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INFORMACE Z ÚĜADU

„Mďsto jsou pĢedevším jeho obĀané“
Zaþnu svĤj pĜíspČvek reakcí na odpovČdi zastupitelĤ v minulém
þísle BZ. Jak správnČ uvádí Ing. Brodský, jako jeden z nejdĤležitČjších úkolĤ nového vedení bude zajištČní ekonomické stability
rozpoþtu a propojení obþanĤ s dČním ve mČstČ. O vČtším podílu obþanĤ na Ĝízení mČsta hovoĜí ve svém pĜíspČvku i radní pan
Pražák. MĤže to znít jako fráze, ale pokusím se to vysvČtlit napĜ.
na tĜídČní odpadu ve mČstČ. V souþasné dobČ je systém nastavený tak, že mČsto a obþan v podstatČ stojí ve svých zájmech
proti sobČ. Každý obþan zaplatí poplatek 500 Kþ za rok a zbytek
ho prakticky nezajímá. Ten, který cítí zodpovČdnost k pĜírodČ,
dává zvlášĢ plasty, sklo, novČ má možnost tĜídit papír a obalové
kartóny, zavedli jsme sbČr elektroodpadu a
poprvé jsme letos sbírali i staré odČvy. Proþ
o tom mluvím? TĜídíme stále jen kolem 18
kg odpadĤ na osobu a rok, ty nejlepší mČsta
(i podstatnČ vČtší), napĜ. TĜinec þi Vratimov,
tĜídí až 60 kg na rok. Možná se to zdá být
zanedbatelné, rozdíl nČjakých 42 kg za rok
a obþana, ale za zpČtný odbČr vytĜídČného
odpadu mČsto dostává peníze. TČch 42 kg na
jednoho obþana dČlá za Budišov 130 tun odpadĤ roþnČ a v penČzích z Ekokomu zhruba
400 tisíc navíc. Za každý kilogram odpadu
v popelnici platíme všichni 2,50 Kþ. ZámČrnČ píši všichni, i když to platí mČsto, protože jsou to nČkdy zbyteþnČ vyhozené peníze,
které by se daly použít jinde. To znamená,
na jedné stranČ za tČch 130 tun v souþasnostii platíme
l tí
svozovéé
¿rmČ 325 tisíc, místo abychom z Ekokomu dostali 400. Možná si
Ĝeknete, vždyĢ já tĜídím, co mám dČlat víc? Podle výsledkĤ 18 kg
na rok je vidČt, že vČtšinČ z nás je úplnČ jedno jestli ta sklenČná
láhev skonþí ve smČsném odpadu nebo ji dá do té správné popelnice. VČtšina z nás si Ĝekne, mám zaplaceno 500 Kþ a mČsto mi
musí tu popelnici za ty peníze vyvézt. A tak nČkdy úplnČ zbyteþnČ
konþí posekaný trávník a zbytky ze zahrad v popelnici a plasty,
sklo i papír ve smČsném komunálním odpadu. Každý rok mČsto
schvaluje vyhlášku o sbČru a tĜídČní odpadu. PovČĜil jsem Ing.
DovrtČlovou zpracováním celé nové koncepce organizace sbČru
v našem mČstČ pro rok 2012, protože mým odhadem mČsto tímto
zpĤsobem pĜichází roþnČ o þástku kolem jednoho miliónu korun.
Musíme najít systém, jak umožnit lidem dĤslednČ tĜídit, jak motivovat a odmČĖovat ty co tĜídí a naopak ti, kteĜí tĜídit nechtČjí, aĢ
platí skuteþnou cenu, kterou mČsto za odpad platí.
MČstské zastupitelstvo schválilo na návrh mČstské rady k 31. 3.
2012 vypovČdČt smlouvu ¿rmČ Vytep Uniþov, provozovateli
mČstských kotelen. Ten jediný a hlavní dĤvod je snížení nákladĤ
na vytápČní pro všechny odbČratele tepla z mČstských kotelen.
Navýšení DPH pro pĜíští rok a neustálé zvyšování ceny plynu
nám mĤže tento zámČr pĜekazit. SouþasnČ jsme se však pĜipojili
se 27 obcemi mikroregionu Hluþínsko ke spoleþnému postupu ve
vypsání výbČrového Ĝízení na dodavatele elektĜiny i plynu, kdy
doufáme, že se nám podaĜí tuto cenu snížit. RoþnČ mČsto spotĜebovává asi 450MW elektĜiny a 20tis GJ tepla z plynových kotelen. Kotelny jsou kolem 10 let staré a nČkteré vyžadují výmČnu
plynových kotlĤ pro neekonomický provoz. Lidé si zateplili své
domy, vymČnili okna, nauþili se šetĜit a všechny kotelny jsou pĜedimenzované, úþinnost kotlĤ je technologicky nízká. Proto mČsto
nabízí spolupráci všem vlastníkĤm domĤ ve spoleþném postupu

v ovlivĖování ekonomiky i provozu kotelen. VýmČnou za kotle
s nižším výkonem a vyšší úþinností by mČlo dojít k dalším úsporám.
Dlouhodobým problémem Budišova je vysoká nezamČstnanost.
Proto mČ nepotČšila zpráva o insolvenþním Ĝízení ¿rmy Beckert
CZ. Prakticky ihned jsem vstoupil do jednání s majitelem ¿rmy
panem Mengem, který velice lituje situace, do které se jejich dceĜiná spoleþnost u nás v BudišovČ n/B dostala, ale pro dlouhodobou ekonomickou ztrátovost provozu nechce nadále ¿rmu provozovat a nabízí ji k prodeji. ZároveĖ mi však slíbil Ĝeditel Lisoven
Mgr. ýep, že všem propuštČným zamČstnancĤm nabízí místo
v Lisovnách. V souþasné dobČ jsme podepsali s panem Mengem smlouvu o zpČtném
odkoupení pozemkĤ vedle nové haly a poþítáme, že tak mČsto rozšíĜí zahradu mateĜské
školky. Protože nám byla opČt zamítnuta
dotace na sportovní halu v místČ bývalé
sokolovny s odĤvodnČním vysoké nákladovosti v porovnání s významem projektu
(bylo to prakticky poslední kolo žádostí na
podobné projekty pĜes Regionální operaþní
program), doporuþím radČ a zastupitelstvu
upustit od takto drahého projektu zhruba za
23 mil korun a budeme hledat levnČjší varianty Ĝešení. Mluvili jsme s panem Mengem o možném využití jejich nové haly k pĜestavbČ na sportovníí využití.
žití D
Další
lší možnou variantou je výstavba levnČjší haly
v místČ dnešního škvárového fotbalového hĜištČ. Všechny tyto varianty se musí zvážit samozĜejmČ ekonomicky
a bude na zastupitelstvu, ke kterému Ĝešení se pĜikloní. Mgr. Natálie Jaššová ve svém pĜíspČvku píše o dĤležitosti zajištČní volnoþasové nabídky aktivit pro mládež a v tom se asi shodneme
všichni, že bez sportovní haly to pĤjde v mČstČ velice tČžko.
Z pĜíspČvku Ing. Vlka z minulého þísla jsem mČl pocit, že prakticky za vše v mČstČ mĤže starosta. Opravdu mČsto je taková jedna velká ¿rma, která plní vedle svých základních ekonomických
funkcí i spoustu jiných. V þele mČsta stojí starosta, ale skládá své
úþty mČstské radČ, obhajuje své myšlenky pĜed 16 ostatními zastupiteli, kteĜí je musí vČtšinou svých hlasĤ schválit a samozĜejmČ
pĜikládat i myšlenky a názory vlastní. Dva dĤležité úkoly, které
stojí pĜed rozhodnutím mČstské rady a zastupitelstva na veĜejném
zasedání zastupitelstva, které bude 31. 8. 2011 ve Starých OldĜĤvkách, bude Ĝešení situace kolem dotací na kotelnu v kulturním
domČ a pĜevod zĜizovatelských práv u domova pro seniory Letokruhy. Krajský úĜad zamýšlí pĜevést ve tĜinácti mČstech a obcích (Bohumín, Bruntál, Frenštát pod RadhoštČm, Odry, PĜíbor,
Hluþín, Karviná, Nový Jiþín, Opava, PetĜvald, Vítkov, Kyjovice
a Budišov n/B) tento závazek na obce. Do jednání zastupitelstva
budeme postupnČ jednat s pĜedstaviteli všech tČchto mČst a budeme informovat zastupitele o pĜístupu tČchto mČst k danému problému. ObČ tato rozhodnutí mohou v budoucích letech velice závažnČ ovlivnit ekonomiku mČsta a tak bude záležet na dĤsledném
zvážení všech možných Ĝešení a zodpovČdném pĜístupu každého
zastupitele. OsobnČ vČĜím, že se nám se zdravým nadhledem
spoleþnČ podaĜí nalézt taková Ĝešení, která budou pĜijatelná pro
všechny zúþastnČné. PĜeji všem krásný zbytek léta.
Ing. Kyncl Rostislav, starosta mČsta
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Zpráva o prĪbďhu pĢipravovaných a realizovaných
investiĀních akcí
StejnČ jako v minulých letech, tak i letos mČsto pracuje na nČkolika projektech, se kterými se pokouší uspČt v získání dotací
z jednotlivých dotaþních fondĤ a programĤ.
PĜíprava na podání žádosti o dotaci je mnohdy zdlouhavá
a nároþná. Tato pĜíprava, která zahrnuje zpracování dokumentace, vypracování studie proveditelnosti, energetických auditĤ,
posudkĤ a dalších nezbytných dokumentĤ, je nároþným procesem, který trvá i nČkolik mČsícĤ. Základem každé žádosti je
kvalitnČ zpracovaná projektová dokumentace. Ta se mnohdy
musí vypilovat do detailĤ, abychom splnili kritéria stanovená ve vyhlášených dotaþních programech. Dalším krokem je
vypracování ostatních povinných pĜíloh a následuje kvalitnČ
zpracovaná žádost. Výzvy jsou obvykle vyhlašovány jednou
roþnČ, ale nČkteré se opakují.
Zde je výþet akcí, na kterých pracujeme:
1. „Zdroj tepla – kotelna na biomasu, zateplení objektĤ
v BudišovČ n. B.“ – zpracovaný projekt na pĜestavbu kotelny
v KD z uhlí na biomasu – dĜevní štČpku
p a kompletní
p
zatepp
lení KD a pĜístavby ZŠ Halaškovo námČstí. Žádost o dotace
na tento projekt byla podána již v loĖském roce a na podzim
2010 nám byla
y ze Státního fondu životního pprostĜedí ((dále
jen SFŽP) pĜislíbena dotace. Byla zahájena pĜíprava nezbytných podkladĤ pro podpis Smlouvy o dotaci, souþástí je
i realizované výbČrové Ĝízení. Po zahájení výbČrového Ĝízení
byly zjištČny závažné nedostatky v projektové dokumentaci,
z toho dĤvodu bylo Ĝízení pĜerušeno. Nyní se vypracovává
nová pprojektová
j
dokumentace, ppoté budou ppodklady
y ppĜedány SFŽP ke kontrole. Vzhledem k tomu, že je tento projekt
znaþnČ rozsáhlý stavebnČ i ¿nanþnČ, jeho realizace je rozvržena do dvou let. VČĜíme, že se nám podaĜí zrealizovat
alespoĖ první þást – rekonstrukci kotelny v KD – ještČ letos.
2. „Rekonstrukce kamenného mostu Jana Nepomuckého II. etapa“ – v loĖském roce probČhla I. etapa rekonstrukce
kamenného mostu, který je kulturní památkou. Zahrnovala
opravu zborcené þásti, þištČní a pĜespárování zdiva, opravu poškozených þástí. Na tuto rekonstrukci mČsto získalo
dotaci z Ministerstva kultury z Programu regenerace MPZ
(MČstské památkové zóny). Letos získalo mČsto další dotaci z Ministerstva kultury na II. etapu rekonstrukce – pokrytí
svrchní þásti mostu pískovcovými deskami. Práce budou
realizovány v prĤbČhu srpna až záĜí ¿rmou Ing. Vít Lesák
z Opavy. Další rekonstrukcí kulturní památky, na kterou
letos získalo mČsto dotaci je restaurování hlavního portálu
a dvou boþních kamenných portálĤ v prĤþelí kostela Nanebevzetí Panny Marie. Restaurování bude provedeno sochaĜem a restaurátorem MgA. Tomášem Skalíkem z Opavy.

3. „VýmČna oken v ZŠ Halaškovo námČstí“ – v kvČtnu
tohoto roku jsme zpracovali projekt na kompletní výmČnu oken v hlavní budovČ základní školy, na kterou mČla
navazovat oprava
p
fasády
y ((na tuto opravu
p
ppĜislíbilo dotaci
Ministerstvo kultury). Žádost o dotaci jsme podali v rámci
Programu rozvoje venkova SZIF (Státního zemČdČlského intervenþního fondu) pĜes Místní akþní skupinu MAS
Opavsko. PĜestože nám bylo, jako novým þlenĤm MAS
Opavsko, získání dotace nČkolikrát pĜislíbeno, mČsto nakonec neuspČlo vzhledem k rekordnímu poþtu žadatelĤ
a malé výši alokovaných penČz. Byla dána pĜednost spíše
malým projektĤm.
4. „Odkanalizování objektĤ mČsta“ – v lednu tohoto roku
mČsto podalo žádost o dotaci na odkanalizování objektĤ mČsta a jjejich
j
napojení
p j
na hlavní kanalizaci vedoucí
do ýOV. Jedná se o bytové domy v majetku mČsta, DĤm
s peþovatelskou službou I., DĤm s peþovatelskou službou
II., školní jjídelnu na ulici KĜivá, Mlýnská
ý
strouha a Pivovarská. Žádost byla podána v rámci Programu Podpory
výstavby a obnovy kanalizací pro veĜejnou potĜebu na Ministerstvu zemČdČlství. S žádostí o dotaci mČsto uspČlo,
nyní se chystají podklady pro podpis Smlouvy o dotaci
a výbČrové Ĝízení. Realizace by mČla probČhnout od podzimu 2011 do konce roku 2012.
5. „Stavební úpravy
p y MŠ“ – jjde o projekt
p j
zateplení
p
fasádyy
MŠ, výmČnu oken a dveĜí. MČsto požádalo v srpnu 2010
o dotaci v rámci programu Zelená úsporám – realizace
úspor v budovách veĜejného sektoru. Tento program byl
bohužel zaþátkem tohoto roku zrušen. V tČchto dnech by
y
mČl SFŽP vyhlásit novou výzvu na zateplování veĜejných
objektĤ, mČsto má pĜipraveny veškeré aktualizované podklady pro podání nové žádosti o dotaci.
6. „Zvýšení separace komunálních odpadĤ a Ĝešení nakládání s bioodpadem“ – vzhledem k podporovanému celostátnímu trendu tĜídČní odpadĤ a ve snaze zlepšit nakládání
s odpadem ve mČstČ, mČsto zpracovalo projekt a podalo
žádost o dotaci v rámci Operaþního
p
pprogramu
g
životního
prostĜedí SFŽP. Projekt zahrnuje postup tĜídČní bioodpadu
a zvýšení tĜídČní separovaného odpadu (sklo, papír, plast).
Dotace by byla použita na nákup nádob na bioodpad, doplnČní kontejnerĤ na separovaný opad a nákup svozového
auta. Výsledky žádosti o dotaci by mČly být známy do konce roku.
Gabriela Roháþová, DiS.,
povČĜená vedením odboru

