Ocenďní
pana Antonína Kozlíka

NetradiĀní vyjížĊka dďtí z MŠ

VýroĀní schĪze hasiĀĪ

VelikonoĀní jarmark

Slavnostní vyhlášení
pedagogických osobností roku

BUDIŠOVSKÝ ZPRAVODA J

2

Maturitní ples v Praze

Pohled z lyžaĜského vleku

Zásahová jednotka SDH v akci

Maškarní rej v MŠ

Maškarní bál SVý

EndurošĢáci

Kynologický klub pilnČ trénuje

ZŠ výtvarná soutČž

BUDIŠOVSKÝ ZPRAVODA J

INFORMACE Z ÚĜADU OBþANĤM

Slovo starosty
„Má-li se þlovČk stát þlovČkem, musí se vzdČlávat. Chyby první výchovy nás provázejí celým životem, proto nejpĜednČjší stráž
lidského pokolení je v kolébce.“
J. Á. Komenský
Postava uþitele, aĢ už v jakékoli dobČ, je a byla ve všech
kulturách ztČlesnČním vzdČlávání. Uþitel neboli pedagog je
jedním ze základních þinitelĤ výchovnČ-vzdČlávacího procesu.
Kvalitní uþitel by mČl napomáhat ke zlepšování prostĜedí, ve
kterém se výchovnČ- vzdČlávací proces odehrává, pĜedávat
své znalosti, motivovat své žáky k získávání znalostí z dalších
zdrojĤ, ale také rozvíjet jejich morální hodnoty. Uþitel by ale
nemČl zapomínat ani na sebevzdČlávání, neboĢ stejnČ jako jde
vpĜed doba, mČní se i pohled na svČt a pĜibývají nové znalosti.
KaždoroþnČ 28. bĜezna, v den výroþí narození velikána 16.
století Jana Amose Komenského, uþitelĤm vzdáváme hold
a dČkujeme všem, kteĜí se podílejí na výchovČ mladé generace.
Jako výraz podČkování se Rada i zastupitelé mČsta již v únoru
rozhodli pĜipojit k oceĖování práce uþitelĤ a každoroþnČ
bude udČlovat jednotlivcĤm, kteĜí se svou mimoĜádnou
a pĜíkladnou þinností zasloužili o rozvoj školství v BudišovČ
nad Budišovkou, plaketu Jana Amose Komenského. Toto
ocenČní bude spojeno i s malým ¿nanþním darem.
Dovolte mi, vážení pedagogové, abych Vám pĜi této
pĜíležitosti jménem svým i jménem našeho mČsta podČkoval
za zodpovČdnou, nároþnou a mnohdy nedocenČnou práci
a popĜál Vám pohodu v rodinném zázemí, hodnČ síly,
úspČchĤ a energii ve vaši další pedagogické þinnosti.
PĜi pĜíležitosti Dne uþitelĤ bývají každoroþnČ oceĖovány
pedagogické osobnosti i na krajské úrovni. Letos Rada
Moravskoslezského kraje vybrala z celkového poþtu osmdesáti
osmi podaných návrhĤ celkem 25 pedagogických pracovníkĤ,
kteĜí byli v pátek 22. 3. 2013 pozváni na slavnostní vyhlášení
v opavském Minoritním klášteĜe. PodČkování v podobČ
pamČtního listu, ¿nanþního daru a kvČtin pĜedali pedagogĤm
hejtman Moravskoslezského kraje pan Miroslav Novák spolu

se svými námČstky paní Mgr. VČrou Pálkovou a panem Ing.
JiĜím Martínkem. Tohoto velmi významného ocenČní se
letos dostalo i Ĝeditelce DČtského domova v BudišovČ nad
Budišovkou, paní Mgr. NadČždČ Vondroušové.
„OcenČní za dlouhodobou tvĤrþí pedagogickou þinnost
Mgr. NadČžda Vondroušová (34 let praxe) - je od roku 2002
Ĝeditelkou DČtského domova v BudišovČ nad Budišovkou,
který má 4 rodinné skupiny. PĜedností dČtského domova jsou
každoroþní sportovní aktivity poĜádané pro dČti z dČtských
domovĤ v Moravskoslezském kraji, napĜ. turnaj v kopané,
závody v lyžování. Jako jediný v Moravskoslezském kraji
spolupracuje tento dČtský domov s Ostravskou univerzitou
v oblasti diagnostiky dČtí. PĜátelská atmosféra má pozitivní
vliv na studijní výsledky dČtí, které úspČšnČ ukonþují
stĜedoškolská studia, dvČ dívky studují na prestižním
Gymnáziu OPEN GATE v Babicích a chtČjí pokraþovat
ve studiu na vysoké škole. DČtský domov nezaznamenal
za posledních 20 let útČky dČtí, ani doprovodné negativní
jevy. Paní Ĝeditelka uplatĖuje své manažerské dovednosti
získáváním ¿nanþních prostĜedkĤ z projektĤ vyhlašovaných
Moravskoslezským krajem, Ministerstvem školství, mládeže
a tČlovýchovy þi nadací OKD. V dČtském domovČ probíhá
Ĝada investiþních akcí zamČĜených na zkvalitnČní bydlení dČtí
a sportovních aktivit.“
PaedDr. Stanislava Šmídová, vedoucí oddČlení
správy škol, odbor školství, mládeže a sportu
Jménem svým i jménem mČsta Budišova nad Budišovkou
paní Ĝeditelce tímto dČkuji za reprezentaci našeho mČsta
a pĜipojuji se ke gratulaci. Práce paní Ĝeditelky, a to nejen na
úseku pedagogickém, ale i jako mČstské radní a dlouholeté
þlenky Zastupitelstva, je nám všem jistČ pĜíkladná.
Ing. Kyncl Rostislav, starosta mČsta

StĢípky z radnice
x BČhem mČsíce dubna bude znám výsledek dvou výbČrových
Ĝízení na stavební akce ¿nancované z dotací: „Revitalizace
lesoparku“ - pĜedpokládaná realizace letos v mČsíci kvČtnu,
þervnu; „Stavební úpravy MateĜské školy“
“ (zateplení fasády a výmČna oken) - realizace bČhem letních prázdnin.
x Projektant již odevzdal dokumentaci skuteþného provedení
stavby na akci „Stavební úpravy StĜediska volného þasu“
(zateplení fasády, výmČna oken a zdroje tepla-kotle na vytápČní) a nyní pracujeme s ¿rmou Seller Moravia na pĜípravČ
zadávací dokumentace, tak abychom mohli co nejdĜíve vypsat výbČrové Ĝízení. Tato akce je podpoĜena dotací ze Státního fondu životního prostĜedí (SFŽP) a pĜedpokládáme, že
stavební práce probČhnou na podzim.
x Na zaþátku bĜezna jsme podali na SFŽP také žádost o dotaci
na zateplení a výmČnu oken v DomČ s peþovatelskou službou
na Pivovarské ulici a již jsme obdrželi zprávu o akceptaci projektu a mĤžeme se tedy smČle pustit do pĜípravy výbČrového
Ĝízení a realizace akce „Zateplení a výmČna oken v DPS“.
Rozpoþtové náklady na tuto akci þiní 4 miliony korun.

