BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

INFORMACE Z ÚŘADU OBČANŮM

Slovo starosty
Vážení občané a čtenáři, pomalu nám končí léto a dětem letní
prázdniny, ale naopak některé investiční akce města se budou
naplno rozjíždět.
Dukelská ulice se sice momentálně podobá spíše bojišti, ale
během září bude položen nový asfaltový koberec a zase bude
vše, jak má. Je jedině dobře, že se před opravou povrchu rozhodly SmVaK investovat do oprav vodovodů a kanalizací
v dotčeném místě. Některé uliční vpusti jsou města a budeme
je hradit ze svého ve výši cca 150 tisíc korun. Celkové náklady
budou činit 1,8 mil. korun, polovinu dostaneme formou dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj.
Zateplování budovy Městského úřadu již bylo zahájeno ﬁrmou ILLÍK-RAIL s. r. o. Ptáci na půdě v klidu vyvedli své
mladé, vyletěli z hnízda, takže již nic nebrání zahájení stavebních prací. Nejprve budou vyměněna veškerá okna, poté bude
ﬁrma zateplovat fasádu polystyrenem. Vše bychom chtěli stihnout dokončit do konce října.
Autobusová čekárna je již připravena ke kolaudaci. Nyní je
potřeba nastavit otevírací dobu, provozní řád apod. Bude záležet jen na lidech, jak dlouho čekárna vydrží. Určitě však nechceme, aby sloužila pro místní postávající a zevlující pijáky,
nemakačenka a nepřizpůsobivé ke zpříjemnění jejich celodenního pobytu na náměstí a v jeho okolí. Kvůli těmto obavám
budou uvnitř budovy umístěny bezpečnostní kamery. Budovu
dostane do nájmu městská ﬁrma TeSport. Je to hlavně kvůli odpočtu DPH, protože město by si nemohlo nárokovat nic,
takto se alespoň polovina DPH vrátí zpět. Celkové náklady na
opravu čekárny činily 2,3 mil. korun. Vše je hrazeno z rozpočtu města bez dotace. Veřejné WC pro ženy, pány a invalidy
bude za poplatek cca 5 Kč. Střecha se na budovu přidala z toho
důvodu, že jsme zde počítali do budoucna s vybudováním malého bytu např. pro správce a také podle projektanta to lépe
zapadne do okolní původní zástavby.
Během srpna budou ukončeny stavební práce na Parku setkávání v Podlesí, který se bude nacházet v těsné blízkosti
místního hřiště. Celý projekt zahrnuje terénní úpravy, výsadbu
zeleně a trávy, prvky z vrbového proutí. Pro děti bude instalována houpačka, houpací koník, herní sestava s věží. Součástí je
i mobiliář: lavičky, stůl, stojan na kola. Je to sice menší akce,
ale určitě to oživí, zatraktivní vesnici a přispěje k lepšímu trávení volného času. A aby nebyli Oldřůváci nešťastní, že oni jsou
poslední místní část, kde nemají hřiště, tak mám pro ně dobrou
zprávu. Na ministerstvu zemědělství nám schválili dotaci na
Park setkáváníí ve Starých Oldřůvkách. Je to sice již 5 let, kdy
byl zpracován první návrh podoby parku, ale nakonec to vyšlo
a to je nejdůležitější. Město má již nakoupené menší herní prvky, které nemohly být součástí projektu. Na realizaci projektu
máme 1 rok, opravdu nyní nejsem schopen říct, zdali to stavebně stihneme ještě letos. Musíme připravit veřejnou zakázku, nechat schválit atd. To jsou postupy, které musí město absolvovat,
protože to jsou dotační peníze a to zabere nějaký čas.
Konec června byl hektický, stihli jsme na poslední chvíli podat
tři žádosti o dotaci.
První projektový záměr jsme podali do fondu česko-polské
přeshraniční spolupráce. Společně s polským městem Wodzislaw Slaski máme záměr vybudovat rozhlednu na Kopřivné u nás a opravit historickou věž u nich. Vše navazuje na pro-
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jekt Euroregionu Silesia, kdy bude vznikat stezka rozhleden
a vyhlídkových míst. V tuto chvíli máme jen podaný záměr
projektu, pokud bude hodnotiteli doporučen do dalšího kola,
budeme teprve připravovat velkou projektovou žádost.
Druhý projektový záměr byl podán na Státní fond životního
prostředí v rámci Inovativních a demonstrativních projektů.
Žadatelem je městská společnost TeSport, partneři Město Budišov n. B., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze a YOUNG4ENERGY.
Demonstrační projekt s prvky inovace s názvem „Vytvoření malé
lokální distribuční sítě pro distribuci tepla a elektřiny s prvky
SMART GRID – inteligentním řídicím systémem a řízením spotřeby pro tři objekty v majetku Města Budišov nad Budišovkou.
Název tohoto projektu je asi pro většinu z nás nic neříkající, tak
jako to pro mne bylo sci-ﬁ, když jsme se o tom bavili poprvé, ale
nyní bych byl rád, pokud by to vyšlo. Byl by to vzorový příklad
energetické soběstačnosti. Projekt počítá s instalací malé kogenerační jednotky v kotelně ZŠ, instalací kondenzačních plynových kotlů, bateriového systému, malé fotovoltaické elektrárny
na střeše školní jídelny. Vše bude inteligentně řízeno, hlídána
spotřeba atd. Vyrobená el. energie by sloužila ZŠ, kulturnímu
domu a budově městského úřadu. Teplo vznikající při kogeneraci by odebírala škola. Jako bonus jsme do projektu ještě přidali nabíječku elektromobilů a 7místnou dodávku na elektrický
pohon. Tu by mohly využívat organizace města i samotný úřad.
Vývoj baterií jde nezadržitelně dál a nové generace elektromobilů by měly mít větší dojezd na jedno nabití. V září se dozvíme,
jestli náš záměr uspěl. Rozpočet je cca 4,5 mil. korun, a pokud
to vyjde, tak to bude vzorový a modelový příklad pro ostatní.
Dobrou zprávou je, že nám hodnotitelská komise MAS Opavsko schválila žádost o dotaci na I. etapu úprav náměstí. Nyní
by vše měli do konce ledna 2018 potvrdit na MMR. Žádáme
tam o 2 mil. korun na opravu chodníků, zbytek si budeme muset hradit ze svého rozpočtu. Na přelomu roku již předem provedeme veřejnou zakázku a snad to nezakřiknu - na jaře by se
mohlo začít. Po úpravě projektové dokumentace jsou celkové
náklady stavby 17 mil. korun. Z rozpočtu Správy silnic MSK
by mělo jít 6 mil. korun. Náš podíl určí veřejná zakázka - kolik
stlačí dolů z rozpočtové ceny - mohl by se pohybovat okolo
5 mil. Na ﬁnancování by byl použit přebytek hospodaření z roku
2017 a navýšení rozpočtového určení daní. Kdo bude mít zájem, může se podívat na webové stránky města www.budisov.
eu
u , záložka město, kapitola projekty, kde na prezentaci uvidíte
podobu I. etapy a také návrh II. etapy, která se projektuje. Na
web města budou vloženy situační výkresy či vizualizace ke
všem novým projektům, ať občané vidí, co připravujeme.
Nezahálíme také s projektovou přípravou. Firma Atregia již
odevzdala projektovou dokumentaci na revitalizaci zeleně ve
městě, která zahrnuje výsadbu stromů a keřů na Dukelské ulici,
před hřbitovem, v parku u Domova Letokruhy a v okolí sportovní haly. Kromě různých druhů keřů a stromů je konkrétně
u haly navrženo 10 ks habrů obecných, kde jsem to chtěl kvůli
částečnému odhlučnění haly od rodinných domů. Celkové náklady činí 1,5 mil., dotaci budeme podávat v září.
Na konci června schválilo zastupitelstvo města založení nové
příspěvkové organizace Národní dům. Tato organizace již
bude žádat o stavební povolení na rekonstrukci Národního na
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pečovatelské a vstupní byty. V přízemí jsou navrženy 4 byty,
v 1. a 2. patře po pěti bytech. Přízemí a 1. patro bude bezbariérové. Vzhledem k vyhlášce o bezbariérovosti jsme zde museli
navrhnout výtah. Půdorysy jednotlivých nadzemních podlaží
najdete opět na webu města. Projektovou dokumentaci připravuje ﬁrma Taylor Team z Opavy, se kterou máme dobré zkušenosti z minula. Vše časově směřujeme tak, abychom na konci
roku podali žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci.
Žadatelem bude výše zmíněná nově založená příspěvková organizace, protože město má již vyčerpanou veřejnou podporu.
Ředitelem je prozatím jmenován pan místostarosta P. Jílek.
V měsíci červnu jsme rozeslali do všech místních částí informační leták ohledně možnosti podání dotace na domácí
čistírny odpadních vod. Podle zpětných informací bychom
mohli splnit požadovaných 30% ekvivalentních obyvatel
v Guntramovicích a Starých Oldřůvkách. Jak jsme avizovali,
pro zájemce bude uspořádána informativní schůzka. O termínech konání budeme včas informovat (předpokládáme začátek

září). Podle některých dotazů asi nebylo vše správně pochopeno. Žadatelem o dotaci by bylo město a město by také hradilo
15% podíl spoluﬁnancování. Pro zájemce by to tedy nemělo
představovat ﬁnanční zátěž. Možná nějaké připojení k elektřině, ale to by řekla až vypracovaná studie a projekt.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem pořadatelům 38. Budišovských letnic, dobrovolníkům, prodejcům, prostě všem. Byl
to již sedmý ročník znovuobnovených Letnic. I přes chladnější počasí přilákal mnoho návštěvníků, což je dobře. Věřím,
že to ve stejném složení v čele s Pepou Poljakem dotáhneme i do jubilejního 40. ročníku. Naši hasiči se neméně činili
a 1. 7. uspořádali velice pěknou akci na hřišti s názvem Bezpečné léto. Je to organizační složka města, na kterou se město může vždy spolehnout. Ale nejen to, jsou schopni připravit
a skvěle zvládnout takovou akci.
Přeji všem hezký zbytek léta, pokud možno s úsměvem, bez
špatných zpráv, kterých v posledních měsících bohužel přibylo.
Ing. Patrik Schramm, starosta města

