Vážení spoluobčané
Je poslední měsíc roku 2010.
Naše příliš krátké funkční období
nám nedává prostor k hodnocení
činnosti Městského úřadu. Jedním
z nejdůležitějších úkolů tohoto
období pro všechny orgány města
je příprava podkladů a schvalování rozpočtu města na rok 2011.
Těch problémů a nutných investic
je opravdu hodně, a tak jako Vy
doma ve svém domácím rozpočtu

nemůžete utratit více než máte
prostředků, je na tom město úplně
stejně. Bude nutné vycházet z důsledného rozboru příjmů i výdajů
města, zhodnotit historii a zpracovat výhled do budoucna. Posoudit
staré závazky a úvěry města a určit hranici, kterou je město schopno finančně zvládnout. Bude na
zastupitelích města jak zodpovědně budou přistupovat v posuzování ekonomické únosnosti nových
projektů.
Vánoce se blíží. Zatímco děti netrpělivě počítají, kdy skončí škola,
a ty nejmenší se ptají, kolikrát se
ještě vyspí, než přijde Ježíšek,
mnozí dospělí říkají: „Už aby bylo po svátcích, to zase bude blázinec.“ Mluví tak hlavně ženy, protože na nich spočine velká práce
s přípravou svátků. Vskutku předvádějí velké hrdinství v domácnostech, zatímco mnozí muži zůstávají naplněni tradiční lhostej-

ností a nechávají se obsluhovat.
Svátky jsou dny, kdy se můžeme
a máme věnovat tomu, na co jindy nemáme čas. Neznamená to
svátky prospat, prolenošit, přejídat se a pak s hrůzou sledovat ručičku na váze.
Jménem vedení města Budišov
nad Budišovkou bychom Vám
chtěli popřát do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, rodinné, osobní i pracovní pohody
a vzájemného porozumění.
Věříme, že pro naše město bude
rok 2011 rokem úspěšným, všem
se bude dařit naplňovat svá přání
a předsevzetí a s Vaší podporou
a pomocí bude i Budišov nad
Budišovkou opět o trochu blíže
představám obyvatel a návštěvníků města.
Ing. Kyncl Rostislav,
starosta města,
Ing. Patrik Schramm,
místostarosta města

11. listopadu 2010 zasedalo
nové sedmnáctičlenné
ustanovující zastupitelstvo
města Budišov nad Budišovkou,
které následně zvolilo:
starostou města
Ing. Rostislava Kyncla,
místostarostou
Ing. Patrika Schramma.
Do rady města byli zvoleni:
Mgr. Naděžda Vondroušová,
Eva Holoušková,
Oldřich Pražák.
Další členové zastupitelstva města:
Ing. František Vrchovecký
Ing. Vladimír Vlk
Jiří Jakel
Mgr. Natálie Jaššová
Bc. Josef Poljak
Radim Němeček
MUDr. Věra Mikulíková
Ing. Pavel Brodský
Ivo Hasala
Rostislav Němec
Stanislav Rak
Ing. Zdeňka Mitická
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Vážení spoluobčané,
1. - 14. ledna 2011
proběhne Tříkrálová sbírka. Znovu
budete mít možnost setkat se s koledníky, kteří do
Vašich
domovů
přinášejí Boží požehnání a zároveň
Vám
nabídnou
možnost uskutečnit dobrý skutek ve
formě finančního
daru na podporu
charitního
díla
v naší vlasti a na
humanitární pomoc. Velmi si ceníme Vaší přízně a podpory a dopředu děkujeme
za Vaši dobrotu
a štědrost. Za koledníky Tříkrálová sbírka Charity
ČR
Jan Vondrouš,
asistent Tříkrálové
sbírky pro Budišov
nad Budišovkou
Petr Kučerka,
ředitel Charity Odry
Vyúčtování
Tříkrálové sbírky 2010
V Budišově nad Budišovkou se
vybralo celkem 48 325 Kč.
Charita Odry vybrala celkem
1 050 417 Kč. Částka, která připadla na Charitu Odry, činila
682 772 Kč. Tyto prostředky
z Tříkrálové sbírky byly použity
na zdravotnický materiál, zakoupení skladového kontejneru pro
půjčovnu kompenzačních pomůcek, na informační materiály
o službách Charity Odry, na
ochranné pracovní pomůcky

a oděv a na podporu provozu při
zajišťování péče o seniory. Zbylé
peníze byly rozděleny dle předem stanoveného vzorce na humanitární pomoc, na činnost
DCHOO a Charity ČR. Charita
Odry podpořila v roce 2010 volnočasové aktivity v Dětském domově v Budišově n. B., jak bylo
dohodnuto. V roce 2011 Charita
Odry podpoří ZŠ v Budišově
nad Budišovkou na vybavení pro
volnočasové a sportovní aktivity
dětí, dle dohody. Poznávací znaky Tříkrálové sbírky Charity
Česká republika: vedoucí sku-

pinky koledníků je starší 15 let
a na viditelném místě bude mít
průkazku. Pokladnička bude zapečetěna. Zapečetění se uskuteční před Tříkrálovou sbírkou na
místním obecním nebo městském úřadě a rozpečetění a spočítání bude provedeno tamtéž.
Rozdělení
Tříkrálové sbírky 2011
65% připadá na zajišťování pomoci a péče seniorům a handicapovaným osobám pečovatelskou
a ošetřovatelskou službou
Charity Odry a na podporu pro-

vozu skladu kompenzačních pomůcek především pro oblast severní Moravy a Slezska; 15% na
projekty Diecézní charity ostravsko-opavské; 10% na humanitární pomoc v zahraničí; 5% na
podporu projektů Charity Česká
republika; 5% je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky.
Informace o činnosti Charity
Odry a Tříkrálové sbírce můžete
získat:
Charita Odry, Hranická 162/36,
742 35 Odry, tel. 556 731 947.
e-mail: e-mail: odry@caritas.cz,
http:/www.odry.charita.cz

PÁR SLOVÍČEK pro pana Ing. Františka Vrchoveckého
Vážený pane Vrchovecký,
když jste za mnou přišel v roce 1994, jestli
bych nechtěla kandidovat do zastupitelstva
města, byla jsem velmi zaskočena, ale nabídku jsem přijala. To, co následovalo po mém
zvolení, se nedá nazvat jinak než dobou plnou euforie. Alespoň pro mne. Díky Vám za
to, že jsem u toho mohla být.
Povolební posezení si pamatuji dodnes - bylo jedno, kdo vedle sebe sedí a kterou stranu
zastupuje. Tehdy nás spojovalo něco, co tak
nějak časem vymizelo.
A tak, jak pro mne zůstával jeden pan primář
stále panem primářem, i když jím už dávno
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nebyl, tak i Vy pane Vrchovecký, zůstanete
pro mě ještě dlouho panem starostou. Chci
Vám poděkovat za sebe a snad i za všechny
lidičky, kteří smýšlí stejně jako já. Dovedu si
představit to gesto, které po přečtení mého
veřejného dopisu uděláte, protože Vím, že to
poděkování zas tak vážně neberete, neboť
máte v sobě tu správnou dávku skromnosti.
Já za sebe děkuji, že jsem mohla být nablízku něčemu, co se teprve rodilo, a že toho bylo hodně, něco přicházelo na svět ve velkých
bolestech a mnohdy i komplikacemi. Ale to
všechno patří k životu. Věřím, že ve Vás zůstane navždy pocit, že jste dělal pro toto město a jeho obyvatele v něm maximum. Většina

lidí si ponese s sebou vzpomínku na setkání
s Vámi, protože jste byl všestranný, bylo Vás
možno potkávat na mnoha akcích. Určitě si
mnoho z nás uvědomí, že to byl mnohdy i čas,
který jste mohl věnovat své rodině. Věřím, že
čas vyléčí i to, že jsou lidé, kteří Vás tak nějak lidsky zklamali, a že jim odpustíte.
Přeji Vám hodně zdraví a hodně dalších
úspěchů, které na Vás určitě čekají ve Vašem
novém zaměstnání. Protože to, co k Vám neodmyslitelně patří je, že nemarníte čas.
Děkuji
Lenka Kohoutková
a k poděkování za dlouholetou spolupráci
se připojuje i Eva Holoušková
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Děkujeme mnoha pomocníkům z celého kraje, ale i ze Zlínska či z Prahy

ZLATÁ LÍPA ZÍSKALA 7 415 HLASŮ A JE DRUHÁ
Téměř dva měsíce jsme sháněli podpisy na podporu Zlaté lípy z Budišova nad Budišovkou v celostátní soutěži STROM ROKU 2010. Zlatá lípa
se dostala do finále jako jediná z Moravskoslezského kraje a soutěžilo se o to, jakou podporu
získají jednotliví finalisté. Jednou z rozhodujících podpor učinila Městská rada v Budišově
nad Budišovkou a Moravskoslezský kraj. Díky
jejich pomoci bylo možno nakoupit podpisové
archy a boj mohl započít.
Nakonec se podařilo sehnat rekordních 7 415
podpisů. Mezi prvními podepisujícími byli pochopitelně občané Budišova nad Budišovkou.
Podpisové archy byly v Základní škole, v místním obchodě Jednoty, v domově Letokruhy,
v městském Muzeu Břidlice, v kulturním domě,
v sekretariátu starosty a na dalších místech.
Pomohli též občané v sousedním Vítkově, podepisovalo se v místním květinářství, v Základní
škole i na vítkovském gymnáziu. A je třeba si
uvědomit, jak velkou solidaritu projevili občané
Moravskoslezského kraje, opavského okresu a jiných krajů s Budišovem nad Budišovkou, tedy
s jeho Zlatou lípou. To je úžasné zjištění. Posuďte
sami.
Velkou pomoc poskytli členové Rotary Clubu
Opava Internationál - Mirka a Josef Melečtí obrátili vzhůru nohama Kravaře, Rudolf Grygarčík
některé opavské střední školy, Petr Zahnaš občany v Zálužném a ve Vítkově, Oldřich Kodeda občany Podlesí (Světlá Hora). V Krnově nám pomáhala profesorka místního gymnázia Ludmila
Čajanová, v Andělské Hoře starosta Vavřík
a Základní škola, ve Světlé Hoře starosta Vojtíšek
a paní Marková. V Novém Jičíně a v Odrách
Klub vojenské historie Harrach 7 v čele s panem
Holubem, v Ostravě radní Městské části
Mariánské Hory Jiří Jezerský a místní Základní
škola, v Ostravě 3 pracovnice kulturního domu
Akord v čele s ředitelkou Darinou Daňkovou.
V Bruntále se podepisovalo na Městském úřadě
i v Městském osmiletém gymnáziu, v tiskárně
Apro v Ruské ulici, v Základní škole na
Jesenické ulici a v soukromé Základní škole
Amos, o které bude ještě řeč. Do ankety svými
hlasy také přispěli zaměstnanci a pacienti
Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné,
členové Okrašlovacího spolku Rozhledna
v Čeladné, pan Miloslav Šrubař a členové ZO
ČSOP - Pozemkový spolek Podbeskydí z Kunčic
pod Ondřejníkem. Mezi členy své rodiny nadšeně získávaly podpisy: paní Mgr. Martina
Dorňáková z Přerova, Ludmila Macíčková
z Nového Jičína, Alžběta Marková z Kunčic pod
Ondřejníkem, Helena Rusková z Vrbna pod