x Aby nebylo letos stavebních akcí málo, je potĜeba také zmínit opravu fasády a výmČnu oken budovy ZŠ na HalaškovČ
námČstí. ýástka na tyto stavební práce dle rozpoþtu mírnČ
pĜesahuje 5 miliónĤ korun vþetnČ DPH. Neþekali jsme takto vysokou þástku, jen DPH zde pĜedstavuje necelý milión
a pro mČsto je to zbyteþná ¿nanþní zátČž. NicménČ všichni
víme, jak vypadá fasáda školy, oprava je proto nutná. Podali
jsme tedy na Ministerstvo kultury (MK) žádost o dotaci ve
výši 650 tisíc korun na opravu fasády. Na výmČnu oken ovšem peníze z žádného dotaþního titulu neobdržíme. Pokud
MK schválí dotaci na opravu fasády, tak s nejvČtší pravdČpodobností vypíšeme výbČrové Ĝízení na tuto akci. Výsledná cena by se tak mohla o tĜetinu snížit, a pokud se bude
dobĜe plnit rozpoþet mČsta z navýšeného rozpoþtového urþení daní, pĜistoupíme k realizaci ještČ letos. Z výše uvedených slov je patrné, že mČsto má momentálnČ prakticky
100% úspČšnost pĜi získávání dotací. Je to hlavnČ zásluha
vedoucí odboru paní G. Roháþové, která žádosti pĜipravuje,
samozĜejmČ ve spolupráci se zamČstnanci úĜadu.
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x TJ Spartak ve spolupráci s mČstem podala žádost o dotaci do Fondu mikroprojektĤ v Euroregionu Silesia na projekt s názvem „Sport sbližuje – trénujeme spoleþnČ“. Žádost byla úspČšná, obdrželi jsme 85% dotaci ve výši 9 150
EUR. Jedná se o spoleþné týdenní soustĜedČní dorostencĤ
TJ Spartak a juniorów GLKS Kietrz ve Smilovicích. Mladí
fotbalisté zde budou mít k dispozici vynikající zázemí pro
kvalitní fotbalové tréninky a volnoþasové aktivity: dvČ travnatá hĜištČ, tČlocviþnu, víceúþelové hĜištČ, tenisové hĜištČ
a bowling. Projektu se zúþastní z každé strany 20 fotbalistĤ
+ 3 trenéĜi.
x Další zajímavý projekt jsme pĜipravili spoleþnČ s SDH
v BudišovČ. Je nazván „Tak šel þas - Z biegiem czasu“
a je to dvoudenní akce pĜi pĜíležitosti 140. výroþí založení
SDH v našem mČstČ. Program je naplánován na 13. a 14.
þervence 2013: slavnostní prĤvod, hasiþská soutČž v historickém duchu, veþerní zábava, nedČlní mše za hasiþe atd.
O podrobnostech vás jistČ budou v dalším þísle informovat
naši dobrovolní hasiþi, vše samozĜejmČ bude probíhat za
úþasti polských kolegĤ. Na tento projekt jsme podali žádost
o dotaci ve výši 8 800 EUR opČt do Fondu mikroprojektĤ.
Zda budeme úspČšní, to se dozvíme na konci þervna. PĜedbČžnČ nám ale bylo sdČleno, že mĤžeme projekt zaþít realizovat a neþekat na schválení správní radou Euroregionu
Silesia. U tČchto typĤ projektĤ je nutné 100% pĜed¿nancování z rozpoþtu mČsta. MČsíc po realizaci projektu musí být
odevzdána závČreþná zpráva, žádost o platbu a poté se þeká
až pĤlroku na proplacení, což je menší nevýhoda tČchto projektĤ. Nic však není zadarmo, ale þástka pĜes milión korun,
kterou jsme získali na þtyĜi þesko-polské projekty (mČsto,
ZŠ, SVý, Spartak), za to stojí.
x Operaþní program PĜeshraniþní spolupráce ýR-PL vyhlásil
poslední výzvu v oblasti Podpora spoleþenských, kulturních
a volnoþasových aktivit s termínem podání žádostí do 17. 6.

2013. Rádi bychom i zde podali žádost o dotaci na tČlocviþnu nebo hĜištČ s umČlou trávou. Nyní intenzivnČ hledáme
partnera na polské þásti Euroregionu Silesia, protože tyto
projekty jsou spoleþné a každá strana musí mít pĜipraven
svĤj projekt a podat žádost spoleþnČ.
x Tak jako v loĖském roce uskuteþníme i letos v jarních mČsících, spoleþnČ se zamČstnanci mČstského úĜadu, informaþní
schĤzky s obþany v místních þástech - v Podlesí, Starých
OldĜĤvkách a Guntramovicích. ObþanĤm místních þástí je
také urþena informace o projektu revitalizace prostoru autobusového nádraží a oprava autobusové þekárny. Žádost
o dotaci podaná v loĖském roce v MAS Opavsko (Místní
akþní skupina) byla úspČšná a projekt byl schválen k realizaci. Bohužel, díky administrativnímu pochybení pracovníkĤ Ministerstva zemČdČlství byl náš projekt zaĜazen chybnČ
do jiné ¿che. Odvolali jsme se, pĤlrok uplynul a stále þekáme na odpovČć, nicménČ pĜedseda MAS Opavsko pan Krist
nás informoval, že projekt prochází „závČreþnou“ kontrolou
a máme poþítat s realizací v tomto roce.
x MČsto zakoupilo dva kusy betonových psích pisoárĤ v kombinaci s odpadkovým košem a schránkou na psí
exkrementy. Jedná se o patentovaný
systém, který je podobný betonovému patníku, v jehož tČle jsou otvory.
Bližší informace najdete na www.cistamesta.cz. ChtČli bychom tak chránit
nejen veĜejný majetek a zeleĖ pĜed
niþením psí moþí, ale i zlepšit soužití
pejskaĜĤ a nepejskaĜĤ. Jeden psí pisoár bude umístČn na sídlišti a druhý
v samotném centru mČsta. Instalace
probČhne na konci dubna.
Ing. Patrik Schramm, místostarosta mČsta