ProĀ se máme zajímat o územní plánování?
III. Āást – jak mohu ovlivnit územnď plánovací dokumentaci
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 tĜetí þást.
Gabriela Roháþová, DiS., referentka investic
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Bez poĜízení územního plánu nelze v obci vymezit zastavitelné plochy pro novou výstavbu, mimo zastavČné území. Poskytování prostĜedkĤ z veĜejných rozpoþtĤ nesmí být v rozporu
s územním plánem.
O poĜízení územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce
z vlastního podnČtu, na návrh orgánu veĜejné zprávy, na návrh
obþana obce, nebo na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbČ
na území obce.
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ÚzemnČ plánovací dokumentace je poĜizována v souþinnosti
s orgány obce a kraje. Osoba urþeného zastupitele zajišĢuje kontakt obce s poĜizovatelem (napĜ. pracovníkem úĜadu územního
plánování).
Náklady na zpracování územního plánu projektantem hradí
obec, která rozhodla o poĜízení. Náklady spojené s projednáním územního plánu hradí poĜizovatel. Pokud je poĜízení zmČny územního plánu vyvoláno výhradní potĜebou navrhovatele,
mĤže obec podmínit její poĜízení þásteþnou nebo úplnou úhradou nákladĤ na její zpracování a na mapové podklady navrhovatelem.
Obþan má právo se aktivnČ úþastnit poĜizování územnČ plánovací dokumentace. Toto právo je zajištČno zveĜejĖováním
písemností, možností uplatnit pĜipomínky, úþastí pĜi veĜejném
projednání ÚPD, možností zastupování zmocnČným zástupcem
veĜejnosti.
Písemnosti, vþetnČ výkresĤ, se zveĜejĖují vyvČšením na úĜední desce, pĜípadnČ vyvČšením oznámení, kde a kdy je možné
do nich nahlédnout. Stavební zákon rozlišuje pojmy pĜipomínka
a námitka. Zatímco pĜipomínku mĤže podat kdokoliv k zadání,
konceptu i návrhu územního plánu, námitku mohou podat pouze pĜi projednávání konceptu nebo návrhu vlastníci pozemkĤ
a staveb dotþených návrhem veĜejnČ prospČšných staveb, veĜejnČ prospČšných opatĜení a zastavitelných ploch a zástupce
veĜejnosti. Podle názoru soudĤ mohou podat námitku všichni
vlastníci pozemkĤ a staveb dotþených Ĝešením a toto rozšíĜení
možnosti uplatnČní námitek by mČli poĜizovatelé respektovat.
Srozumitelné objasnČní projednávaných zámČrĤ ÚPD pĜi veĜejném projednání zajistí svým výkladem projektant. Pokud vČtší
poþet obþanĤ uplatĖuje stejnou pĜipomínku, mohou být zastupováni zmocnČným zástupcem veĜejnosti. Stavebním zákonem
(§ 23 SZ) je urþen poþet obþanĤ, jejichž podpis zmocĖuje zástupce veĜejnosti k jednání, pokud zmocnČní pĜijme. Námitky
vyhodnotí poĜizovatel ve spolupráci s urþeným zastupitelem
na základČ výsledkĤ projednání ÚP a zpracuje návrh rozhodnutí
o námitkách, který je souþástí odĤvodnČní vydaného územního
plánu. PĜipomínky musí poĜizovatel vyhodnotit a vyhodnocení
zahrnout do odĤvodnČní územního plánu.
Fáze poĜizování územního plánu: vznik územního plánu má
tyto hlavní fáze poĜízení:
1. rozhodnutí o poĜízení
2. doplĖující prĤzkumy a rozbory
3. zadání územního plánu
PoĜizovatel zašle návrh zadání územního plánu dotþeným or-

gánĤm, sousedním obcím a krajskému úĜadu, zajistí zveĜejnČní návrhu zadání ÚP a oznámí tuto skuteþnost na úĜední desce.
K zadání je možné uplatnit požadavky a pĜipomínky. Zadání
územního plánu schvaluje zastupitelstvo obce.
4. koncept územního plánu
V odĤvodnČných pĜípadech (je-li tĜeba zpracovat varianty Ĝešení) je v zadání uloženo zpracovat koncept územního plánu.
V jiných pĜípadech se koncept nezpracovává. Koncept ÚP se
veĜejnČ projednává. Na základČ výsledkĤ projednání poĜizovatel zpracuje a zastupitelstvo obce schvaluje pokyny pro zpracování návrhu ÚP.
5. návrh územního plánu
Nad zpracovaných návrhem územního plánu se vede spoleþné
jednání s dotþenými orgány a následnČ žádá poĜizovatel krajský
úĜad o stanovisko. Podle výsledku projednání projektant upraví návrh ÚP a takto upravený a posouzený návrh se pĜedkládá
k veĜejnému projednání.
ěízení o územním plánu – návrh ÚP je po dobu 30 dní pĜed
veĜejným projednáním vystaven k nahlédnutí. Každý k nČmu
mĤže podat písemnou pĜipomínku; vlastníci pozemkĤ a staveb,
kteĜí jsou dotþeni Ĝešením, mohou vznést písemnou námitku, a
to nejpozdČji na veĜejném projednání. Dotþené orgány k tČmto
pĜipomínkám a námitkám uplatní na závČr veĜejného projednání
svá stanoviska.
Vydání územního plánu - poĜizovatel spolu s urþeným zastupitelem jako zástupce obce vyhodnotí výsledky veĜejného projednání a doplní odĤvodnČní územního plánu, zejména o návrh
rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení pĜipomínek. Jsou-li
všechny náležitosti v poĜádku, zastupitelstvo ÚP vydá.
Nabytí úþinnosti územního plánu – vydání územního plánu se
oznamuje veĜejnou vyhláškou. Patnáctým dnem po dni vyvČšení veĜejné vyhlášky územní plán nabývá úþinnosti.
ZmČny územního plánu – je-li tĜeba zmČnit nČkterou þást ÚP,
napĜ. vymezit nové zastavitelné plochy, mĤže zastupitelstvo
obce rozhodnout o zmČnČ územního plánu. V takovém pĜípadČ
je tĜeba prokázat nemožnost zastavČt již vymezené zastavitelné
plochy nebo jejich nedostateþnost ve vztahu k prokazatelným
potĜebám obce.
Materiál je þerpán z publikace „Obþan a územní plánování“
– práva a povinnosti obþanĤ v oblasti územního plánování, kterou vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ýR, odbor územního
plánování. ZávČreþná IV. þást bude obsahovat konkrétní informace o územním plánu mČsta Vítkova.

StĢípky z radnice
x V pátek 24. 6. jsme na radnici pĜivítali vzácnou návštČvu z Polska. Naše pozvání pĜijal starosta Powiatu
Glubczyckého pan Mgr. Jósef Kozina a sekretáĜ Powiatu
pan Tadeusz Schmidt. PánĤm jsme ukázali naše mČsto, navštívili jsme muzeum bĜidlice a prohlédli si areál
TJ Spartak. Cílem setkání bylo najít partnera pro pĜeshraniþní spolupráci z Polské republiky, což se podaĜilo.
Spolupracovat bychom chtČli v oblasti školství, kultury,
sportu, požární ochrany - sdružení dobrovolných hasiþĤ
atd. Zastupitelstvo mČsta bude schvalovat na svém jednání v srpnu rámcovou dohodu o spolupráci mezi MČstem
Budišov nad Budišovkou a Powiatem Glubczyce. Powiat
je územnČ správní celek v Polské republice odpovídající
velikostí našemu okresu.
x Naši dobrovolní hasiþi pĜijali pozvání a 23. þervence se
zúþastnili noþních závodĤ dobrovolných hasiþĤ v pol-

ském Dzierzyslawiu, i když jen jako diváci. Na oplátku
pozvali zástupce polského SDH do Budišova na pĜátelské
posezení s manželkami do místního lomu. Je dobĜe, že
se podaĜilo pĜeshraniþní spolupráci „rozjet“ a vČĜíme, že
zapojí i ostatní organizace mČsta, nejen hasiþi. Je potĜeba
do konce roku pĜipravit spoleþný projekt, na který mĤžete
þerpat dotace z Euroregionu SILESIA.
x PĜestože Letnice probČhly již pĜed dvČma mČsíci, považuji
za nutné vás seznámit s vyúþtováním, jelikož obnovení tradice Letnic v BudišovČ nebylo pĜijímáno vždy jen kladnČ a to
i mezi zastupiteli mČsta. Festival navštívilo nČco málo pĜes
1 000 platících návštČvníkĤ. Celkové náklady byly cca 275
tisíc Kþ, pĜiþemž na vstupném a pronájmu stánkĤ se vybralo
142 200,- Kþ. Rozdíl mezi náklady a pĜíjmy pokryly sponzorské dary a z rozpoþtu mČsta šlo na akci 43 tisíc Kþ. Škoda
na majetku mČsta v areálu autokempu nevznikla žádná.
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ChtČl bych podČkovat všem, kteĜí se podíleli na poĜádání Letnic – organizaþnímu výboru v þele s Pepou Poljakem,
mČstské policii a místním hasiþĤm za zajištČní bezpeþnosti
a poĜádku, paní Rakové a Siažíkové, které zajišĢovaly zdarma
pĜedprodej lístkĤ, pracovnicím MÚ za prodej lístkĤ na místČ.
Dík patĜí pracovníkĤ SLTS za pomoc pĜi technickém zajištČní

a pĜípravu dĜeva pro ĜezbáĜskou soutČž, také panu Hanákovi, který
postavil konstrukci proti dešti pro ĜezbáĜe. SamozĜejmČ obrovský
dík patĜí i sponzorĤm, kteĜí jsou uvedeni na webových stránkách
Letnic. ZávČrem chci dodat, že další 32. roþník Budišovských
Letnic plánujeme 22. – 23. 6. 2012.
Ing. Patrik Schramm, místostarosta

Podďkování
K poslednímu þervnu letošního roku skonþil dlouholetý pracovní pomČr na mČstském úĜadČ paní MiroslavČ
Vanþurové. Vedení mČsta jí touto cestou dČkuje za dlouholetou práci pro mČsto a za zdárné ukonþení a vyúþtování jejího posledního projektu - Vodovod ve Starých OldĜĤvkách. PĜejeme pevné zdraví, hodnČ spokojenosti
a pĜíjemné a klidné prožití dalších let.

Usnesení z jednání Rady mďsta
Dne 13. 6. 2011 Rada mČsta:
 doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit výsledek hospodaĜení mČsta a závČreþný úþet za rok 2010 vþetnČ zprávy o výsledku pĜezkoumání hospodaĜení mČsta za rok
2010 a to bez výhrad
 schvaluje 3. rozpoþtové opatĜení vlastních pĜíjmĤ a výdajĤ rozpoþtu mČsta pro rok 2011 takto:
o PĜesun z neinvestiþních výdajĤ skupiny 6409 5901
– Rezervy neinvestiþních výdajĤ –228 000,- Kþ
 na kapitálové výdaje skupiny 2310 6121
– Pitná voda
+170 000,- Kþ
 na neinv. výdaje skupiny 3612 5909 –
Bytové hospodáĜství
+58 000,- Kþ
o PĜesun z neinvestiþních výdajĤ skupiny 6402 5364
– Finanþní vypoĜádání minulých let
-44 419,98 Kþ
 na kapitálové výdaje skupiny 2310 6121 –
Pitná voda
+44 419,98 Kþ
 schvaluje 4. úpravu rozpoþtu mČsta pro rok 2011 v pĜíjmové a výdajové þásti rozpoþtu o þástku 1 027 530,- Kþ
o V pĜíjmové þásti rozpoþtu posílení daĖových pĜíjmĤ:
 1122 – DaĖ z pĜíjmĤ právnických osob
za obce
1 027 530,- Kþ
o Ve výdajové þásti rozpoþtu posílení skupiny:
 6399 – Platby daní a poplatkĤ za obce
1 027 530,- Kþ
 doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit Dodatek þ.
3 ke smlouvČ o výpĤjþce ze dne 24. 10. 2002 – ZŠ p.o.
Budišov n/B.
 doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit zprávu o þinnosti ¿nanþního výboru za rok 2010
 schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta na pronájem pozemku:
o Katastrální území Budišov n/B.:
 ppþ. 3568/5 – ost. plocha – þást o výmČĜe
cca 52 m2
 ppþ. 447/3 – orná pĤda - þást o výmČĜe cca
1 000 m2
 doporuþuje zastupitelstvu mČsta podat žádost na úplatný
pĜevod pozemkĤ do majetku mČsta od ýR – ÚĜadu pro
zastupování státu ve vČcech majetkových:
o Katastrální území Budišov n/B.:
 ppþ. 3609 zahrada o výmČĜe 159 m2- ½,
za cenu dle znaleckého posudku
 schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta na pĜevod pozemku:
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Katastrální území Guntramovice:
 ppþ. 1840 ostatní plocha o výmČĜe 354 m2
 schvaluje pronájem pozemku:
o Katastrální území Budišov n/B.:
 ppþ. 3568/2 – ost. plocha – þást o výmČĜe
cca 150 m2 pro paní Annu Sivákovou, bytem G. Svobody 106, Budišov n/B., výše
nájemného 75,- Kþ/rok
o Katastrální území Guntramovice:
 ppþ. 539 ostatní plocha – þást o výmČĜe cca
300 m2 pro pana Lukáše Hrabinu, bytem
Guntramovice 69, výše nájemného 150,Kþ/rok
 doporuþuje zastupitelstvu mČsta odkoupit do majetku
mČsta nemovitosti:
o Katastrální území 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, kupní
cena dohodou
 doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit odprodej nemovitostí následnČ:
o Katastrální území Guntramovice:
 ppþ. 252 role o výmČĜe cca 1 989 m2 pro
manžele Ing. Josef a Mgr. Miroslava
Klusovy, bytem Guntramovice 19 za kupní
cenu 10,-Kþ á 1 m2
 ppþ. 1836 TTP o výmČĜe 1 924 m2
 ppþ. 1837 ostatní plocha o výmČĜe 419 m2
 ppþ. 1838 ostatní plocha – neplodná pĤda
o výmČĜe 5 181 m2
 ppþ. 1794 ostatní plocha – neplodná pĤda
o výmČĜe 332 m2
 ppþ. 1795 TTP o výmČĜe 9 415 m2, pro pana
Ladislava Zatloukala, bytem Guntramovice
19 za kupní cenu 2,97 á 1 m2
 ppþ. 237 TTP þást o výmČĜe cca 1 240 m2
a ppþ. 238/1 TTP o výmČĜe 483 m2 pro paní
Radku Vystrþilovou, bytem Guntramovice 7
za kupní cenu:
x ppþ. 238/1 …… 10,- Kþ á 1 m2,
x ppþ. 237 ………16,- Kþ á 1 m2
o
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o

o

 ppþ. 288/1 ostatní plocha o výmČĜe 340 m2
pro manželé Josefa a Annu Hamerkovy,
bytem Guntramovice 3, a pro manžele Jana a RĤženu KošarišĢanovy bytem
Guntramovice 95 – každému k 1/2 za kupní
cenu 21,- Kþ á 1 m2
Katastrální území Budišov n/B.:
 ppþ. 2422/4 ostatní plocha o výmČĜe 1 224 m2
pro pana Libora Leskovjana, bytem Jiráskova 606, Budišov n/B. za kupní cenu dohodou 40 000,- Kþ
 ppþ. 24/1 TTP o výmČĜe 1 236 m2 pro
manžele Petru a Jozefa Macákovy, bytem
Partyzánská 488, Budišov n/B. za kupní
cenu 15,- Kþ á 1 m2
 ppþ. 218 TTP - þást o výmČĜe cca 120 m2
pro manžele Pavla a Lucii Jílkovy, bytem
9. KvČtna 506, Budišov n/B. za kupní cenu
15,- Kþ á 1 m2
 ppþ. st. 161 zast. plocha zboĜeništČ o výmČĜe 367 m2, ppþ. 115/2 zahrada o výmČĜe
69 m2 pro pana Antonína Nováka, za kupní
cenu 32,- Kþ á 1 m2
 ppþ. 1167 zast. plocha o výmČĜe 29 m2 pro
manžele Ivana a RĤženu Metelkovy za kupní cenu 82,- Kþ á 1 m2
 ppþ. 993 zast. plocha o výmČĜe 28 m2 pro
paní Blanku ývandovou a Aloise JuĜínka,
každému k 1/2 za kupní cenu 82,- Kþ á 1 m2
 ppþ. 1166 zast. plocha o výmČĜe 30 m2 pro
pana Iva Holubce za kupní cenu 82,- Kþ
á 1 m2
Katastrální území Podlesí:
 ppþ. 5/19 ostatní plocha – þást o výmČĜe cca
300 m2 pana JiĜího Aue, bytem Liptovská
2, Opava, pana Vlastimila Hendrycha, bytem Železnobrodská 2, Opava a paní Janu
Grosserovou, bytem Jaselská 9, Opava
za kupní cenu 10,- Kþ á 1 m2
 ppþ. 2268/29 ostatní plocha – þást o výmČĜe cca 250 m2 pro paní Petru Režnarovou,
bytem Liptovská 2, Opava, za kupní cenu
10,- Kþ á 1 m2
 ppþ.: 2268/29, 2268/25, 2268/24, 2268/26
ostatní plochy – þásti o výmČĜe cca 1200 m2
pro paní NadČždu Pizurovou, bytem Podlesí
131, za kupní cenu 10,- Kþ á 1 m2
 ppþ. 2268/13 ost. plocha o výmČĜe 160 m2,
ppþ. 28/2 vodní plocha o výmČĜe 203 m2
a ppþ. 28/1 ost. plocha o výmČĜe 964 m2
pro pana Vladana Duška, bytem Podlesí 88,
za kupní cenu:
x ppþ. 2268/13 - 21,- Kþ á 1 m2
x ppþ. 28/2 a 28/1 - 10,- Kþ á 1 m2
 ppþ. 1007/2 TTP o výmČĜe 2 185 m2 a ppþ.
1006/4 ostatní plocha - þást o výmČĜe cca
1 000 m2 pro pana Lukáše Lindovskeho, bytem Opava a manžele Rostislava a Zuzanu
HušĢovy, bytem Opava - každému k 1/2
za kupní cenu 10,- Kþ á 1 m2
 ppþ. 1007/3 ostatní plocha o výmČĜe cca
497 m2 a ppþ. 2269 TTP o výmČĜe 66 m2



