Pradědem, Magdaléna Trdlicová z Holešova,
Lenka Uhlářová z Frýdlantu nad Ostravicí, podpisový arch byl i na odboru životního prostředí
Moravskoslezského kraje. Jeden plný podpisový
arch přišel i z Karlsruhe od německých krajanů
díky naší přítelkyni Gábině Stanzel. Podpisy připojili též účastnící kongresu Panevropské unie ve
Znojmě a kamarádi a přátelé pana Josefa Foltýna
z Veltrub. Na první pohled úctyhodné množství
míst, avšak sbírání podpisů nebylo ani jednoduché, ani masové, protože lidé jsou k podpisování
trochu skeptičtí (kolují stovky petic) a ne všichni
byli ochotni lípu podpořit. Dokonce se našel ředitel školy, který zakázal podepisování. Byl
ochoten je povolit pouze tehdy, když si žáci přinesou potvrzení rodičů, protože nejsou údajně zletilí k právním úkonům. Přitom v tomto případě šlo
pouze o to, zda sám zhodnotí situaci a rozhodne se

v rámci svých pravomocí, neboť podepisování archů, tedy dávání hlasů zajímavému stromu, není
ani komerční, ani politickou záležitostí. Bohužel,
pan ředitel má na své stanovisko právo.
Jiná, daleko hezčí situace se odehrála na soukro-

mé Základní škole Amos v Bruntále. Její pedagožky žákům vše vysvětlili a požádali je o podpisy s tím, že mohou podpisové archy vzít domů
a nechat je podepsat svým rodičům, jelikož ti
jsou také občany kraje, který Zlatá lípa prezentuje. A když měli na této školy podpisy shromážděny, zavolali organizátorům, že jim je „vydají“
pouze s podmínkou, když někdo z nich přijde do
školy na besedu a bude žákům o lípě vyprávět.
Již jenom proto, že učitelky školy dětem slíbily,
že na jaře uskuteční výlet za Zlatou lípou. A tak
se ve čtvrtek 7. října 2010 v Základní škole Amos
uskutečnila beseda o Zlaté lípě a o historii kraje,
jemuž po staletí lípa vévodí. Nebylo v širokém okolí v tento den nadšenějších a nejoddanějších
posluchačů, kteří při besedě také velice zdatně sekundovali. To byl jeden z velmi hezkých zážitků

podpisové akce (viz snímek žáků soukromé ZŠ
Amos, která se stará také o vzdělání dětí zdravotně postižených, nebo dětí z problematického
sociálního prostředí).
Druhé místo je velkým úspěchem. Ale Zlatá lípa
zůstává stále zlatou, bez ohledu na pořadí, které
získá, protože i její umístění ve finále je velkým
úspěchem. Vždyť výběrová komise finalistů měla k rozhodování celkem 53 návrhů z celé republiky. Děkujeme tedy všem občanům, kteří Zlatou
Lípu svými podpisy podpořili, a děkujeme pak
obzvlášť těm, kteří podpisové akce organizovali.
Všichni tak činili dobrovolně a ve svém volném
čase. A to je v této době to nejkrásnější.
CELKOVÉ VÝSLEDKY
1. místo Hromův dub, Olomoucký kraj, 12329
hlasů, 2. místo Zlatá lípa, Moravskoslezský kraj,
7415 hlasů, 3. místo Lomnický buk, Jihomoravský kraj, 6879 hlasů, 4. místo Měchnovský dub,
Středočeský kraj, 5002 hlasů, 5. místo Borovice
v Duchcově, Ústecký kraj, 3236 hlasů, 6. místo
Velký javor, kraj Vysočina, 2189 hlasů, 7. místo
Dub od Jeřábků, Pardubický kraj, 1255 hlasů,
8. místo Školní platan, Jihomoravský kraj, 621
hlasů, 9. místo Běstvinská jabloň, Královéhradecký kraj, 616 hlasů, 10. místo Jasan u Starého
Bydžova, Královéhradecký kraj, 535 hlasů, 11.
místo Prachatický jilm, Jihočeský kraj, 455 hlasů, 12. místo Přáslavický dub, Liberecký kraj, 28
Večer 20. října 2010 bylo brněnské divadlo HUSA NA PROVÁZKU zcela zaplněno.
Organizátoři celostátní soutěže STROM ROKU
2010 pozvali všech 12 finalistů na slavnostní vyhodnocení. Tam jsme se dozvěděli, že Zlatá lípa
z Budišova nad Budišovkou, jediný reprezentant
Moravskoslezského kraje v soutěži, získala krásné II. místo. Zástupci navrhovatelů, starosta města Budišova nad Budišovkou Ing. František
Vrchovecký a předseda občanského sdružení
Vlastenecký poutník Petr Andrle, převzali diplom o tomto krásném umístění a řadu dalších
pozorností, včetně velkého fotografického obrazu Zlaté lípy. Starosta Ing. Vrchovecký seznámil
přítomné s průběhem získávání podpisů a ještě
jednou poděkoval všem tisícům občanů, kteří návrh podpořili. Druhý den přinesly deníky zprávu
o Zlaté lípě, v úterý 2. 11. 2010 věnoval opavský
DENÍK Zlaté lípě celou jednu stranu, zprávy
z divadla Husa na provázku přinesly i rozhlasové
a televizní stanice a některé týdeníky. Na jaře se
chystá k lípě řada turistických výprav. A to je jeden z výborných přínosů celé soutěže.
(LE)
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POČTVRTÉ O STAROSTŮV DORT
Dva vítězové - dva rekordy

V sobotu 2.10. 2010 se konal již čtvrtý ročník
střelecké soutěže na šest různých otočných terčů
s tradičním názvem „O starostův dort“. Střelci
soutěžili ve dvou kategoriích. V kategorii pistole, revolver zvítězil pan Tomáš Kálavský
z Hradec nad Moravicí nástřelem 332 bodů.
Také v kategorii pušky, karabiny padl stávající
rekord pana Bohumila Shuga 348 bodů z roku
2008. Pan Rudolf Václavík nastřílel 349 bodů
a zopakoval si své vítězství z roku 2007.
Vítězové obdrželi tradiční cenu, krásné dorty se
znakem města Budišov nad Budišovkou, které
jim osobně předal Ing. František Vrchovecký.
Střelecká soutěž se i letos konala v krásném prostředí přírodní střelnice Asociace víceúčelových
základních organizací (AVZO) 80063 v Budišově nad Budišovkou. Ani mrazivé ráno neodradilo od soutěže 7 členů AVZO Budišov n.B.
a 17 hostů z Čeladné, Nové Dědiny, Brna, Oder,
Hradce nad Moravicí, Ostravy, Píště, Zlína,
Klimkovic a Olomouce.
Nezbytnou součástí soutěže bylo poučení všech
účastníků závodu o bezpečnosti při manipulaci
se zbraní na střelnici, seznámení se s provozním
řádem střelnice a zodpovězení případných dotazů
soutěžících. Všichni také svým podpisem potvrdili, že budou dbát pokynů organizátorů závodu.
Střelci stříleli na šest různých terčů ze šesti přiřazených boxů. Každý střelec nejprve dostal pokyn k nabití, poté se s nabitou zbraní připravil ke
střelbě a nahlásil, že je připraven střílet. Každý
terč se ukázal na pouhých 30 sekund, během nichž musel střelec šestkrát vystřelit. Následně
musel soutěžící svou zbraň zkontrolovat a odložit a teprve potom mohl opustit box. Když byly
zásahy sečteny a zapsány, střelci se pro další kolo soutěže přesunuli do pravého vedlejšího boxu.
Každý terč má svá úskalí a každý soutěžící se
snaží během 30 sekund šestkrát zasáhnout desítku. Dobře namíříte a zmáčknete - a některým se
to podaří. Na šestém stanovišti je ale terč se dvě-
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ma desítkami. A tak se stalo, že i když střelec ránu takzvaně strhnul, stejně trefil desítku. Stržená
rána a přesto za deset, to je příjemné. Přejeme
i nadále všem střelcům takto stržené desítky.
Nebylo by ale proč soutěžit, kdyby se každý
vždy trefil. A tak se střelci sešli také proto, aby
spolu příjemně strávili den.
Chladné ráno následoval krásný slunečný den.
Závod probíhal plynule a v pohodové atmosféře.
Střelci, kteří právě nestříleli, si mohli posedět
v teple klubovny a občerstvit se. Výsledky byly
postupně doplňovány na velkou tabuli po jednotlivých směnách. Po skončení střelby a sečtení
výsledků byli vyhlášeni vítězové jednotlivých
kategorií a také celkový vítěz.
Celkové výsledky:
1. Tomáš Kálavský Hradec nad Moravicí 332
+ 344 = 676 bodů
2. František Jakeš Olomouc 320 + 338 = 658 bodů
3. Bohumil Shug Odry 318 + 332 = 650 bodů
Všichni účastníci obdrželi věcné ceny, tužky
s nápisem „Starostův dort 2.10. 2010 Budišov
nad Budišovkou“ a také propagační materiály
města Budišova nad Budišovkou. Věcné dary
\do závodu věnovali rovněž Linaset a.s., Seidler
a Bellot, Řehák a Řehák, Komerční banka,
Pojišťovna AWD a LDF Rožnov.
Závěrem organizátoři poděkovali všem účastníkům za dodržování pravidel bezpečnosti a panu
starostovi za patronaci této krásné soutěže.
Odměnou pro pořadatele bylo spontánní poděkování účastníků za bezchybnou přípravu tohoto
příjemného a pohodového sportovního klání.
Přejeme všem, ať se zase sejdou za rok při již pátém ročníku Starostova dortu.
AVZO Budišov nad Budišovkou
Pavel Opletal
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Informace k projektu regenerace hasičské zbrojnice
V květnu 2009 podalo město Budišov
nad Budišovkou žádost o dotaci do
Regionálního operačního programu
Moravskoslezsko v rámci prioritní osy
Rozvoj venkova. Tato výzva podporovala rekonstrukci a výstavbu objektů
občanské vybavenosti v oblasti ochrany obyvatelstva - jinak řečeno, právě
hasičské zbrojnice, které využívají jednotky sborů dobrovolných hasičů, klasifikovaných jako jednotky požární
ochrany JPO II.
Městský úřad Budišov nad Budišovkou je zařazen mezi vybrané obecní
úřady, které zabezpečují podle požárního poplachového plánu kraje hašení
požárů a záchranné práce při živelných
pohromách i mimo svůj obvod. Na základě tohoto zařazení zajišťuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů v kategorii JPO II.
Hasební obvod SDH (sboru dobrovolných hasičů) Budišov nad Budišovkou
je rozlohou největší v opavském okrese. Z hlediska náročnějšího terénu ha-