Rada mďsta
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem þ. 101/2000 Sb., o ochranČ osobních údajĤ a o zmČnČ nČkterých zákonĤ, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ. Obþané uvedení v § 16 (obþané ýeské republiky s trvalým bydlištČm na území obce a fyzické osoby vlastnící
na území obce nemovitost) a v § 17 (cizí stání obþané, kteĜí jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní
smlouva) zákona þ. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zĜízení), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici na sekretariátu vedení mČsta, Halaškovo námČstí 2, Budišov nad Budišovkou.
dne 4. února 2013
(PĜítomno: všech 5 þlenĤ rady mČsta,
Další pĜítomni: I. Sventková, M. Zatloukalová, G. Roháþová,
DiS, MČÚ)
x schvaluje 4. úpravu rozpoþtu mČsta pro rok 2013 v pĜíjmové a výdajové þásti rozpoþtu o þástku 36 000,- Kþ
o V pĜíjmové þásti rozpoþtu - 5512 2321 502 - PĜijaté neinvestiþní dary
-36 000,- Kþ
o Ve výdajové þásti rozpoþtu - 5512 5021 502 – Požární ochrana
-36 000,- Kþ
x rušíí své usnesení þ. 579/13 ze 47. jednání rady mČsta ze
dne 15. 1. 2013 a schvaluje 2. úpravu rozpoþtu mČsta pro
rok 2013 v pĜíjmové a výdajové þásti rozpoþtu o þástku
3 049 008,- Kþ,
x schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu þ. 7, se spoluúþastí na opravách, na
ulici námČstí Republiky þ. p. 158 v BudišovČ nad Budišovkou. Jedná se o byt II. kategorie, nájemní smlouva bude
uzavĜena od 1. 3. 2013 na dobu urþitou 3 mČsíce, dle Ob-
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þanského zákoníku. Nájemné bČhem oprav nebude hrazeno, provedení všech vyjmenovaných oprav, ke kterým se
zájemce zaváže na vlastní náklad do tĜí mČsícĤ od podpisu
nájemní smlouvy - bude potvrzeno v pĜedávacím protokole.
schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta Budišov nad Budišovkou
na pronájem bytu þ. 9 na ulici Berounská þ. p. 665 v BudišovČ nad Budišovkou, nájemní smlouva bude uzavĜena od 1. 3.
2013 na dobu urþitou 3 mČsíce, dle Obþanského zákoníku.
schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta Budišov nad Budišovkou na pronájem nebytového prostoru, na ul. Partyzánská þ.
p. 229, 747 87 Budišov nad Budišovkou,
schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta Budišov nad Budišovkou na pronájem nebytového prostoru, na ulici námČstí Republiky þ. p. 660, 747 87 Budišov nad Budišovkou – kadeĜnictví,
schvaluje snížení plateb za pronájem nebytového prostoru
– garáže na ulici Mlýnská þ. p. 124 (DPS II.) v BudišovČ
nad Budišovkou pronajatou panu R. R. takto: nájemné je
stanoveno ve výši 40% - tj. 200,- Kþ + služby od 1. 3. 2013,
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x schvaluje vyhlášení výbČrového Ĝízení a složení výbČrové
komise na stavební práce v rámci projektu „Stavební úpravy
mateĜské školy Budišov nad Budišovkou“ a jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
ýlen komise
Náhradník þlena komise
Ing. Rostislav Kyncl
Ivo Hasala
Gabriela Roháþová, DiS.
Ing. Jana DovrtČlová
Radim NČmeþek
Pavel Malec
OldĜich Pražák
Eva Holoušková
Ing. Patrik Schramm
Ing. Marta Lindnerová
x schvaluje vyhlášení výbČrového Ĝízení a složení výbČrové
komise na stavební práce v rámci projektu „Revitalizace lesoparku – Budišov nad Budišovkou“ a jmenuje komisi pro
otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
ýlen komise
Náhradník þlena komise
Ing. Rostislav Kyncl
Ivo Hasala
Gabriela Roháþová, DiS.
Ing. Jana DovrtČlová
Radim NČmeþek
Pavel Malec
OldĜich Pražák
Eva Holoušková
Ing. Patrik Schramm
Ing. Marta Lindnerová
x schvaluje Smlouvu o uzavĜení smlouvy budoucí o zĜízení
vČcného bĜemene a smlouvy o právu provést stavbu – „PĜípojka NN pro 2 garáže na poz. parc. þ. 875, 876 Budišov
n/B.“ s ¿rmou ýEZ Distribuce a povČĜuje starostu jejím
podpisem,
x schvaluje zprávu o poskytování informací dle zák. 106/1999
Sb. za rok 2012,
x doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit pĜijetí daru a to
vozidlo DVS 12/A 30, zn. AVIA A30 K pro SDH Guntramovice a doporuþuje zastupitelstvu mČsta povČĜit starostu
mČsta podpisem darovací smlouvy,
x doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit smČnu pozemkĤ
následnČ:
o ppþ. st. 1030 zast. plocha o výmČĜe 30 m2 - vlastník MČsto Budišov nad Budišovkou - smČna pro
pana J. K.
o ppþ. st. 1028 zast. plocha o výmČĜe 30 m2 - vlastník pan J. K. – smČna pro MČsto Budišov nad Budišovkou
x doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit odprodej nemovitostí z majetku mČsta:
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
x ppþ. 3683 ost. plocha – jiná plocha o výmČĜe 123 m2 manželĤm J. a J. K. za kupní cenu 42,- Kþ á 1 m2
o Katastrální území Staré OldĜĤvky:
x Ppþ. 95 zahrada, 2252/1 ost. plocha, 2255 ost. plocha,
2162/1 ost. plocha a 2161/1 ost. plocha – þásti parcel o výmČĜe cca 2 000 m2 panu M. Z. za kupní cenu 5,- Kþ á 1 m2
x schvaluje zápis kroniky mČsta za rok 2011,
x schvaluje smlouvu o partnerství se Statutárním mČstem
Opava, která se týká koordinované spolupráce v projektu „Akþní plán turistické oblasti Opavské Slezsko 2013 2014“. Tento projekt je zamČĜen na rozvoj služeb v rámci
cestovního ruchu.
x bere na vČdomí aktuální informace o záležitostech cestovního ruchu v turistické oblasti Opavské Slezsko a spolupráci mČsta Budišova nad Budišovkou se Statutárním mČstem
Opava v rámci projektu „Zpracování marketingové strategie
cestovního ruchu turistické oblasti Opavské Slezsko a realizace jejích aktivit“ a schvaluje uzavĜení smlouvy o partnerství se Statutárním mČstem Opava na spolupráci v rámci
projektu s názvem „Akþní plán turistické oblasti Opavské

Slezsko 2013 - 2014“, pĜedkládaného v rámci výzvy þ. 2.2
– 17 dílþí oblasti podpory 2.2.4 Organizace a kooperace
v cestovním ruchu ROP Moravskoslezsko a ukládá místostarostovi spolupracovat se Statutárním mČstem Opava
a dalšími partnery pĜi Ĝešení otázky založení subjektu destinaþního managementu turistické oblasti Opavské Slezsko.
x schvaluje Smlouvu o uzavĜení budoucí smlouvy o provozování vodního díla - vodovodu - þ.1684/SOSB/OP/2012
k akci – „Technická a dopravní infrastruktura RD, ul. Mírová“ s ¿rmou SmVaK Ostrava a.s. a povČĜuje starostu jejím
podpisem,
x schvaluje Smlouvu o uzavĜení budoucí smlouvy o provozování vodního díla þ.1683/SOSB/OP/2012 k akci – „Technická a dopravní infrastruktura RD, ul. Mírová“ s ¿rmou
SmVaK Ostrava a.s. a povČĜuje starostu jejím podpisem,
x schvaluje Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci
a souþinnosti pĜi realizaci plynárenského zaĜízení a o smlouvČ budoucí kupní k akci – „Technická a dopravní infrastruktura RD, ul. Mírová“ s ¿rmou SMP Net, s.r.o. a povČĜuje
starostu jejím podpisem,
x schvaluje dle pĜedloženého materiálu rozpoþet úþelového
fondu zamČstnavatele na rok 2013
o PĜíjmy:
202 674,09 Kþ
o Výdaje:
202 674,09 Kþ
x schvaluje plán jednání rady mČsta a zastupitelstva mČsta
s tím, že v pĜípadČ potĜeby, pĜi splnČní podmínek stanovených zákonem o obcích a jednacím Ĝádem, mohou být svolány mimoĜádná zasedání rady i zastupitelstva mČsta. Program a termín jednání zastupitelstva bude vždy upĜesnČn
pozvánkou.
x bere na vČdomí informaci o provedené kontrole u SLTS
Budišov nad Budišovkou, pĜíspČvková organizace ¿nanþním výborem, ukládá starostovi mČsta svolat jednání
¿nanþního výboru a SLTS Budišov nad Budišovkou, pĜíspČvková organizace ve vČci provČĜení pracovnČ právních
vztahĤ a ukládá starostovi mČsta pĜedložit výsledek tohoto
jednání radČ mČsta na další schĤzi.
x bere na vČdomí informace o pĜipravovaných projektech
a podaných žádostech o dotace.
dne 18. února 2013
(PĜítomni: 4 þlenové rady mČsta, omluvena: E. Holoušková,
Další pĜítomní: I. Sventková, M. Zatloukalová, MČÚ)
x schvaluje pĜijetí ¿nanþního daru od KRPŠ pro ZŠ, p.o. Budišov nad Budišovkou, který bude použit na nákup volnoþasového a sportovního vybavení pro žáky školy,
x doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit plán þinnosti ¿nanþního výboru na rok 2013,
x doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit Zakladatelskou
listinu Lesy Budišov nad Budišovkou, s.r.o.,
x doporuþuje zastupitelstvu mČsta pĜedat pohledávku z roku
2009 - faktury za projektové práce „TČlocviþna Budišov nad
Budišovkou“ ¿rmy BKN, spol. s. r. o Vysoké Mýto k Ĝešení
právnímu zástupci mČsta,
x schvaluje Statut udílení plakety J. A. Komenského. (Plaketa Jana Amose Komenského bude udČlována jednotlivcĤm
za mimoĜádnou a pĜíkladnou þinnost ve školství),
x schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta na pronájem nemovitostí v majetku mČsta:
o Katastrální území Guntramovice.
ppþ. 1265 lesní pozemek - þást o výmČĜe 20 m2
x schvaluje rozpoþtové opatĜení þ. 5 vlastních pĜíjmĤ a výdajĤ rozpoþtu mČsta pro rok 2013 takto: pĜesun
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o z neinvestiþních výdajĤ skupiny 6409 5901 – Rezervy neinv. výdajĤ
-53 698,92 Kþ
o na neinvestiþní výdaje skupiny 6118 5021 – Volba prezidenta
+35 777,- Kþ
6118 5169 – Volba prezidenta
+8 784,- Kþ
6118 5162 – Volba prezidenta
+9 137,92 Kþ
x schvaluje rozpoþtové opatĜení þ. 6 vlastních pĜíjmĤ a výdajĤ rozpoþtu mČsta pro rok 2013 takto:
o z neinvestiþních výdajĤ skupiny 6409 5901 – Rezervy neinv. výdajĤ
-2 268 169,-Kþ
o na investiþní výdaje skupiny 3722 6123 – SbČr a svoz kom.
odpadu
+2 268 169,- Kþ
x schvaluje úpravu rozpoþtu mČsta pro rok 2013 þ. 7 v pĜíjmové a výdajové þásti rozpoþtu o þástku 165 000,- Kþ:
o V pĜíjmové þásti rozpoþtu 4222 – investiþní pĜijaté transfery od krajĤ
165 000,- Kþ
o Ve výdajové þásti rozpoþtu 2321 – odkanalizování objektĤ mČsta
165 000,- Kþ
x schvaluje pĜijetí ¿nanþního daru ve výši 20 000,- Kþ od fa
FARID COMERIA pro MŠ, p. o. Budišov nad Budišovkou,
který bude použit na vylepšení estetického prostĜedí mateĜské školy,
x schvaluje termín zápisu dČtí do MateĜské školy Budišov
nad Budišovkou, okres Opava, pĜíspČvková organizace pro
školní rok 2013/2014 na 30. 4. 2013,
x schvaluje uzavĜení MateĜské školy Budišov nad Budišovkou, okres Opava, pĜíspČvková organizace v dobČ školních
prázdnin od 22. 7. 2013 do 16. 8. 2013,
x ruší své usnesení þ. 533/12 ze dne 12. 11. 2012 kterým
schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta na pĜevod pozemkĤ
z majetku mČsta – lesní pozemky v k. ú. Lesy zapsané na
LV þ. 6 – Obec Budišov nad Budišovkou,
x jmenuje þleny výbČrové komise pro otevírání obálek
v rámci projektu „Revitalizace lesoparku – Budišov nad
Budišovkou“:
ýlen komise
Náhradník þlena komise
Ing. Patrik Schramm
Ing. Rostislav Kyncl
Miroslav Švancar
Miroslav Pros
Roman Tyl
Stanislav Talla
x jmenuje þleny výbČrové komise pro otevírání obálek na
stavební práce v rámci projektu „Stavební úpravy mateĜské
školy Budišov nad Budišovkou“:
ýlen komise
Náhradník þlena komise
Ing. Patrik Schramm
Ing. Rostislav Kyncl
Miroslav Švancar
Miroslav Pros
Roman Tyl
Stanislav Talla
dne 11. bĜezna 2013
(PĜítomni: 4 þlenové rady mČsta, omluvena: Mgr. N. Vondroušová, další pĜítomní: I. Sventková, M. Zatloukalová, G. Roháþová, DiS, MČÚ)
x doporuþuje zastupitelstvu schválit plán þinnosti kontrolního výboru na rok 2013,
x schvaluje Zprávu ÚIK o provedení inventarizace majetku
mČsta za rok 2012, schvaluje VyĜazení majetku dle návrhĤ
a ukládá vedoucím zaĜízení mČsta pĜedložit likvidaþní protokoly k vyĜazenému majetku do 31. 3. 2013,
x doporuþuje zastupitelstvu mČsta ke schválení úþetní závČrku mČsta Budišov nad Budišovkou sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2012 a schvaluje úþetní závČrky pĜíspČvkových organizací:
o Správa lesĤ a technické služby, p. o., 9. kvČtna
480 Budišov nad Budišovkou,
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x