Poděkování řediteli Základní školy
Budišov nad Budišovkou
Letošní poslední červnový den patřil jako
vždy školákům a ukončení školního roku.
Naposledy k nám promlouval z pozice ředitele školy Mgr. Jan Vondrouš, neboť jeho
dlouholeté působení na naší škole v pozici
ředitele končí. Pan ředitel (teď již bývalý)
si již užívá zaslouženého důchodu, byť
bude po prázdninách ještě učit na zkrácený
úvazek.
Honza Vondrouš začal učit 1. září 1978 na
budišovské základce a v roce 1990 se zde
stal ředitelem. Většina z nás prošla jeho rukama a patřil jsem k nim i já a jsem za to
rád. Když jsem mu 30. června před radnicí
děkoval za vše, co pro město udělal, zdaleka jsem neřekl vše, co bych chtěl, neboť i já
jsem byl na měkko. Vzpomínám, že na den
přesně před 30 lety jsme se s Honzou loučili
před radnicí jako s naším třídním učitelem

v 7. třídě. Člověk si vždy spíše vybavuje
ty příjemné vzpomínky. Já špatné nemám,
i když je pravdou, že nám v hodinách tělocviku dal někdy zabrat. Občas si nás spletl s terénní motorkou, když jsme v tělesné
výchově běhali po motokrosové trati… Ale
to ho omlouvá, protože ještě nebyla nová
sportovní hala. Vybavuji si ho také jako
sportovce, skvělého fotbalistu, kapitána našeho fotbalového áčka. A bylo by toho víc.
Milý Honzo, dovol, abych ti jménem
městského úřadu, občanů města a jménem
svým poděkoval za vše, co jsi pro nás udělal, a nebylo toho málo. Do dalších let samozřejmě přeji zdraví a dlouhá léta, neboť
to je asi to nejdůležitější. Důchodem vše
nekončí, je čas začít si užívat a naplno vychutnávat život!
Ing. Patrik Schramm, starosta města

Střípky z radnice
 Frézováním části asfaltového povrchu začala v druhé polovině července oprava ulice Dukelská, která bude trvat
až do poloviny září. Během této doby bude probíhat rekonstrukce kanalizačních šachet, silničních vpustí a vodovodních přípojek, kterou bude realizovat společnost
SmVaK ve spolupráci s městem. Opět prosím všechny
občany, kteří v této oblasti bydlí, aby byli trpěliví a brali
s pochopením, že po dobu rekonstrukce zde budou dopravní omezení. Pokládka nového asfaltového povrchu
by měla proběhnout v prvním týdnu v září. Vzhledem
k množícím se dotazům, proč se neopravuje i úsek u garáží pod hřištěm, tak i v tomto úseku bude položen nový
asfaltový povrch, nicméně vzhledem k tomu, že zde nevede kanalizace a tedy ani není nutná její oprava, bude
frézování probíhat až těsně před samotnou pokládkou.
 Dalšími úseky, které dostanou nový povrch, bude další
část ulice 9. května u benzínové pumpy, křižovatka

u hasičské zbrojnice a také část prostranství před bytovým domem na ul. Berounská. Společně s již hotovými
povrchy z června (plocha před radnicí a základní školou,
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ul. Mlýnská, ul. 9. května u areálu Technických služeb,
ulička za farou) by tímto měly být letošní opravy ulic ve
městě vyčerpány, avšak rádi bychom v opravách pokračovali i příští rok. S největší pravděpodobností nás totiž
bude čekat první etapa rekonstrukce náměstí, resp. navazující ulice Berounské a také budeme na konci tohoto
roku znovu žádat o dotaci na rekonstrukci sídliště.
 Ke konci července také proběhly opravy menších výtluků a děr za pomocí tryskové technologie Jetpatcher
a také výměna některých kanalizačních poklopů
a mříží ve středu města, které byly ve špatném stavu.
 Také jsme byli nuceni pustit se i do opravy části komunikace v Horních Guntramovicích směrem k meteorologické stanici, neboť tato cesta již nebyla průjezdná pro
běžné osobní automobily a občané, kteří zde bydlí, se ke
svým domům dostávali jen s obtížemi. Bohužel, nejen
tuto cestu nám soustavně ničí těžká technika svážející
dřevo a štěpku, ale jako město s tím nemůžeme nic dělat,
zakázat či omezit průjezd pro tyto stroje nelze.
 Další stavební akcí, která se rozjela v polovině července, je vybudování nové kanalizační přípojky budovy

Střediska volného času na ulici ČSA, zde budou práce
probíhat do poloviny srpna.
 V srpnu také započnou stavební práce na zateplení budovy zdravotního střediska a městského úřadu na
ul. Partyzánská, obě budovy dostanou nová okna, dveře a novou zateplenou fasádu. Během činnosti stavební
ﬁrmy může i zde dojít k omezení provozu jednotlivých
ordinací a kanceláří městského úřadu.
 V současné době se připravuje projektová dokumentace na rekonstrukci přírodního koupaliště v parku, abychom mohli ke konci roku podat žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství, kde můžeme získat
až 80 % uznatelných nákladů do výše 2 mil. Kč. Za
tyto peníze bychom rádi provedli opravu hráze, bezpečnostního přelivu včetně koryta, vpusti a výpusti.
Mimo dotační peníze plánujeme i úpravu břehu odstraněním starých panelů a nahrazením kačírkem s pozvolným sestupem. Jakmile bude projekt připraven,
určitě zveřejníme ve zpravodaji podrobnější detaily. Souběžně s tímto projektem se připravuje také dokumentace
pro rekonstrukci rybníka u hasičské zbrojnice v Guntramovicích, kde by mělo v rámci dotací dojít k odbahnění, úpravě břehů, opravě stavidla a i zde bychom
chtěli v rámci možností zpřístupnit část břehu jako pláž
pro koupání.
 Během posledních dvou týdnů v srpnu bude společnost
Eltom s. r. o. provádět doplnění svítidel veřejného
osvětlení podle žádosti občanů. V tomto termínu také
bude prováděna výměna kompletního vedení ve Starých Oldřůvkách, čímž bychom se snad měli jednou
provždy zbavit častých problémů s neustálými výpadky
veřejného osvětlení v této místní části, které byly způsobovány větrnými poryvy.
Ing. Pavel Jílek,
místostarosta města