sebního obvodu a ztížených klimatických podmínek hlavně v zimním období, je místní jednotka SDH pro občany nepostradatelná.
Historicky první Spolek dobrovolných
hasičů byl v našem městě založen už
v roce 1873.
Při založení měl spolek 45 výkonných
a 15 sympatizujících členů. Členové
byli rozděleni do 3 družstev, kdy se ve
velení střídali významní občané tohoto
města.
V roce 1884 byla vybudována nová
hasičská zbrojnice a vypracován výcvikový řád.
Současný sbor dobrovolných hasičů
Budišov n.B. se nevěnuje pouze svému hlavnímu poslání, ale většina jeho
členů je také nápomocna městu při
organizaci různých kulturních, společenských a sportovních akcí.
V žádosti o dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice bylo město úspěšné
a v lednu 2010 byl projekt vybrán
k poskytnutí dotace u rozpočtu

Regionální rady regionu soudržnosti
Moravskoslezsko. Celkové náklady na
rekonstrukci vnějšího pláště, části
vnitřních prostor a nového oplocení
byly 1.531.942,-, z toho finanční příspěvek z ROP NUTS II. činí cca
1.200.000,- Kč. Výběrové řízení na
provedení kompletních stavebních
prací vyhrála firma Unicont Opava
s.r.o., zastoupená Ing. Peringerem
a Ing. Ličkou. Stavební práce byly provedeny včas, profesionálně a k oboustranné spokojenosti investora (město
Budišov) i zhotovitele. Technický dozor této stavby zajišťovala Ing. Jurečková.
Vnější část rekonstrukce zahrnovala
opravu a nátěr fasády a dřevěné věže,
kompletní výměnu oken a dveří. Byla
zpevněna a položena nová dlažba před
garážemi, byla provedena nová zámková dlažba a nové oplocení kolem celé hasičské zbrojnice.
Vnitřní část rekonstrukce byla zaměřena na funkční a estetické zlepšení užit-

kových místností a sociálního zařízení
pro členy SDH. Zahrnovala nové nášlapné vrstvy, kuchyňskou linku, nové
dlažby, výmalbu místností, nové sociální zařízení. Dále byla zbourána nenosná vnitřní příčka v garáži, aby byla
umožněna lepší manipulace s hasební
technikou. Výměna zastaralých garážových vrat za nové rolovací, které
umožní rychlejší výjezd hasičské jednotky.
Cílem rekonstrukce hasičské zbrojnice
bylo zlepšení technického stavu budovy, zrychlení výjezdu hasební techniky
a zlepšení pracovního prostředí a pracovních podmínek jednotky Sboru
dobrovolných hasičů, což bylo splněno.
Na snímcích z 26. listopadu je zaznamenána malá slavnost, na které starosta města Ing. Rostislav Kyncl spolu
s místostarostou Ing. Patrikem
Schrammem, kteří oficiálně předali
hasičskou zbrojnici do užívání budišovskému hasičskému sboru.
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Mrtvý kámen?
legislativa. Více však budete
moci shlédnout po dokončení
dokumentu. Chystáme se ještě
navštívit několik podniků a podnikatelů s břidlicí, kteří v těch
chvílích krachu byli u toho.
Celkově však ten dokument je
o historii, těžbě a zpracování
břidlic. Chtěl bych sesbírat co
nejvíce střepů, které se ještě
dají objevit, a zaznamenat je.
K tomu názvu; zatím je to pracovní. Možná, že než dokument dokončíme tak někdo
začne těžit a budu muset název Malý filmový štáb musí občas
změnit třeba na „Probuzený ká- i na hřebeny střech. Na fotografii
Lumír Moučka a Kuba Michálek.
men“.
tař) skládají písničku, Karol Šmehil a další chystaTeď jste mi nahrál na otázku. Jak dlouho bude
jí ony historické dohrávky. K dokončení toho ještě
výroba dokumentu probíhat a kdy se můžeme
hodně chybí. Musíme nakoupit práva na některé
těšit na jeho shlédnutí?
Tak to je taky složité. Ale není to kauza. Ještě stále archivní záběry, například existují krásná videa
hledám spolufinancování celého projektu, neboť z činného dolu Staré Oldřůvky. A pak se bude stříjsou nachystány některé složitější scenérie, jako hat. Zatím je to o nadšení a o tom, že nám situace
například letecký pohled na vybrané lokality, do- kolem břidlic není lhostejná.
hrávané historické scény, potápěči aj. Také se zpra- Film je tedy o lidech a historii? Píšete si scénář?
covávají grafické 3D animace v dílně Jakuba Je to dokumentární film, takže mnohé scény vzniFafílka. Petr Zavadil (skladatel) a Petr Peřina (tex- kají nečekaně, ale základem je pevný scénář.
Historie odvětví, volání po oživení břidlicového průmyslu v citacích Jana Řiháka
a Barona Karla won
Callota a jiné citace
tvoří nosnou kostru
příběhu.
Celé je to doplněno
současným stavem.
Stavem hrůzy co dokáže volná ruka trhu.
Podívejte se třeba na
Jaroslav Langer (pokrýval břidlicí Národní divadlo v Praze,
střechu vaší radnice.
Dóm v Olomouci, chrám sv. Barbory v Kutné Hoře) - byl ve svém
Pan Miloš Pírek prochází zdevastovaným dolem ve Starých Promiňte, ale ta špaoboru 2x vyhlášen Řemeslník roku.
Oldřůvkách.
nělská břidlice, kterou
vám tam letos položili,
vypadá jako plastové
tašky - nemají žádný
reliéf. To už ten minulý režim dokázal otevřít alespoň jeden
funkční důl, aby na
střechy památkově
chráněných objektů
pokládali naši krásnou
rustikální
břidlici.
Kdo za to může? Jak
to že už ani ty památky nejsme schopni
S panem Novákem (vpravo), bývalým vedoucím závodu, zavzpomíKarel Grygar - bývalý údržbář a strojník na lomu Svobodné udržet v původním
náme na počátky budování dolu Staré Oldřůvky, vlevo Miloš Pírek
Heřmanice - vzpomíná na dobu ještě před zatopením lomu.
duchu. Hovořil jsem
o tom s odborníky na
těžbu, s dovozci, s památkáři a s mnoha
dalšími. Pokládal jsem
jim otázku, zdali si
myslí, že by do toho
měl zasáhnou nějakým způsobem stát?
Zkusme si na to odpovědět.
V říjnu 2010 začal vznikat nejrozsáhlejší dokumentární film o břidlicovém průmyslu a souvisejících
tématech. Zeptali jsme se autora na několik otázek.
Co Vás vedlo pustit se do natáčení dokumentu
Mrtvý kámen a proč jste mu dal takový název?
Pokud prameny správně uvádí nejstarší těžbu
v nízkém Jeseníku kolem roku 1745, pak se u nás
břidlice těžila celých 265 let do letošního září, kdy
byla zastavena poslední těžba na dole Lhotka. To
mě rozčílilo. Už z poloviny 19. století známe výroky Barona Karla won Callota, který v tehdejším
Rakousko-uhersku vyzýval k hospodárnému využití břidlicových ložisek. Je to trochu paradoxní
a proto použiji jednu jeho citaci:
...mnoho set zchudlých tkalců by mohlo se svými
rodinami najíti dostatečnou obživu zčásti ve stávajících, zčásti v nově zřízených břidlicových lomech.
Asi jsme se od onoho 19. století příliš daleko neposunuli. Proč je těžba zastavena v kraji kde není
dostatek práce a který patří mezi hospodářsky a sociálně slabé?
Je to kauza. Složitá kauza. Všechny doly zřízené
v posledních desetiletích v zápětí rychle umřely.
Proč? Tak tím se v dokumentu taky zabývám.
Odpověď sice zní: špatná privatizace, špatné podnikatelské záměry, dychtivost po rychlém zisku no
a tomu především nahrává „skvěle propracovaná“

Miloslav Vlček je jedním z nejstarších štípačů na Nízkém
Jeseníku. Začínal ještě na dole Nové Těchanovice, který byl
v provozu do roku 1970.
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Řezání břidlicových desek na dole Lhotka.