x

x

x

x

x
o
o
o

o Základní škola, p. o., Halaškovo námČstí 178 Budišov nad Budišovkou,
o MateĜská škola, p. o., ýSA 485 Budišov nad Budišovkou,
o StĜedisko volného þasu, p. o., ýSA 325 Budišov
nad Budišovkou,
schvaluje cenu nájemného hrobových míst na hĜbitovech
Budišov nad Budišovkou, Guntramovice, Staré OldĜĤvky
a Podlesí pro rok 2012 ve výši 6,- Kþ/m2 dle vČstníku MF
þ. 01/2010 a schvaluje cenu za služby spojené s nájmem na
hĜbitovech Budišov nad Budišovkou, Guntramovice, Staré
OldĜĤvky a Podlesí pro rok 2012 ve výši 14,- Kþ/m2,
schvaluje pronájem nebytových prostor na ul. Partyzánská
þ. p. 229 v BudišovČ nad Budišovkou panu Radku Sobotíkovi
za úþelem provozování poradenské kanceláĜe ýMSS, nájemní smlouva bude uzavĜena od 1. 4. 2013 na dobu neurþitou,
schvaluje pronájem nebytových prostor na ul. námČstí
Republiky þ. p. 660 v BudišovČ nad Budišovkou žadateli
R. P., nájemní smlouva bude uzavĜena od 1. 4. 2013 na dobu
neurþitou,
schvaluje pĜidČlení bytu þ. 7., II. kategorie, o velikosti 2+1,
se spoluúþastí na opravách, ul. námČstí Republiky, þ. p. 158
v BudišovČ nad Budišovkou, paní N. O. s nájemní smlouvou uzavĜenou od 1. 4. 2013 na dobu urþitou 3 mČsíce, dle
Obþanského zákoníku,
doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit úþast MČsta Budišov nad Budišovkou na elektronickém dražebním jednání,
které se naĜizuje na základČ tČchto usnesení:
o Usnesení þ. j. 087 Ex 180/11-36 - Elektronické
dražební jednání bude zahájeno dne 24. 4. 2013
v 11.00 - PĜedmČt dražby: podíl ve výši 1/2 na
pozemcích ppþ. 1664 o výmČĜe 45 m2 – ostatní
plocha, ppþ. 1665 o výmČĜe 507 m2 – TTP, Obec
Budišov nad Budišovkou, k. ú. Guntramovice,
výsledná cena dražených nemovitostí þiní 5 520,Kþ. Nejnižší podání se stanoví ve výši 3 680,-Kþ,
dražební jistina se stanoví ve výši 1 000,- Kþ
o Usnesení þ. j. 087 Ex 180/11-37 - Elektronické dražební jednání bude zahájeno dne 24. 2013 v 13.00.
PĜedmČt dražby: podíl ve výši 1/2 na budovČ þ. p.
37 (zem. stavba na ppþ. 108 na pozemcích ppþ. 104
o výmČĜe 400 m2 – ostatní plocha, ppþ. 105 o výmČĜe 143 m2 – ostatní plocha, ppþ. 106 o výmČĜe
487 m2 – ostatní plocha, ppþ. 107 o výmČĜe 1557
m2 – TTP, ppþ. 108 o výmČĜe 3 087 m2 – zast. pl.,
ppþ. 109 o výmČĜe 900 m2 – TTP, ppþ. 110 o výmČĜe 140 m2 – zahrada, ppþ. 111 o výmČĜe 687 m2
– TTP, ppþ. 178 o výmČĜe 280 m2 – ostatní plocha,
ppþ. 1 495 o výmČĜe 699 m2 – ost. plocha, Obec
Budišov nad Budišovkou, k.ú. Guntramovice, výsledná cena dražených nemovitostí þiní 335 200,Kþ, Nejnižší podání se stanoví ve výši 223 467,Kþ, Dražební jistina se stanoví ve výši 60 000,-Kþ,
doporuþuje zastupitelstvu mČsta stanovit zástupcem dražitele starostu mČsta, Ing. Rostislava Kyncla a doporuþuje
zastupitelstvu mČsta stanovit nejvyšší možné podání - maximální cenu.
schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta na výkup pozemkĤ do
majetku mČsta – podíl ve výši 1/2:
ppþ. st. 434 zast. plocha a nádvoĜí o výmČĜe 157 m2
ppþ. 111/1 zahrada o výmČĜe 775 m2
k.ú. Budišov nad Budišovkou
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x schvaluje náhradu za pĜiþlenČní honebních pozemkĤ ve
výši 80,- Kþ á 1 ha + DPH. Náhrada bude splatná k 31. 3.
bČžného roku zpČtnČ. Dohody o pĜiþlenČní se budou uzavírat s platností od 1. 4. 2013.
x schvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta na pronájem pozemkĤ
v majetku mČsta:
o Katastrální území Podlesí nad Odrou:
ppþ. 1006/4 TTP o výmČĜe 744 m2
ppþ. 2494 TTP o výmČĜe 36 031 m2
ppþ. 2499 TTP o výmČĜe 2 614 m2
ppþ. 2504 TTP o výmČĜe 19 283 m2
ppþ. 2691 ost. plocha þást o výmČĜe 1 000 m2
ppþ. 2763 ost. plocha þást o výmČĜe 1 000 m2
ppþ. 2502 TTP o výmČĜe 22 617 m2
x neschvaluje zveĜejnČní zámČru mČsta na pronájem pozemkĤ v majetku mČsta:

o Katastrální území Podlesí nad Odrou:
ppþ. 2432 TTP þást o výmČĜe 1 000 m2
ppþ. 2500 ost. plocha o výmČĜe 141 m2
ppþ. 2548 ost. plocha þást o výmČĜe 1 448 m2
ppþ. 2584 ost. plocha þást o výmČĜe 1 476 m2
ppþ. 2601 ost. plocha o výmČĜe 2 933 m2
ppþ. 2742 ost. plocha þást o výmČĜe 1 500 m2
ppþ. 2828 ost. plocha o výmČĜe 1 848 m2
x bere na vČdomí nový ceník pronájmĤ nebytových prostor SVý tĜetím osobám, který je souþástí vnitĜní smČrnice
SVý/001/2013 ze dne 2. 1. 2013,
x bere na vČdomíí dopis Krajského úĜadu Moravskoslezského kraje ve vČci stanoviska MČsta Budišov nad Budišovkou
k pĜevodu zĜizovatelských práv Domova Letokruhy, p. o. na
MČsto Budišov nad Budišovkou.

Zastupitelstvo mďsta
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem þ. 101/2000 Sb., o ochranČ osobních údajĤ a o zmČnČ nČkterých zákonĤ, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ. Obþané uvedení v § 16 (obþané ýeské republiky s trvalým bydlištČm na území obce a fyzické osoby vlastnící
na území obce nemovitost) a v § 17 (cizí stání obþané, kteĜí jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní
smlouva) zákona þ. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zĜízení), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici na sekretariátu vedení mČsta, Halaškovo námČstí 2, Budišov nad Budišovkou.
dne 21. února 2013
(PĜítomno: 14 þlenĤ zastupitelstva mČsta,
omluveni: I. Hasala, E. Holoušková, MUDr. V. Mikulíková,
další pĜítomní: I. Sventková, G. Roháþová, DiS., M. Zatloukalová, Ing. M. Lindnerová, J. Skalková, P. Malec, MČÚ;
Bc. J. Poljak, M. Talíková, DiS., SVý; Ing. M. Dušek,
J. Bláha, M. Orságová, J. Foltýnová, SLTS; Mgr. J. Smažil,
L. Chlachula)
x schvaluje Zakladatelskou listinu Lesy Budišov nad Budišovkou, s.r.o., jmenuje jednatelem spoleþnosti Lesy Budišov nad Budišovkou, s.r.o. Ing. Miroslava Duška a jmenuje
pČtiþlennou dozorþí radu spoleþnosti Lesy Budišov nad Budišovkou, s.r.o ve složení:
o Ing. Pavel Brodský,
o JiĜí Jakel,
o Ing. Rostislav Kyncl,
o Ing. TomášVrba,
o Ing. František Vrchovecký.
x schvaluje plán þinnosti ¿nanþního výboru na rok 2013,
x schvaluje pĜijetí daru hasiþského vozidla DVS 12/A 30, zn.
AVIA A30 K pro SDH Guntramovice a povČĜuje starostu
mČsta podpisem darovací smlouvy,
x schvaluje pĜedání pohledávky z roku 2009 - Zaplacení projektové dokumentace ¿rmČ BKN spol. s.r.o Vysoké Mýto
- k Ĝešení právnímu zástupci,

x schvaluje smČnu pozemkĤ následnČ:
o ppþ. st. 1030 zast. plocha o výmČĜe 30 m2 - vlastník MČsto Budišov nad Budišovkou - smČna pro
pana J. K.
o ppþ. st. 1028 zast. plocha o výmČĜe 30 m2 - vlastník pan J. K. – smČna pro MČsto Budišov nad Budišovkou
x schvaluje odprodej nemovitostí z majetku mČsta:
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
ppþ. 3683 ost. plocha – jiná plocha o výmČĜe 123
m2 manželĤm J. a J. K. za kupní cenu 42,-Kþ á 1 m2
o Katastrální území Staré OldĜĤvky:
ppþ. 95 zahrada, 2252/1 ost. plocha, 2255 ost.
plocha, 2162/1 ost. plocha a 2161/1 ost. plocha –
þásti parcel o výmČĜe cca 2 000 m2 panu M. Z. za
kupní cenu 5,-Kþ á 1 m2
o Katastrální území Podlesí nad Odrou:
ppþ. 408/2 TTP o výmČĜe 1 514 m2, panu M. P. za
kupní cenu 5,- Kþ á 1 m2
x bere na vČdomí rozhodnutí Rady mČsta O udČlování plakety J. A. Komenského za mimoĜádný pĜínos pro školství
a bere na vČdomíí Statut na udČlování plakety J. A. Komenského“,
x schvaluje poĜízení zmČny þ. 4 územního plánu mČsta Budišov nad Budišovkou dle pĜílohy þ. 1 pĜedloženého materiálu, schvaluje jednotlivé požadavky na zmČny ÚP
þ. 1 – 7, þ. 9 - 17 a þ. 19 dle pĜílohy þ. 1 pĜedloženého materiálu, neschvaluje jednotlivé požadavky na zmČny ÚP þ.
8 a þ. 18,
x bere na vČdomíí zprávu o plánovaných a probíhajících investiþních akcích mČsta,
x schvaluje realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace veĜejných prostranství v obcích Mikroregionu Moravice“, který byl dodateþnČ vybrán k poskytnutí dotace z ROP
a jmenuje þlena zastupitelstva mČsta, Ing. Vladimíra Vlka,
koordinátorem projektu „Rekonstrukce a modernizace veĜejných prostranství v obcích Mikroregionu Moravice“ za
mČsto Budišov n/B.
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Odpady - KalendáĢe svozĪ
Svoz nebezpeþného odpadu

Mobilní sbČr elektrozaĜízení

Dne 20. dubna 2013 probČhne mobilní svoz nebezpeþného
odpadu dle níže uvedeného harmonogramu.

V sobotu dne 15. 6. 2013 bude organizován mobilní svoz vysloužilých elektrozaĜízení dle níže uvedených þasových harmonogramĤ.