pro pan Lukáše Lindovského, bytem Opava
za kupní cenu 10,- Kþ á 1 m2
nedoporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit odprodej nemovitosti:
o Katastrální území Budišov n/B.:
 ppþ. 1032/3 vodní plocha – zamokĜ. plocha
o výmČĜe 17 019 m2
 ppþ. 1032/6 TTP o výmČĜe 1 522 m2
 ppþ. 940/1 TTP o výmČĜe 21 129 m2
 ppþ. 940/3 TTP o výmČĜe 8 720 m2
 ppþ. 950/3 TTP o výmČĜe 7 163 m2
 ppþ. 1032/4 lesní poz. o výmČĜe 11 344 m2
schvaluje smlouvu o spoleþném postupu k zabezpeþení
realizace veĜejné zakázky„Dodávka elektrické energie
a zemního plynu obce sdružené ve svazku obcí Sdružení
obcí Hluþínska, jejich pĜíspČvkové organizace a obchodní spoleþnosti, ve kterých mají tyto obce obchodní podíl.
(uzavĜená podle ustanovení § 51 zákona þ.40/1964 Sb.,
obþanský zákoník, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ)
doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit výpovČć
smlouvy o dílo þ.17/10 ze dne 18. 10. 2010 mezi objednavatelem MČsto Budišov nad Budišovkou a zhotovitelem ¿rmou Czasch spol. s r.o. „Výstavba tČlocviþny
v BudišovČ nad Budišovkou“
doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit Smlouvu o dílo
mezi objednavatelem Správou silnic Moravskoslezského
kraje, pĜíspČvková organizace, mČstem Budišov nad
Budišovkou a zhotovitelem Silnice Morava s.r.o. „Oprava
silnice II/443 Budišov nad Budišovkou-prĤtah“ a schvaluje použití vytČženého recyklátu z opravy silnice II/443
na opravy obecních komunikací a povČĜuje starostu mČsta
podpisem smlouvy s ¿rmou Silnice Morava s.r.o.
schvaluje udČlení výjimky v poþtu dČtí ve tĜídČ mateĜské školy podle § 23 odst. 5 zákona þ. 561/2004 Sb. a to
o 4 dČti na celkový poþet 28 ve tĜídČ. Výjimka se povoluje
na dobu urþitou do konce roku 2014 a nesmí být na újmČ
kvality vzdČlávací þinnosti MŠ a nadále budou plnČny
hygienické podmínky a podmínky bezpeþnosti a ochrany
zdraví, stanovené pĜíslušnými právními pĜedpisy.
schvaluje 5. úpravu rozpoþtu mČsta pro rok 2011 v pĜíjmové a výdajové þásti rozpoþtu o þástku 150 000,- Kþ:
o V pĜíjmové þásti rozpoþtu
 4122 – Neinvestiþní pĜijaté transfery
od krajĤ
150 000,- Kþ
o Ve výdajové þásti rozpoþtu
 5512 – Požární ochrana
150 000,- Kþ
schvaluje 6. rozpoþtové opatĜení vlastních pĜíjmĤ a výdajĤ rozpoþtu mČsta pro rok 2011 takto:
o PĜesun z neinvestiþních výdajĤ skupiny 6409 5901 –
 Rezervy neinvestiþních výdajĤ -108 000,- Kþ
o na kapitálové výdaje skupiny 2310 6121 –
 Pitná voda
+108 000,- Kþ
bere na vČdomí výsledky Lesnického auditu Správy
lesĤ a technických služeb, doporuþuje svolání mimoĜádné rady mČsta, která se bude zabývat zhodnocením stavu
a doporuþením ze strany výsledkĤ auditu, s pĜizváním auditora Ing Pavla Filipa, zástupĤ vedení SLTS a zástupcĤ
lesních odborníkĤ v zastupitelstvu mČsta
neschvaluje zmČnu ¿nanþního pĜíspČvku pro paní
Olgu Tkáþovou na vybudování studny k domu þp. 98,
Guntramovice a trvá na svém rozhodnutí ze dne 19. 1.
2011 þ. 51/11
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neschvaluje poskytnutí ¿nanþního pĜíspČvku na poĜádání
kulturních akcí na HuĢovČ ranþi v Podlesí
doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit bezúplatný
pĜevod nemovitostí z majetku mČsta do vlastnictví LesĤ
ýeské republiky, s.p.:
o ppþ. 3548/3 ostatní plocha – silnice o výmČĜe
11 643 m2
o ppþ. 3570/5 ostatní plocha – silnice o výmČĜe
11 062 m2
o ppþ. 2254/9 ostatní plocha - ostatní komunikace
o výmČĜe 1 197 m2- vþetnČ staveb (vozovek) katastrálního území Budišov n/B.
Podmínkou bude zĜízení vČcného bĜemene (bezúplatného) pro mČsto Budišov n/B., jako vlastníka pozemkĤ zapsaných na LV þ. 646, spoþívající
v právu chĤze a jízdy pĜes pĜedmČtné pozemky pro
zajištČní lesního hospodáĜství.
doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit pĜevod nemovitostí katastrálního území Budišov n/B. od spoleþnosti
Beckert CZ s.r.o., do majetku mČsta Budišov n/B. za kupní cenu 139.500,- Kþ
o ppþ. st. 745 zastavČná plocha – zboĜeništČ o výmČĜe 103 m2
o ppþ. 86 zahrada o výmČĜe 118 m2
o ppþ. 3667 ostatní plocha – jiná plocha ha o výmČĜe
709 m2
doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit výpovČć
Smlouvy o dodávce tepelné energie þ. 3 / B mezi ¿rmou
VYTEP Uniþov s.r.o. a mČstem Budišov nad Budišovkou
s 6 mČsíþní výpovČdní lhĤtou
doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit ZávČreþný úþet
hospodaĜení Venkovského mikroregionu Moravice za rok
2010 vþetnČ zápisu kontrolní komise a bere na vČdomí
Zprávu o výsledku pĜezkoumání hospodaĜení dobrovolného svazku obcí Venkovského mikroregionu Moravice
za rok 2010.
doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit závazek mČsta
zajistit ze svých rozpoþtových zdrojĤ náklady na pro¿nan-

cování investiþní akce – projektu „Zdroj tepla – kotelna
na biomasu, zateplení objektĤ v BudišovČ nad Budišovkou“,
spoþívajících v úhradČ veškerých nezpĤsobilých výdajĤ
projektu vþetnČ ¿nanþní spoluúþasti mČsta na zpĤsobilých
výdajích projektu ve výši 10% a v závazku zajistit udržitelnost projektu (hradit provozní náklady projektu), a to minimálnČ po dobu jeho stanovené udržitelnosti.
 schvaluje složení výbČrové komise pro realizaci výbČrového Ĝízení na stavbu „Zdroj tepla – kotelna na biomasu,
zateplení objektĤ v BudišovČ n/B.“ a jmenuje þleny komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek následovnČ:
o ýlen komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek a náhradník þlena komise pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek:
 Ing. Rostislav Kyncl – Mgr. NadČžda Vondroušová
 Gabriela Roháþová, DiS. - Ing. Jana DovrtČlová
 Pavel Malec - JindĜich Bláha
 Ing. Marta Lindnerová - Miroslava Zatloukalová
 Ing. Patrik Schramm - Radim NČmeþek
 schvaluje pĜidČlení bytu þ. 9., II. kategorie, o velikosti
3+1, se spoluúþastí na opravách, ul. Berounská, þ. p. 665
v BudišovČ n/B., paní ŽanetČ Sivákové, s nájemní smlouvou uzavĜenou od 1. 7. 2011 na dobu urþitou 3 mČsíce, dle
Obþanského zákoníku
 neschvaluje pronájem nebytových prostor v Guntramovicích þ. p. 90 – bývalá škola, za úþelem provozování
prodejny smíšeného zboží
 neschvaluje pĜidČlení bytu þ. 2, I. kategorie, o velikosti
4+1, ul. nám. Republiky, þ.p. 158 v BudišovČ n/B. paní
BarboĜe Olachové
 schvaluje nákup malotraktoru pro Správu lesĤ a technické služby p.o. Budišov n/B. až po odvodu ¿nanþních
prostĜedkĤ ve výši 600 000,- Kþ do rozpoþtu zĜizovatele
– mČsta Budišov n/B. z investiþního fondu Správy lesĤ
a technických služeb p.o. Budišov n/B.

Zastupitelstvo mďsta
Na jednání dne 12. 5. 2011
 schvaluje Dodatek þ. 2 ke smlouvČ o dílo s fa LEXUS
CENTR4UM s.r.o. dle pĜedloženého materiálu
Na jednání dne 22. 6. 2011
 schvaluje výsledek hospodaĜení mČsta a závČreþný úþet
za rok 2010 vþetnČ zprávy o výsledku pĜezkoumání hospodaĜení mČsta za rok 2010 a to bez výhrad
 schvaluje zprávu o þinnosti ¿nanþního výboru za rok 2010
 schvaluje Dodatek þ. 3 ke smlouvČ o výpĤjþce ze dne
24.10.2002 – ZŠ, p.o. Budišov n/B. a povČĜuje starostu
mČsta podpisem tohoto dodatku
 schvaluje odprodej nemovitostí z majetku mČsta následnČ:
o Katastrální území Guntramovice:
 ppþ. 252 role o výmČĜe cca 1989 m2 pro
manžele Ing. Josef a Mgr. Miroslava
Klusovy, bytem Guntramovice 19 za kupní
cenu 10,-Kþ á 1 m2
 ppþ. 1836 TTP o výmČĜe 1924 m2
 ppþ. 1837 ostatní plocha o výmČĜe 419 m2
 ppþ. 1838 ostatní plocha – neplodná pĤda o výmČĜe 5181 m2
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o

ppþ. 1794 ostatní plocha – neplodná pĤda o
výmČĜe 332 m2
 ppþ. 1795 TTP o výmČĜe 9415 m2, pro pana
Ladislava Zatloukala, bytem Guntramovice
19 za kupní cenu 4,- Kþ á 1 m2
 ppþ. 237 TTP þást o výmČĜe cca 1240 m2
a ppþ. 238/1 TTP o výmČĜe 483 m2 pro paní
Radku Vystrþilovou, bytem Guntramovice 7
za kupní cenu:
x ppþ. 238/1 …… 10,- Kþ á 1 m2,
x ppþ. 237 ………16,- Kþ á 1 m2
 ppþ. 288/1 ostatní plocha o výmČĜe 340 m2 pro
manželé Josefa a Annu Hamerkovy, bytem
Guntramovice 3 a pro manžele Jana a RĤženu
KošarišĢanovy, bytem Guntramovice 95 – každému k 1/2 za kupní cenu 21,- Kþ á 1 m2
Katastrální území Budišov n/B.:
 ppþ. 2422/4 ostatní plocha o výmČĜe 1224
m2 pro pana Libora Leskovjana, bytem
Jiráskova 606, Budišov n/B. za kupní cenu
ve výši 50 000,- Kþ
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ppþ. 24/1 TTP o výmČĜe 1236 m2 pro
manžele Petru a Jozefa Macákovy, bytem
Partyzánská 488, Budišov n/B. za kupní
cenu 15,- Kþ á 1 m2
 ppþ. 218 TTP - þást o výmČĜe cca 120 m2
pro manžele Pavla a Lucii Jílkovy, bytem
9. KvČtna 506, Budišov n/B. za kupní cenu
15,- Kþ á 1 m2
 ppþ. st. 161 zast. plocha zboĜeništČ o výmČĜe 367 m2, ppþ. 115/2 zahrada o výmČĜe
69 m2 pro pana Antonína Nováka, Budišov
n/B., kupní cenu 32,- Kþ á 1 m2
 ppþ. 1167 zast. plocha o výmČĜe 29 m2 pro
manžele Ivana a RĤženu Metelkovy za kupní cenu 82,- Kþ á 1 m2
 ppþ. 993 zast. plocha o výmČĜe 28 m2 pro
paní Blanku ývandovou a Aloise JuĜínka,
každému k 1/2 za kupní cenu 82,- Kþ á 1 m2
 ppþ. 1166 zast. plocha o výmČĜe 30 m2 pro
pana Iva Holubce za kupní cenu 82,- Kþ á 1 m2
o Katastrální území Podlesí:
 ppþ. 5/19 ostatní plocha – þást o výmČĜe cca
300 m2 pana JiĜího Aue, bytem Liptovská
2, Opava a paní Janu Grosserovou, bytem
Jaselská 9, Opava, za kupní cenu 10,- Kþ
á 1 m2
 ppþ. 2268/29 ostatní plocha – þást o výmČĜe cca 250 m2 pro paní Petru Režnarovou,
bytem Liptovská 2, Opava, za kupní cenu
10,- Kþ á 1 m2
 ppþ. : 2268/29, 2268/25, 2268/24, 2268/26
ostatní plochy – þásti o výmČĜe cca 1 200 m2
pro paní NadČždu Pizurovou, bytem Podlesí
131, za kupní cenu 10,- Kþ á 1 m2
 ppþ. 2268/13 ostatní plocha o výmČĜe
160 m2, ppþ. 28/2 vodní plocha o výmČĜe
203 m2 a ppþ. 28/1 ost. plocha o výmČĜe
964 m2 pro pana Vladana Duška, bytem
Podlesí 88, za kupní cenu:
x ppþ. 2268/13 ……21,- Kþ á 1 m2
x ppþ. 28/2 a 28/1…10,- Kþ á 1 m2
 ppþ. 1007/2 TTP o výmČĜe 2185 m2 a ppþ.
1006/4 ostatní plocha - þást o výmČĜe cca
1000 m2 pro pana Lukáše Lindovskeho, bytem Opava a manžele Rostislava a Zuzanu
HušĢovy, bytem Opava - každému k 1/2
za kupní cenu 10,- Kþ á 1 m2
 ppþ. 1007/3 ostatní plocha o výmČĜe cca
497 m2 a ppþ. 2269 TTP o výmČĜe 66 m2 pro
pana Lukáše Lindovského, bytem Opava
za kupní cenu 10,- Kþ á 1 m2
 ppþ. 5/28 ostatní plocha o výmČĜe 65 m2
a ppþ. 5/24 ostatní plocha o výmČĜe 4 m2 pro
paní Vladimíru ýechákovou, bytem Opava
za kupní cenu 16,- Kþ á 1 m2
 neschvaluje odprodej nemovitosti z majetku mČsta:
o Katastrální území Budišov n/B.:
 ppþ. 1032/3 vodní plocha – zamokĜ. plocha
o výmČĜe 17 019 m2
 ppþ. 1032/6 TTP o výmČĜe 1 522 m2
 ppþ. 940/1 TTP o výmČĜe 21 129 m2
 ppþ. 940/3 TTP o výmČĜe 8 720 m2









 ppþ. 950/3 TTP o výmČĜe 7 163 m2
 ppþ. 1032/4 lesní poz. o výmČĜe 11 344 m2
schvaluje odprodej nemovitostí z majetku mČsta:
o Katastrální území Budišov n/B.:
 Stavba bez þ.p. – jiná stavba – bývalá kotelna Kina postavená na ppþ. st. 59/2 a ppþ.
59/2 zastavČná plocha o výmČĜe 55 m2, kupující - manželé Jan a SoĖa Toporcerovi,
bytem Budišov n/B., Halaškovo nám. 32,
kupní cena 50 000,- Kþ
schvaluje smČnu pozemkĤ následnČ:
o smČnu pozemkĤ ve vlastnictví pan Alfreda
Anderky v katastrálním území 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 n/B. za pozemky
ve vlastnictví mČsta Budišov n/B. v katastrálním území Budišov n/B.:
 ppþ. 3567/3 zahrada o výmČĜe 54 m2
 ppþ. 3568/4 ost. plocha – þást o výmČĜe cca
250 m2 pro pana Alfreda Anderku
schvaluje úplatný pĜevod pozemkĤ v katastrálním území
Budišov n/B. do vlastnictví mČsta Budišov n/B.:
o Z majetku ýR, právo hospodaĜit s majetkem státu - ZemČdČlský podnik Rázová, státní podnik
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 2 041 m2
 ppþ. 786 ostatní plocha – neplodná pĤda
o výmČĜe 1 759 m2
 ppþ. 796 ostatní plocha – neplodná pĤda
o výmČĜe 2 095 m2
kupní cena ve výši dle znaleckého posudku
o Z majetku ýR, Správa nemovitostí ve vlastnictví
státu - PF ýR, Husinecká 1024/11a, Praha:
 ppþ. 2290/1 zahrada o výmČĜe 1 109 m2,
kupní cena ve výši dle znaleckého posudku
o Z majetku ýR, PĜíslušnost hospodaĜit s majetkem
státu – ÚĜad pro zastupování státu ve vČcech majetkových, Rašínovo nábĜeží 390/42, Praha:
 ppþ. 3609 zahrada o výmČĜe 159 m2- ½,
kupní cena ve výši dle znaleckého posudku
o Z majetku spoleþnosti Beckert CZ s.r.o.
 ppþ. st. 745 zastavČná plocha – zboĜeništČ
o výmČĜe 103 m2,
 ppþ. 86 zahrada o výmČĜe 118 m2,
 ppþ. 3667 ostatní plocha – jiná plocha ha
o výmČĜe 709 m2
kupní cena ve výši 139 500,-Kþ.
a povČĜuje starostu mČsta podpisem všech smluv
schvaluje bezúplatný pĜevod nemovitostí v katastrálním
území Budišov n/B. z majetku mČsta do vlastnictví LesĤ
ýeské republiky, s.p.:
o ppþ. 3548/3 ostatní plocha – silnice o výmČĜe 11 643 m2
o ppþ. 3570/5 ostatní plocha – silnice o výmČĜe
11 062 m2
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ppþ. 2254/9 ostatní plocha - ostatní komunikace
o výmČĜe 1 197 m2 - vþetnČ staveb (vozovek)
schvaluje závazek mČsta Budišov n/B. zajistit ze svých
rozpoþtových zdrojĤ náklady na pro¿nancování investiþní
akce – projektu „Zdroj tepla – kotelna na biomasu, zateplení objektĤ v BudišovČ nad Budišovkou“, spoþívajících
v úhradČ veškerých nezpĤsobilých výdajĤ projektu vþetnČ ¿nanþní spoluúþasti mČsta na zpĤsobilých výdajích
projektu ve výši 10% a v závazku zajistit udržitelnost projektu (hradit provozní náklady projektu), a to minimálnČ
po dobu jeho stanovené udržitelnosti
schvaluje Zprávu o hospodaĜení s bytovým a nebytovým
fondem v majetku mČsta za rok 2011
schvaluje Smlouvu o dílo mezi objednavatelem Správou
silnic Moravskoslezského kraje, pĜíspČvková organizace, mČstem Budišov n/B. a zhotovitelem Silnice Morava
s.r.o. „Oprava silnice II/443 Budišov nad BudišovkouprĤtah“
schvaluje výpovČć smlouvy o dílo þ.17/10 ze dne 18. 10.
o