Na otázky Heleny
Malušové odpovídal
spoluautor připravovaného filmu Lumír
Moučka.
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Poděkování MIKS
Budišov nad Budišovkou
Na závěr roku se vždy hodí lehce bilancovat a také si připomenout věci,
které člověka potěšily. Osobně bych
chtěla na tomto místě poděkovat
osobám, které stojí za pořádáním
oficiálních kulturních akcí v našem
městě. Můj dík má navíc osobní charakter, neboť díky vstřícnosti MIKS
je mi umožněno provozovat v jeho
prostorách kurz německého jazyka.
To, že charakter kultury na malém
městě má zcela svébytný ráz, snad
nemusím připomínat. Kupní síla, demografické složení místa, dostupnost obce hromadnou či soukromou
dopravou - to vše jsou aspekty, se
kterými se musí bojovat. Pokud budeme hovořit o kultuře, čímž jsou míněny minimálně koncerty, přednášky,
divadelní či poznávací zájezdy, filmová a divadelní představení, je zcela zřejmé, že výše uvedené aspekty se
stávají ještě složitějšími, protože kultura je věcí v současné době opomíjenou. Většina z nás je bohužel nucena
z ekonomických důvodů šetřit - to se
nejčastěji projevuje v oblasti zájmové, jejíž absence člověka neomezuje
výrazně na životě.
O to více je třeba ocenit snahu v přípravě různých akcí: pokud zde zrekapituluji pouze měsíce říjen a listopad, tak osobně jsem navštívila
Kulturní dům v Budišově minimálně
5krát, přičemž třikrát se jednalo
o akci pořádanou přímo MIKS

(Řízkománie / Rockový koncert /
Vánoční trhy). Jak je uvedeno výše jedná se o akce maloměstského
a často i jedinečného charakteru, jejichž kolorit dotváří obyvatelstvo samo. Tvrdit, že se ve městě v rámci
kultury nic neděje, by bylo bohapustou lží. Ti, kdo toto tvrdí, jsou buď
analfabeti, nebo ignoranti - osobně si
myslím, že MIKS se maximálně snaží využít ať už webu města či vývěsních skříněk k propagaci svých akcí.
Nápad ve stylu zasílání programové
nabídky prostřednictvím e-mailu by
možná stal za zvážení, ale osobně se
obávám, že ti, kdo slepě procházejí
ve městě kolem vývěsních desek, by
stejně tak nebyli dostatečně informováni o tom, aby poskytli MIKS svou
e-mailovou adresu, tudíž by se k programové nabídce opět nedostali.
Nechci zde pět ódy na jedinečnost
našeho města či některých zaměstnanců úřadu, nicméně se domnívám,
že v dnešní době se více kritizuje,
než chválí - jako by najednou všichni získali patent na rozum. Jako pedagog vím, že „pochvala je vždy účinnější než trest“, a pokud chceme
kritizovat, tak vždy konstruktivně
s jasným plánem na zlepšení.
Kulturnímu domu a jeho aktérům tedy přeji, aby rok 2011 byl plný úspěšných „kulturních“ nápadů a pouze konstruktivní kritiky!
Natálie Jaššová

OZNÁMENÍ
Severomoravských kanalizací a vodovodů Ostrava a.s.
o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2011.
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly
v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny
vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2011 takto:
Voda pitná (vodné) 29,16 Kč/m3 (bez DPH) 32,08 Kč (vč. 10% DPH)
Voda odvedená (stočné) 26,34 Kč/m3
(bez DPH) 28,97 Kč (vč. 10% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním
odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2011, popřípadě
bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů
mezi odběratelem a dodavatelem.

Poděkování
Městské kulturní a informační středisko srdečně děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě různých kulturních a společenských akcí v roce 2010. Bez dobrovolníků, kteří ve svém volném čase a s obrovským elánem podílejí na přípravě programů a různých vystoupení např. na buzení broučků a vítání jara,
vítání Martina na bílém koni, na Mikulášské nadílení, vánoční zpívání.....bychom se neobešli. Naše zvláštní poděkování také patří dobrovolné radě kulturního domu, která nechybí téměř na žádné akci. Vážíme si vaší pomoci a těšíme se na společné akce v roce 2011.
Svaz tělesně postižených MO Budišov nad Budišovkou přeje všem svým členům krásné prožití svátků vánočních a všechno nejlepší v novém roce 2011.
Předseda organizace, Miloš Pírek
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Nad naším městečkem
Nad naším městečkem se nachází
místo, kterému nikdo z místních, ale
i z místa znalých turistů neřekne jinak
než „Hubertek“, „U Hubertka“ nebo
„U obrázku“. Místo se nachází na průsečíku červeně značené turistické polní a dvou lesních cest, sbíhajících se
na okraji městského lesa. V roce 1932
zde budišovští myslivci postavili malý
pomníček k poctě Svatého Huberta.
Pomníček tvoří dřevěný sloup se
zdobně vyřezávanou dřevěnou skříňkou s obrázkem, na kterém je namalován výjev zjevení Svatého Huberta.
Dále jsou zde upevněny drobné kované ozdoby zhotovené zřejmě místním
kovářem. U paty pomníčku je umístěn
plochý břidlicový kámen, na který stavitelé vyryli nápis:
Errichtet von der Jägerschaft Bautsch
1932,
(Zřízeno mysliveckou společností
Budišov 1932).
Pomníček „přežil“ téměř v původní
podobě až do dnešních dnů. Je to velmi vzácné a zajímavé, neboť po odsunu původního německy mluvícího
obyvatelstva po roce 1945 z této oblasti, většina drobných lidových staveb - různých Božích muk a kapliček
byla poničena. „Hubertek“ díky péči
budišovských lesníků a myslivců však
zůstal zachován.
V roce 1993 byl pomníček členy
Mysliveckého sdružení Svatý Hubert
Budišov nad Budišovkou obnoven.
Byly vyměněny dřevěné části oplocení a byla provedena celková oprava

s novou impregnací dřevěných i kovových částí.
Je zajímavé,
že
nosný
sloup, který
byl zhotoven
z vyzrálého
modřínového
dřeva, nebylo
třeba měnit.
I za tak dlouhou dobu nepodlehl hnilobě. Původní
obrázek s výjevem zjevení
S v a t é h o
Huberta se nedochoval,
a tak při renovaci pomníčku byl vymalován obrázek nový malířem Jiřím
Kratochvílou. Jedná se o olejomalbu
s tradičním motivem zjevení Sv.
Huberta. Ze dvou lip, které zde byly
po stranách pomníčku v roce 1932 budišovskými myslivci vysázeny, vyrostly statné stromy. Poskytují příjemný stín, včelám pastvu a dávají místu
nadčasový ráz. Myslivci, kteří se o pomníček a okolí vzorně starají, zde rovněž zhotovili posezení, které slouží
pocestným i návštěvníkům lesa k odpočinku.
Dne 6. 11. 2010 se u „Hubertka“ opět

sešli myslivci z mysliveckého spolku
Sv. Hubert Budišov n. B. spolu s budišovskými občany, kterým učaroval les
a místní nádherná příroda. Zněly zde
lovecké fanfáry v podání trubačů jmenovaného mysliveckého spolku k poctě svatého Huberta. Místní pan farář
Petr Fichna pak poutavě vyprávěl přítomným, mimo jiné bylo zde hodně
dětí, o legendě Svatého Huberta a znovu vysvětil památný pomníček. Po té
proběhla zajímavá akce s názvem
„Zasaď si svůj strom“, kterou přichystalo naše Městské kulturní a informační středisko. Deset rodin a organizací si v okolí pomníčku zasadilo svůj
stromek, který přichystali lesníci z budišovských městských lesů. Sázené
stromy (jedličky, buky, javory aj.) dostaly do vínku různá jména, která jim
jejich kmotři vymysleli. Např.: Vánek,
Kryštov, Kmetláček - krajový výraz

pro malý stromek, Senior - jméno dala MO Svazu tělesně postižených,
Gotalado - zkratka jmen vnoučat,
Alešek atd. O vysázené stromky se jejich „pěstouni“ zavázali starat po celý
jejich život, což bylo stvrzeno příslušným glejtem. Aby stromky dobře rostly, se zapilo dobrou slivovicí nebo čajem s rumem, který připravili pořadatelé této hezké a milé akce. Od hřejivého ohně, špekáčků a sousedského
vyprávění, přátele lesa, myslivosti
a přírody vyrušil v tuto dobu již brzy
přicházející soumrak. Cesta pěšky domů se musela stihnout ještě za světla.
Osobně jsem se vracel domů s hřejivým pocitem dobré propagace myslivců na veřejnosti a myslím, že spokojen byl jistě i náš patron Sv. Hubert,
jehož jméno má v názvu naše myslivecké sdružení.
autor: Ing. František Vrchovecký