ýas

Místo
Guntramovice

Budišov nad
Budišovkou

Horní Guntramovice
08:30 – 08:40
– autobusová zastávka
Dolní Guntramovice
08:45 – 08:55
– autobusová zastávka
Autobusová zastávka
u rybníka (Berounská ul.) 09:00 – 09:10
Berounská
09:15 – 9:25
(Autoservis p. Horník)
SídlištČ (715)

09:30 – 09:40

Dukelská (pálenice)

09:45 – 9:55

Dukelská
(hasiþská zbrojnice)
Dukelská
(hospĤdka p.Wícha)

10:00 – 10:10
10:15 - 10:25

ýSA (681,682)

10:30 – 10:40

Sokolovna

10:45 – 10:50

Partyzánská (MČÚ)

10:55 – 11:05

Ulice Generála Svobody
(ýOV)
ParkovištČ Generála
Svobody
Staré OldĜĤvky U Zempolu

Podlesí

11:10 – 11:20
11:25 – 11:35
11:45 – 11:55

Toþna autobusu

12:00 – 12:10

U hospody

12:25 – 12:40

Obþané mČsta mohou bezplatnČ odevzdat následující druhy
nebezpeþných
p ý odpadĤ
p :
 syntetické barvy, laky, Ĝedidla
postĜiky, moĜidla
vyjeté motorové a pĜevodové oleje
staré nátČrové hmoty
odpadní dehtová lepenka
odpadní kyseliny, louhy
olejové ¿ltry
 akumulátory s elektrolytem
 baterie, autobaterie

Budišov nad
Budišovkou

Místo

ýas

Autobusová zastávka
u rybníka
y
Berounská
((Autoservis p.
p Horník))
SídlištČ (715)
Dukelská (pálenice)
Dukelská
((hasiþská zbrojnice)
j
)
Dukelská (hospĤdka
p.Wícha)

09:15 – 09:30
09:35 – 9:50
09:55 – 10:10
10:15 – 10:30
10:35 – 10:50
10:55 - 11:10

ýSA (681,682)
11:15 – 11:30
Sokolovna
11:35 – 11:50
Partyzánská (MČÚ)
11:55 – 12:10
Ulice Generála
12:15 – 12:30
Svobodyy ((ýOV))
ParkovištČ Generála
12:35 – 12:50
Svobodyy
Harmonogram svozu elektrozaĜízení v BudišovČ
Obþané místních þástí Guntramovic, Podlesí a Starých OldĜĤvek mohou své nefunkþní spotĜebiþe umístit na dobĜe viditelná
místa poblíž hlavní cesty, ze kterých budou v daném þasovém
rozmezí sesbírány.
Místo
ýas
Horní Guntramovice
08:00 – 08:30
Dolní Guntramovice
08:30 – 09:00
Staré OldĜĤvky
13:10 – 13:40
Podlesí
14:05 – 14:35
Harmonogram svozu elektrozaĜízení v místních þástech
V uvedených þasech a na uvedených místech mohou obþané
zdarma odevzdat následující druhy
y elektrozaĜízení:
- ledniþky, praþky, mrazniþky
- myþky nádobí, sporáky, mikrovlnky
- vysavaþe, žehliþky, topinkovaþ
- kávovary, mlýnky, el. nože, váhy, budíky
- poþítaþe, mobilní telefony
- monitory, notebooky
- video techniku, hudební nástroje
- vrtaþky, pily, šicí stroje

SbČrna druhotných surovin
SbČrna druhotných surovin bude vzhledem nepĜízni poþasí
otevĜena v prĤbČhu mČsíce dubna. Bližší informace budou
upĜesnČny v místním rozhlase.
Provozní doba: Pátek: 14:00 – 17:00
Sobota: 9:00 – 12:00
Výkup: - výkup barevných kovĤ (Al, Cu, mosaz, Zn, Pb)
- výkup papíru
- výkup železa
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Výkupþí: Tomáš Bernfeld, tel.: 606 670 391
Další služby:
- bezplatné
p
odevzdání velkoobjemových
j
ý odpadĤ
p
pro
p
obþany
y mČsta
- odevzdání stavebních odpadĤ (cihly, beton, keramické
výrobky, tašky) za 450 Kþ/t
Odbor BH, služeb, ŽP, výstavby a ÚP
Ing. Jana DovrtČlová, tel. 556 312 048
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PĜistavení kontejnerĤ na velkoobjemový odpad
Místo pĜistavení
Budišov nad Budišovkou
- SbČrna druhotných
surovin
Dolní Guntramovice
- Autobusová
zastávka
- Hasiþská zbrojnice

Datum
pĜistavení

Datum
odvozu

Místo pĜistavení

Datum
pĜistavení

Datum
odvozu

17. 5. 2013

20. 5. 2013

24. 5. 2013

27. 5. 2013

Staré OldĜĤvky
-

duben - listopad

U Zempolu
U hospody
Toþna autobusu

Podlesí

10. 5. 2013

13. 5. 2013

Horní Guntramovice
- Autobusová
zastávka

-

U IndrákĤ
U hospody
ChatovištČ
(horní þást)

Velkoobjemový
j
ý odpad:
p

- starý nábytek
- matrace
- toalety

- koberce
- umyvadla
- kuchyĖské linky

Výmďna svítidel veĢejného osvďtlení
K 1. dubnu 2013 jsou vymČnČna pĤvodní sodíková svítidla
veĜejného osvČtlení za moderní a úsporná LED svítidla. K tomuto datu tedy ¿rma ELTOM z Orlové pĜebírá správu veĜejného osvČtlení v BudišovČ a jeho místních þástech. MČsto
bude ¿rmČ pĜenesenou správu a investici do svČtel po dobu 11
let pravidelnČ splácet. Po tuto dobu bude mít mČsto na svČtla záruku. Ve splátkách je také zahrnuta každoroþní investice
na obnovu vedení VO, které je místy ve špatném stavu, a také
na rekonstrukci rozvadČþĤ apod. PĤvodní poþet dle smlouvy
byl 416 svítidel. BČhem výmČny svítidel se zjistilo, že nČkterá svČtla nebyla zahrnuta v pasportu, že bylo potĜeba hlavnČ
v místních þástech pĜidat svČtla, a celkový poþet se tedy vyšplhal na 445 svítících bodĤ. Pravidelnou mČsíþní platbu to
navýší cca o 4 000,- Kþ, což není v celkovém
objemu až tak zásadní þástka. Pracovníci ¿rmy ELTOM pracovali i pĜes nepĜízeĖ poþasí
rychle a kvalitnČ. Na pĜípadné potĜeby pĜidání svČtel reagovali prakticky ihned. Firma O2
nám vyšla vstĜíc, vymČnila své 4 shnilé sloupy
a povolila nám zde umístit svítidla a to bezplatnČ. UšetĜili jsme si spoustu penČz za projektovou dokumentaci a nové sloupy (Staré
OldĜĤvky u ZboĜilĤ a v BudišovČ na výjezdu
do Guntramovic). Na námČstí a hĜbitovČ zĤstala pĤvodní svítidla ve tvaru koulí, jen sodíkové výbojky zde nahradily LED žárovky
s daleko nižší spotĜebou.
Každé svítidlo je oznaþeno þíslem, které v pĜípadČ poruchy mĤžete nahlásit
na sekretariátu mČstského úĜadu: tel:
556 312 030, e-mail: m.urad@budisovnb.
cz, nebo do kanceláĜe místostarosty tel:

602 106 641 (staþí SMS), 556 312 042, e-mail: p.schramm.
mu@budisovnb.cz. Mimo úĜední hodiny mĤžete volat na služebnu mČstské policie.
I když jsou svČtla nová, mĤže se stát, že pĜestanou svítit. Dle
vyjádĜení výrobce mĤže dojít u 4% nových svítidel ke spálení
zdroje, které v rámci záruky samozĜejmČ bezplatnČ vymČní.
Stále ještČ máme ve mČstČ úseky, kde je tzv. volné AlFe vedení, u kterého mĤže napĜ. pĜi velkém vČtru dojít ke zkratu,
a pĜestane tak svítit celá ulice þi þást mČsta. Tyto úseky bude
nutné co nejdĜíve mČnit za izolované vodiþe, aby nedocházelo
k výpadkĤm na síti VO. PĜipravujeme dále ještČ 6 projektĤ na
další rozšíĜení sítČ veĜejného osvČtlení (lokality, kde není možné umístit svČtlo na sloup ýEZu nebo O2).
Firma ELTOM bude nyní instalovat i vánoþní
osvČtlení. V rámci dobré spolupráce nám nabídla formou zápĤjþky vánoþní LED osvČtlení
þtyĜ svČtel na námČstí a LED pĜevČs pĜes cestu. MČsto ještČ zakoupí LED svČtelné ĜetČzy
na 3 stromy na námČstí, þímž letos získá vánoþní výzdoba mČsta zcela nový rozmČr.
Nová LEDková svítidla svítí v každém pĜípadČ jinak než sodíková, þasem si na to všichni
jistČ zvykneme. SvČtlo je ostĜejší a je optikou
nasmČrováno na místa, kam chceme svítit
a kde potĜebujeme zajistit bezpeþnost: komunikace, tj. chodníky a veĜejné prostory. MĤže
se stát, že nČkteré soukromé prostory již nejsou osvČtlené jako dĜíve, ale toto bohužel nemĤžeme ovlivnit, je to dané technologií. S pĜípadnými dotazy þi podnČty se mĤžete obrátit
na místostarostu mČsta.
Ing. Patrik Schramm, místostarosta mČsta