ÚĢední
hodiny
Mďstského
úĢadu Budišov
nad Budišovkou
PondČlí a stĜeda
- úĜední hodiny
8,00 - 11,30 h.
12,00 - 17,00 hod.
(pracovník musí být pĜítomen)
V neúĜedních dnech v úterý,
þtvrtek 7,30 - 11,30 h.,
12,00 - 14,30
a v pátek 7,30 - 11,30 h.,
12,00 -13,30 h.
je možné
vyĜídit všechny záležitosti
jako v úĜedních dnech,
pokud je pĜítomen pĜíslušný
pracovník, nebo ten,
který jej zastupuje.
V neúĜední dny nemusí být
pracovníci pĜítomni z dĤvodu
školení, vyĜizování dotací
a úĜedních záležitostí apod.
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2010 mezi objednavatelem MČsto Budišov n/B. a zhotovitelem ¿rmou Czasch spol. s r.o. „Výstavba tČlocviþny
v BudišovČ nad Budišovkou“
schvaluje ZávČreþný úþet hospodaĜení Venkovského mikroregionu Moravice za rok 2010 vþetnČ zápisu kontrolní
komise a bere na vČdomíí Zprávu o výsledku pĜezkoumání
hospodaĜení dobrovolného svazku obcí Venkovského mikroregionu Moravice za rok 2010
schvaluje výpovČć Smlouvy o dodávce tepelné energie
þ. 3 / B mezi ¿rmou VYTEP Uniþov s.r.o. a mČstem Budišov
n/B. s 6 mČsíþní výpovČdní lhĤtou ke dni 30. 9. 2011
bere na vČdomí výsledky Lesnického auditu Správy lesĤ
a technických služeb
bere na vČdomí možnost pĜevodu zĜizovatelských funkcí domova Letokruhy, ukládá radČ mČsta zpracování ekonomických a sociálních dopadĤ a pĜedložení ke schválení
rozhodnutí na dalším jednání zastupitelstva
schvaluje zprávu o þinnosti rady mČsta od 2. 5. 2011
do 13. 6. 2011

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

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

Výskyt obojživelníkĪ v okolí Budišova
V nČkolika posledních desítkách let z naší
ZemČ zmizelo velké množství druhĤ obojživelníkĤ. ZpĤsobilo to pĜedevším ubývání
vodních ploch a tĤní, které jsou nezbytné pro
jejich rozmnožování.
V rámci školního roþníkového projektu jsem
zjistila, jak je to s výskytem obojživelníkĤ v
naší oblasti. Cílem projektu bylo pozorování
vývoje obojživelníkĤ a jejich výskyt na konkrétních místech.
Za teplých letních nocí jsem již dĜíve na
naší zahradČ slýchávala, smČrem na Guntramovice, hlasité žabí skĜehotání. Po dlouhém
hledání jsem zjistila, že se v našem mČstČ
nachází dva rybníky, u kterých se vyskytují chránČní obojživelníci, rosniþka zelená
(Hyla arborea) a skokan skĜehotavý (Rana
ridibunda). Jejich pozorování bylo velmi
zajímavé. PĜes den se témČĜ neukazují ani
nekuĖkají, ale v noci sedí u bĜehu na vodních rostlinách a silnČ a nahlas o sobČ dávají
vČdČt. Hlasité zvuky, které by þlovČk od tak
malých živoþichĤ neþekal, vydávají pomocí þásti tČla, které jsou závislé na rodu žáby.
NapĜíklad rosniþce se nafukuje þást pod

spodní þelistí a skokanovi se nafukují dvČ
boule za zakrnČlými ušními boltci.
Z rosniþek se v naší republice vyskytuje pouze rosniþka zelená, která žije po vČtšinu roku
v korunách dĜevin a po listech se pohybuje
pomocí lepkavých pĜísavek na konci prstĤ.
V zimČ „spí“ zalezlá v zemních dutinách
a na jaĜe, v dobČ rozmnožování, se pĜesunuje
do stojatých vod.
Skokani u nás žijí þtyĜi. Podle zbarvení lze
rozlišit skokany zelené – skokan skĜehotavý
a skokan menší. A skokany hnČdé – skokan hnČdý a skokan štíhlý. ZelenČ zbarvení
skokani žijí na bĜezích stojatých vod a loví
hmyz v pobĜežní vegetaci i na hladinČ. HnČdČ zbarvení skokani žijí na souši, vodu nezbytnČ potĜebují pouze k rozmnožování.
Jsem ráda, že se tito zástupci obojživelníkĤ
vyskytují i v našem mČstČ a trochu to svČdþí i o zdravém prostĜedí našeho okolí. ObzvláštČ výskyt rosniþky zelené mČ velice
pĜekvapil a teć, když veþer slyším vzdálené
skĜehotání, tak už vím, kdo ho vydává a mám
pĜed oþima krásnou, jasnČ zelenou žabku,
s „bublinou pod krkem“. Barbora Lindnerová
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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 pĜed-

stavu 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 tĜí dalších zastupitelĤ.

Jaký je podle Vás nejdĤležitČjší úkol zastupitelstva v tomto volebním období?
Jaké téma je pro Vás jako zastupitele v tomto volebním období prioritou?
Radim NČmeþek, þlen ODS, kandidát ODS
V dobČ úspor a ¿nanþního nedostatku je efektivita hospodaĜení základním pĜedpokladem pro zdravý rozvoj obce. Proto
hlavním úkolem nového vedení a zastupitelstva je vést mČsto
a jeho organizace k efektivnímu hospodaĜení. Nedostateþný
zájem vČtšiny obþanĤ a organizací, Ĝízených mČstem o dČní ve mČstČ je dalším
problémem v našem regionu. Zapojení
tČchto organizací a obþanĤ do þinnosti
ve mČstČ bude muset být dalším úkolem
zastupitelstva. Zastupitelstvo musí naslouchat obþanĤm, nemyslím jen naslouchat bezpĜedmČtné a neuvážené kritice,

ale naslouchat návrhĤm na opatĜení, která by každá kritika
mČla mít. Tyto jednotlivé návrhy na opatĜení zvažovat a snažit
se realizovat to, co je pro mČsto pĜínosem.
Chci pĜipomenout, nezapomínejme na problém obþanského
soužití v našem mČstČ. Snažme se vyvolat i na stránkách Budišovského zpravodaje širokou diskuzi našich obþanĤ k této
problematice. Dále, i když se na tomto poli mnoho zlepšilo,
nezapomínat na úklid a poĜádek v naší obci. My zastupitelé, aĢ
jsme jakékoli politické strany, jsme na jedné lodi. My spoleþnČ
musíme rozhodovat, co bude pro mČsto dĤležité. ZájmĤ a pĜedstav je mnoho, ale zdroje jsou omezené.

Bc. Josef Poljak, þlen ODS, kandidát ODS
1. Nemyslím si, že by se dala práce zastupitelstva smČĜovat
pojmenováním jednoho konkrétního úkolu. Žijeme ve mČstČ,
které potĜebuje realistický pĜístup a smysluplnou práci v mnoha
oblastech. Máme rozpracovány projekty, které se urþitČ musí
dovést do zdárného konce. Otevírají se
nové skuteþnosti a možnosti. Vždy ale
bude zásadní rozhodování mezi „chtČli
bychom“ a „je možné“. A zde je práce
pro zastupitele. Dívat se, posuzovat
a následnČ i rozhodovat se v reálném
prostoru. TČžko se dají naslibovat vČci,
u kterých si musíme pĜiznat, že prostČ
nebudou možné
možné. Nao
Naopak je velmi dĤležité pokoušet se hledat
tĜeba i nové cesty a zpĤsoby, jak pozitivnČ našemu mČstu
pomoci. VČĜím, že všichni þlenové zastupitelstva mají Budišov
rádi, žijí tady, a urþitČ je jejich cílem lepší život v nČm.
PĜedstavoval bych si zastupitelstvo jako tým lidí, kteĜí se
dovedou povznést nad politické transparenty, þi osobní
neshody, a podporují dobré vČci, vždy ku prospČchu mČsta.
Pokud se podaĜí zvládat tento „úkol“, vČĜím, že zvládneme
i ty ostatní.
2. Pro mČ osobnČ je prioritou, dá-li se to tak shrnout, spokojený
život v BudišovČ. Pokud se ale ptáte, co tím myslím, musím

narazit na více oblastí. Mluvím o mČstČ bezpeþném, þistém,
o mČstČ s možnostmi pracovními, kulturními i sportovními.
Ani jednu z tČchto oblastí nelze zvládnout za týden, þi jedno
volební období. Finanþní možnosti mČsta jsou velmi omezené.
Je ale tĜeba hledat možnosti. Znovu a znovu se pokoušet tĜeba
i jednotlivostmi. TrpČlivČ hledat a využívat grantovou politiku
EU, ale i jiných zdrojĤ. ÚkolĤ, chcete-li, priorit, je spousta.
MomentálnČ je velmi ožehavým problémem nárĤst kriminality
a vĤbec problém „asociálních“ jevĤ, v této oblasti je nutno
využít všech dostupných možností a prostĜedkĤ. V BudišovČ
je neoddiskutovatelná nejen absence tČlocviþny, ale napĜ.
i dČtských hĜišĢ. Zdevastovaný lesopark. KoupalištČ.
Žiji v BudišovČ celý život, a mám to tady rád. PatĜím sem,
a byl bych moc rád, aby tento pocit mČly jednou i moje dČti. Aby
mladí z Budišova neutíkali, aby se lidé nemuseli bát vycházet
po setmČní do ulic, aby tady mohli pracovat, vychovávat své dČti,
obþas se kvalitnČ pobavit, nebo si zasportovat, a pokud pĜijede
nČkdo „odjinud“, aby se k nám znovu rád vracel. Nejsme bez
šancí. Máme na þem stavČt, aĢ už v souvislostech historických,
nebo na práci lidí, kterým není osud našeho mČsta lhostejný,
jsou pracovití a šikovní. Jsem velmi rád, že se hlavnČ díky nim
podaĜilo napĜíklad obnovit tradici Budišovských Letnic.
MČsto Budišov je krásné, na tom trvám i dnes. ChtČl bych, aby
se stalo živČjším, veselejším a pĜíjemnČjším.

Ing. Patrik Schramm, místostarosta, þlen ODS, kandidát ODS
1. Zastupitelé mČsta by mČli pĜistupovat ke svým rozhodnutím zodpovČdnČ
a rozvážnČ. PravdČpodobnČ ve vČtšinČ
odpovČdí se objeví, že chceme novou tČlocviþnu, opravit fasádu a vymČnit okna
na škole, dČtské hĜištČ atd. Je jasné, že v
rozpoþtu mČsta na to tolik penČz není a
proto se musí šetĜit a v maximální mož-

né nutné využívat dotace, ale tak, aby míra zadlužení mČsta
byla pĜijatelná. ýím více se nám podaĜí snížit náklady na chod
mČsta, tím více penČz bude na investice. ŠetĜení je nezbytné,
což sebou samozĜejmČ pĜináší i nepopulární kroky a záporné
reakce. Je potĜeba dobudovat infrastrukturu ve mČstČ, protože možnost pĜipojení na kanalizaci, kvalitní cesty, dostupnost
vody a plynu by v dnešní dobČ nemČlo být pĜepychem, ale samozĜejmostí. Za sebe bych si pĜál, aby již skonþila povolební
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„blbá nálada“ v zastupitelstvu, abychom pĜi zásadních rozhodováních byli pokud možno jednotní. Naši voliþi do nás vložili
svou dĤvČru a nemČli bychom je zklamat a nasmČrovat vývoj
mČsta správným smČrem.
2. Já osobnČ nemám hlavní prioritu, je jich víc. SamozĜejmČ
každé sdružení þi strana se snaží prosadit co nejvíce za svého
programu. Co se zatím podaĜilo - obnovili jsme Letnice, zaþíná
fungovat kamerový systém, od podzimu zaþne provozovat svou
ordinaci nová zubaĜka (mimochodem tomuto bodu z programu
jsem nevČĜil, že vyjde a opak je pravdou). Je potĜeba bČhem
podzimu rozjet vodovod ve Starých OldĜĤvkách, zmČnit systém
odpadového hospodáĜství, zapojit a motivovat obþany ke tĜídČní
odpadu. Výše jsem zmínil šetĜení tzn. vybrat levnČjší dodavatele
el. energie, plynu, tepla, snížit provozní výdaje mČstského úĜadu. Provedený audit hospodaĜení lesĤ a mateĜské školy nám dá
nezaujatý pohled a zjistíme jaký je skuteþný stav.

Co mne trápí, jsou tzv. ubytovny pro nízkopĜíjmové skupiny
obyvatel, kdy nČkteĜí „podnikavci“ si z toho udČlali dobrý
byznys. Pokud nezmČní stát svĤj pĜístup a bude takto vyplácet pĜíspČvek na bydlení, tČžko s tím mČsto nČco udČlá. Je to
bČh na dlouhou traĢ. SamozĜejmČ to sebou pĜináší negativa,
která nemusím komentovat. NepoĜádek ve mČstČ, zvýšená
kriminalita atd. Stát by mČl pomáhat, ale je to spíše naopak.
PravdČpodobnČ nedostaneme dotaci na terénního pracovníka,
státní policie nemá na benzín, v BudišovČ se moc neobjevuje
a tak si musí mČsto zajišĢovat bezpeþnost mČstskou policií placenou z rozpoþtu mČsta, pĜiþemž tyto peníze by se dali vynaložit urþitČ jinak. A do budoucna tyto náklady budou ještČ rĤst.
UdČláme maximum, abychom našli investora do areálu lesoparku, který je ve špatném stavu. Musíme myslet i na obþany
okolních vesnic a jejich problémy.
Máme toho hodnČ pĜed sebou, jako þlen vedení mČsta se budu
usilovnČ snažit, aby se nám podaĜilo zrealizovat co nejvíce.

ZPRÁVY MČSTSKÉ POLICIE
Dnem 1. 7. 2011 byl ve mČstČ spuštČn kamerový systém, který monitoruje a zároveĖ zaznamenává dČní na veĜejných místech. Kamerový systém
využívá MČstská policie Budišov n/Bud. v souladu s §24 odst. 1 zákona 553/1991 Sb. o Obecní policii. Kamery jsou rozmístČny tak, aby bylo
možno kontrolovat místa, kde dochází k narušování veĜejného poĜádku.
Po celou dobu je pak poĜizován záznam událostí na uvedených místech.
ZároveĖ upozorĖujeme pĜípadné pachatele protiprávního jednání, že kamerový záznam mĤže být pĜedán pĜíslušnému orgánu jako dĤkazní materiál.
Tímto nabízíme obþanĤm spolupráci pĜi Ĝešení jejich problémĤ v souvislosti s poĜízením tČchto záznamĤ, které jsou po urþitou dobu u nás uchovávány (ztráta vČci, poškození majetku v dosahu zaĜízení apod.).
BaroĖ Milan, vedoucí strážník MP