KRONIKA aneb PAMĚŤ MĚSTA
Tak jako dnes my nahlížíme se vzrušením na historické zápisy o životě
předků našeho města,
budou současné zápisy v městské
kronice možná stejně vzrušující pro
generace budoucí.
Kronika města zachycuje písemnou
formou události našeho města, které
se staly v tom určitém roce. Na kronice se pracuje prakticky po celý rok.
Během ledna a února vždy oslovím
veškeré instituce, soukromé firmy,
školy, spolky a žádám je o poskytnutí informací za předcházející rok.
Důležitým zdrojem informací je dále
Budišovský zpravodaj a hlavně internet, protože každá významnější
firma a instituce má svoje internetové stránky s potřebnými informacemi. Počasí (hlavně různé klimatické
změny, např. krupobití, povodně, mimořádná vedra, bouře, mrazy apod.)
a některé důležité události související s děním v našem městě se zapisují
neustále po celý rok. Tato práce je
velmi zdlouhavá, protože každá fir-
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ma či spolek má svoje problémy a ne
vždy se podaří potřebné informace
získat. Pokud se informace nezískají
ani po několikáté urgenci, nejsou do
kroniky zapsány. V této práci mi pomáhají i pracovnice kulturního střediska. Jejich rady jsou pro mě vždy
velmi cenné.
Kronika se píše na počítači. Po napsání a jejím vytisknutí předkládám
kroniku ke kontrole vedoucí kulturního střediska. Ta mi sdělí své připomínky, které ještě opravím.
Ukončený svazek kroniky se dává ke
schválení městské radě a zastupitelstvu. Po jejím schválení se jeden svazek ukládá na Městském úřadě
v Budišově nad Budišovkou, druhý
se odváží do příslušného archivu
v Opavě a třetí zůstává v městské
knihovně. Každoroční zápis je také
zálohován na CD.
Kronika je majetkem obce a každý do
ní může nahlédnout ve vymezené době na Městském úřadě v Budišově
n. Bud. Ivana Kobelová, kronikářka
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Motokrosová sezóna 2010 AMK Budišov nad Budišovkou
Pro příznivce motorismu připravil
AMK v roce 2010 pět mezinárodních závodů motocyklů.
Jako první to byl motokrosový závod
desetidílného seriálu Silesian Cup,
jehož se zúčastňují jezdci nejen
z Moravy, ale i ze Slovenska
a Polska.
Druhým závodem byla na Liščí kot-

lině představena novinka v podobě
závodů Pionýrů „Fichtel cup“.
Pro milovníky Endura jsme připravili dva závody Gross Cantry.
V letošním roce 2010 jsme uspořádali již 6. ročník memoriálu
J. Kozáka v motokrosu.
Naši motokrosaři se zúčastňují závodů po celé ČR a také na Slovensku.

V nejmenší kategorii 50 „Silesian Cup“ obsadil celkově 4. místo
A. Pražák.
Ve třídě MX 65 nás výborně reprezentoval Erik Švidra, který vyjížděl
na závody po celé ČR i na
Slovensko. V seriálu „Silesian Cup“
obsadil celkově 6. místo.
V kategorii MX 2 nás výborně repre-

Pražák, který celý seriál vyhrál.
Členové AMK mají radost, že práce
s mládeží přináší výsledky. Proto pro
ně pořádají tréninky, soustředění, závody, oblíbené nedělní Gross Cantry
vyjížďky, ke kterým se připojují jako
doprovod i dřívější závodníci.
Touto cesto ještě jednou díky za reprezentaci naší činnosti po celé ČR.

Jejich umístění na
předních
místech,
svědčí o dobré přípravě
a reprezentaci města.
Reprezentují náš klub
i naše město v tom nejlepším světle, neboť
dosahují řadu úspěchů.
Mnohdy potrápili jezdce i jejich mechaniky
nemalé technické problémy, ale přesto si
z mnoha závodů letos
dovezli spoustu pohárů, věnců a hlavně
krásných pocitů z dobře odjetých závodů.

zentoval Zdeněk Foltýn, který se zúčastnil jen poloviny závodů,vzhledem k přechodu do dvou tříd. I přesto skončil celkově na 10. místě.
V prestižní třídě MX 1, kde se zúčastnilo 70 jezdců , si nejlépe vedl V.

Díky patří také všem, kteří se podíleli na přípravě závodů a na úpravě trati v Liščí kotlině.
přebor MORAVY, VYSOČINA
CUP, NOVA CUP, KA KAP

„Večerníci“
V roce 2008 bylo zahájeno večerní studium na našem gymnáziu.Takže
pokračujeme již třetím rokem…
Prodíráme se učivem střední školy a snažíme se zdolat jeho nástrahy.
Informace, které se k nám prostřednictvím obětavých profesorů dostávají, jsou velice zajímavé, jen ne všichni je zcela chápeme, neboť občas
se nemůžou nějak usídlit v našich hlavách. Zejména výuka anglického
jazyka je pro některé nesnadná. V naději, že jsme za polovinou, a tudíž
blíže ke konci, věříme ve štěstěnu a konečný úspěch.
studenti 3.B
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ÚSPĚCH BUDIŠOVSKÉHO CHOVATELE
ANEB (titulek v odborném časopise SVĚT KONÍ)
MORAVA VE ZNAMENÍ SPORTOVNÍ SENZACE
O víkendu 9. Až 10. 10. 2010 proběhly svody fríských koní a výkonnostní zkoušky v režii CSFHO, o.s.
v Horce n.M., kterých se zúčastnilo
celkem 69 koní z ČR i SR.
Komisaři Sybren Minkema a Sjouke
de Groot dorazili z mateřské plemenné knihy FPS z Nizozemska.
Fríský kůň je národním plemenem
Nizozemska a holanďané jej považují za své „rodinné stříbro“. Využívá se
jako kočárový kůň a pro svou pověstnou klidnou povahu také jako kůň
jezdecký. Není příliš vysoký (standardní výška měřená v kohoutku se
pohybuje kolem 156 cm) a tudíž je
vhodný i pro začátečníky. Mimo jiné
je to také velmi líbivý kůň a patří mezi nejkrásnější plemena. Vyniká
krásným exteriérem, především krásným klenutím krku a nesením hlavy
s dlouhou kadeřavou hřívou. Frísan
se vyznačuje pro něj typickým líbivým chodem. V jeho domovině jej
nazývají černá perla.
Před nedávnem si pan Stanislav
Stuchlík přivezl přímo z holandského

hřebčína dvě hříbata - klisničky Zoru
L. a Sjirkje v.d. Tibsterwei.
V určitém věku koně by se měl chovatel se svými odchovy zúčastnit tzv.
svodu, na kterém je zvíře ohodnoceno a pak následně zapsáním do plemenné knihy, zařazeno do chovu.
Pokud je hříbě zapsáno v tzv. hříběcí
knize, která je v Holandsku, nesmí na
celém světě posuzovat toto plemeno
nikdo jiný, než komisaři právě
z Holandska.
Klisna Sjirkje majitele p. Stuchlíka se
stala šampionkou svodu a následně
Grandšampionkou celého fríského
víkendu.
Na závěr naší malé debaty jsme položili panu Stuchlíkovi otázku, zda vůbec tušil, když si koně z Holandska
dovezl, že si přiváží šampionky.
„Vždyť to byla malá hříbata, o takovém úspěchu jsem vůbec neuvažoval
ani nesnil.“ Stejně však nemohl zakrýt radost, kterou mu svým výsledkem obě holandská děvčata udělala.
Výsledek o to cennější, že hodnocení
udělili odborníci tohoto plemene na
slovo vzatí. Gratulujeme.

Humanitární sbírka
Městské kulturní středisko ve spolupráci již po několikáté s Diakonií Broumov vyhlásilo od 11. do
13. října humanitární sbírku oblečení v naší obci.
Diakonie Broumov (původně Diakonie Úpice)
vznikla v roce 1993 jako občanské sdružení otevřené ke spolupráci se všemi lidmi dobré vůle, jinými humanitárními organizacemi, církvemi a dalšími institucemi, jejichž součinnost je pro pomoc
potřebným nutná.
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Posláním organizace je pomoc lidem, kteří se
z různých důvodů ocitli v krizové životní situaci,
na okraji společnosti a to s cílem jejich osamostatnění tak, aby mohli najít své místo ve společnosti.
Hlavní činnost se soustřeďuje na pracovní a sociální integraci těch, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Jedná se o občany obtížně umístitelné na trhu práce, např. pro mentální onemocnění, občany
bez domova, dlouhodobě nezaměstnané, propuště-

né vězně nebo ty, kteří ukončili léčbu závislosti.
K tomu slouží jednotlivé sociální programy organizace. Cílem je, aby tito lidé byli schopni se o sebe postarat a našli znovu své místo ve společnosti.
Činnost sdružení a poskytované sociální služby
mají celorepublikový charakter.
Kulturní středisko děkuje všem, kteří se humanitárních sbírek účastní, a tím pomáhají lidem
v nouzi.
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SHRNUTÍ ÚSPĚCHŮ AGILITY ZA ROK 2010
Letos nás na závodech reprezentovala především
Lucka Konečná s border collií Izzy. Za celý rok se
zúčastnily 14 závodů. Českou republiku holky reprezentovaly na čtyřech mezinárodních závodech
(Moravia Open, European Open, Border Collie
Classic a především na Mistrovství světa).
Lucka s Izankou stály na medailovém postu

z 78 možností celkem 28x (z toho 12x 1. místo,
11 x 2. místo, 5 x 3. místo), 8 x umístění do 10. místa).
Největší úspěchy :
Kvalifikační závody pro výběr reprezentace na
European Open a Mistrovství světa (29.-30.5.
a 19.-20. 6. 2010) - nominace na European Open
a Mistrovství světa

European Open (Česká republika) - 26.místo
družstva
Border Collie Classic (Maďarsko) - 1. místo družstva, 2., 5., 12. místo v jednotlivcích + nominace
do finále
Mistrovstvá světa v agility (Německo) - 17. místo družstva celkově, agility 1.místo

