Pecník Jaromír
739 45 3491, pecnikj@amaroautodily.cz
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