ŠKOLSTVÍ

Tak nám zase skonĀil jeden školní rok
Je 30. þervna 2011, dČti obdržely vysvČdþení a rozešly se
domĤ, uþitelé dokonþili poslední pedagogické a úĜednické práce a mĤžeme bilancovat. Co se povedlo, co ne, co jsme stihli
a co necháme na pĜesrok.
Z pohledu zvenku možná škola vypadá jako poklidné místo,
které si žije svým klidným a nemČnným životem. DČti pĜicházejí, rostou, postupují do vyšších roþníkĤ, až nakonec opustí
9. tĜídu. Uþitelé se pĜíliš nemČní, sem tam nČkdo odejde do dĤchodu. Ale pĜesto opak je pravdou. Škola se vyvíjí neustále,
a teć nemám na mysli rámcové uþební plány, školní vzdČláva-
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cí plány, neustále zmČny v osnovách, zmČny v poþtech vyuþovacích hodin. Mám na mysli zmČny právČ v inovacích výuky,
v pĜístupu uþitelĤ k dnešní mladé generaci, k neustálému seznamování s novou technikou, s výukovými programy, s novým
softwarem. VždyĢ je nutné prostČ dČtem v tomto pĜekotném vývoji staþit. A tohle všechno by nebylo možné uskuteþnit, kdyby
škola dávno neinvestovala do materiálního vybavení.
KaždoroþnČ poĜádáme Den otevĜených dveĜí. Na prstech jedné
ruky bych mohla spoþítat poþet rodiþĤ, nebo i obþanĤ mČsta
Budišova, kteĜí se pĜišli do školy kdy podívat. PĜestože máme
nachystané výukové hodiny, pĜedvádČní nové techniky…. A co
by mohli rodiþe vidČt? TĜeba úplnČ novou poþítaþovou uþebnu (pĜestože už funguje víc než rok, opravdu jako nová poĜád
vypadá, i když plná je témČĜ neustále) s 20 poþítaþovými místy, samozĜejmostí je dataprojektor a ozvuþení. Ve škole máme
dvČ interaktivní tabule. Pokud nevíte, co to je, pak je to tabule,
která má svĤj software, píše se na ni speciálním perem, které
funguje jako poþítaþová myš. Dají se na ní vytváĜet speciální
programy do všech pĜedmČtĤ a dČti s ní pracují moc rády. Aby
s ní mohli pracovat i pedagogové, museli ovšem všichni projít
jednoroþním speciálním kurzem. Další novinkou jsou speciální tĜídy s dataprojektory, notebookem a ozvuþením. Uþitel
pĜijde do hodiny s pĜípravou a zápisem ve své „Àešce“ a dČtem
zápis pĜímo promítne. Probíráme dneska Karla ýapka? Tak se,
dČti, podíváme, co na to Ĝíká Wikipedie a internet. Takových
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tĜíd máme pČt. TémČĜ ve všech tĜídách máme také keramické tabule. Jsou bílé, píše se na nČ speciálními barevnými ¿xy,
dobĜe se mažou a nikde se nepráší. Obyþejnou kĜídu už ve škole témČĜ nenajdete. Technika ovšem není všechno. Myslíme
i na estetický vzhled našich starých budov, a tak jsme v letošním školním roce vymČnili ve všech tĜídách na vyšším stupni
dĜevČné kryty na topení a opravili vestavČné skĜínČ, ve tĜídách
na námČstí zase postupnČ vymČĖujeme starý nábytek za nový.
V budoucnu uvažujeme také o výmČnČ obložení na chodbách.
A co se nepovedlo? Mrzí nás, že škola neuspČla ve tĜech projektech, které jsme v letošním roce podali. Dvakrát jsme se
snažili spoleþnČ s Klubem rodiþĤ získat peníze na zlepšení vybavení školy pro volnoþasové aktivity dČtí (nákup kol a lyží),
podvakrát nám bylo oznámeno, že sice projekt splĖuje podmínky, ale pro velký poþet zájemcĤ byl zamítnut, což se u tČchto
projektĤ bohužel dost þasto stává. Nikdy nevíte, jestli nedČláte
zbyteþnou práci. NČkdy to vyjde, nČkdy ne. Také jsme se zapojili do projektu Oranžová uþebna, vyhlášeného Nadací ýEZ.
Z jejich pĜíspČvku jsme chtČli vybudovat speciální fyzikální
uþebnu s odborným technickým vybavením. Tady ovšem podmínky získání ¿nanþního pĜíspČvku vĤbec nenahrávaly malým
školám v malém mČstČ, takže byl projekt opČt zamítnut.
No a co chystáme v pĜíštím školním roce? Víme samozĜejmČ
dobĜe, že ani toto všechno nestaþí a musíme školu rozvíjet
a vybavovat dál. Už na jaĜe se škola zapojila do projektu vyhlášeného ministerstvem školství Peníze EU školám. Peníze
z EU jsou rozdČlovány podle poþtu žákĤ a škola tak bude mít
od pĜíštího školního roku k dispozici asi 1,5 miliónu korun.
Pravidla pro jejich využití jsou ovšem pĜesnČ stanovena a my

jsme se rozhodli jednak opČt zlepšit materiální vybavení školy
a dále þást penČz použít ve þtyĜech roþnících na výuku þtenáĜské gramotnosti. Celý projekt trvá dva roky a v jejich prĤbČhu
vybudujeme ve škole již druhou poþítaþovou uþebnu, tentokrát
s dalšími pČtadvaceti poþítaþovými místy, doplníme další tĜídy
interaktivními tabulemi a uvažujeme také o jazykové uþebnČ.
S pracemi zaþínáme hned v záĜí, ale pĜípravy už bČží a budou
pokraþovat i bČhem prázdnin.
Takže co na závČr? Nechci, aby to vyznČlo jako nČjaká samochvála, použila jsem prostČ fakta. Na materiálním vybavení
školy pracujeme v rámci možností neustále. Po této stránce
škola urþitČ snese srovnání se školami v okolí, a pokud nám
nČjaké dČti ze školy odcházejí, není to urþitČ kvĤli vybavenosti. VČtšinou odcházejí ty dČti, kterým nevyhovuje pĜísnost
a dĤslednost v Ĝešení výchovných problémĤ (zajímavé je, že
se dost þasto tyto dČti tĜeba po nČkolika mČsících nebo i roce
vracejí), a pak je tu samozĜejmČ bČžný pohyb dČtí související
s migrací rodiþĤ. A pokud se nČkomu zdá, že se škola zapojuje
málo do dneska tak moderních „projektĤ“, kdy dČti vyjíždČjí
neustále na nČjaké sportovní nebo jiné akce hrazené z penČz
EU, aĢ si položí otázku: NemČla by škola i v dnešní dobČ pĜedevším dČti uþit a vzdČlávat? Ale ani v této oblasti nestrkáme
nakonec hlavu do písku – letos jsme se zapojili do projektu
mikroregionu Silesia – a navázali kontakt s gymnáziem v mČsteþku Kornowac. Už na podzim nás þekají první spoleþné akce
a už dnes naše dČti navázaly první kontakty s polskými dČtmi,
zatím prostĜednictvím dopisĤ a internetu.
Tak hezké prázdniny a v záĜí na shledanou.
Hana Hladišová, zástupkynČ Ĝeditele ZŠ

Školní akademie 2011
7. þervna probČhla v místním kulturním domČ školní akademie. To, že probČhne, se rozhodlo už nČkdy v zimČ, a tak mČly
jednotlivé tĜídy i jednotlivci celkem dost þasu svá vystoupení pĜipravit. Bylo zajímavé sledovat, jak k tomuto úkolu kdo

pĜistupuje. Menší dČti na nižším stupni to mČly jednodušší
– vČtšinou se vždy s velkým nadšením všechny vrhly do nácviku, a bylo vČtšinou na paní uþitelce, co vymyslí a co pro
dČti nachystá. Na vyšším stupni už to bylo trošku jinak. PĜece
jen se starší dČti nerady hrnou do nČþeho, co je zrovna nebaví,
a pĜinutit celý tĜídní kolektiv k nČjaké þinnosti už vČtšinou
nejde. Takže tady výbČr a nacviþení „akcí“ opravdu záviselo na chuti a elánu spíš jednotlivcĤ nebo menších zájmových
skupinek než tĜídy. A uþitelé spíš korigovali, pomáhali a vedli.
PĜesto si všechna vystoupení vyžádala spoustu þasu, a ti, kteĜí
ho obČtovali, si urþitČ zaslouží náš obdiv a pochvalu.
Myslím, že nemá smysl vyzdvihovat nČkterá vystoupení, protože opravdu všechna byla pĜedvádČna s nadšením, elánem,
místy se sympatickou trémou, a každý z divákĤ si mohl sám urþit, které vystoupení se mu nejvíc líbilo. Ale zmíním pĜece jen
tĜi jména, bez kterých by akademie nejspíš tak zábavná nebyla.
Jsou to jména našich moderátorĤ – což byli Ondra Martynek
a Karolína TvarĤžková ze 7. tĜídy. Oba prokázali neuvČĜitelnou odvahu spojenou s pohotovostí, vtipem, nebojácností
a pílí. Jejich zásluhou se publikum bavilo i mezi jednotlivými
vystoupeními. A tĜetí jméno je paní uþitelka Wetterová. Ona
byla autorkou scénáĜe, vedla nácviky, pomáhala moderátorĤm
a dohlížela na celkový prĤbČh. Byla vlastnČ duší celé akademie
a patĜí jí za to podČkování a obdiv.
A tak si klidnČ mĤžeme akademii pĜíští rok zopakovat. Bylo to
zábavné odpoledne nejen pro diváky, ale i pro samotné úþinkující. Naše dČti jsou ve velké vČtšinČ opravdu šikovné a je radost
se na nČ dívat.
Hana Hladišová, zástupkynČ Ĝeditele ZŠ
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AĨ žije Hec olympiáda
Hec olympiáda už je v naší škole tradicí. Setkávají se
s ní všichni žáci, jakmile postoupí na vyšší stupeĖ – tedy
od 6. tĜídy, a myslím, že se na ni každoroþnČ tČší. Tahle
soutČž pČtiþlenných družstev v netradiþních disciplínách,
jako je napĜ. chĤze celého družstva na jednČch lyžích
a ještČ po trávČ, skok v pytlích, jízda po pĜekážkové dráze
v „koleþkách“, plavba na þlunu po místním pĜírodním koupališti s vymezeným cílem, házení šipek, skládání citátu
po písmenkách a v mnoha dalších, vždy probíhá v místním kempu a v pĜilehlém okolí. Už podruhé jsme soutČže
doplnili ještČ o další, víceménČ dobrovolnou disciplínu,
a to je originální oznaþení celého družstva. A byli jsme

opČt pĜíjemnČ pĜekvapeni nápaditostí a vtipem našich dČtí.
Myslím, že pĜiložené fotografie jsou toho naprostým dĤkazem. A ještČ jednu novinku jsme letos mČli. Naše pozvání
pĜijaly dČti se svými uþiteli ze základní školy v Jedovnici,
se kterou se už nČkolik let pilnČ navštČvujeme a poĜádáme
zajímavá, vČtšinou sportovní setkání. A tak si letos zasoutČžily i jedovnické dČti a všichni doufáme, že se jim to
líbilo a tĜeba pĜíštČ pĜijedou zase.
A kdo vlastnČ vyhrál? Myslím, že to není dĤležité. Sladkou
odmČnu dostali všichni, i když první tĜi družstva v každé
kategorii samozĜejmČ vČtší a sladší. Ale zábava to byla pro
všechny, a tak se zase mĤžeme tČšit na pĜíští rok.

Vďdci z 5. A
Víte, že labuĢ velká je národním ptákem Finska, akátový med
je jeden z nejléþivČjších medĤ, že existují v kosmu zvláštní seskupení, která nejsou viditelná pouhým okem – mlhoviny, nilské úrodné náplavy umožnily vznik nejstarší civilizace svČta
- Egypta, první olympijské hry se uskuteþnily roku 776 pĜ.n.l.
v Olympii, medvČd brtník dostal své jméno podle toho, že
BRġ je staroþeské slovo pro dutinu stromu a jiné zajímavosti?
HodnČ dobrá akciþka probČhla v 5. A. DČti z této tĜídy prezentovaly pĜed svými rodiþi a prarodiþi své roþníkové práce
na libovolné téma. DČti mČly široký okruh zajímavých témat
a bylo co poslouchat. Vybíraly si z oblasti pĜírodovČdy (labutČ, medvČdi, tygĜi, listnaté stromy), historie (období baroka,
náboženství Egypta), záhad (bermudský trojúhelník), sportu
(tenis, olympijské hry, balet) nebo vesmíru (planety, mlhoviny). ýerpaly z dostupné literatury, encyklopedií, internetu,
þasopisĤ apod. Vše musely nastudovat a zakomponovat do celkové práce o obsahu asi 20 stran. Velmi zasvČcenČ pak o svých
studiích hovoĜily a právem mohou být rodiþe na jejich výkon
pyšní.
I. Panáþková, uþitelka ZŠ

Dďti z našeho dďtského domova
poznaly na Ukrajinď život dďtí bez rodiĀĪ
Naše 3 dČti navštívily koncem mČsíce þervna sirotþinec na UkrajinČ. Jejich zážitky byly opravdu zajímavé, nČkdy až otĜesné. Poznaly, co je to opravdová nouze a bída. Na snídani, k obČdu a þasto
i k veþeĜi tam byla jen ovesná kaše, dČti nemČly hraþky, na jednu
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vychovatelku bylo asi 35 dČtí, nikdo si tam s nimi nepovídal, nehrál… Záchody byly turecké… hygiena hrozná …
V souþasné dobČ u nás pĜevládá názor, že dČtí je v ústavní výchovČ pĜíliš. Preferují se pČstounské péþe, dokonce i profesionální.
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Slovo ústavní výchova je prostČ nČco špatného. Jen nevím, kam
pak s dČtmi, když pČstounská péþe selže a pČstouni už dítČ nechtČjí.
Do domovĤ se dostávají i dČti starší se stále hlubším postižením,
výchovným, psychickým i zdravotním. Neznám pČstouna, který by
si vzal 16leté problémové dítČ, které prošlo nČkolikrát psychiatrií,
nedodržuje základní lidská pravidla, protože ho to prostČ nikdo nenauþil.
PĜestože v dnešní dobČ jsou domovy na velmi dobré úrovni, dČtský domov je pro náš stát stále nČco špatného, Oproti jiným státĤm
jich máme opravdu více, ale dČti tu nežijí na ulici, je o nČ vždy,
když rodiþe selžou, postaráno.
DČti žijí v rodinných skupinkách maximálnČ po 8 a do života

jsou pĜipravovány jako v rodinČ. Troufám si Ĝíci, že mnohdy i více.
Ráno si musí snídani a svaþinu nejdĜív nakoupit, pak pĜipravit, vaĜí
si, perou, žehlí, uklízí, nakupují obleþení, ve cviþném bytČ hospodaĜí s ¿nancemi… a to hlavnČ proto, že po odchodu z domova nikoho nemají. Nemají mámu a tátu, kteĜí pomohou Ĝešit tČžké životní situace, pomohou i ¿nanþnČ a poskytují podporu, jak jen to jde.
Proto si myslím, že návštČva v Mukaþevu na UkrajinČ byla pro
naše dČti velmi pouþná. Mohou porovnat život opuštČných dČtí tam
a u nás. UrþitČ nám to pomĤže i v naší nároþné výchovČ. Pro mne
a ostatní kolegy je pak velkým zadostiuþinČním, když slyšíme:
„Jsem šĢastný, že žiji tady, v domovČ v BudišovČ“.
Mgr. NadČžda Vondroušová, Ĝeditelka DD

Ekologická akce dďtského domova
Koncem mČsíce þervna probČhl již 3. roþník „ýištČní Ĝeky
Budišovky a parku“. Akce byla vyhlášená rozhlasem i zveĜejnČná ve zpravodaji.
Naše dČti již z þištČní Ĝeky tak nadšené nejsou jako pĜed 3 lety.
Po akci neubČhne ani týden a v Ĝece plavou rĤzné pĜedmČty,
které patĜí do odpadu. TČžko se dá pochopit, co všechno jsou
nČkteĜí obþané schopni do Ĝeky odhodit. Nemusím nikoho jmenovat, staþí jít podél Ĝeky a dvČ nejvíce zneþištČná místa najdete bez dlouhého pátrání.
Menší dČti prošmejdily a vyþistily i park. Byli opravdu moc šikovné a na své kupy odpadu hrdé, my dospČlí už ménČ. Všichni jsme se pak sešli v kempu a odmČnili se sladkostmi.
Díky všem obþanĤm, kteĜí nám v þištČní pomohli.
Mgr. NadČžda Vondroušová, Ĝeditelka DD

Dďti pomáhají dďtem
V mČsíci kvČtnu letošního roku jsme se spoleþnČ s dČtmi zapojily do projektu Fondu Sidus na pomoc nemocným dČtem
z motolské a olomoucké nemocnice. DČti v mateĜské škole si
mohly zakoupit „kouzelnou pastelku“. VýtČžek z prodeje –
1.050,- Kþ – byl vČnován nemocným dČtem z tČchto nemocnic.