LUCKA KONEČNÁ A IZZY NA MISTROVSTVÍ SVĚTA V AGILITY 2010
Za podporu výjezdu na Mistrovství světa děkujeme městu Budišovu nad Budišovkou.
Po velmi napínavých bojích o možnost reprezentovat Českou republiku
na Mistrovství světa v agility, se
Lucce Konečné a fence border collie
Izzy (majitelka : Alena Kynclová) podařilo na tuto velkoulepou akci nominovat. Nominační závody byly velmi
náročné, zejména na psychiku psovoda. Nicméně holkám se to povedlo.
Spolu s Luckou bylo nominováno
12 týmů z celé České republiky, a to
4 v kategorii small (pejsci jejichž kohoutková výška nepřesahuje 35 cm),
4 v kategorii medium (35-43 cm)
a 4 v kategorii large (43 a výše).
V kategorii large, kde Lucka s Izou
závodí, byla největší konkurence.
Mistrovství světa se konalo 30. 9.
- 3. 10. 2010 v německém Riedenu.
Místem konání byl krásný koňský
areál. Běhalo se v hale na velice kvalitním písku. Po čtvrtečním tréninku
se měly týmy dozvědět jestli poběží
v soutěži jednotlivců, družstev nebo
obojí. Protože na Mistrovství světa
mohou v soutěži družstev i v soutěži
jednotlivců startovat pouze tři týmy,

musí trenér reprezentace rozhodnout, kdo co poběží. Lucka s Izou
byly přiřazeny do soutěže družstev.
Běhat v družstvech vyžaduje určitou
zodpovědnost a pevné nervy, protože
člověk neběží sám za sebe, ale má
vedle sebe ještě další dva týmy, které nechce zklamat. Naděje a velká očekávání jsou v družstvech vysoké.
Nicméně člověk míní, osud mění.
Našemu týmu se v prvním běhu nezadařilo (Lucka a ještě jedna členka
týmu se diskvalifikovaly). Tratě byly
opravdu těžké a vést psa tam, kde má
jít, bylo velice namáhavé. V druhém
kole už víceméně o nic nešlo. Naděje
na medaile byly po prvním kole tytam, a tak český tým šel naplno.
Všichni tři zaběhli čistý běh a v nádherných časech, které už nikdo nepřekonal. V tomto běhu se český tým
(složený z Lucie Konečné a Izzy,
Radovana Lišky a Laky, Martiny
Vaškebové a Kessy), umístil bezkonkurenčně na 1.místě. Na druhém
místě skončilo družstvo USA, na třetím družstvo Švédska. Česko tak pro
příští roky ukázalo, že v bojích o medaile se s námi musí počítat. Letos
tomu chyběla pomyslná kapička

štěstí, která je u takto nevyzpytatelného sportu potřeba. Nikdy totiž nevíte, jaký parkur Vám rozhodčí postaví, jak Vám trať sedne, apod.
Škoda nevydařeného prvního kola.
Pro vysvětlenou, titul Mistra světa
získává družstvo, které skončilo
v součtu obou kol na 1.místě. Naše
družstvo tedy celkově skončilo na
17.místě. I tak je to obrovský úspěch.

Z Čechů nejvíce zabodovala Veronika
Krčmářová a Kvído, kteří si vyběhali
titul Vícemistra světa v agility v soutěži jednotlivců. Obrovská gratulace.
Napsala : Lucie Konečná
Městská rada Budišov n.B. na svém
zasedání v měsíci září rozhodla o finanční podpoře účasti na mistrovství
světa v agility pro Lucii Konečnou
a přispěla jí částkou 10 000,- Kč.
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Školní vánoční jarmark
Na odpoledne 3. prosince se školáci docela těšili,
protože se konal Vánoční jarmark. Tentokrát jsme
jej museli umístit do školní jídelny a někteří i zapochybovali o tom, jestli se tam vůbec všechno vejde. Obavy se ale ukázaly zbytečné, stačilo promyslet úpravu prostor a jarmark mohl začít.
Účast byla opět hojná a zvláště menším dětem se
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rozzářila očička, když se zrovna ten jejich výrobek
dostal do rukou nakupujících. Už tradičně se prodávaly věnce a svícny, ale každý rok se objeví nové nápadité věcičky. Se svou troškou přispěly i některé maminky a klub rodičů. A kdo obešel všechny stoly a cítil se unaven nebo se mu ještě nechtělo domů, mohl posedět v malém bufetu, který ob-

starala děvčata z devítky. K dobré náladě přispělo
kafíčko či čaj s dobrým koláčem. Celou vánoční
pohodu doladily pěvecké sbory svými koledami.
Jarmark se vydařil a děkujeme všem, kteří tomu
přispěli. A nezapomeňte, příští rok bude zas!
Mgr. Lenka Galová
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Pekárna slavila
Letos oslavila Pekárna 15 let, přinášíme několik fotek z narozeninového koncertu. Zúčastnila se i většina bývalých členů této kapely.

Guntramovická traktoriáda
6. ročník populární soutěže - GUNTRAMOVICKÉ TRAKTORIÁDY -, kterou uspořádal tradičně místní SDH, má své vítěze.
Za krásného srpnového slunečného počasí, se tohoto klání zúčastnilo široké
pole závodníků. Z celkových 30 soutěžících, zde byly k vidění i 4 ženy.
Letošní ročník byl obzvláště náročný, proto 5 soutěžících nedokončilo.
Soutěžilo se ve třech kategoriích kategorie dvoukolky, čtyřkolky a ženy.
Hlavním rozhodčím a moderátorem byl Bc. Václav Přikryl, pomocný rozhodčí Jiří Kohůtek.
Sponzory této akce byly Pavel Jašek, ODS Budišov nad Budišovkou,
Městský úřad, MKIS, kterým tímto ještě jednou děkujeme
Bylo zde samozřejmě i zajištěno občerstvení jako klobásky a speciální makrela pana Halamíčka a zkrátka nepřišly ani děti, které mohly hrát kolo štěstí,
nebo se svézt na poníkovi. Po skončení soutěže proběhla zábava, hrála místní
kapela Pekárna.
Výsledky jednotlivých kategorií:
dvoukolky 1. místo Zdeněk Jurka, 2. - Laďa Hruška
čtyřkolky 1. Josef Halamíček ml., 2. - Jan Barbořák, 3.- Libor Ondrušík
ženy bez 1. Gabriela Holá, 2. - Zdenka Sventková, 3. - Hana Košarišťanová
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Drátky a korálky na módní přehlídce
V sobotu 27. října tohoto roku jsme
se rozhodly poprvé veřejnosti představit své šperky zhotovené z drátků
a korálků. Stalo se tak u příležitosti
akce pořádané MIKS Budišov nad
Budišovkou „Řízkománie“ a šperky
zde byly prezentovány formou výstavy.
Jelikož se první představení našich
výrobků setkalo s kladným ohlasem,
uspořádaly jsme u příležitosti
„Vánočních trhů“ malou přehlídku
šperků. Pro tuto příležitost jsme vyrobily šperky opět převážně z drátků
a korálku. Své uplatnění ale našly
i přírodní materiály v podobě kamínků
a kamenů či kousky větviček a trav.
Šperky v podobě náhrdelníků, náušnic
i náramků předváděly ženy a dívky

různých věkových kategorií, které si
tak na chvíli vyzkoušely jaké to je, být
modelkou. Celou přehlídku milým
slovem provázela Natálie Jaššová.
Ohlasy, které jsme po skončení přehlídky měly možnost vyslechnout
byly opět kladné a jsou pro nás hnací silou, abychom ve své tvorbě pokračovaly dál, objevovaly další techniky zpracování drátků, korálků a jiných materiálu a někdy opět možná
předvedly nově vytvořené šperky
širší veřejnosti.
Děkujeme modelkám, které úžasně
předvedly naše výtvory, výborné
moderátorce a divákům za vytvoření
příjemné atmosféry.
Kateřina Demelová
a Kateřina Suchánková

Fotografování v břidlicovém lomě
Ten nápad v nás zrál dlouho a inspirativní povídání s paní Helenou Malušovou z MKIS Budišov nad
Budišovkou mu dalo konkrétnější kontury. Takže 16. září jsem byla společně s dalšími pěti studenty
a paní prof. Michaelou Ruckou
fotografovat břidlicový lom nedaleko Budišova. Doprovázel
nás i fotograf pan Lumír
Moučka, který se dlouhodobě
věnuje dokumentární fotografii
a pro muzeum břidlice pracuje.
A právě od něj jsme dostali řadu cenných rad. Odjeli jsme
společně až na místo, kde nás
po příjezdu uchvátila krásná příroda zalitá sluncem.
Všechny překvapilo, kolik se
dá na zdánlivě obyčejném místě pořídit originálních záběrů.
Jako důkaz dřívější těžby zde
zůstaly břidlicové zdi a štoly.
Kromě přírodou vytvořených
břidlicových útvarů jsme zachytili i různé druhy stromů, lišejníků, mechů a rostlin. Počasí
nám přálo a tak příjemný den
rychle utekl. Myslím, že pro
všechny to byl nezapomenutelný zážitek a cenná zkušenost,
která vyústí v rozsáhlejší dokumentární a fotografický projekt, na kterém budeme nadále
spolupracovat s budišovským
muzeem. Lenka Vyklická 3.A
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Pomalu se z toho
stává tradice
Ptáte se z čeho? No přeci z tanečních zábav pořádaných Klubem rodičů. 13. 11. 2010 byla na pořadu
další, tentokrát třetí v pořadí. Jistě budou souhlasit
všichni, kteří se přišli na zábavu pobavit, že i tato byla velmi vydařená. V pátek jsme se všichni sešli
při přípravě KD a s velkou pomocí paní učitelky
Holleschové, které tímto moc děkujeme, se nám podařilo vytvořit příjemné prostředí pro nadcházející
sobotní akci.
Velké poděkování patří i skupině GAUSS, která nás
celý večer zásobovala úžasnou hudbou. Byl to pro některé z nás tak trochu večer vzpomínkový, protože na
některé členy skupiny a na hudbu, která zněla sálem,
jsme chodili tančit ještě jako náctiletí. O netradiční
kulturní dojem se postarala skupina bubeníků hrou na
bonga a djembe. Skupina dětí všech věkových kategorií je příslibem další generace skvělých bubeníků.
Některým z nás jejich vystoupení doslova vyrazilo
dech. Půlnoční losování dárkových košů, které nám
do toboly věnovala paní Rotreklová, udělalo výhercům jistě radost.
Po náročném večeru jsme se v ranních hodinách rozcházeli s pocitem dobře odvedené „práce“. Podařilo
se nám uskutečnit akci, na které jsme se dobře bavili
a pro děti z naší školy jsme vydělali nemalou částku.
Rádi bychom také poděkovali všem rodičům a přátelům školy, kteří přesto, že se nemohli pobavit na taneční zábavě, přispěli do rozpočtu KRPŠ zakoupením
sponzorské vstupenky. Velký dík patří také pracovnicím MKISu za spolupráci a vstřícnost při konání našich akcí v kulturním domě.
Alena Týnová
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Věčná břidlice...
Muzeum břidlice funguje v našem městě již
od roku 1996. Mimo nové fasády a úpravy
okolí (na základě získaných dotací) se muzeum dočkalo i nového vybavení, a to před dvěma lety. Původní výstavní moduly byly tvořeny převážně z již vyřazeného, nevyhovujícího a znovu použitého nábytku. Po dvanácti
letech, kdy se muzeum dostalo do povědomí
mnoha občanů ze všech koutů naší země, bylo kvůli zvyšujícímu se počtu návštěvníků
i ze zahraničí nutné interiér zmodernizovat
a doplnit o další zajímavosti - interaktivní obrazovka, nové výstavní moduly s podsvícením, nová podlaha (náhrada za již zničenou),
podsvícené infotabule, imitace vstupu do
břidlicového dolu... Jedná se o ojedinělé muzeum zaměřené na těžbu, zpracování a využití břidlice. Muzeum v minulosti již několikrát
navštívila Česká televize s pořadem TOULAVÁ KAMERA. Český rozhlas odvysílal řadu
reportáží z muzea nejen v našem regionu, ale
i v ostatních krajích. Díky tomuto i promyšlené propagaci muzea a města - ať již ve speciálech pro cestovní ruch, na webových serve-