Projekt regenerace sídliště v Budišově nad Budišovkou
Město v minulém roce nechalo vypracovat projekt regenerace sídliště. Vypracování projektové dokumentace předcházela anketa pro zástupce jednotlivých bytových domů,
kterou zaštiťovala zastupitelka města paní Mgr. Natálie
Jaššová. Na základě sesbíraných podnětů byl vypracován
návrh regenerace sídlišť, který byl představen zástupcům
jednotlivých SVJ a občanům na schůzce v červnu v loňském
roce. Po této schůzce, kde projekční kancelář zapracovala do
PD připomínky a podněty občanů, byla ﬁnalizována Studie
regenerace. Na jejím základě byl celý projekt rozdělen na
jednotlivé stavební oddíly (SO) a byl navržen postup prací.
Na webové stránky města v záložce projekty jsou k dispozici
k nahlédnutí situační výkresy s navržením všech změn.
Vzhledem ke stále nevyřešeným majetkovým poměrům ve
vnitro bloku sídliště, kde jsou ještě některé parcely v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
je pro I. etapu regenerace naplánována oprava komunikací
SO 103 a odstavná a manipulační plocha SO 102. Do konce roku chceme na tuto část požádat na ministerstvu pro
místní rozvoj o dotaci. Pro II. etapu se počítá s rekonstrukcí
chodníků SO 101 – zpevněné plochy, jejichž součástí bude
i mobiliář. Součástí této etapy také bude příprava pro veřejné osvětlení a kamerový systém SO 401, 402. Poslední
III. etapa bude zahrnovat veřejné osvětlení, kamerový sys-
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tém a nové parkoviště SO 104, kde je však nutné investovat
do přeložky zemního elektrického vedení. Popisuji to podrobně, aby se hlavně obyvatelé sídliště mohli seznámit
s návrhem úprav a také se k nim vyjádřili. Vzhledem
k tomu, že dořešujeme vlastnictví parcel týkající se části
chodníků, museli jsme pozastavit projekční práce do doby
převodu pozemků do majetku města a je možné tedy ještě
zapracovat možné návrhy od občanů.
Již od počátku, kdy se vyhodnocovala anketa, jsme studii
a projekt přizpůsobovali požadavkům občanů, neboť jejich
hlas je ten nejdůležitější. Řešíme ty nejčastější požadavky
či problémové okruhy: málo parkovacích míst, špatné chodníky, zlepšení bezpečnosti, zastaralý mobiliář, komunikace,
samotný vzhled a tvář sídliště apod. Podotýkám, že projekt
na revitalizaci zeleně se připravuje odděleně. Zde chceme
podat žádost na Státní fond životního prostředí. Musíme
vyčkat, neboť zeleň by se měla řešit souběžně nebo až po
opravě chodníků.
Vyzývám tedy zástupce jednotlivých SVJ a občany, aby
se s návrhem seznámili a případně se k němu vyjádřili.
Připomínky či podněty můžete zasílat na e-mail starosty:
p.schramm.mu@budisovnb.cz nebo sdělit při osobní návštěvě.
Ing. Patrik Schramm, starosta města
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Rada města
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16
(občané České republiky s trvalým bydlištěm na území obce
a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17
(cizí stání občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici
na sekretariátu vedení města, Halaškovo náměstí 2, Budišov
n/Budišovkou.
dne 29. června 2017
(přítomni 4 členové rady města, omluvena Mgr. Ivana Tomandlová, další přítomní: MěÚ - Ing. H. Dlouhá, jednání řídil
Ing. Patrik Schramm, starosta města)
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 30 ve výdajové části rozpočtu ve výši 108 500 Kč za předpokladu
schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace na spoluﬁnancování dotace poskytnuté z rozpočtu
MSK Ostrava zastupitelstvem města dne 29. 6. 2017
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
-108 500 Kč
6409 – 5222 – Neinvestiční transfery spolkům +108 500 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 31 v příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši 50 000 Kč
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů
+50 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
5512 – 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j.n. +50 000 Kč
 schvaluje přiložený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Stavební úpravy autobusové čekárny“ ze dne 5. 4. 2017
a pověřuje starostu města podpisem Dodatku
 schvaluje výsledek výběrového řízení na stavební práce
v rámci projektu „Oprava místní komunikace Dukelská,

Budišov n. B.“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy
s vítěznou ﬁrmou KARETA Bruntál, Krnovská 51, 792 01
Bruntál, IČ: 62360213,
 schvaluje výsledek výběrového řízení na stavební práce
v rámci projektu „Park generačního setkávání v Podlesí“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy s vítěznou ﬁrmou Ing. Olga Šamárková, Moravice 27, 747 84,
IČ: 76672204,
dne 30. června 2017
(přítomni 4 členové rady města, omluvena Mgr. Ivana Tomandlová, další přítomní: MěÚ - Ing. H. Dlouhá, jednání řídil
Ing. Patrik Schramm, starosta města)
 jmenuje do funkce ředitele nově zřízené příspěvkové organizace „Národní dům Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace“ Ing. Pavla Jílka, a to k 1. 7. 2017,
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 32 v příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši 240 000 Kč
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4222 – Investiční přijaté transfery od krajů
+240 000 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
2212 – 6121 – Budovy, haly a stavby
+240 000 Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2017 č. 33 v příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši 1 833,65 Kč
o v příjmové části rozpočtu
0000 – 4152 – Neinvestiční přijaté transfery od mezin. institucí
+91,68 Kč
0000 – 4232 – Investiční přijaté transfery od mezin. institucí
+1 741,97 Kč
o ve výdajové části rozpočtu
6409 – 5901 – Nespeciﬁkovaná rezerva
+1 833,65 Kč
 schvaluje Dodatek č. 1 je Smlouvě o dílo č. K17047B mezi
městem Budišov nad Budišovkou a Karetou, s.r.o a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Zastupitelstvo města
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16 (občané
České republiky s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické
osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17 (cizí stání
občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají právo na
neupravený text usnesení, který je k dispozici na sekretariátu
vedení města, Halaškovo náměstí 2, Budišov nad Budišovkou.
dne 29. června 2017
(Přítomno 9 členů zastupitelstva města, omluveni: Mgr. P. Franěk, Ing. R. Kyncl, R. Němec, D. Sekerková, Mgr. I. Tomandlová, Ing. F. Vrchovecký, další přítomní: MěÚ - Ing. H. Dlouhá,
G. Roháčová, DiS., jednání řídil Ing. Patrik Schramm, starosta
města)
 schválení programu, hlasování o každém bodu programu
zvlášť, veřejně, zdvižením ruky
(9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; usnesení bylo přijato)
 schvaluje účetní závěrku města Budišov nad Budišovkou
k 31. 12. 2016 dle přiložených dokumentů:









a) účetní závěrka k 31. 12.2016 – Rozvaha, Výkaz zisku
a ztráty, Příloha,
b) Zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků
k 31. 12. 2016,
c) Zpráva o výsledku ﬁnanční kontroly za rok 2016;
schvaluje Závěrečný účet města za rok 2016 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016,
a to s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb
a nedostatků;
schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu
výdajů na činnost v roce 2017 spolku TJ Spartak Budišov
nad Budišovkou, z. s. ve výši 120 000 Kč, schvaluje přiloženou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy;
schvaluje účelovou neinvestiční dotaci na ﬁnancování spoluúčasti na dotaci poskytnuté TJ Spartak, z. s. Krajským
úřadem MSK Ostrava v roce 2017 ve výši 108 500 Kč,
schvaluje přiloženou veřejnoprávní smlouvu a pověřuje
starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy;
schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace „Národní dům Budišov nad Budišovkou, p. o“ dle přiloženého
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materiálu a pověřuje starostu a místostarostu podpisem zřizovací listiny;
schvaluje přijetí neinvestiční účelové dotace v celkové výši
150 000 Kč na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České
republiky ze dne 6. 3. 2017. na zabezpečení akceschopnosti
jednotky sboru dobrovolných hasičů;
schvaluje zprávu o činnosti ﬁnančního výboru za rok 2016;
schvaluje plán činnosti ﬁnančního výboru na rok 2017;
schvaluje zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok
2016;
schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2017;
schvaluje výši dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Budišov nad Budišovkou
pro rok 2017 dle přiloženého materiálu;
bere na vědomíí dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Vítkovska složený z analytické, strategické a implementační části a z akčního ročního plánu aktivit.
Dokument je zpracován pro území správního obvodu ORP
Vítkov. Představitelé obce jsou tímto zároveň seznámeni
s investičními i neinvestičními záměry vlastní školy/škol,
které jsou součástí Seznamu investičních záměrů (příloha
Strategického rámce MAP Vítkovsko) a Akčního ročního
plánu aktivit;
schvaluje závazek Města zajistit ze svých rozpočtových
zdrojů náklady na předﬁnancování a proﬁnancování investiční akce: „Stavební úpravy chodníků a zvýšení bezpečnosti v Budišově nad Budišovkou“ s předpokládanými celkovými náklady projektu cca 17 mil. Kč včetně DPH s tím, že
projekt bude podán jako žádost o dotaci do 8. výzvy MAS
OPAVSKO, která je součástí 53. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu pro CLLD, a současně se
Město zavazuje uhradit veškeré nezpůsobilé výdaje pro-









jektu včetně ﬁnanční spoluúčasti na způsobilých výdajích,
a závazek zajistit udržitelnost projektu minimálně po dobu
jeho stanovené udržitelnosti (5 let). Projekt bude částečně
hrazen ﬁnančním podílem SSMSK (přesněji stavební objekty SO 101 Komunikace a SO 03.1 Odvodnění komunikace ve výši cca 6 mil Kč včetně DPH);
schvaluje Místní plán inkluze 2017 – 2019 Vítkov, Budišov
nad Budišovkou, Čermná ve Slezsku;
schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi Střediskem volného času Budišov nad Budišovkou, příspěvkovou organizací
a Městem Budišov nad Budišovkou, jejímž předmětem je
poskytnutí návratné ﬁnanční výpomoci ve výši 300 000 Kč
dle přiložené smlouvy a pověřuje starostu města podpisem
veřejnoprávní smlouvy;
schvaluje úpravu závazných ukazatelů u příspěvkové organizace Středisko volného času na rok 2017 - příspěvek na
provoz, opravy a údržbu v celkové výši 3 169 250 Kč;
schvaluje odpis nedobytných pohledávek dle přiloženého
materiálu;
bere na vědomí závěrečný účet hospodaření Venkovského
mikroregionu Moravice za rok 2016 a schvaluje celoroční
hospodaření svazku bez výhrad;
schvaluje výsledek výběrového řízení, výběr nejvhodnější
nabídky veřejné zakázky „Svozový vůz s nástavbou“ v pořadí:
HANES s.r.o., Praha
Volvo Group Czech Republic, s.r.o., Čestice
dle přiložené zprávy o hodnocení nabídek a ukládá řediteli Technických služeb města Budišova nad Budišovkou,
příspěvková organizace uzavřít kupní smlouvu na „Svozový vůz s nástavbou“ s ﬁrmou HANES s.r.o., Praha, IČ
26131919 za celkovou kupní cenu 3 581 000 Kč bez DPH
(4 333 010 Kč vč. DPH).