ChtČli bychom podČkovat všem rodiþĤm a pĜátelĤm mateĜské
školy za projevení soucitu. Velmi nás tČší nás, že se podaĜilo
naplnit smysl této akce – pomoci nemocným dČtem.
Mgr. Simona Novotná, Ĝeditelka MŠ

Jarní vystoupení MŠ
Jako již tradiþnČ každý rok i letos se dČti naší MŠ pĜipravovaly
na svĤj velký den. Se svými p. uþitelkami nacviþovaly
básniþky, písniþky, taneþky, aby pak mohly vystoupit pĜed

publikem-maminkami, tatínky, babiþkami, dČdeþky a dalšími
þleny rodiny þi kamarády. Vystoupení se konalo 27. kvČtna
odpoledne v KD. Všichni jsme byli trošku nervózní, ale
po úvodním slovu p. Ĝeditelky šlo jedno þíslo za druhýma
a tréma byla pryþ. PĜedstavily se dČvþata z kroužku Àétniþek se
dvČma krátkými písnČmi, tĜída VrabeþkĤ s pásmem taneþních
variací, tĜída ýertíkĤ s country tancem a jarními básnČmi
a písnČmi. Velmi roztomilé bylo vystoupení tČch nejmenších,
kteĜí se poprvé ocitli na jevišti, ale všechno za pomoci svých
p. uþitelek zvládli. Nakonec se pĜedvedly naše mažoretky
a závČreþným nástupem všech úþinkujících a za velkého
aplausu program skonþil.
Všichni si vážíme zájmu a velké úþasti z Ĝad rodiþĤ a jejich
známých þi pĜíbuzných. Tímto bychom chtČly podČkovat také
p. DvoĜákovi za hudební produkci, p. Skalkové a p. Hegrové,
které vybíraly dobrovolné vstupné a rozdávaly programy
vystoupení. Velký dík patĜí také p. Vlkovi, jenž celé vystoupení
zaznamenal a následnČ zpracoval na DVD, které si mohli
zakoupit i rodiþe.
Tak zase za rok…
VČra KovaĜíková, uþitelka MŠ
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Úspďchy našich malíĢĪ
V kvČtnu jsme se spoleþnČ s dČtmi zúþastnili výtvarné soutČže
s názvem „PES – NEJLEPŠÍ KAMARÁD“, kterou vyhlásil
Kynologický klub Vítkov jako doprovodnou soutČž pĜi pĜíležitosti Výstavy voĜíškĤ a psĤ bez PP. Jelikož je téma zvíĜat dČtem
velmi blízké, s nadšením se pustily do práce a pod jejich rukama vznikala doslova „umČlecká dílka“. ProbČhlo školní kolo,
ve kterém bylo velmi tČžké vybrat ty nejlepší práce. Nakonec
byly vybrány nejzdaĜilejší výkresy tČchto dČtí z naší školky
a ze školky ve SvatoĖovicích: Leniþky Dermekové, Apolenky
Halamíþkové, Terezky Ambrožové, Davídka MokánČ, Terezky
Suffnerové a MatČje Sváþka. Výkresy putovaly do vítkovského kola, kde dČti získaly další úspČchy. Mezi nejlepšími se
umístila Apolenka Halamíþková a Davídek MokáĖ. DČti získaly velmi pČkná ocenČní, spoustu odmČn a potĜeb pro pejsky.
DČtem blahopĜejeme a pĜejeme jim hodnČ úspČchĤ v dalších
soutČžích.
Mgr. Simona Novotná, Ĝeditelka MŠ

Máme rádi zvíĢata

Výlet do ZOO Ostrava

DČti z mateĜské školy navštívily psí útulek, ve kterém je
v souþasné dobČ 10 pejskĤ. Pan Handl, který se o nČ velice
dobĜe stará, nám krátce vyprávČl o jejich osudu. Pejskové
projevovali radost z návštČvy štČkáním, hopsáním a radostným
vrtČním ocáskĤ. DČti byly nadšené a hned je zaþaly krmit
dobrotami, které jim pĜinesly. Na zpáteþní cestČ bylo vidČt,
jak jsou smutné z toho, že nČkdo mĤže tak roztomilá zvíĜátka
opustit. Bylo dojemné, jak pĜemýšlely, u koho by pro nČ našly
domov. UrþitČ se do útulku s dČtmi znovu podíváme.
Alena Siažíková, uþitelka MŠ

V pondČlí 13.6.2011 nemohly nČkteré dČti z naší MŠ ani dospat,
jelikož tĜídy ýertíkĤ a VrabeþkĤ jely na výlet do Zoologické
zahrady v OstravČ. Odjezd i samotná cesta autobusem probČhly
bez sebemenších komplikací a poþasí bylo na výlet pĜímo
ideální. Všechny dČti se moc tČšily na zvíĜátka, o kterých si již
pĜed výletem povídaly ve školce. Paní uþitelky jim vysvČtlily,
které zvíĜe je v ostravské zoo nejvzácnČjší, které je nestarší,
nebo které toho nejvíce sní.
DČtem se moc líbily pavilony šelem a tlustokožcĤ, ostrov
primátĤ, voliéry dravcĤ a expozice ohrožených druhĤ
evropských želv. Nejvíce však byly nadšené ze sloního
mládČte, které se letos v dubnu narodilo slonici Johti. DČti
mohly na vlastní oþi pozorovat, jak mladá sloní sleþna nespustí
oþi ze své maminky a jak si ráda hraje.
Nebyly by to ovšem dČti, kdyby se také netČšily na to, až si
mohou sníst své svaþinky, které jim pĜipravily maminky
anebo na to, až si budou moci koupit nČco dobrého na zub þi
na památku. Jelikož byla celá procházka zahradou pomČrnČ
nároþná, tĜída VrabeþkĤ také s nadšením uvítala jízdu
vyhlídkovým vláþkem, ve kterém si mohly dČti odpoþinout
a zároveĖ si prohlédnout zoologickou zahradu z jeho vagónkĤ.
Zkrátka Ĝeþeno, tento výlet byl opravdu velice vydaĜený.
Sloní mládČ, nové
expozice ale i krásné poþasí, to vše
zanechalo v dČtech
nezapomenutelné
zážitky, a pokud
i Vy máte v plánu
se svými dČtmi navštívit zoologickou zahradu, pĜejeme Vám, aby se
výlet povedl podobnČ jako nám
a pĜivezli jste si
stejnČ krásné zážitky.
Evženie Kostecká,
uþitelka MŠ

Z pohádky do pohádky
Dne 12. 6. uspoĜádala naše mateĜská škola den dČtí v Kulturním domČ. Této akce se mohly zúþastnit nejen dČti z MŠ, ale
i široká veĜejnost. Agentura Lena + pĜipravila zábavný program plný her, soutČží, tancĤ a písní pod názvem: „Z pohádky
do pohádky“. Do programu byly zapojeny nejen dČti, ale i rodiþe a dČtem se to velmi líbilo.
Mrzí nás, že aþkoliv byla tato pČkná akce zcela zdarma, byla
návštČvnost velmi slabá. I tak jsme si to však užili a tČšíme se
na další pĜíjemná setkání.
Tímto také velmi dČkujeme MČstskému úĜadu Budišov nad
Budišovkou a Obecnímu úĜadu SvatoĖovice za ¿nanþní pĜíspČvek.
Pavla Hasalová, Jana Jüstelová – uþitelky MŠ
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PĢedškoláci s ĀepiĀkou
Stalo se již tradicí každoroþní rozlouþení s pĜedškoláky
a jejich rodiþi v naší mateĜské škole. I letos tomu nebylo jinak.
23. þervna nastal den rozlouþení. Rodiþe se sešli na vyzdobené
školní zahradČ, na které si dČti daly velmi záležet. Pasování
mohlo zaþít. DČti postupnČ pĜedstoupily pĜed paní uþitelku, která
je pasovala „obĜí vaĜechou“ na školáky. Dostaly absolventskou
þepiþku, upomínkový balíþek a pamČtní list mateĜské školy.
Po pasování mohla zaþít zábava. Byla pĜipravena spousta
sportovních disciplín. Tyto soutČže se setkaly s velkým
ohlasem nejen u dČtí, ale také u dospČlých, kteĜí se s chutí
vrátili do svých dČtských let. Užili jsme si velkou spoustu
legrace. Po skonþení už hoĜel gril, na kterém jsme si mohli
všichni opéct špekáþek.
Bylo to moc pČkné a veselé odpoledne. Takovéto rozlouþení
s pĜedškoláky þeká jednou všechny naše dČti a my vČĜíme, že
na léta strávená ve školce budou dlouho vzpomínat.
Mgr. Simona Novotná, Ĝeditelka MŠ

ÿerven v MŠ Svatoěovice
Konec školního roku je pro dČti školou povinné na rozdíl
od dČtí z mateĜské školy nároþnČjší na rĤzné zkoušky, písemky
atd. V mateĜské škole je tomu zcela jinak. V mČsíci þervnu si
dČti tak, jako celý školní rok hrají, dovádČjí, užívají sluníþka
v pĜírodČ. ýerven v MŠ SvatoĖovice jsme se snažily dČtem
zpestĜit rĤznými akcemi, aby ono þekání na prázdniny nebylo
tak dlouhé.
Den DČtí slaví jistČ všechny dČti, aĢ chodí do ZŠ nebo do MŠ.
Naše dČti dostaly spoustu nových hraþek jak didaktických, urþených zejména pro starší dČti, tak hraþky pro mladší dČti napĜ.
balony, autíþka, kyblíky s lopatkami na pískovištČ a jiné. Hraþky byly zakoupeny z penČz Obecního úĜadu ve SvatoĖovicích,
který tak jako každý rok uvolnil ¿nanþní þástku, za kterou jsme
mohly hraþky dČtem k jejich svátku zakoupit.
V „Kytiþkový den“ si dČti pouze nehrály, ale také se nČco
nového dozvČdČly a nauþily o pĜírodČ. Starší dČti si zahrály
„šipkovanou“, kde plnily nejrĤznČjší úkoly, mladší dČti si hrály
na školní zahradČ, kde poznávaly a poþítaly kytiþky, které poté
použily na ozdobení dortĤ z písku.
Také výlety patĜí neodmyslitelnČ ke konci školního roku, jak
na ZŠ, tak v MŠ. Výlet do Ostravské ZOO byl urþen pro starší
dČti, kam jely spoleþnČ s dČtmi z MŠ Budišov. Druhý výlet byl
pro všechny dČti i pro ty nejmladší, aby nebyly smutné, že ony

na žádný výlet nejely. Výlet do Budišova na zmrzlinu, pozorování kaþen na rybníku, cesta vláþkem – zážitek byl opravdu
velký.
S koncem mČsíce þervna pĜišlo i „Rozlouþení s pĜedškoláky“.
Spoleþné opékaní s rodiþi na školní zahradČ, malé dáreþky pro
pČt školákĤ, kterým v záĜí zaþnou nové starosti. To bylo pĜíjemnČ strávené odpoledne na konci školního roku. Do nového
školního roku pĜejeme našim školákĤm hodnou paní uþitelku
a samé jedniþky. Proþ už ale myslet na záĜí, radČji všem pĜejeme „HEZKÉ PRÁZDNINY“. ZdeĖka Sventková, uþitelka MŠ

Šachový koutek
ěešení úlohy
y z minulého þísla BZ:
1...Vh3+! ýerná vČž silou odstraĖuje bílého pČšce z g2 a odhaluje bílého krále, který pak nemĤže uniknout spoleþnému útoku þerné dámy a stĜelce. 2. gxh3 Df2+ 3. Kh1 Sf3 mat.
Pro další úlohu jsem si vypĤjþil pozici z partie, která se hrála v roce 1896:
Svým posledním tahem Sd7-h3 vytvoĜil þerný smrtící hrozbu: Dg2 mat. Na první pohled to vypadá, že je bílý ztracen. PĜesto byl uvedený tah þerného chybný: bílý má v rukávu pĜekvapivou
kombinaci, díky které partii zachrání a zremizuje. Najdete ji?
Bílý na tahu vynutí remízu ve dvou tazích: (ěešení v dalším þísle BZ)
Na závČr bych rád pĜipomenul, že od zaþátku nového školního roku bude pro zájemce z Ĝad dČtí
a mládeže opČt probíhat šachový kroužek (viz. inzerce v tomto þísle BZ).
Slavomír Jaššo
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ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ, SPORT, KULTURA

Zprávy z KSVÿ Juventus Karviná,
stĢedisko DĪm dďtí a mládeže Budišov n/B:

Prázdniny jsou již v plném proudu a s ním i táborové pobyty
RybáĜský tábor
V pátek 1. þervence 2011 vyrazilo na tábor 17 mladých rybáĜĤ
do základní školy v Razové. I když tČlocviþna láká ke hrám,
lov ryb na Slezské HartČ je pĜednČjší. A o tom, že se letos
opravdu daĜilo, svČdþí ulovených 230 kaprĤ mezi nimi i desetikilové úlovky. Dále to bylo 24 štik a další druhy ryb. Devítidenní pobyt u vody si rybáĜi zpestĜili nejen koupáním a pobytem na loćce, ale i výletem do okolí a do Bruntálu. V Bruntále
si mohli vybrat, zda stráví þas v Aqua parku nebo na motokárové trati. Velký kus práce odvedli vedoucí Karel Demel, Martin
Sulík, Petr Blaheta a Michal Vémola. Nejen dohled nad kluky
a pomoc pĜi rybaĜení, ale i organizace ostatních doprovodných
þinností, dovoz jídla, zajištČní loćky a dozor na ní, úklid a poĜádek u vody, hygiena klukĤ, atd. PatĜí jim za to velký dík.
Spokojení rybáĜi se již tČší na pĜíští tábor.

jsme mČli na koupalištČ v Tošovicích. Sluníþko svítilo, voda
byla úžasná a tak není divu, že jsme se vrátili pČknČ pĜipeþení.
I když se mazalo a máþelo o sto šest, sluníþko bylo silnČjší. NČkteĜí z nás si poprvé vyzkoušeli vodní hrátky, bahenní zápasy,
lanové bludištČ, lanové centrum v lese a lampiónovou stezku.
Zájemci si pĜipravili ukázku z vojenského výcviku. Jenom ten
odpolední klid by mohli zrušit. Ani se nám z tábora domĤ nechtČlo. Díky sponzorským darĤm jsme si domĤ dovezli plno
odmČn a na táboĜe si zamlsali (zákusky, nanuky). Rodiþe jsou
spokojeni s cenou za tábor a my máme plno zážitkĤ a odmČn.
Tak zase za rok na táboĜe!!!
VELIKÉ DċKUJEME - sponzorĤm: OSRAM ýeská republika
s.r.o.; cukráĜská výroba Martina Pudová, Dolní Benešov; Nowaco Opava s.r.o.; ABEL – Computer s.r.o. Opava; Bauer Media
v.o.s.; Hamé s.r.o.; Moravskoslezské cukrovary a.s. Opava – Vávrovice; SKATESHOP.cz Olomouc a fa Nestlé. Marie Tošovská

Letní tábor Kamenka
V nedČli 10. 7. 2011 pĜijelo celkem 34 dČtí na tábor v Kamence.
Táborníci se sešli nejen z Budišova, ale i z Opavy, Karviné,
Vsetína, Fulneku, Háje ve Slezsku, Šternberka, Bludovic a dalších mČst. PČtidenní pobyt na turistické základnČ je úžasný tím,
že si mĤžeme vybrat, kde budeme v noci spát. Zda ve stanu
nebo v budovČ. Tento rok bylo špatné poþasí a tak se nespalo
pod širákem. Týden je nabitý sportováním a také výlety. První
výlet byl na pĜání autobusem, vlakem a pČšky. Vyrazili jsme
z Kamenky na Kružberskou pĜehradu a pak na obČd do restaurace v Kružberku. PosilnČni obČdem jsme se vydali do lanového centra na DavidovČ mlýnČ. Spokojenost z výletu na nás
byla znát, hlavnČ jízdu vlakem jsme si vychutnali. Další výlet

Z þinnosti domu dČtí a mládeže v þervnu
Kurz Korálkování
V mČsíci þervnu probíhal 2. 6. a 16. 6. 2011 kurz korálkování. Pod vedením lektorky si zájemci vyrábí šperky. Vždy se
pĜedem domluví na druhu a vyberou si barvy korálkĤ. Na další schĤzce vyrábí krásné šperky. Každý, kdo už si to vyzkoušel, zjistil, že není tak tČžké ketlovat. Kurz bude pokraþovat
i na podzim.

Krajské kolo Zlaté udice v OstravČ
RybáĜský kroužek se zúþastnil ve dnech 3. 6. - 5. 6. 2011 krajského kola Zlaté udice v OstravČ. ýlenové Jakub Klokoþník,
Karel Demel ml. a Hana Švehlíková posílili družstvo MO rybáĜĤ z Vítkova. Nevedli si zrovna špatnČ. Hana Švehlíková obsadila 2. místo v žákyních.

Místní olympiáda mladých rybáĜĤ
V sobotu 11. 6. 2011 probČhla v BudišovČ Olympiáda mladých
rybáĜĤ MO ýRS Vítkov. Zúþastnila se družstva z Oder, DvorcĤ, Leskovce, Vítkova a Budišova. Zastoupeny tak byly okresy
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Bruntál, Nový Jiþín a Opava. OrganizaþnČ ji dlouho dopĜedu
zajišĢovali vedoucí z budišovského rybáĜského kroužku Martin Sulík a Karel Demel st.. Olympiáda se skládá ze soutČže
v lovení, házení na terþ a vČdomostního testu. Proto je tĜeba
zajistit vhodné lovištČ, vytyþit a oznaþit místa k lovení, urþit
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a vybavit místo pro hodnotící porotu. K soutČži v házení na terþ
bylo potĜeba zamluvit hĜištČ, vymČĜit vzdálenosti, nainstalovat
terþe a hlídat tento prostor než zaþne soutČž. Zázemí celé akce
je v DomČ dČtí a mládeže, kde probíhají testy a vyhodnocení
celé olympiády. Zde se také zajišĢuje svaþina, obČd a obþerst-

vení úþastníkĤm. Tento rok se olympiády zúþastnilo 25 þlenĤ
rybáĜských kroužkĤ z okolí, kteĜí vytvoĜili 5 družstev. V soutČži družstev vyhrálo 1. místo budišovské družstvo. V jednotlivcích získal 1. místo Jakub Klokoþník a v dČvþatech vyhrála
1. místo Hana Švehlíková. BlahopĜejeme!!!

MČsíc þerven je mČsícem dČtí
V sobotu 11. 6. 2011 si DDM pĜipravilo soutČže pro dČti
ve Starých OldĜĤvkách, kde se konal Den dČtí. Úþastníci
soutČží v dovednostních disciplínách, rychlosti provedení
a v šikovnosti byli odmČnČni sladkostmi. V sobotu 18. 6.
2011 se konal Den dČtí v DDM v BudišovČ. Nejisté poþasí
zhatilo plány na akci venku a tím i vodní soutČže, a tak se
soutČžilo v sále DDM. S pĜípravou a organizací pomáhali
þlenové romského taneþního kroužku. O soutČžení byl velký zájem. NechybČlo kolo štČstí, pojídání koláþĤ s pĜekvapením a odmČny pro všechny zúþastnČné.