ÚĢední hodiny Mďstského úĢadu Budišov nad Budišovkou
PondČlí a stĜeda - úĜední hodiny 8,00 - 11,30 h. 12,00 - 17,00 hod. (pracovník musí být pĜítomen)
V neúĜedních dnech v úterý, þtvrtek 7,30 - 11,30 h., 12,00 - 14,30
a v pátek 7,30 - 11,30 h., 12,00 -13,30 h. je možné vyĜídit všechny záležitosti jako v úĜedních dnech,
pokud je pĜítomen pĜíslušný pracovník, nebo ten, který jej zastupuje.
V neúĜední dny nemusí být pracovníci pĜítomni z dĤvodu školení, vyĜizování dotací a úĜedních záležitostí apod.
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Elektronická aukce
– možnost snížení nákladĪ za energii
Již dva roky mČsto Budišov nad Budišovkou využívá pro svĤj
nákup elektrické energie zapojení do aukce spoleþnČ s obcemi
mikroregionu Hluþínsko. Tento velký objem zakázky pĜináší mČstu každý rok podstatné úspory a nutí dodavatele elektrické energie snižovat ceny. Protože se obþané Budišova nad

Budišovkou setkávají velice þasto s rĤznými podomními prodejci, a to ne vždy poctivými, rozhodla se Rada mČsta umožnit lidem zapojit se do systému elektronických aukcí a zároveĖ
dostat výhody velkoodbČratelských cen prostĜednictvím ¿rmy
eCENTRE a.s.
Ing. Rostislav Kyncl, starosta mČsta

NejþastČjší otázky a odpovČdi
OdpovČdi zpracovává spoleþnost eCENTRE.
Je úþast v aukci pro obyvatele mČsta nČjakým zpĤsobem
zpoplatnČna?
Ne, obyvatelé nehradí žádné poplatky. Aukce je pro obþany
zcela ZDARMA!
Kolik domácností se musí k aukci pĜihlásit, aby se dosáhlo
oþekávané snížení cen?
ýím vČtší bude poþet domácností (objem poptávané energie),
tím nižší ceny je možné dosáhnout. PĜedbČžnČ poþítáme s úþastí
cca 300 domácností.
Pokud nedojde ke snížení ceny oproti stávajícímu dodavateli, nebo dojde ke snížení ceny pouze u jedné komodity,
musí obyvatelé uzavĜít smlouvy s vítČznými dodavateli?
Nikoliv, pokud by cena vysoutČžená v e-Aukci byla vyšší, než
je stávající cena klienta, klient není povinen uzavírat smlouvu
s novým (vítČzným) dodavatelem. Pokud dojde ke snížení ceny
pouze u jedné komodity, mĤže klient uzavĜít jen smlouvu na danou komoditu. Smlouvy na dodávky jednotlivých komodit jsou
na sobČ naprosto nezávislé. BČžnČ však v elektronických aukcích na dodávky komodit elektĜina a zemní plyn dosahujeme
úspor v rozmezí 10-20 %. NepĜedpokládáme tedy, že by domácnosti neušetĜily.
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V jakém termínu bude možné zaþít s odbČrem energií od
nových dodavatelĤ?
Termíny zahájení odbČru od vybraných dodavatelĤ záleží na
výpovČdních lhĤtách smluv stávajících dodavatelĤ. U každé domácnosti budou tedy rĤzné. StandardnČ bývá výpovČdní lhĤta
3 mČsíce poþínající prvním dnem kalendáĜního mČsíce následujícího po doruþení písemné výpovČdi. V takovém pĜípadČ, když
bude výpovČć podána do konce þervna, mĤže dodávka od nového dodavatele na základČ nové smlouvy zaþít od Ĝíjna.
Bude mít vedení mČsta nČjaký prospČch z této akce?
Tím, že vedení MČsta poskytlo možnost výbČrového Ĝízení
na dodavatele energií pro své obyvatele, nezíská žádné výhody.
MČsto za službu ani nic nehradí.
Pokud má obyvatel mČsta více míst odbČru (napĜíklad
2 ve mČstČ a 1 v pĜilehlé obci), bude aukce zahrnovat všechna
tato místa odbČru?
Záleží jen na jeho vĤli. MĤže do e-Aukce dát obČ odbČrná
místa, ale také nemusí. Logické ovšem je mít obČ místa za
stejnou cenu a u stejného dodavatele. VČtší objem vložený do
e-Aukce také zvyšuje pĜedpoklad dosažení vyšší úspory.
Jaké podklady je tĜeba eCENTRE ze strany obþanĤ
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pĜedat?
• Kopii smlouvy vþetnČ pĜípadných dodatkĤ a všeobecných
obchodních podmínek (ElektĜina / Zemní plyn)
• Kopii roþního vyúþtování (ElektĜina / Zemní plyn)
• Podepsaná smlouva mezi eCENTRE a klientem
Mohou se obyvatelé úþastnit e-Aukce, když mají uzavĜenou
smlouvu na dobu urþitou, napĜ. do dubna 2014?
Ano mohou, elektronická aukce je realizována na období
2 let a tito uživatelé se tedy mohou k odbČru pĜipojit po uplynutí
jejich stávající smlouvy, a to na dobu zbývající. Po uplynulých
dvou letech bude opČtovnČ vyhlášena e-Aukce.
Kde mohou obyvatelé zjistit, na jak dlouhé období mají
uzavĜenou smlouvu se stávajícím dodavatelem, pokud to
není z jejich smlouvy zcela zjevné?
Tuto informaci jim musí poskytnout stávající dodavatel.
Co využitím této možnosti výbČru dodavatele obþané
krom snížení ceny ještČ získají?
KromČ výhodnČjší ceny získávají domácnosti tímto zpĤsobem
také 100% administrativní servis, díky kterému se nemusejí
obávat nČkdy nejasných, nesrozumitelných, nebo dokonce pro
obþany nevýhodnČ nastavených podmínek. V elektronické aukci
jsou jasnČ stanovené základní parametry podmínek a dodavatelé
nabízejí bČhem aukþního kola své ceny.
Máte v plánu Ĝešit takto i další služby, tĜeba telekomunikace?

Ano, máme. V pĜípadČ zájmu obþanĤ jsme schopni uspoĜádat
e-Aukci i na tuto komoditu.
Mohou se aukce úþastnit i obyvatelé, kteĜí nemají bydlištČ
v tomto mČstČ?
Ano, elektronická aukce je otevĜena i dalším mČstĤm a obcím.
Pokud je smlouva se stávajícím dodavatelem psána na
jednoho þlena manželského páru, mĤže smlouvu s námi podepsat þlen druhý, nebo je nutno, aby smlouvu podepsal ten,
na jehož jméno je stávající smlouva?
Z dĤvodu nutnosti jednání se stávajícím dodavatelem, pĜed
kterým Vás budeme zastupovat, je nutno, aby smlouvu s námi
podepsal ten þlen rodiny, na kterého je psána smlouva se stávajícím dodavatelem.
Na Vaše dotazy mĤže zodpovČdČt kontaktní osoba již nyní.
T: +420 775 734 203, M: petr.skalicky@ecentre.cz
Pro Vaše zaĜazení do elektronické aukce pro domácnosti budete potĜebovat:
Kopii Smlouvy se souþasným dodavatelem elektrické energie
a zemního plynu
Kopii posledního roþního vyúþtování od Vašeho souþasného
dodavatele elektĜiny a zemního plynu
Budete-li chtít si nechat vysoutČžit Vaše nové tarify mobilního
operátora, pak budeme potĜebovat souþasnou Smlouvu a poslední dvČ faktury Vašeho souþasného operátora.