Rekonstrukce místní komunikace ve středu města
II. etapa
Na konci června 2017 byla ukončena
realizace projektu „Rekonstrukce místní komunikace ve středu města II. etapa“. Tento projekt byl spoluﬁnancován
z rozpočtu Moravskoslezského kraje
částkou 300 000 Kč. Celkové náklady na rekonstrukci činily
762 910 Kč.
Stavebníkem byla ﬁrma KARETA s.r.o. Rekonstruovány byly
místní komunikace o výměře 1 946 m². Nový asfaltový kobe-

rec byl položen kolem objektu radnice,
základní školy, fary a kostela a spojující
komunikaci směrem k náměstí Republiky. Realizace tohoto projektu navazovala na loňskou rekonstrukci ulic Partyzánské a Mlýnské strouhy, vedoucí k Muzeu břidlice a kamennému mostu. Střed města s nejvýznamnějšími kulturními
památkami města je tak zase o něco hezčí nejen pro turisty
a návštěvníky, ale i pro všechny občany.

Zemní práce v blízkosti vodovodních
řadů se mohou prodražit
Při stavbě je potřeba respektovat základní podmínky a zjistit si, kudy prochází vodohospodářská infrastruktura.
Ostrava 12. 7. 2017 – SmVaK Ostrava
každý rok řeší havarijní stavy způsobené překopnutím vodovodních řadů
nebo přípojek uložených v zemi. Ve
většině případů je zdrojem problémů fakt, že lidé situaci
podcení a nenechají si přesně vytyčit průběh podzemního
vedení na daném pozemku.
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„Jedná se o zhruba pět procent z celkového počtu poruch za rok. V roce 2016 se
jednalo o 110 případů. Nejde tedy o zanedbatelný počet. Přitom na podmínku
a zároveň povinnost nechat si vytyčit,
kudy infrastruktura pozemkem prochází,
jsou žadatelé upozorněni v oficiálním stanovisku vydaném naším oddělením vyjadřování,“
“ říká vedoucí
oddělení vodovodů SmVaK Ostrava Roman Bouda.
Ve vyjádřeních k záměrům, které přímo kolidují, případně
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se mohou přiblížit vodohospodářskému zařízení, jsou přitom
uvedeny podmínky, které je nutné dodržet při realizaci stavby.
Základním předpokladem je povinnost stavebníka zajistit si na
středisku vodovodních sítí společnosti SmVaK Ostrava vytyčení vodohospodářského zařízení v terénu a respektovat ho.
Pokud stavebník při realizaci ignoruje trasu, kudy zařízení
vede, případně o vytyčení vůbec nepožádá, vystavuje se riziku dodatečných nákladů na změnu jeho stavby, případně
přeložku zařízení. Nejzávažnějším důsledkem nezajištění si
vytyčení zařízení, případně nerespektování jeho průběhu, je
přímé poškození vodohospodářského majetku. Při tom dochází k mimořádnému riziku kontaminace pitné vody v síti
nasátím okolní vody z místa poškození. „V těchto případech
musí naši pracovníci nad rámec provedení standardních
manipulací na síti a odstranění poškození potrubí vyloučit
riziko kontaminace vody v síti. To zpravidla spočívá v oddělení postižené části vodovodní sítě, její důkladné dezinfekci,
proplachu a odběru vzorků s odvozem do akreditované laboratoře. Ta vyloučí, případně potvrdí na základě výsledků rozboru, zda došlo ke kontaminaci vody. V případě negativního
výsledku přistupujeme k neprodlenému obnovení standardní
dodávky vody. V případě pozitivního výsledku je nutné nepro-

dleně přijmout další provozní opatření,“ vysvětluje Bouda.
Viníkovi poškození vodovodu nebo vodovodní přípojky se po
obnovení standardní dodávky vody účtují dle platného ceníku náklady na veškeré činnosti související s opravou poruchy,
veškeré náklady související s odstavením a zprovozněním vodovodní sítě včetně náhradního zásobování a nákladů na rozbory kvality vody (orientační rozbory přímo na síti a rozbory
v akreditované laboratoři), stejně jako uniklá voda a voda potřebná pro proplach sítě.
V konečném důsledku se náklady za nerespektování podmínky
na vytyčení našeho potrubí mohou vyšplhat až na několik desítek tisíc korun. Zároveň se viník vystavuje postihu ze strany
příslušného vodoprávního úřadu, protože poškození vodovodu
nebo kanalizace nebo jejich součástí či příslušenství je podle
zákona o vodovodech a kanalizacích klasiﬁkováno jako přestupek s rizikem uložení pokuty až do výše 50 tisíc korun.
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.
tel. 725 500 509
e-mail marek.sibrt@smvak.cz , www.smvak.cz

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

ZPRÁVY MĚSTSKÉ POLICIE
 6. 2017, 18:00 hod.
- zzjištěno nepovolené
rozebírání motorového vozidla u bytového domu na ulici Berounské v Budišově.
Jednání s přítomnými
osobami. Jelikož tato
činnost probíhala na
pozemku Města Budišov nad Budišovkou a zmíněné osoby
k tomuto neměly příslušný souhlas vlastníka, byly tyto vyzvány, aby v rozebírání
nepokračovaly. Věc byla postoupena k projednání příslušnému odboru městského úřadu.
20:30 hod. - řešení oznámení - spory mezi spolužáky ZŠ.
Oznamovatel byl poučen o případném řešení situace prostřednictvím vedení ZŠ, případně ve spolupráci s orgánem
péče o děti OSPOD MěÚ Vítkov.
23:00 hod. - řešení sporu mezi osobami v domě podporovaného bydlení.
 2. 6. 2017, 13:30 hod. - zjištěn silně podnapilý muž v zastávce na autobusovém nádraží v Budišově. Jelikož se v té








době na místě pohybovalo větší množství osob včetně nezletilých, byl muž vyzván, aby zastávku opustil. Navíc zde
pouze ležel na lavičce a nikam necestoval.
21:30 hod. - oznámeno zranění osoby v důsledku střetu
s vozidlem – vyrozumění PČR, pátraní po řidiči podezřelého vozidla – kamerový systém.
4. 6. 2017, 14:30 hod. - přijetí oznámení - spadlý strom přes
komunikaci směr Guntramovice. Zajištění místa události.
6. 6. 2017, 16:15 hod. - řešení oznámení - spor mezi manželi. Jelikož se v tomto případě jedná o soustavné jednání,
hlídka oba partnery poučila o možném řešení sporu právní
cestou a z místa odjela.
20:30 hod. - zjištěna bezvládně ležící osoba v prostoru Halaškova náměstí v Budišově. Muž byl silně podnapilý a nebyl
schopen opustit místo, kde ležel. Z tohoto důvodu se hlídka
MP rozhodla umístit jej na PZS v Opavě k vystřízlivění.
10. 6. 2017, 16:20 hod. - řešení oznámení – spor mezi sousedy v souvislosti s vytýčením hranice pozemku – úmyslné
poškození zaměřených bodů. Majitel pozemku uvedl, že si
nechá vytýčit hranice parcely znovu.
19:45 hod. - nalezena zraněná osoba na sídlišti v Budišově. Muž ležel se zraněním hlavy na chodníku. Cizí zavinění
bylo na místě vyloučeno. Na místo byla přivolána RZS, která si zraněného převzala.
14. 6. 2017, 17:30 hod. - Podlesí - opakované řešení sporu
ohledně hranic pozemkové parcely.
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 15. 6. 2017, 13:00 hod. - zajištění asistence pracovníkovi
stavebního úřadu při výkonu jeho pravomoci.
 18. 6. 2017, 17:00 hod. - oznámeno odcizení části dílenského vybavení – žádost o případné pátrání po odcizených
věcech.
21:00 – 22:00 hod. - řešeno opakované fyzické napadení
mezi osobami.
 19. 6. 2017, 23:30 hod. - přijetí oznámení o rušení nočního
klidu v jednom z bytových domů ve Starých Oldřůvkách –
zákrok na místě. Osoby od jednání dobrovolně ustoupily.
 21. 6. 2017, 17:00 hod. - zjištěno řízení motorového vozidla

bez řidičského oprávnění. Zajištění místa události, předání
věci hlídce PČR k dalšímu opatření.
 23. 6. 2017, 11:00 hod. - řešení oznámení o pokusu vloupání do objektu v majetku města. Kontrola místa v součinnosti
s pracovníkem TS Budišov nad Budišovkou.
23:00 hod. - řešení oznámení – rušení nočního klidu v domě
na sídlišti v Budišově.
 24. 6. 2017, 21:00 – 22:00 hod. - narušování veřejného pořádku – ulice ČSA, Havlíčkova – rodinná oslava. Majitel
domu s ohledem na noční klid akci po 22 hod. ukončil.
Baroň Milan, vedoucí strážník MP

ŠKOLSTVÍ

Exkurze žáků ZŠ v Linasetu a Granitolu
V pátek 9. června se vydali žáci 8. a 9. třídy, v doprovodu
svých učitelů, do dvou blízkých podniků na exkurzi. Nejprve
navštívili Granitol v Moravském Berouně. Během odborného
výkladu si prošli všechny haly včetně skladu a seznámili se tak
s výrobou vyfoukávaných fólií a vázacích pásek na různých
automatizovaných strojích.
Druhým místem komentované prohlídky byl podnik Linaset,

který je také zaměřen na zpracování plastů, zejména termoplastů a termosetů. Výklad byl velmi poučný a zajímavý. Někteří žáci si mohli také udělat představu o práci zde zaměstnaných rodičů.
Na uvedených exkurzích se tak žáci dověděli, jak se jejich poznatky z chemie a fyziky uplatňují v praxi a co obnáší práce
v navštívených podnicích.