rech o CR, v kalendářích, různých knižních
publikacích, brožůrkách atd., - roste stále jeho význam pro cestovní ruch. Jelikož naše
město nemá žádné hrady, zámky, lázně.., stává se jednou z mála atraktivit, které k nám lákají turisty. Ještě nás stále ale čeká mnoho
práce. Rádi bychom dobudovali spodní část
muzea a okolí tak, aby břidlice a bohatá historie našeho města tvořila komplexní a zajímavý celek.
Muzeum má také další význam a to především informativní. Turisté si zde (stejně jako v KD během roku) mohou zakoupit celou řadu propagačních materiálů - pohlednice, tur. známky, brožůrky, publikace, mapy,
DVD ... a to vše zaměřeno na propagaci
města a jeho okolí. Průvodkyně také poskytuje typy na výlety, informace o ubytování,
o stravování atd.
Vybrali jsme několik zápisů z naší návštěvní knihy pro rok 2010:
• Pozoruhodné a krásné! Příjemné překvapení! - napsala redaktorka Moravskoslezského deníku

Zpráva o činnosti Klubu rodičů
a přátel školy při Základní škole
v Budišově nad Budišovkou
ve školním roce 2009/2010
Přehled akcí uskutečněných Klubem rodičů ve školním roce 2009/2010
• Drakiáda (23. 10. 2009)
• Podzimní zábava (13. 11. 2009)
• Předvánoční diskotéka pro děti ZŠ (16. 12. 2009)
• Netradiční sáňkování (14. 1. 2010)
• Výtvarně - řemeslné dílny (listopad 2009 - březen 2010)
• Velikonoční jarmark a diskotéka pro děti (26. 3. 2010)
• Spoluúčast na Vítání jara (28. 3. 2010)
• Májová zábava (14. 5. 2010)
• Rozloučení s žáky 9. třídy na MěÚ (30. 6. 2010)
• Ukončení školního roku 2009/2010 v campu (30. 6. 2010)

• Dnes jsme navštívili muzeum, byl to pro
nás zážitek. - návštěvníci z Německa
• Srdečné díky za milé přijetí a nádherný zážitek. - Sommerovi z Německa
• Děkujeme za zajímavý výklad a citlivé uspořádání exponátů. - Slezsko - německý
svaz
• Moc zajímavé, děkujeme za nové poznatky.
• Moc se nám tady líbilo, velmi pěkně vytvořené, je to tu úžasné, přejeme tomuhle
muzeu štěstí.
• Celá expozice je velmi zajímavá a na špičkové úrovni, přejeme hodně návštěvníků.
• Thank you for a very interesting tour. - návštěvník z Anglie
• Byli jsme nadšeni, perfektní průvodkyně,
děkujeme za hezký zážitek.
• Je to tu krásné, nic podobného jsem nikde
neviděl. Spousta zajímavostí a ten motoráček sem to vše umocnil.
• Malé hezké muzeum. Máte být na co hrdi.
Tak ať vám to vydrží spoustu let. - návštěvníci z Prahy
• Děkujeme za úžasný zážitek. Expozice je

poutavá a unikátní.
• Člověk by řekl: „Pitomá břidlice“ - ale co
je z ní krásných věcí a tajemných míst.
• Jsem rád, že jsem muzeum navštívil. Byl
jsem nadšen výkladem a samozřejmě exponáty. Děkuji!
• Je to nádherné. Přejeme další rozšiřování
a hodně podpory.
Muzeum navštívili také Italové - Alesandro
Zoli a Almedeo Zaz-zeri, Poláci - Polski
Towarystwo Tuyszna Krajoznowzse w Rep.
Czeskiej, Angličané, Číňané, ale především
Češi z Lanškoruna, Bílovce, Uherského
Hradiště, Krmelína, Kuřimi, Brna, Prahy,
Přerova, Ostravy, Nového Města nad
Metují, Oder, Žďáru nad Sázavou,
Studénky, Českého Těšína, Pardubic, Dolní
Lutyně, Milevska, Hrubé Vody, Ústí nad
Labem..
Navštivte muzeum břidlice, rády Vás
provedeme a můžete se i Vy zapsat do naší návštěvní knihy a osobně si přečíst, co
dalšího ostatní návštěvníci napsali.
Včetně zápisu čínského návštěvníka

Šachový klub Pogo Budišov nad Budišovkou
Soutěž družstev
V říjnu 2010 byl zahájen další soutěžní ročník
Okresního přeboru Opava, kterého se opět
účastní i náš šachový klub. Systém soutěže
zůstal beze změn, 12 družstev se utkává systémem každý s každým, přičemž v každém
utkání se svádějí boje na 8 šachovnicích a výsledky jednotlivých partií pak určí konečný
výsledek celého utkání. V aktuálně probíhajícím ročníku 2010/2011 jsou prozatím odehrá-

ny 4 soutěžní kola. Našemu oddílu se vstup do
soutěže vydařil na výbornou, v úvodních třech
kolech se nám podařilo zvítězit (5-3 ve
Štěpánkovicích, 6-2 doma s Orlem Opava „B“
a 4,5-3,5 ve Velké Polomi), ve 4.kole pak přišlo zaváhání v podobě porážky 3-5 na půdě
ambiciózního nováčka z Ludgeřovic. V tabulce po čtyřech odehraných kolech tak se ziskem 9 zápasových bodů držíme vynikající
3. místo.

V letošní sezoně náš oddíl reprezentují:
Bergloviec Jan, Jaššo Slavomír, Rak Tomáš,
Bartošek Martin, Skotnica Petr, Varga Jan,
Rak Jiří, Jaššová Natálie a hosté Vlček
Antonín, Müller Leo a Milián Milan.

s MKIS Budišov. Kroužek se koná každý čtvrtek od 17 hodin v Kulturním domě v místnosti č.1 a v současnosti jej aktivně navštěvuje
6 šachových nadšenců ze ZŠ Budišov.
V kroužku se s účastníky věnujeme rozvoji základních šachových dovedností, řešíme různé
šachové úlohy a samozřejmě hlavně hrajeme
partie, ve kterých sice zatím není nouze o překvapivé tahy a zvraty, nicméně již po dvou měsících tréninku lze pozorovat, že si pravidelní
účastníci začínají osvojovat základy šachové
hry. Do konce roku máme v plánu sehrát šachové utkání proti mládeži z Vítkova a pokud
bude zájem, příští rok bychom se rádi účastnili některého z mnoha šachových turnajů.
Případným novým zájemcům o šachový kroužek jsou dveře kdykoli otevřeny, kdo má chuť,
může si s námi přijít zahrát a třeba se i něco
naučit. Pro bližší informace mohou zájemci
psát na email slavomir.jasso@post.cz.

Spolupráce s vedením školy a městským úřadem
• V uplynulém školním roce vypracovalo sdružení KRPŠ společně s vedením
školy a městským úřadem projekt „Zapojení dětí ze sociálně slabých rodin do mimoškolní činnosti“. Cílem tohoto projektu bylo získat finanční prostředky na nákup jízdních kol pro cyklistický kroužek, aby se i děti ze sociálně slabších rodin
mohly do kroužku zapojit. Žádost o grant ve výši 50 000,- Kč podalo sdružení
u společnosti Telefónica O2 v rámci regionálních grantů 2010 Nadace O2. Z vyhodnocení žádostí na stránkách O2 jsme zjistili, že v tomto roce byly dotace zaměřeny spíše na projekty charitativního charakteru. Náš projekt sice grant nezískal, ale ve snaze získávat další finanční prostředky pro žáky školy nepolevíme.
• Sdružení KRPŠ požádalo Městský úřad o dotaci na pronájem Kulturního domu
ve výši 15 000,- Kč. Zastupitelstvo nám pro rok 2010 schválilo příspěvek z rozpočtu města ve výši 10 000,- Kč.

Bližší informace o jednotlivých zápasech lze
nalézt na našich webových stránkách www.pogobudisov.wz.cz. Reportáže z aktuálně odehraných zápasů našeho oddílu jsou rovněž
k vidění ve vitrínce na autobusovém nádraží
a na nástěnce při vstupu do Kulturního domu.
Touto cestou bychom rovněž chtěli oslovit zájemce o šachovou hru a další naše příznivce,
aby v příštím kalendářním roce navštívili některé z našich utkání, které budeme hrát
v Kulturním domě v místnosti č.1 a to: v neděli 30.1.2011 od 9:00 hod. proti Dolnímu
Benešovu „E“, v neděli 27.2.2011 od 9:00
hod. proti Hradci nad Moravicí a v neděli
3.4.2011 od 9:30 hod. proti Darkovičkám.