Ohlédnutí za Letnicemi
Po dlouhých 24 letech se do Budišova nad Budišovkou vrátila tradice Letnic. V malebném areálu autokempu se uskuteþnil
ve dnech 17. a 18. 6. dvoudenní festival. Hlavní þást programu
tvoĜila hudební vystoupení. O zahájení se postaral písniþkáĜ
Dave Vysloužil, který za vlastního doprovodu kytary a foukací
harmoniky zazpíval své originální a zábavné texty. Následoval koncert bluesové formace Bluesquare z Fulneku. Ovace
již slušnČ zaplnČného areálu sklidila také skupina Jarret. Hlavním hĜebem páteþního veþera bylo vystoupení Abraxasu, který
svým fantastickým nasazením dokázal, že ani po 35 letech své

existence zdaleka nepatĜí do starého železa. První den festivalu
zakonþila skupina Special Band, která pĜedvedla známé písnČ
z rockové historie.
Již od sobotního rána probíhala v areálu soutČž rychloĜezbáĜĤ, kteĜí dokázali do þtvrté odpolední hodiny vyĜezat z dvoumetrových kmenĤ lípy nádherné plastiky na téma Hudba.
Sobotní hudební pĜedstavení odstartovala cimbálová muzika
Opavští hudci, následovalo folkové kvarteto Kopyto a v 16 hodin rozproudil taneþníky pod pódiem Kabát revival. Po skvČle
odehraném koncertu Davida Krause a jeho kapely následoval
sobotní vrchol, kterým se stal Petr Bende. Nadšeným návštČvníkĤm Letnic dokázal, že je nejen vynikající zpČvák, ale také
kytarista a bubeník. Celý festival zakonþila skupina Maraton
a ohĖostroj nad areálem autokempu.
Po celou dobu festivalu bylo pro návštČvníky pĜichystáno
mnoho doprovodných programĤ. KromČ již zmiĖovaných
rychloĜezbáĜĤ, se v sobotu pĜijeli pochlubit svými miláþky majitelé motocyklových veteránĤ. V areálu bylo možno sledovat
práci umČleckého kováĜe, hrnþíĜky nebo ruþního ĜezbáĜe, každý si také mohl zkusit vyrobit smaltovaný šperk nebo vyštípat
srdce z bĜidlice.
OrganizátoĜi dČkují všem návštČvníkĤm, úþinkujícím i sponzorĤm za to, že mohly Letnice probČhnout v tak pĜíjemné
atmosféĜe a srdeþnČ zvou opČt za rok na Budišovské Letnice,
které ponesou poĜadové þíslo 32.
JiĜí Rak, www.budisovskeletnice.cz

Konec školního roku s Klubem rodiĀĪ a pĢátel školy
Již tradiþnČ probČhlo 30. 6. 2011 v obĜadní síni mČstského úĜadu slavnostní pĜedávání vysvČdþení absolventĤm základní
školy. Této slavnostní chvíle se spoleþnČ
s pĜedstaviteli mČsta a školy zúþastnili
i naši zástupci. Po projevech, pĜáních
a ponauþeních do života od Ĝeditele školy a starosty mČsta jsme dČtem pĜedali
na památku malou pozornost - kožené

pĜívČsky na klíþe, které, jak doufáme,
budou dČtem pĜipomínat devČt let strávených se svými kamarády a uþiteli. Na rozlouþenou jsme pro žáky pĜipravili sladké
rozlouþení a to dort ozdobený spoleþnou
fotogra¿í. Možná si mnozí z pĜítomných
chlapcĤ a dívek teprve v tento slavnostní
okamžik uvČdomili, že zde opravdu konþí
jedna etapa jejich života a otevírá se další.
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ChtČli bychom jim popĜát, aby do ní vykroþili tou správnou
nohou a mČli úspČch v dalším studiu i životČ a aby se jim pokud možno splnila všechna pĜání.
*
Na rozlouþenou se školním rokem jsme 30. 6. 2011 pro všechny žáky naší školy opČt pĜipravili zábavné odpoledne v auto-

campu. Na dČti þekaly rĤzné soutČže, kolo štČstí a doprovodný
program - výstava Tonda obal na cestách se soutČžemi s tématikou tĜídČní odpadĤ. Bohužel se nám rozpršelo, takže opékání
párkĤ nebylo možné, což nám ale dČti jistČ odpustily, protože
místo párkĤ dostaly oblíbené hranolky. I pĜes nepĜíznivé poþasí pĜišlo oslavit konec školního roku a zároveĖ pĜivítat zaþátek
prázdnin asi 60 dČtí. Troufáme si Ĝíct, že nikdo nelitoval, protože to byly jejich poslední spoleþné okamžiky, než se všichni
vydají vstĜíc prázdninovému dobrodružství.
*
Vážení rodiþe, chtČli bychom Vás informovat už nyní, že pro
školní rok 2011 – 2012 bude pĜíspČvek na KRPŠ opČt ve výši
250,- Kþ na rodinu a bude vybírán nejpozdČji do 31. 10. 2011.
Berte, prosím, tento termín na vČdomí, protože pokud vþas nezaplatíte, nebude Vaše dítČ moci využívat výhod, které z tohoto pĜíspČvku plynou, což by byla opravdu škoda. Tak jenom,
abyste na to mysleli, a tČšíme se popĜípadČ i na nové þleny
klubu, protože každý þlen navíc je další bonus pro dČti.
Ivana Tomandlová, jednatelka KRPŠ

Události ve farnosti
Na konci prázdnin a na zaþátku nového školního roku bych si
Vás rád dovolil pozvat na nČkolik významných akcí konaných
v naší budišovské farnosti:
14. srpna: Budišovské hody
Je již 20 let naší milou tradicí,
že mĤžeme spoleþnČ slavit Budišovské hody. Každá obec má
svĤj patronát, tedy nČkoho, kdo
z nebe dohlíží a chrání naše domovy. Náš tolik obdivovaný
chrám je zasvČcen slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, a tedy
Panna Maria je patronkou našeho mČsta. SrdeþnČ Vás všechny
zveme na duchovní a kulturní program
p
20. Budišovských hodĤ:
8:30 – Mariánská pobožnost
9:00 – slavnostní mše svatá
10:30 – posezení pĜed kostelem s živou hudbou
18. záĜí: Mše svatá spojená s udČlováním svátosti biĜmování
V nedČli 18. 9. 2011 v 10:00 se uskuteþní v našem chrámČ Nanebevzetí Panny Marie slavnostní udČlování svátosti biĜmová-

ní. Tento svátostný obĜad, který bude spojen se slavením mše
svaté, bude udČlovat sídelní biskup ostravsko-opavský Mons.
František Václav Lobkowicz, OPraem.
Svátost biĜmování je jedním z nejdĤležitČjších momentĤ v životČ kĜesĢana, který tak vstupuje do kĜesĢanské dospČlosti
s vČdomím vlastní odpovČdnosti v osobním životČ, v životČ
rodiny, církve i širší obþanské spoleþnosti.
V naší farnosti se na pĜijetí této svátosti víc než 1 rok pĜipravovalo a pĜipravuje 15 katolických vČĜících. Jak veliká a výjimeþná je to událost i pro naše mČsto, dokumentuje to, že naposledy se zde biĜmovalo v roce 1997.
2. Ĝíjna: Mše svatá k poctČ sv. Huberta
V nedČli 2. 10. 2011 v 9:30 budeme poprvé v našem budišovském kostele slavit mši svatou k poctČ sv. Huberta. BČhem mše
svaté mj. zazní tradiþní svatohubertské zpČvy a v obČtním prĤvodu budou pĜinášeny trofeje. Po bohoslužbČ bude v místním
kulturním domČ podáván zvČĜinový guláš a návštČvníci mohou
zhlédnout výstavu trofejí.
SrdeþnČ zve místní Myslivecké sdružení SVATÝ HUBERT,
Budišov n. B.!
Na všechny výše uvedené akce jste co nejsrdeþnČji zváni.
P. Petr Fichna, duchovní správce

Ještď jednou na téma Chránďné bydlení
v Budišovď nad Budišovkou
V pĜedminulém þísle Zpravodaje byly otištČny základní
informace, které se týkají chránČného bydlení (dále jen CHB)
– sociální pobytové služby pro dospČlé muže, kteĜí z rĤzných
dĤvodĤ potĜebují každodenní pomoc pro zajištČní svých
životních potĜeb, které si nejsou schopni zajistit ve svém
pĜirozeném prostĜedí. Tento druh služby byl umístČn v budovČ
bývalé zvláštní a hudební školy u nádraží, která pĜed vlastním
umístČním CHB prošla nákladnou rekonstrukcí.
V souvislosti s tímto novým prvkem ve mČstČ a v souvislosti
s informacemi, kterých se obyvatelĤm mČsta ze strany
vedení CHB dostává, samozĜejmČ vyvstává celá Ĝada
dalších otázek, které jsme položili vedoucím pracovnicím
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této pobytové sociální služby.
PĜi pokládání otázek si þlovČk musí uvČdomit rozdíl mezi
druhem služby, které CHB poskytuje: uživateli CHB jsou
dospČlí muži, kteĜí mají pronajatý byt jako každý jiný obþan
tohoto mČsta. Mají své individuální potĜeby a plány a nežijí
zde izolovanČ od vnČjšího svČta v jakémsi zvláštním režimu,
ale pracovníci se naopak snaží vytvoĜit jim co nejpĜirozenČjší
prostĜedí, aby se pĜípadnČ mohli jednou vrátit do bČžného
denního života þi do svých rodin. Není tedy možné ptát se
na citlivé osobní údaje þi podrobnosti, které by ani bČžný
obþan mČsta na sebe neprozradil a které by tak mohly narušit
klidný a spokojený život klientĤ chránČného bydlení.
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Odkud a jakým zpĤsobem se k Vám Vaši klienti dostávají
nebo hlásí? Mám na mysli jednak místo bydlištČ þi region
– zda je tedy CHB v BudišovČ zamČĜeno na konkrétní oblast,
a dále mám na mysli také prostĜedí, ze kterého pĜicházejí
– zda jde napĜ. vyloženČ o domovy, nebo zda pĜijímáte své
klienty také z bČžných rodin?
V rámci transformace domovĤ a ústavĤ sociální péþe dochází
k snížení poþtu uživatelĤ velkých zaĜízení sociálních služeb
a v rámci toho se jejich nejschopnČjší uživatelé mohou stČhovat
napĜ. do chránČného bydlení nebo podporovaného bydlení,
aby se integrovali do bČžného života komunity a mohli volnČ
disponovat svým þasem a pohybovat se v této
komunitČ, jak chtČjí. Z dĤvodu této transformace
je v souþasné dobČ v domovČ, ale i v naší pobytové
službČ vyhlášen „stop-stav“ z hlediska pĜijmu
nových uživatelĤ. Kapacita je vyþerpána. V CHB
Budišov n. B. bydlí momentálnČ 16 dospČlých mužĤ, což je
max. stanovený poþet.
Muži k nám pĜicházeli z organizace Zámek Dolní Životice,
tj. z Domova pro osoby se zdravotním postižením v Dolních
Životicích a z Domova pro osoby se zdravotním postižením
v Moravici. Co se týþe regionálního zábČru, tak napĜ. v Zámku
Dolní Životice a i u nás jsou muži z rĤzných míst v rámci ýR.
Kdo jinak posuzuje pĜípadné pĜijetí a umístČní klienta
do tohoto druhu sociální služby?
PĜípadné pĜijetí posuzuje vedení výše jmenované mateĜské
organizace, Zámek Dolní Životice, p. o., dále je pĜijetí
konzultováno s vedoucím pracovníkem CHB v BudišovČ
a s pracovnicí povČĜenou sociálnČ právní agendou. V rámci
transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením
platí však i stop stav v tČchto zaĜízeních.
MĤžete našim þtenáĜĤm vysvČtlit blíže pojem „subsidiární
model stĜedoevropského typu poskytování sociálních služeb“,
který jste uvedli ve svém þlánku?
Pojem „subsidiární“ je z anglického „subsidiary“ a znamená
„doplĖkové“, tj. snaha o sociální podporu a péþi, která by mČla
vycházet a dít se v rámci rodiny. Pokud ale rodina tedy není
schopna tuto podporu poskytnout vlastními silami, obrací se
o pomoc na poskytovatele sociální služby. Subsidiary zároveĖ
znamená „podružný“, ve smyslu „dceĜinná spoleþnost“.
Poskytujeme tedy sociální službu v rámci vyššího organizaþního
celku, který zajišĢuje rĤzné druhy sociálních služeb.
DaĜí se Vám „vracet“ Vaše klienty do jejich pĜirozeného
prostĜedí þi bČžného života s vlastním bydlením? Existují
v rámci ýR statistiky, které toto zkoumají?
Dle mého soudu takovéto statistiky prozatím neexistují,
alespoĖ na stránkách MPSV (Min. práce a soc. vČcí) se mi tyto
konkrétní informace nepodaĜilo nalézt. Jedná se o pĜíliš krátkou
dobu, která by takovéto evidenci odpovídala. My v podstatČ
nemĤžeme Ĝíci, kdy naši uživatelé odejdou, þi zda vĤbec
odejdou. Podpora k „návratu“ našich uživatelĤ do pĜirozeného
prostĜedí je dlouhodobý adaptaþní proces, nČkterým našim
klientĤm se toto pĜizpĤsobování daĜí lépe, jiným hĤĜe.
Jak dlouho v CHB Vaši klienti „zĤstávají“? Vím, že je možná
pĜedþasné pokládat tento dotaz vzhledem ke skuteþnosti,
jak krátce zde zatím pĤsobíte, nicménČ máte pĜedstavu, jak
dlouho tu ten který klient zĤstane, nebo jak dlouho bude
potĜebovat Vaši pomoc?

Vzhledem k pĜedchozí otázce na toto opravdu nelze odpovČdČt.
Záleží na každém našem klientovi zvlášĢ, na jeho individuálních
pĜáních a potĜebách. Podle mého názoru je absence statistiky
dána také tím, že sociální služba je poskytována pĜímo
v objektu bydlení bez jakéhokoliv omezení pro uživatele. To
jim samozĜejmČ vyhovuje a vČtšina z nich si ani nepĜeje odejít.
Vaše služba samozĜejmČ není bezplatná. Jakým zpĤsobem mĤže
handicapovaný þlovČk požádat / pĜípadnČ kdo z jeho rodiny o tento
druh služby žádá? A mohu se zeptat na náklady a jejich hrazení?
OhlednČ umístČní klienta – o toto vČtšinou skuteþnČ žádá
rodina klienta. Klienti hradí ¿xní náklady, kterými
jsou náklady na ubytování, provozní náklady
související s pĜípravou stravy. Dále jde o rĤzné
variabilní náklady, takže výsledná þástka za mČsíc
závisí na individuálním pĜípadu toho každého
klienta, protože každý z nich má své individuální potĜeby.
V souvislosti s rekonstrukcí a provozem CHB také došlo
ke zvýšení poþtu pracovních pĜíležitostí ve mČstČ, což je
v našem regionu samozĜejmČ vítaným prvkem. Mohu se
zeptat, kolik pracovních míst bylo vytvoĜeno, o jaké pracovní
pozice se jedná a kolik místních obþanĤ zde našlo práci?
Celkem zde bylo vytvoĜeno 8 pracovních míst. Všichni jsme
pracovníky v sociálních službách (PSS). Jedná se o místo
vedoucí služby CHB, zástupce vedoucího, pĜiþemž jeden z nás
je povČĜen sociálnČ právní agendou, o garanta pĜímé práce,
který metodicky práce ostatních 5 PSS v nepĜetržitém provozu
Ĝídí. V souvislosti se vzrĤstající adaptabilitou našich klientĤ,
kteĜí již nevyžadují díky úspČšnČ provedeným nácvikĤm
samostatnosti tolik podpory našich pracovníkĤ, dojde
v nejbližší dobČ ke snížení poþtu PSS o 1 pracovní místo. Co
se týþe pracovních míst pro místní obyvatele, tak toho þasu
jsou zde zamČstnáni 4 místní obyvatelé.
Jak jste vy jako pracovníci spokojeni s prostorami
ve zrekonstruovaném objektu bývalé školy? Je nČco, co Vás
v souvislosti s budovou trápí?
Zrekonstruované prostory jsou velmi hezké a odpovídají
bezbariérovým podmínkám chránČného bydlení. Pokud se
vyskytují nČjaké problémy, pak je Ĝešíme prostĜednictvím
naší mateĜské organizace v Dolních Životicích. Nás zde
momentálnČ trochu trápí kolísavá hladina spodní vody, která
mĤže ohrozit elektrorozvody výtahové šachty v budovČ,
a závady stavebnČ technického rázu. A vČĜím, že þasem dojde
i k opravČ cesty pĜed objektem CHB.
K budovČ patĜí také pomČrnČ velká zahrada – plánujete
v souvislosti s fungováním CHB také nČjakou þinnost þi
rekultivaci na tČchto pozemcích?
Naše organizace již zažádala odbornou ¿rmu o kalkulaci
¿nanþních nákladĤ na úpravu zahrady – jednalo by se zejména
o srovnání terénu apod. NČkteĜí z našich klientĤ také projevili
zájem o pČstování kvČtin þi zeleniny.
OsobnČ se domnívám, že pĜes jakousi poþáteþní bázeĖ byli
Vaši klienti pomČrnČ klidnČ a s respektem obþany mČsta
pĜijati. ChtČla bych se proto zeptat, zda plánujete jakési „vČtší“
otevĜení se veĜejnosti – napĜ. akcí jako je den otevĜených
dveĜí, nebo poĜádáním rĤzných spoleþenských þi kulturních
aktivit v prostorách CHB þi na pĜilehlém pozemku, jak to
znají naši obþané tĜeba z Domova Letokruhy?
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Akce podobnČ tČm, které znáte z Domova Letokruhy, by byly
u nás možné, pokud bychom je pojali tematicky. Je však tĜeba si
uvČdomit, že momentálnČ další klienty z cizích Ĝad nepĜijímáme.
Navíc je CHB soukromým bydlením našich klientĤ, kde mají
tu výhodu, že se jim podle aktuální potĜeby poskytuje podpora
a péþe (tedy sociální služby), a nikoliv veĜejným bydlením,
jako napĜ. penziony. Proto veškeré aktivity, které by se ubíraly
tímto smČrem, mohou být uskuteþnČny pouze po vzájemné
dohodČ s našimi uživateli a musí vycházet z jejich pĜání. My
se tČmto aktivitám nebráníme, ale podnČt musí vzejít ze strany
našich klientĤ.
Je nČco, þím by Vám místní organizace, sdružení þi napĜ.
školská zaĜízení mohla vypomoci? PotĜebovali byste

s nČkterými z nich zintenzívnit spolupráci?
Vítáme veškerou spolupráci s neziskovými organizacemi
a dobrovolníky v rámci vzájemné pomoci þi výpomoci –
nejde nám pĜitom pouze o ¿nanþní podporu napĜ. na vybavení
spoleþenské místnosti/klubovny, ale i fyzickou výpomoc (pĜi
rekultivaci okolních pozemkĤ aj.) þi materiální výpomoc
þi poskytnutí hmotných darĤ. Za každý projev spolupráce
a pomoci budeme velmi vdČþni. PĜípadné další informace si
þtenáĜi BZ mohou pĜeþíst na internetových stránkách Zámku
Dolní životice, p.o.
DČkujeme za Vaše odpovČdi a pĜejeme úspČch Vašemu úsilí
a pĜíjemné bydlení Vašim klientĤm v BudišovČ.
Natálie Jaššová za redakci BZ