HEC olympiáda 2017
Je u nás již nedílnou tradicí, že se každý rok na Den dětí pořádá
tzv. HEC olympiáda. Jedná se o zábavné sportovní dopoledne
pro žáky 2. stupně, které se koná v prostorách parku či kempu a ve kterém si děti nejen zasoutěží v netradičních a občas
i vtipných disciplínách, ale především prožijí příjemný a netradiční
školní den v soutěžním duchu.
Letos sice s mírným
časovým posunem,
tedy až 22. června,
se naši žáci opět rozdělili do soutěžních
týmů, vymysleli si
masky či přestrojení, ve kterých budou
soutěžit, a s chutí
a odhodláním vykonávali různé soutěžní úkoly. Narazili
tak např. na Kimovu
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hru, plavbu ve člunu, lyžování na trávě, discgolf, pétanque, chůzi
na laně atd.
Jakmile si děti prošly všechna stanoviště, sečetly se všechny
body a vyhlásila se ta nejlepší družstva. Odměnou bylo samozřejmě něco dobrého na zub a u některých obrovská radost
z nečekaného umístění. Na závěr jsme neopomněli odměnit
i nejlepší masky.
Tradici HEC olympiády si samozřejmě uchováme a těšíme se
na příští ročník.
Jana Schilderová

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

Kurz plavání v Opavě
Jak už je u nás každoročně zvykem, tak i letos od dubna do
května jezdily děti ze 2., 3. a 4. třídy do krytého bazénu v Opavě, kde absolvovaly plaveckou výuku, která je součástí tělesné výchovy. Během 7 lekcí se většina z nich naučila splývat
a plavat pod vodou i nad vodou. Ti nejšikovnější se také naučili skákat do vody a vylovit předmět ze samotného dna bazénu. Celý kurz probíhal hravou formou a všechny děti tak byly
schopny odbourat jakýkoliv strach z vody. Během kurzu byly
využívány spousty hezkých pomůcek, děti se naučily samostatnosti i spolupráci s ostatními.
M. Ščurková

Co přinese školní rok 2017/2018?
Prázdniny jsou ještě stále (určitě teda pro žáky) v plném proudu,
ale chtě nechtě už vykukuje první školní den, který tentokráte
připadne na 4. září, za kopci. Protože školství je oblast velmi
proměnlivá, i nadcházející školní rok s sebou přinese jisté změny. S některými z nich bych ráda čtenáře seznámila již nyní.
Jak psal pan starosta v předminulém čísle, od září dochází
ke změnám ve vedení školy. Po dlouholeté (a věřte, že často
úmorné) práci odchází do penze pan ŘEDITEL, Mgr. Jan Vondrouš, kterému bych na tomto místě velmi ráda poděkovala
za vstřícnost, rady a spolupráci jak při přípravě na konkurzní
řízení, tak i při přechodu kompetencí a vedení do mých rukou.
Žáci však truchlit nemusí, protože některé ještě stále pěkně potrápí v hodinách tělocviku.
I na druhé pozici ve vedení školy dojde ke změně – paní Mgr.
Hanku Hladišovou v její roli zástupkyně nahradí Mgr. Jana
Schilderová.
A personální změny pokračují i v postech učitelských: na

konci roku jsme se rozloučili s paní Mgr. Marií Jakubcovou,
kterou nahradí Mgr. Jakub Zatloukal. Paní Mgr. Ivetu Panáčkovou také nově zastoupí mužský element, a sice Mgr. Radek
Gronych - podobně jako Jakub absolvent Univerzity Palackého. V loňském roce pedagogický sbor opustila Mgr. Bára Marešová, kterou nahradí hned dvě nové paní učitelky, protože
dochází k rozdělování tříd: půjde o paní Mgr. Ivetu Krpcovou
z Bruntálu a Bc. Janu Kravčíkovou z Vítkova. Zde musím podotknout, že sehnat pedagoga na nižší stupeň základní školy je
problémem celorepublikovým, náš region nevyjímaje.
Zmiňované rozdělení třídy III. A (nyní tedy IV. A a IV. B) není
poslední – dojde také k rozdělení třídy V. A na dvě šesté třídy. K tomuto kroku přistupujeme po dohodě se zřizovatelem,
Městem Budišov nad Budišovkou, které přislíbilo pomoc při
doﬁnancování chybějících mzdových prostředků, a činí tak
z důvodu větší efektivity výuky a i relativního klidu v hodinách, kterého často nebylo možno při počtu 30 žáků ve třídách
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dosáhnout. Věříme, že tento krok pomůže jak žákům, tak pedagogům k tomu, aby skutečně všichni z výuky „něco měli“.
Na škole bude pro lepší pohodlí v hodinách přispívat také pět
asistentů pedagoga a dva školní asistenti. Poslední zmiňovaní jsou z projektu IN-VIT (Podpora inkluzivního vzdělávání
na Vítkovsku) a zajišťují mj. i doučování a péči o žáky v odpoledních hodinách a dokonce i v jejich rodinách. V letošním
školním roce se tak budete moci setkávat na těchto pozicích
s paní Lenkou Andělovou a Janou Košarišťanovou.
Školní poradenské pracoviště (výchovný poradce, metodik prevence, psycholog) také dozná změn. Zástup za Mgr.
Kateřinu Dobešovou prozatím neznáme, ale nově bude na
škole působit speciální pedagog – půjde o Mgr. Kateřinu
Rakovou. Pevně věřím, že i toto je krok správným směrem,
protože diagnostika žáků se speciﬁckými poruchami učení
či chování, stejně jako náprava a pomoc těmto žákům vyžaduje značné úsilí a čas ze strany pedagogů. Speciální peda-

gog by tak mohl v této oblasti skutečně velmi pomoci.
I další věci ve škole se trochu změní, mohu říci, že se už teď
pracuje na novém webu školy a samozřejmě se připravují některé projekty, které by mohly vylepšit podmínky ve výuce.
Po přehršli změn však také s klidem sděluji, že spousta věcí zůstane nezměněna: hodina stále trvá 45 minut, je třeba nosit přezůvky a vhodnou obuv i oblečení na tělák, do pouzdra patří propiska a tužka a ani ke slovnímu hodnocení nebudeme v letošním
roce přistupovat – takže kdo umí, má za jedna, kdo neumí, basu.
Základní škola je jednou z mála institucí, které mají skutečně
formativní charakter trvalejšího rázu. Velmi bych si přála, aby
žáci na svou školu nezapomínali, a byť se praví, že „zážitek
nemusí být pozitivní, ale silný“, tak bych to v případě vzpomínek na základní školu chtěla změnit aspoň trochu – a sice
aby „zážitek byl silný a ještě k tomu pozitivní“. Je to vskutku
velmi odvážný plán. Ale snad se to - třeba časem a třeba jen
u některých - podaří.
Mgr. Natálie Jaššová

Plavání se školkou
V dubnu 2017 se osm dětí z Mateřské školy Budišov nad Budišovkou poprvé zúčastnilo plaveckého kurzu v Turistcentru
Dvorce. Děti jely na své první plavání se školkou plny očekávání a trošku i strachu. Protože bazén ve Dvorcích je pro děti
hluboký a nedosáhnou na dno, hodně jsme využívaly plavecké
pomůcky jako pásek, žížaly, desky, pontony atd. I přes to, že
to bylo plavání se školkou, záměrem bylo naučit děti alespoň
základy plaveckých stylů. Výuku plaveckých stylů s pomůckami jsme prokládaly hrou ve vodě jako lovení míčků ve družstvech, dovádění na žížalách, běhání po velkých pontonech na
vodě, skákání šipky a lovení kroužků pod vodou. Hlavním cílem plavání u dětí je prevence utonutí a to všechny děti zvládly
skvěle, protože po absolvování kurzu se udržely na vodě bez
pomůcek a doplavaly ke břehu. Po poslední lekci jsme s dětmi
využily také saunu a děti na závěr dostaly diplomy a balíčky
s odměnami. Velké díky patří paní asistentce Hance Košarišťanové, která nám vždy s dětmi pomáhala. A v neposlední řadě

moc děkujeme panu Tomáši Indrákovi ze spolku dobrovolných
hasičů Budišov nad Budišovkou za odvoz dětí na bazén.
Kateřina Vlková, učitelka MŠ