Informace o činnostech KRPŠ v následujícím školním roce budou i nadále uveřejňovány na internetových stránkách základní školy, popř. v místních médiích.
Zprávu za KRPŠ vyhotovila Ivana Tomandlová 7. 12. 2010

Šachový kroužek
Další činností na které se náš oddíl podílí je
organizace šachového kroužku určeného pro
děti a mládež, který pořádáme ve spolupráci

Děkujeme všem, kteří nás v naší zájmové činnosti podporují (zejména pak MKIS Budišov
za poskytnutí hrací a tréninkové místnosti
v Kulturním domě) a můžeme tak aspoň malým dílem přispět k reprezentaci našeho města.
Za šachový oddíl Pogo Slavomír Jaššo
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Původ svátku Všech Svatých...
Samhain je název keltského svátku, který
se slavil v noci z 31. října na 1. listopadu.
Ve starém keltském kalendáři se tímto slovem označoval také měsíc listopad, přesněji řečeno první tři týdny tohoto měsíce.
Samhain byl hranicí mezi dvěma hlavními
periodami (létem a zimou), pro Kelty byl
začátkem nového roku, a byl vnímán také
jako doba, kdy se stírá hranice mezi světem
živých a mrtvých. Věřilo se, že se duše zesnulých v tento čas vracejí na zemský povrch, a živí mohou navštívit podsvětí. Když
byla na začátku 1. stol.n.l. keltská území
dobyta Římany, začaly se prolínat keltské
a římské zvyky, a ke svátku Samhain se začal slavit i konec úrody. K symbolům
Samhainu přibylo obilí a ovoce. Během
dalších asi 500 let se šířil vliv katolické
církve. Papež Bonifác IV. se chtěl zbavit
pohanských zvyků a pro období Samhainu
vytvořil nový svátek - svátek Všech
Svatých, který měl staré zvyky nahradit
(anglicky se svátek jmenuje All Hallows’
Day, z toho vzniklo pozdější Halloween).
Ale lidé to vyřešili tak, že prostě slavili
svátky oba. V 16. století už byly svátky prolnuty tak, že se slavily jako jeden.
Svátek Samhain se slaví v takzvaný „čtvrtící den“ (cross-quarter day), tedy den v půli mezi rovnodenností (den stejně dlouhý
jako noc) a slunovratem (na severní polo-

kouli nejkratší den a nejdelší noc). Jiným
čtvrtícím dnem jsou Hromnice.
Bylo zvykem například prostírat u večeře
i pro zesnulé příbuzné, u kterých se čekalo,
že přijdou rodinu navštívit, nebo vystavovat za oknem zapálenou svíčku, často ve
vyřezané řepě, která měla bloudícím duším
mrtvých posvítit na jejich cestu. Lidé se také převlékali do starých cárů a malovali si
obličeje, aby se uchránili před zlými duchy.
Tradice Samhainu do současnosti přežila
především v podobě Halloweenu, svátku,
který se slaví v podvečer 31. října především v anglicky mluvících zemích - jak
v Irsku a Británii, také v USA, kam tento
svátek přenesli irští emigranti. V menším
měřítku se rozšířil i do jiných zemí včetně
České republiky.
Ze starých zvyků se ve spojitosti
s Halloweenem zachovaly zejména „lucerničky“ pro mrtvé (dýně vyřezaná do podoby strašidelného obličeje se zapálenou
svíčkou uvnitř se stala jakýmsi symbolem
Halloweenu) a převlékání do strašidelných
kostýmů - v dnešní době se převlékají koledníci (zejména děti), kteří chodí dům od
domu žadonit o cukroví, případně o peníze.
Málokterý z malých koledníků ale tuší, odkud se tento svátek vzal a jaký byl původní účel těchto zvyků.

Opäť spolu v EÚ
To je název společného projektu Gymnázia Jana Baltazára Magína ve Vrbovém a naší školy. Hlavním cílem spolupráce jsou vzdělávací, kulturní a sportovní aktivity. Další ideou je
připomenutí blízkosti slovenského a českého jazyka. Díky výměnným pobytům nahlédneme i do zahraničního vzdělávacího procesu, což obohatí naše studenty i pedagogy. Cílovou
skupinou jsou nejen žáci obou škol, ale i učitelé, rodiče a přátelé obou institucí.
Gymnázium ve Vrbovém čítá osm tříd a 140 žáků, ale je velmi aktivní, zvláště na kulturním a sportovním poli. Naši učitelé a žáci už začínají zpracovávat seminární práce, které
jsou zaměřeny hlavně na představení našeho regionu. Píšeme mimo jiné o poválečném vývoji Vítkovska, o nelátkových závislostech, např. gamblerství, o útlumu těžby břidlice
v našem kraji atd. Žáci obou škol by měli prezentovat společně své projekty v rámci středoškolské odborné činnosti. Do projektu samozřejmě zapojíme i naší galerii Gaudeamus,
kde proběhne společná výstava. V neposlední řadě bychom chtěli vydat i společný časopis, včetně oboustranného slovníčku pro ty nejmladší, kteří již slovenskému jazyku odvykli. Studenti nebudou soutěžit pouze slovem a písmem, ale v rámci
výměnných pobytů uskutečníme
i četná sportovní
utkání. Doufáme,
že naše spolupráce bude pokračovat i v dalších letech. Tento projekt je zatím předběžně schválen
Trnavským krajem a pomalu se
rozbíhá i bez přislíbeného finančSetkání zástupců škol Gymnázium Vrbové - Gymnázium Vítkov
ního zajištění.

Nový rok, tak trochu jinak
• Gregoriánský kalendáři - Nový rok - svátek začátku nového roku. Podle celosvětově nejrozšířenějšího gregoriánského kalendáře
připadá na 1. ledna. V noci z 31. prosince na 1. ledna svět slaví konec roku a tak i začátek nového - Silvestrovské oslavy.
• V juliánském kalendáři (1. leden), který používá pravoslavná
církev (především v církevním pojetí), připadá Nový rok na
14. ledna podle gregoriánského kalendáře.
Přemýšleli jste někdy nad tím, jak a kdy se slaví Nový rok v jiných
zemích a kulturách? Nový rok patří mezi velmi rozmanité svátky
a v některých zemích určení data Nové roku je téměř matematický
oříšek. Vybrali jsme pro Vás několik zajímavostí, které se vztahují
k Novému roku.
V dnešní době je rozdíl mezi kalendářem juliánským a gregoriánským 13 dní. Proto např. Vánoce v Rusku, Srbsku a jiných zemích
řídících se dle ortodoxního, tj. juliánského, kalendáře nastávají až za
13 dní po římskokatolických Vánocích. 1. září jako první den nového roku se používal v Rusku od roku 1492. Takto se oslavoval po
dvě stě let než zvláštní vládní nařízení cara Petra I. z 19. prosince
roku 1699 zavedlo počítání let podle křesťanského letopočtu (dříve
se roky v Rusku počítaly od stvoření světa) a zároveň se za začátek
roku stanovil 1. leden (v Juliánském kalendáři). V mnoha zemích,
kde převládá pravoslaví, se slaví oba svátky Nového roku, jak
Gregoriánský, tak i Juliánský. Gregoriánský Nový rok je , zatímco
Juliánský, nazývaný „Starý Nový rok“, je církevním svátkem.
Vlastní církevní liturgický kalendář začíná 1. zářím.
• Čínský nový rok, také známý jak Lunární nový rok, připadá
každoročně na nov prvního lunárního měsíce, čtyři až osm
týdnů před jarem. Přesné datum může připadnout na kterýkoliv den mezi 21. lednem a 21. únorem (včetně).
• Vietnamský nový rok se slaví většinou ve stejný den jako
Čínský nový rok.
• Tibetský nový rok se nazývá Losar, připadá na leden až březen a slaví se 15 dní.
• Perský nový rok (Norouz) připadá na den jarní rovnodennosti.
• V Balijsko-jávském kalendáři oslava nového roku spadá na
30. března.
• Nový rok je slaven jako první den Hindského roku lidmi
z Maháráštry • Indii v březnu nebo dubnu (obecně se v Indii
slaví nový rok v různých období, záleží do jaké oblasti obyvatelé spadají).
• Asyrský nový rok, zvaný Rish Nissanu, připadá na 1. duben.
• Pandžábský nový rok je slaven 13. dubna a je při něm oslavována sklizeň.
• Nepálský nový rok je slaven na jaře, první den měsíčního
měsíce Baisakh. V našem kalendáři obvykle připadá na
12. - 15. dubna.
• Thajský nový rok je slaven od 13. dubna do 15. dubna házením vody.
• Kambodžský nový rok a Laoský nový rok jsou slaveny
od 13. dubna do 15. dubna.
• Bengálský nový rok je slaven slavnostním způsobem 14. dubna.
Zajímavost: Gregoriánský nový rok (a všechny ostatní dny) jako první na celé Zemi přichází na ostrov Kiritimati (Vánoční
ostrov) nejvýchodnější ostrov z ostrovů státu Kiribati v centrálním Pacifiku.

Připravujeme ještě v závěru měsíce prosinec
Pro všechny občany
- VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ, OHŇOSTROJ,
POUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI
- ve čtvrtek 23. prosince v 17 hod.
před budišovským kostelem

V LEDNU 2011
Zájezd na divadelní komedii - MANŽEL PRO OPALU
- ve středu 26. ledna v kině Mír

BUDIŠOVSKÝ ZPRAVODAJ - nepravidelný čtvrtletník města Budišova nad Budišovkou. Vydává: Městské kulturní
a informační středisko, Horská 184, Budišov nad Budišovkou. Zodpovědná redaktorka: Helena Malušová. Telefon:
+ 420 556 312 040. E-mail: h.malusova.mu@budisovnb.cz. Vydávání povoleno pod č. j. Kult. 456/18c - 75/3 - He ONV Opava.
Tisk: René Daubner - Apro, 792 01 Bruntál, Ruská 1449/10. Technická redakce: Petr Andrle, MORAVSKÁ EXPEDICE®.
Toto číslo vyšlo 22. 12. 2010 v nákladu 400 výtisků. Uzávěrka příštího čísla je 31. 1. 2011.
Cena 1 výtisku 5 Kč.
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