Klub dĪchodcĪ
Klub dĤchodcĤ v BudišovČ nad Budišovku byl založen již
v roce 1977 a první vedoucí byla paní Anežka Fremundová.
Po ní vedla klub paní Blažena Jehlíková, dále paní Anna
Hasalová a nyní je vedoucí Jaroslava Sommerová. SenioĜi
po odchodu do dĤchodu, zejména jsou-li osamČlí, potĜebují
kontakt s okolím, obyþejnou lidskou komunikaci. A právČ toto
se snaží klub dĤchodcĤ svým þlenĤm poskytnout. V klubu se
scházejí pĜevážnČ ženy, ale máme þleny i muže. Scházíme se
pravidelnČ každé úterý odpoledne, kde pĜi kávČ a zákusku si
pĜedávají zkušenosti zahrádkáĜi – probíhá výmČna semínek,
cibulek a pĜísady, jiná skupina ráda vaĜí a peþe, další se vČnuje
ruþním pracím a tak zde vznikají svetĜíky, ponožky, baþkĤrky
pro vnouþata a pravnouþata. Pleteme také panenky a to vše
pĜináší seniorĤm hodnČ radosti.

NČkolikrát do roka zveme mezi nás pĜedstavitele mČstského
úĜadu a zajímáme se o dČní v našem mČstČ.
Stalo se již zvykem, že spoleþnČ slavíme životní jubilea. JistČ
potČší kytiþka, malý dárek a veršované pĜání každému pĜímo
„na tČlo“. V tomto roce se takto slavily devadesáté narozeniny
paní K. Koseþkové.
KaždoroþnČ pĜipravujeme autobusový zájezd po naší krásné
MoravČ, na který nám pĜispívá i naše mČsto. V tomto roce
bude naším cílem Velehrad, skanzen v Modré a LáznČ
Luhaþovice. Pojedeme 30. srpna a zájemci se mohou ještČ
pĜihlásit. Rádi bychom náš klub „omladili“ a proto zveme
seniory, zejména ty osamČlé, pĜijćte mezi nás. Už se na vás
tČšíme!
Jaroslava Sommerová, pĜedsedkynČ Klubu dĤchodcĤ

Mladí výtvarníci
Dne 11. 6. 2011 probČhl ve VítkovČ v areálu Kynologického
klubu VI. roþník Výstavy voĜíškĤ a psĤ bez PP 2011.
Jednou z doprovodných soutČží této akce bylo vyhlášení
výtvarné soutČže na téma „ Pes - nejlepší kamarád“. Ze
všech oslovených MŠ a ZŠ z Vítkova, Budišova nad
Budišovkou, VČtĜkovic a SvatoĖovic pĜišla kladná odezva.
Do 30. 5. na školách probČhla základní kola, z nichž
postoupila do dalšího výbČru za každou vČkovou kategorii
(pČt vČkových kategorií v rozsahu 4- 15 let) tĜi výtvarná
díla formátu A4 nebo A3 libovolné výtvarné techniky. Dne
1. 6. probČhlo na MČstském úĜadČ ve VítkovČ zasedání
odborné poroty ve složení p. ing. Smolky, p. Ambrožové,
p. Kolmaþky, p. Olbertové a p. Špakové. Jelikož všechny
dČtské výtvarné práce dosáhly vysoké úrovnČ, bylo nesmírnČ
tČžké rozhodnout o jednotlivém poĜadí. Porota se tudíž
rozhodla vybrat tĜi práce v dané kategorii bez udČlení místa.
Tyto výkresy byly vystaveny ke zhlédnutí úþastníkĤm
výstavy v areálu KK Vítkov a jejich autoĜi obdrželi téhož
dne ocenČní s dárky z rukou starosty Vítkova p. ing. Smolky.
Kdo byl ocenČn z našeho mČsta? Z MŠ (I. kategorie 4-6
let) byl ocenČn obrázek Apolenky Halamíþkové a Davida
MokánČ ze SvatoĖovic. Ze ZŠ pĜevzali ocenČní tito naši žáciKarel Kašpárek (II. kategorie 6- 8 let), Miluška Hanslíková
a Venda Poljaková (III. kategorie 9- 10 let), Klára Polednová
s Marií Ponþíkovou (IV. kategorie 11- 13 let). OcenČní dostali
dáreþky ¿rmy SIMPLY- YOU z Podhradí, upomínkové
pĜedmČty vČnovalo mČsto Vítkov, drobnosti KK Vítkov
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a sladkosti zajišĢovatelka soutČže. Spokojenost dČtí, rodiþĤ
a veĜejnosti byla zjevná. Všechny výtvarné práce si mĤžete
prohlédnout v prostorách KINA ve VítkovČ a to do konce
mČsíce záĜí 2011. Už nyní se tČšíme na druhý roþník výtvarné
soutČže, jehož téma vyhlásíme v mČsíci bĜeznu 2012.
ZA ROK NASHLEDANOU!
Draha Wetterová, zajišĢovatelka soutČže

Kynologický klub - pĢipravujeme:
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Koncert skupiny 5-band
V sobotu 23. 7. rozeznČly malý sál kulturního domu rytmy
jazzu, swingu a latiny v podání skupiny 5-band. V obsazení
Jana Víchová (piáno, zpČv), Martin ŠrubaĜ (kytara, saxofon),
Vláća Vlk (basa), JiĜí Buþánek (bicí) a zvláštní host Miloš
Malaník (trubka), zahrála kapela repertoár (nejen) jazzových
legend (Miles Davis, Herbie Hancock, Chick Corea, Tom
Waits a další). Mezi nejsilnČjší zážitky patĜila Janou Víchovou skvČle zazpívaná skladba Don‘t Know Why, známá

v podání Norah Jones. Více než tĜicet návštČvníkĤ v publiku
si poté poklepávalo nohou do rytmu známé melodie z ¿lmu
RĤžový panter (The Pink Panther - Henri Mancini). Koncert
završil Chameleon od Herbie Hancocka, ve kterém se Vláća
Vlk „vyĜádil“ na basu pĜi své nadžánrové sólové pasáži.
5-band sklidil zasloužené ovace za koncert, který se musel
líbit nejen fanouškĤm jazzu.
JiĜí Rak, foto: JiĜí Mikula

RozlouĀení s fotbalovou sezónou
11. þervna 2011 se uskuteþnila na hĜišti TJ Spartaku akce
k ukonþení fotbalové sezony žákovských družstev. Maminky

tČchto hráþĤ vytvoĜily tým, který se postupnČ utkal s družstvem benjamínkĤ a mladších žákĤ. O koneþný výsledek zápasĤ vĤbec nešlo. ChtČli jsme pĜipravit dČtem pĜíjemnČ strávené odpoledne a užít si všichni spoleþnČ spoustu legrace.
Poþasí bylo nádherné a veliký poþet divákĤ vytvoĜil opravdovou fotbalovou kulisu, která nČkterým hráþĤm svazovala nohy. O dobré atmosféĜe svČdþily unavené, ale rozzáĜené
obliþeje dČtí, které ani v pozdních hodinách nechtČly jít domĤ.
PodČkování za pomoc na pĜípravČ a prĤbČhu celé akce patĜí
manželĤm Blažkovým, Sventkovým a Pecníkovým. Dále pak
paní Lenartové za výborné bramborové placky, které pro nás
všechny pĜipravila a také panu Kadlecovi, který zápasy Ĝídil
s velikým citem pro hru.
Na závČr bych moc rád vyzdvihl osobní pĜístup všech þlenek
a þlenĤ týmu MAMINEK, kteĜí svou úþastí na této akci projevili svĤj smysl pro humor a spoleþnČ tak pĜispČli k neopakovatelné atmosféĜe, která toho dne na hĜišti zavládla.
Týn Miroslav (trenér družstva ml. žákĤ)

TJ SPARTAK Budišov nad Budišovkou
Fotbalovou sezónu 2010/2011 mĤžeme hodnotit jako úspČšnou.
Snad jen výkon „A“ mužstva mužĤ, kteĜí byli po podzimu tĜetí,
nesplnil oþekávání a pouhých 9 bodĤ, které na jaĜe získali je
žalostnČ málo. Omluvou jim mĤže být nedostateþný kádr
a vyrovnanost soutČže, kdy na þtvrté místo staþilo získat
o 12 bodĤ více. Radost mĤžeme mít z žákĤ, kteĜí si v posledním
kole porážkou Bruntálu zajistili úþast v krajské soutČži i na pĜíští
rok. MĤžeme se také radovat z postupu dorostencĤ do krajské
soutČže z druhého místa. V okresním pĜeboru, do kterého loni

postoupili, nestaþili jenom na Hluþín, který ale postoupit nemohl.
Velká pochvala také náleží našim nejmladším za vzornou
reprezentaci mČsta a krásné druhé místo ve své soutČži.
SoutČžní roþník 2011/2012 zaþíná 13. 8. 2011 a pĜehled
domácích zápasĤ našich mužstev uvádíme za koneþnými
tabulkami. PodrobnČjší rozpisy všech utkání pro Vás opČt
pĜipravíme a budou tak jako vždy k mání u vstupného
na jednotlivé zápasy.
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Koneþné tabulkyy soutČží OFS Opava
p
p
pro SR 2010-2011

Koneþné tabulkyy soutČží MS KFS
pro SR 2010-2011
p
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VeĢejná broková soutďž „Lovecké kolo“ 2011
Dne 12. 6. 2011 probČhla na stĜelnici AVZO Budišov nad
Budišovkou veĜejná broková soutČž „Lovecké kolo“. SoutČže

se zúþastnilo 12 stĜelcĤ. 6 - stĜelcĤ z místní organizace
a 6 - stĜelcĤ z regionu.
Za AVZO Petr Bartošek

JUNIOR MOTOCROSS CLUB Budišov n./B.
Naše obþanské sdružení se aktivnČ zabývá motokrosovým
sportem a podporuje þlenku mažoretek AMA Opava. V letošním roce jsme zahájili motokrosovou sezonu velice úspČšnČ.
ZúþastĖujeme se seriálu SILESIAN CUP, kde naši þlenové dosáhli celkového umístČní v kategoriích:
MX OPEN PROFI
MX 1
MX Veterán

ZdenČk Foltýn
René Beier
Arnošt Arabasz

7. místo
12. místo
8. místo

Slezský juniorský pohár SC CUP 2011
ZdenČk Foltýn – 1. místo
Dalším pĜeborem, kterého se pravidelnČ zúþastĖujeme, je Východoþeský pohár. I zde jsme dosáhli dobrých výsledkĤ.
Kategorie MX 2 v kubatuĜe 250 ccm v celkových výsledcích
ZdenČk Foltýn – 1. místo

Naši rideĜi se zúþastĖují i jiných mistrákĤ a to MX Vysoþina,
Crossracing cup, PĜebor Moravy. VČĜíme, že i druhá polovina motokrosové sezony 2011 pĜinese úspČchy a naši jezdci se
umístí na pĜedních pĜíþkách.
Obþanské sdružení ¿nanþnČ podporuje þlenku junior mažoretek AMA Opava sleþnu Nelu Arabaszovou. Mažoretky se
12.6.2011staly VicemistrynČ ýR – MIX AMA 1 v sólo formacích a dosáhly postupu na ME v Chorvatsku, kterého se zúþastní. V Prešpurském poháru na Slovensku získaly 2. místo.
Tímto bychom chtČli podČkovat všem našim sponzorĤm,
kteĜí nám pomáhají se aktivnČ a úspČšnČ vČnovat nejen talentované mládeži v motokrosu a mažoretkám, ale i ostatním nadšeným þlenĤm sdružení. Rádi mezi sebe pĜijmeme další mladé
nadČjné talenty se zájmem k tČmto sportĤm a podpoĜíme volnoþasovou aktivitu mládeže.
Jana Foltýnová, JMC

Názory obĀanĪ
LETNICE 2011 – BUDIŠOV / B.
My chataĜi, pamČtníci MÍROVÝCH LETNIC, které se
konaly dĜíve v lesoparku Budišov /B., jsme se ve zpravodaji
dozvČdČli, že opČt budou LETNICE, tak jsme s velkou
zvČdavostí oþekávali, jaké to bude po þtyĜiadvaceti letech.
Nyní po skonþení letnic, které se konaly ve dnech 17. - 18. 6.
pátek a sobotu mĤžeme konstatovat, že byly daleko lepší
než letnice v minulosti, protože bylo co vidČt v Ĝemeslných
þinnostech a hlavnČ ĜezbáĜi s motorovou pilou byli velice
dobĜí, ale i hudební program a hlavnČ perfektní organizace,

která byla vidČt v celém areálu autokempu a také nikdo netrpČl
hladem ani žízní. Takže všem, kteĜí se podíleli na pĜípravČ
letnic, což je nelehký úkol, dáváme absolutní jedniþku
a pĜejeme organizátorĤm, aby pĜíští letnice se jim podaĜili jako
letošní. Jinak máme skromnou pĜipomínku a doporuþujeme,
aby do hudebního programu pĜidali nČjakou dechovku, aĢ si ti
dĜíve narození mohli také poslechnout jiný druh hudby.
Za chataĜe Jaroslav Soška

PodČkování
se svými pĜáteli. Byl jsem velmi mile pĜekvapen hodnotným
programem a prostĜedím. Zúþastnil jsem se Mírových letnic
jako mladý a nyní jako dĤchodce. Úþast mladých lidí jak co
do poþtu a jejich vytrvalosti za nepĜíznivých podmínek byla
fascinující. Rozmanitost a atraktivita programu byla pro nás
starší zábavná. Samostatné místo bylo zvoleno velmi dobĜe
a doufám, že i pĜíštČ letnice budou tam, kde byl 31. roþník. Je

škoda, že mnoho lidí v BudišovČ nepochopilo, že Budišovské
letnice byly organizované pro obþany. Doufám, že další letnice obþané tohoto mČsta více podpoĜí snažení radnice a dobrovolných pracovníkĤ. Svým jménem i za své pĜátelé, chci Vám
všem podČkovat za organizování tak úspČšné akce jako jsou
letnice. Dále dČkuji redakci za nový zpravodaj, který koneþnČ
informuje o všem, co se v BudišovČ opravdu dČje.
Rostislav NČmeþek a jeho pĜátelé
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ÚýETNICTVÍ
Ɣ vedení kompletního úþetnictví þi daĖové
evidence pro fyzické i právnické osoby
vþetnČ neziskových organizací, bytových
družstev þi spoleþenství vlastníkĤ jednotek
Ɣ zpracování mezd a souvisejících pĜehledĤ
Ɣ vyhotovení daĖových pĜiznání a jiných
výkazĤ
Ɣ zastupování pĜi kontrolách na FÚ i jiných
institucí
Svoz dokladĤ zajistím, vždy si pro nČ pĜijedu
dle dohody a naopak, dle dohody doklady
pĜedám zpracované zpČt.
Ceník a bližší informace na:

www.jv-ucetnictvi.cz

Ing. JiĜí Vedral
jv@jv-ucetnictvi.cz
732 721 091

MČstská knihovna
LETNÍ PģJýOVNÍ DOBA PLATNÁ
OD 1. ýERVENCE DO 31. SRPNA:
PONDċLÍ 8.30 - 17.00
(polední pĜestávka
od 11.30 do 12.00 hod.)

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

Zdarma

250,- Kþ
250,- Kþ
500,- Kþ
1000,- Kþ

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