Klokan Béďa v mateřské škole
Austrálie – země, kde mají klokani svůj domov. A vidíte, i přes
tu dálku se právě jeden klokan – klokan Béďa - rozhodl navštívit mateřskou školu v našem městě, ale také další mateřské a základní školy v okolí. A že měl cestu opravdu dalekou,
o tom vás hned přesvědčíme.
V dubnu 2016 se na Davidově mlýně ve Starých Těchanovicích
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pod taktovkou Místní akční skupiny (MAS) Opavsko uskutečnilo první setkání partnerů Místního akčního plánu (MAP)
Vítkovsko. Cílem setkání bylo společně se zamyslet nad možnostmi vzájemné spolupráce a rozvoje vzdělávání v našem regionu a vytvořit společnými silami dokument: Strategický rámec
MAP pro území Vítkovska, jenž by vytyčil cíle ve vzdělávání,
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B U D I Š O V S K É
Rok utekl jako voda a stejně tak i 38. Budišovské Letnice.
Ani chladné a nevlídné počasí neodradilo návštěvníky a opět
jsme se sešli na dva dny pohody v hojném počtu. Snad si
každý našel něco z muziky, co mu pohladilo duši, rozproudilo krev, navodilo vzpomínku… Mohli jsme vidět a slyšet např. skupinu Jelen, Janka Ledeckého, ale taky spoustu
nových, méně známých, ale dobrých muzikantů – Jananas,
Perutě, Pavel Callta, Čankišou a další. Letošní Letnice získaly ﬁnanční podporu z Euroregionu Silesia v rámci Programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, projekt
č. CZ.11.4.120/0.0./0.0./16_013/0000648 „38. BUDIŠOVSKÉ
LETNICE ČESKO-POLSKÉ“. Z toho důvodu jste mohli

L E T N I C E
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slyšet i polské muzikanty, ochutnat polská národní jídla či
vidět řezbáře z Polska. Tradičně se již utkali řezbáři v soutěži „O Zlatou lípu“, boj byl nelítostný, výtvory úžasné a absolutním vítězem se stal Adam Balajka se sochou „Medvědi“.
Soutěž má i svou charitativní stránku, každoročně hlasujete
penězi, které budou tentokrát využity na nákup speciálně
upraveného výsuvného sedadla do auta pro Marcela Mítického, tomu byl zástupci města Budišov n. B. předán symbolický šek na neuvěřitelnou částku 16.500Kč! Velmi Vám
všem děkujeme!!!

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU HLEDÁ DO SVÝCH ŘAD AKTIVNÍ A NADŠENÉ VEDOUCÍ
VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT. JSTE KOMUNIKATIVNÍ? MÁTE SVÉHO KONÍČKA?
RÁDI BYSTE HO PŘEDALI DÁL? MÁTE NÁPAD? CHCETE PRACOVAT S DĚTMI?
POTŘEBUJEME PRÁVĚ VÁS! KONTAKTY NA JDETE NA WWW.SVCBUDISOV.CZ,
RÁDI VÁS PŘIVÍTÁME MEZI NÁMI!
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kterých bychom chtěli společně dosáhnout do roku 2023. Tento
dokument vznikal více než rok a právě tak dlouhá byla cesta klokana Bédi z Austrálie až k nám do Budišova nad Budišovkou.
Klokan Béďa není „jen“ obyčejný klokan, je to klokan, který si
bude společně s dětmi v mateřských a základních školách hrát,
povídat, tvořit… Bude rozvíjet čtenářskou a matematickou
pregramotnost dětí, orientaci v prostoru, jazykové dovednosti
atd. Tuto didaktickou pomůcku – „klokana Béďu“ - zakoupila MAS Opavsko právě v rámci projektu MAP Vítkovsko, do
kterého se zapojila i naše mateřská škola. Zakoupená pomůcka
je současně poděkováním všem zúčastněným školám za roční
práci na projektu MAP Vítkovsko. Klokana Béďu si mohou
mateřské školy a základní školy zapůjčit dle stanovených pravidel a harmonogramu.
Bc. Zdeňka Sventková, učitelka MŠ

Slavnostní rozloučení s MŠ
Školní rok utekl jako voda a nastal čas loučení s budoucími školáčky.

30. 6. 2017 jsme se sešli u městského úřadu společně
s dětmi ze ZŠ. Jenom počasí nám nepřálo, a tak nás občas pokropil takový „májový deštík“. Dokonce byla vidět i duha.
Děti se moc těšily a tak nám to ani
nevadilo. Nejprve všechny přítomné přivítal pan ředitel Jan Vondrouš
a zhodnotil vtipně celý školní rok.
Potom už jsme naše děti slavnostně
pasovali na budoucí prvňáčky krásnou šerpou. Radost jim udělal i malý
balíček sladkostí a pamětní list. Tak
a teď už jen musíme dětem držet
všechny palečky, ať jsou ve škole šikovní a mají samé jedničky!
Pavla Hasalová, učitelka MŠ
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Graduace Nikoly Markové
Je to jako včera, kdy k nám do dětského domova přišla Nika
Marková se svými dvěma bratry. Už na zdejší ZŠ působila
velmi nesměle, tiše, ale projevovala studijní předpoklady. Již
v průběhu páté třídy vzbudila Nika takovou pozornost, že jí
bylo nabídnuto studium na prestižním gymnáziu v Babicích
u Prahy, které skončila s výbornými výsledky. Nutno podotknout, že celé studium probíhalo v jazyce anglickém. Díky její
píli, poctivosti a zodpovědnosti se Nikči otevřela nová cesta do
velkého světa - byla přijata na Universitu ve Skotsku v Glasgow na obor psychologie. Celé studium proběhlo za ﬁnanční podpory Nadace manželů Klausových a samozřejmě i ze
strany dětského domova, kde jsme ji především podporovali
nejen ﬁnančně (v rámci možností DD), ale především psychic-

ky a morálně. Sdíleli jsme s Nikou veškerá úskalí zahraničního studia, její radosti i smutky…
V letošním roce Nika ukončila své bakalářské studium na výše
uvedené universitě s krásným červeným diplomem. Pro holčinu z dětského domova z tak malého městečka to byl úžasný
úspěch. Měli jsme možnost společně s Nikou a jejím přítelem
tuto radostnou atmosféru zažít na vlastní kůži. Celá slavnost na
zdejší universitě na nás působila nádherným dojmem. Kolem
nás byla spousta šťastných študáků a ještě šťastnějších rodičů.
Nika svým zodpovědným přístupem dosáhla toho, že byla
přijata na jednoleté studium, které by ukončila magisterským
titulem. Bohužel Nadace, která ji tolik let podporovala, jí už
nemůže ﬁnančně přispívat. Nika se snaží oslovit možné nadační fondy i soukromé osoby, aby tento příspěvek získala. I my
se obracíme s prosbou na místní podnikatele či soukromé osoby o určitou ﬁnanční dotaci, která by umožnila Nice studium
dokončit. Byla by to velká škoda, kdyby jí tato možnost dostudování z ﬁnančních důvodů nebyla umožněna.
Pokud by se našel sponzor, stačí se obrátit na vedení DD v Budišově, kde získá podrobné informace. Děkujeme moc za případnou podporu.
Hana Bučková, DD Budišov n. B.

ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ A SPORT

Dětský den v autokempu
Již po jedenácté uspořádalo místní sdružení ODS v Budišově nad Budišovkou dětský den v místním autokempu. Spo-
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lupořadatelem bylo Středisko volného času. Společně jsme
tak mohli našim dětem na oslavu jejich dne nabídnout více
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atrakcí. Počasí bylo nádherné a projevilo se to na návštěvnosti, kterou odhaduji na 400 dospělých a dětí. Hlavní atrakcí
byla bungee trampolína. Děti si užily dosyta dvou skákacích
hradů, mohly se nechat zkrášlit obličejovými malířkami a nastříkat si vlasy. Pracovníci Střediska volného času připravili
pro děti okruh se soutěžemi. Cukrová vata, tak jako ostatní
atrakce, byla pro všechny děti zdarma. Poděkování patří panu
Stuchlíkovi, který nám každoročně vozí děti v kočáru taženém párem koňů. Díky sponzorům a nemalému příspěvku
našeho místního sdružení byla tombola opravdu bohatá a její

losování ukončilo bohatý odpolední program. Závěrem bych
rád poděkoval pořadatelům dětského dne: členům MS ODS,
pracovníkům SVČ, dobrovolníkům a také sponzorům dětského dne jmenovitě: ﬁrmě LABORTECH manželů Duškových,
panu Romanu Ščurkovi, panu Janu Dobešovi a paní Tereze
Sulíkové, ﬁrmě inSPORTline, paní Marii Schrammové. Potvrzuje se, že na malém městě se nehraje ani tak na politiku,
ale převažuje chuť pro město a jeho občany nezištně něco
udělat. Za rok opět na viděnou.
Ing. Patrik Schramm, předseda MS ODS

Rekreační středisko Zálesí opět ožívá!!
Zveme Vás na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
a zároveň UKONČENÍ PRÁZDNIN.
Pro děti, rodiče, prarodiče...
v sobotu 2. září 2017 od 10hodin
do pozdního odpoledne.







Co Vás čeká?
prohlídka areálu
setkání s novými majiteli
hry a soutěže pro děti
možnost návštěvy lanového parku
grilované speciality a točené pivo
nanuky a točená malinovka pro děti

Více najdete na stránkách www.rszlesi.cz
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Něco končí, něco nového začíná…
Poslední den školního roku se žáci, pedagogové, i my, rodiče setkáváme před naší radnicí, abychom si ještě před předáním vysvědčení
vyslechli zhodnocení uplynulého školního roku. A jak všichni víte,
tento den také končil ředitelování dosavadní „šéf“ školy, Jan Vondrouš. Po tradičním proslovu, předání odměn a slavnostním pasování nových prvňáčků bylo velmi milým překvapením poděkování
pana ředitele členkám Klubu rodičů v podobě krásných slov a nádherné růže. Poté pan ředitel „naposledy svolal“ celý pedagogický
sbor a ostatní zaměstnance školy i školní jídelny, aby jim vyslovil
své díky za dlouholetou spolupráci v náročné a nelehké práci, jakou školství bezesporu je. Poté, co se učitelé se svými žáky rozešli
do tříd předávat vysvědčení, přesunuli se absolventi naší školy do
obřadní síně, aby si převzali svá poslední vysvědčení. Již tradičně
se tento poslední den školního roku s vycházejícími žáky loučí také
Klub rodičů a přátel školy, a to malým dárkem a sladkostí. Nejinak
to bylo i letos, i když… přece jen to bylo jiné…
Neloučili jsme se jen se žáky, ale také s odcházejícím panem ředitelem, Janem Vondroušem, který předával svou „vládu“ nové nástupkyni, Mgr. Natálii Jaššové. A protože se nestává každý den, že
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bychom byli svědky této významné chvíle, připravili jsme k údivu
všech přítomných malé překvapení v podobě slavnostního předání školy. Po přečtení předávací listiny složila nová paní ředitelka
„slib“, který také stvrdila svým podpisem. Poté již nic nebránilo
„korunovaci“ a všichni přítomní měli jedinečnou možnost vidět
korunovační ceremoniál v plné kráse.
Milí vycházející žáci, přejeme šťastné vykročení do nové životní
etapy, hodně spokojenosti a úspěchů v dalším studiu či zaměstnání, ať se vám podaří vše, co plánujete v životě dokázat.
Milý Jane, děkujeme za celoživotní práci a za všechna léta věnovaná naší škole, ale také za velmi příjemnou spolupráci
s KRPŠáky!
Milá Natálie, přejeme hodně profesní spokojenosti a úspěchů,
vstřícné kolegy, vnímavé žáky, štědrého zřizovatele a už se těšíme
na spolupráci!
Za KRPŠ Ivana Tomandlová
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Motokrosaři rozjíždí druhou polovinu sezóny

28. 5. 2017 pokračoval seriál SMS
Moravy ve Šternberku. 120 jezdců
bojovalo o body
do seriálu. Víťa
Pražák vystoupal
na stříbrný stupínek a Erik Švidra si odvezl zlato. 10. 6. 2017 se
jelo mezinárodní
mistrovství juniorů ČR v Kaplici. Silná
il
mezinárodní
i
d kkonkurence.
k
Těžká
k
trať a plné rošty. Erik po dvou pádech 13. bodované místo.
9. 7. 2017 MMSR ve Sverepci. Tentokrát na nově postavené
trati. Opět u toho byla Slovenská televize, sportovní kanál 213,
který vysílá celý seriál MMSR. Erik obsadil celkově 2. místo
a upevnil si tak průběžně také druhé místo v seriálu. V úterý
10. 7. 2017 odjel Erik do Francie, kde se jel 14. -16. 7. 2017
světový závod MX master kids
2017. Česká výprava měla
24 jezdců. Erik v MX 125 2T
Junior ve třech jízdách obsadil
6., 4. a ještě jednou 4. místo
a z 97 jezdců skončil celkově
na 10. místě. Blahopřejeme.
Také Budišovské Letnice se
neobešly bez pomoci AMK.
Víťa Pražák starší zajistil hladký průběh parkování
po celé dva dny. A. Karásek
a M. Švidra se zúčastnili třídenní veteránské jízdy přes
Beskydy a okolí. Celá akce
končila prohlídkou muzea
v Kopřivnici. Na trati v Liščí
kotlině probíhá průběžně její
úprava. Během červencových

d
dvou
ddnůů svátku
á k se na tratii pracovalo.
l Čá
Část tratěě se vysekala
k l
a celá se porovnala. Techniku zajistil Víťa Pražák ml. a také na
celou akci dohlížel. Některá místa se podařila rozšířit a tím se
stala bezpečnější. Trať je využívaná k trénování, a tak se musí
stále udržovat. I když jsme teprve v polovině sezóny, chtěl
bych poděkovat AMK, MÚ Budišov n. B. a všem sponzorům
za podporu při závodech.
Milan Švidra
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Střelecké výsledky za květen, červen, červenec
V tomto období běží naplno všechny klubové soutěže a jednotliví střelci vedou urputný boj o co nejlepší umístění. Průběh
klubových soutěží můžete sledovat na našich stránkách www.
avzo-budisov.cz. Dále se naši střelci zúčastnili několika soutěží konaných na jiných střelnicích jak u nás, tak v zahraničí.
Odry „Sniper LR22“, pan Stuchlík, 13. května, čtvrté místo
nástřel 834 b., 17. června druhé kolo, nástřel 870 b., zatím cel-

kově drží třetí místo nástřelem 1706 bodů. Ing. Martin Duroň
17. června nástřel 777 b., deváté místo. Celkově po dvouch
kolech 13. místo.
Polohovka 22 LR Odry, pan Pavel Opletal st., 20. května, nástřel 270 b., desáté místo.
Prostějov – pan Miroslav Halabrín první místo - perkusní puška civilní nástřel 93 bodů, Petr Bartošek nástřel 89 bodů - třetí
místo, pan Miroslav Halabrín perkusní pistol civilní nástřel
94 bodů - první místo.
Grand Prix Cracovia (17. červen), Petr Bartošek Lamarmora
85 - páté místo, Whitwort 69 - páté místo, Vetterli 91 - třetí
místo, Minie 67 - šesté místo, Sharps 50m 86 - druhé místo
a Sharps100m 70 - čtvrté místo.
Veselí nad Moravou, Petr Bartošek Lamarmora 90 - páté místo,
Vetterli 94 - čtvrté místo.
Uherský Ostroh, Petr Bartošek Vetterli 92 - deváté místo, Lamarmora 83 - patnácté místo, Whitwort 78 - osmé místo, Minie 75 - páté místo.
Vrchol letošní soutěže perkusních zbraní „Mistrovství České
republiky 8. – 9. 7. 2017: Petr Bartošek Vetterli 92 - páté místo,
Lamarmora 91 - třetí místo, Whitwort 77 - čtvrté místo a Minie
79 - páté místo.
Za AVZO Budišov nad Budišovkou Petr Bartošek

Tento způsob léta…
…je poněkud teplejší, než by si pejsci přáli. Ale co naplat, na
zkouškách nebo závodech taky nikoho nezajímá, zda vám počasí vyhovuje. Dvojice psovod a pes musí fungovat za každých
podmínek. A taky fungovali: na závodě meziklubového přeboru, který se tentokrát uskutečnil ve Vítkově první prázdninový
víkend, se naše trojice opět parádně předvedla. Arri a Bond už
mají něco nazávoděno, Petr s Niky také, ale Kristýna s Ariou
si ten pocit zažila poprvé. Trošku jsme holky ošidili, že jedou
závodit, se dozvěděli až ráno na místě, aby v klidu dospaly.
A jejich výkon v poslušnosti vůbec nebyl špatný, a tak i díky
jemu jsme druhé kolo nad Oticemi a Vítkovem opět vyhráli
a pohárek zase trůní na naší polici. Závod skončí na podzim
v Oticích a Kristýna už teď ví, že tam bude taky.
Ale to je ještě daleko, mezitím budeme akční i jinak. Oslovila
nás vedoucí tábora v Moravském Berouně s žádostí o předvedení psů táborníkům, takže koncem července si uděláme
výlet do sousedního kraje (beztak bude vedro…). Jsem zvědavá, jak se s návštěvou popasují naše dva přírůstky, štěňata Cyr
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a Anat. Kromě cvičení se také staráme o náš plácek a velmi si
pochvaluji spolupráci s městem, které nám pomohlo s úpravou
příjezdové cesty, abychom se v deštích nemuseli topit v blátě.
Děkujeme.
Mgr. Lenka Galová
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Moravský duel
Sportovně střelecký klub AVZO Budišov n. Bud. uspořádal
5. července 2017 na státní svátek Cyrila a Mětoděje, patronů Moravy, již tradiční pátý ročník soutěže s turnajovým
způsobem jednotlivých utkání.
Pravidla pro naše sportovní soutěže musí být jednoznačná
a jasná. Proto také musí mít své pořadí. Takže začínáme prezentací s kontrolou dokladů, poučením o bezpečnosti a stvrzení s podpisem každého účastníka. Při slavnostním nástupu
seznamujeme všechny přítomné s průběhem, jak bude probíhat losování, a velkým důrazem na kontrolu a bezpečnost.
Tentokrát jsme losovali do dvou základních skupin po šesti
s tím, že do ﬁnále o 1. - 6. místo postoupí z každé základní
skupiny první tři. Do ﬁnále o 7. – 12. pak ostatní.
V první základní skupině byl první postupující jasný, z pěti
duelů měl pět vítězství Břetislav Havel. O další dvě místa
znovu každý s každým soutěžili tři závodníci se třemi body.
René Varhaníček vyhrál dvakrát, ing. Josef Růžička jednou.
V druhé základní skupině to bylo jasné bez rozstřelu: Stanislav Stuchlík a ing. Martin Duroň po čtyřech bodech a třetí
postupující ing. Ondřej Pekárek se třemi body.
Finále a boj o celkové pořadí. Jasným vítězem se stal ing.
Martin Duroň se čtyřmi body. O druhé, třetí a čtvrté místo šli
znovu tři se třemi body. Se dvěma vítězstvími získal celkově

druhé místo Břetislav Havel, celkově třetí místo s dalším bodem Stanislav Stuchlík. Celkově čtvrtý se stal ing. Josef Růžička. O páté a šesté místo nastoupili dva s jedním bodem.
Úspěšnější byl tentokrát René Varhaníček a obsadil celkově
páté místo. Na šestém místě se umístil ing. Ondřej Pekárek.
Finále 7. -12. místo proběhlo hladce, celkově sedmý s pěti
body Pavel Opletal, osmý se čtyřmi body Pavel Opletal st.,
devátý Pavel Král se třemi, desátý Walter Müller se dvěma,
jedenáctý Lubomír Kuc s jedním bodem a dvanáctá Kateřina
Mariánková.
Celkem tentokrát proběhlo šedesát osm duelů, každý minimálně pět v základní skupině a min. pět ve ﬁnále, další pak
při rovnosti bodů v rozstřelu.
Vyhlášení výsledků proběhlo nově tak, že účastníci se při
vyhlašování stavěli dle dosaženého výsledku – první zleva,
pak druhý atd. V tomto pořadí jsme také již tradičně vyrobili
památeční foto.
V průběhu celého dne byly dodržovány všechny bezpečnostní předpisy, a tak musíme poděkovat všem účastníkům
za krásný a pohodový sportovní den. Poděkování také patří
sponzorům Bois Opava, Linaset Budišov n. Bud., Pivovar
Litovel, RS Zálesí i AVZO Budišov n.Bud.
Pavel Opletal st.
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ZAJÍMAVOSTI ZE SOUČASNOSTI A HISTORIE

Herčivald, Herzogwald, Lesy a Moravští bratři
Asi málo čtenářů Budišovského zpravodaje ví, že tímto krajem vedla „Via exulantis“ - Cesta exulantů. Cesta, kudy utíkali
tajní evangelíci z Moravského Kravařska (okolí Suchdolu nad
Odrou) přes Vítkov, Dvorce na Moravě, Křišťanovice, Krnov
a Slezskem dále putovali 350 km přes Svidnici, Jelení Goru do
Herrnhutu (česky Ochranova) v Saské Lužici. Do města, které si
založili, aby mohli žít v náboženské svobodě. Byli to duchovní
potomci J. A. Komenského, kteří 100 let po jeho odchodu prožili r. 1723 duchovní probuzení, opouštěli své bohaté usedlosti
a raději se vydali do nejistoty v cizině. V Herrnhutu pak obnovili
Jednotu bratrskou, církev svých otců. Nezůstali však v Herrnhutu, ale vydávali se na misii do různých částí světa, takže můžete
se i vy někde v Tibetu, Jižní nebo Severní Americe či Africe setkat s budovami moravských kostelů, moravských škol, sociálních ústavů atd.
MORAVIAN Historicko-vlastivědná společnost 21. 6. 2017
instalovala v zaniklé obci Herčivald informační tabuli. Tato obec
se rozkládala na úbočí dnešní Kružberské přehrady a přitahuje
nás svými dějinami.
Herčivald byl založen již ve středověku. Při stavbě Kružberské
přehrady se však obec dostala do hygienického pásma, a proto byla vysídlena a téměř všechny objekty v r. 1963 zbourány.
Jak souvisí dějiny vzdáleného Herzogwaldu s obcemi na Kravařsku, kde působil J. A. Komenský? Leží na cestě exulantů
a tudy se také vraceli zpět na Kravařsko, aby odvedli další členy rodin. Místa, kde přenocovali, nebo odpočívali, ovlivnili
svým svědectvím o životě křesťanů v Herrnhutu. Po vydání
tolerančního patentu 1781 se zde začalo tvořit společenství,
které se hlásilo k učení Jednoty bratrské v Herrnhutu. Na konci 19. století zde vznikl sbor Jednoty bratrské, v té době jediný
na Moravě, z potomků těchto tajných evangelíků, u kterých se
kdysi zastavovali Moravští bratři a jejich kazatelé.
Po likvidaci objektů příroda vše pohltila, takže z vesnice zde
nenajdete téměř nic, jen lesy. Při první návštěvě Herzogwaldu
r. 2007 jsme zde nalezli jen jeden dům, občas
jsme zahlédli v křoví nějakou nízkou zídku a tzv.
Körperův kříž, vedle nějž
rodáci přijíždějící z Německa postavili pamětní
kámen s údaji o tom, že
zde stála jejich vesnice.
Dnes je nám Herzogwald
již bližší. Objevili jsme
místa, kde stál kostel katolický, kostelík Jednoty
bratrské, tři hřbitovy, další
stojící dům, dva rybníky,
místo, kde stálo rychtářství, zvonice atd. Objevili
jsme, že o Herzogwaldu
rodáci vydali v Německu knihu, kde je popsán
podrobně její život jako
kvetoucí obce, i její zánik.
Získali jsme mnoho foto-
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graﬁí a naši první akci v Herzogwaldu jsme uskutečnili za účasti
potomka Jednoty bratrské (syna autora vzpomínané knihy). Pan
Karl-Heinz Körper přijel se synem, který byl svou snědou tváří
dost výrazný, a dozvěděli jsme se, že pan Körper se jako člen
Jednoty bratrské oženil s černoškou z jižní Afriky, ze sboru Jednoty bratrské, který zakládali Suchdolané a Kunínští bratří.
Herzogwald však znovu ožívá. Vygooglujte si internetové stránky: „Zaniklé obce Herčivald“, kde je mnoho fotograﬁí, kde zájemci o tuto obec spolu diskutují, můžete si tam přehrát poutavý
dvacetiminutový dokument: „Ztracené adresy Herčivald“, který
natočila ČT 2012.
Roku 2013 jsme navštívili Herzogwald se záměrem najít zdejší
památná místa. V polích jsme našli v přítmí staletých rozkvetlých
lip bratrský hřbitůvek a u silnice místo, kde stál bratrský kostelík.
V těchto místech jsme následujícího roku odhalili pamětní desku. Z archivu v Liberci jsme později získali situační plány z období Rakouska-Uherska, ze kterých jsme zjistili, že je potřeba
přemístit pamětní desku o 100 m výš. K tomu došlo v letošním
roce, kdy jsme obdrželi od města Budišov n. B. sponzorský dar
ke zřízení informační tabule. České lesy také provedly úpravu
prostranství pro okolojdoucí turisty.
Je dobrodružstvím procházet terén, objevovat, kde který dům
stál, bádat, kdo v něm žil, zastavit se u torza předmětu a přemýšlet, k čemu kdysi sloužil, sbírat střepy keramiky, nacházet, kudy
vedly staré cesty. Nejvíce však uspokojí, když se podaří něco
obnovit, připomenout a přiblížit jiným návštěvníkům. Děkujeme
všem, kteří přispěli k oživení minulosti Herčivaldu při této akci.
Konkrétně Městu Budišov n. Bud. za ﬁnanční příspěvek a za
dobrou spolupráci s Ing Martinem Bláhou při úpravě a zatrubnění příkopu před tímto panelem. Pokud můžete podat zajímavé
informace o této obci, prosíme o zprávu do Muzea Moravských
bratří v Suchdole nad Odrou: muzeum.mb@seznam.cz.
Za MORAVIAN Historicko-vlastivědnou společnost
v Suchdole nad Odrou Daniel Říčan, Pavel Opletal
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Rozloučení
Na konci června jsme se bohužel navždy rozloučili se zakládajícím a dlouholetým členem místního sdružení ODS panem
Rostislavem Němečkem. Byl u zrodu Občanské demokratické strany v Budišově nad Budišovkou po sametové revoluci
a patřil také k zakládajícím členům při jejím znovuobnovení v roce 2006. Byl aktivním členem našeho sdružení, pomáhal, jak
jen to šlo, a my mladí jsme čerpali z jeho životních zkušeností. Za všechny upřímně děkuji a budeme vzpomínat.
Ing. Patrik Schramm, předseda MS ODS

Kdysi... a dnes
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Nově je otevřena

Cena

UROLOGICKÁ AMBULANCE

Zveřejnění kulturních, společenských

v Městské nemocnici v Odrách.

a sportovních akcí v rozsahu: název

Telefon 556778165

akce, termín, místo, čas, pořadatel,

www.mudrtomasvagner.cz
ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí 7.00 - 12.00

12.30 - 15.00 h

Úterý

12.00 - 17.00 h

Středa

7.00 - 12.00

12.30 - 15.00 h

Čtvrtek 7.00 - 12.00

13.00 - 15.00 h

Pátek

Zdarma
kontakt na pořadatele (nevztahuje se
na akce konané v rámci předvolebních
kampaní)
Inzerce – reklamní plocha:
řádková inzerce

Zdarma

7.00 - 12.00 h
1/4 strany A4

500,- Kč

poskytujeme pojištěncům:

1/2 strany A4

1 000,- Kč

Revírní bratrské p
pokladny
y č. 213

celá strana A4

2 000,- Kč

Ambulantní péči

České průmyslové
p
y
zdravotní pojišťovny
p j
y č. 205

Akce pořádané nebo spolupořádané

Zdravotní pojišťovny
p j
y
Ministerstva vnitra č. 211

či Střediskem volného času

Městem Budišov nad Budišovkou
jsou od této platby osvobozeny.
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