Z þINNOSTI MČSTSKÉ POLICIE
xDne 6. 1. 2013 ve 22.45 hod. pĜijala hlídka strážníkĤ telefonické
oznámení o havarovaném osobním vozidle na ulici Berounské.
Vozidlo se mČlo nacházet v prostoru kĜižovatky u rybníka. Hlídka
po pĜíjezdu na místo zjistila, že vozidlo tvoĜí pĜekážku na silnici.
Navíc ohrožuje ostatní úþastníky silniþního provozu s ohledem
na povČtrnostní podmínky a sníženou viditelnost. Ve vozidle, ani
v jeho blízkosti se nikdo nenacházel a svČdkové uvádČli, že z místa nehody odbČhl nČjaký mladík. Na místo byla posléze pĜivolána
hlídka PýR, která si vČc pĜevzala.
x Dne 7. 1. 2013 se v 16.30 hod. dostavil na služebnu MP obþan
s oznámením, že mu byly pĜedešlé noci zcizeny dva kusy hliníkových žebĜíkĤ. ŽebĜíky mČl uloženy v hospodáĜském stavení poblíž
svého domu. PĜípad byl zaevidován a poznatky byly pĜedány PýR
OO Vítkov pro pĜípad, že by se jednalo o jinou trestnou þinnost.
x Dne 10. 1.2013 pĜijala MP v BudišovČ n/Bud. žádost Policie ýR
o souþinnost ve vČci šetĜení trestného þinu vloupání do samoobsluhy. K tomuto mČlo dojít v ranních hodinách, kdy pachatel
vnikl do obchodu u rybníka a jeho pozdČjší pohyb mohl posléze
zaznamenat mČstský kamerový systém. MČstská policie záznamy
zkontrolovala a výsledek pĜedala k dalšímu šetĜení.
x Dne 16. 1.2013 MP opakovanČ Ĝešila oznámení o volném pobíhání dvou psĤ velkého vzrĤstu, kteĜí se pohybovali po celém katastru Budišova n/Bud. a posléze i po Kružberské pĜehradČ. PĜesto,
že byl majitel psĤ hlídce znám, tohoto se nepodaĜilo dohledat ani
vyrozumČt jiným zpĤsobem. Okolo 16.00 hod. došlo k dopravní nehodČ, kdy jednoho ze psĤ srazilo osobní vozidlo na silnici
ve smČru na obec SvatoĖovice. Hlídce MP se poté na místČ podaĜilo jedno ze zvíĜat odchytit a pĜevézt do útulku. ZranČný pes
byl pĜevezen k ošetĜení do veterinární ambulance MVDr. VaĖka
a posléze pĜedán majiteli. Majitel uvedl, že mu psi utekli v dobČ

jeho nepĜítomnosti a po svém návratu domĤ se je okamžitČ vydal
hledat. Podle posledních informací je zranČný pes v poĜádku.
x Dne 23. 1. 2013 v 18.10 hod. byla hlídkou strážníkĤ nalezena ležící žena. Tato se nacházela na chodníku ul. Berounské. Žena byla
v podnapilém stavu a nezvládala chĤzi, proto byla pĜevezena do
místa bydlištČ, kde si ji pĜevzali pĜíbuzní.
xDne 4. 2. 2013 ve 12.30 hod. pĜijala MP informaci obþanky. Tato
uvádČla, že již asi týden nevidČla seniorku, která bydlí v rodinném
domČ. Navíc uvádČla, že starší paní bydlí sama a v minulosti pravidelnČ vycházela do mČsta na procházky. ŠetĜením události bylo
zjištČno, že seniorka mČla zdravotní problémy, a z tohoto dĤvodu
byla hospitalizována v nemocnici.
xDne 10. 2. 2013 v 16.15 hod. pĜijala hlídka MP telefonické oznámení, kdy mČlo docházet ke zcizování dĜeva skupinou osob
v blízkosti silnice ve smČru na Staré OldĜĤvky. Po pĜíjezdu na
místo bylo zjištČno, že se po silnici pohybuje skupina sedmi osob.
Jeden z pĜítomných nesl vypnutou motorovou pilu. Na dotaz, co
na místČ dČlají, tito odpovČdČli, že nemají doma þím topit a chtČjí
si v lese nasbírat nČjaké vČtve. Hlídka pĜítomné upozornila, že
jakákoliv tČžba je bez souhlasu vlastníka lesa zakázána a pokud
by ve svém protiprávním jednání pokraþovali, bude proti nim MP
nucena zakroþit. Po této výzvČ osoby místo neprodlenČ opustily.
x Dne 14. 2. 2013 v 10.30 hod. pĜijali strážníci oznámení, kdy majitel pozemku poblíž fotbalového hĜištČ oznámil poškození oplocení. K tomuto patrnČ došlo v souvislosti s dopravní nehodou.
Po provČĜení všech skuteþností strážníci zjistili, že do oplocení
najel v ranních hodinách Ĝidiþ nákladního vozidla. Z místa se nechal vytáhnout traktorem a posléze, aniž by vČc Ĝešil, z místa ujel.
StrážníkĤm se podaĜilo identi¿kovat Ĝidiþe zmínČného vozidla
a vČc pĜedali kolegĤm z Policie ýR k dalšímu Ĝešení.

Upozornďní Mďstské policie Budišov nad Budišovkou
S ohledem na oznámení pĜijaté v dobČ uzávČrky þísla Budišovského zpravodaje tímto žádáme obþany, aby si lépe zajistili odpadové nádoby proti odcizení. Pachatele tČchto krádeží se patrnČ
nepokusí popelnice zpenČžit ve sbČrnČ (navíc je sbČrna v Budi-

šovČ momentálnČ uzavĜena), ale spíše je budou chtít výhodnČ
prodat pĜípadným zájemcĤm z Ĝad obþanĤ.
BaroĖ Milan,
vedoucí strážník MP Budišov n/Bud.
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Dvojnásobný úspďch poĢadatelĪ Budišovských letnic
Letošní roþník Letnic bude mít pĜíznaþný podtitul þesko-polské. ěeditel StĜediska volného þasu podal v lednu letošního
roku žádost o dotaci do Fondu mikroprojektĤ (mČkké projekty do 30 000 EUR) Euroregionu Silesia, kde jsme byli opČt
úspČšní. Výše dotace þiní 13 300 EUR, 15% spoluúþast bude
¿nancovat SVý ze svého rozpoþtu. Koncept Letnic zĤstane
stejný jako v minulých letech jen s tím rozdílem, že vystoupí
dvČ nebo tĜi kapely rĤzných žánrĤ z Polska, ĜezbáĜské soutČže se zúþastní i polský ĜezbáĜ, návštČvníci budou moci ochutnat polská krajová jídla a 40 zástupcĤ Glubczyckého Powiatu
budou mít možnost sledovat po oba dny náš festival. Finální
program se v tuto chvíli ještČ dolaćuje, veškeré informace naleznete na webových stránkách www.budisovskeletnice.cz.
Dalším úspČchem je zaĜazení Letnic do projektu ýISTÝ
FESTIVAL. Již pĜed dvČma lety jsem neúspČšnČ žádal o zaĜazení do tohoto projektu, až letos se nám to podaĜilo. Firma
EKO-KOM Letnice dva roky sledovala, sbírala reference a pro
letošek nás zaĜadila mezi vybrané festivaly. Dostali jsme se
letos do spoleþnosti vybraných 14 letních festivalĤ jako napĜ.
Rock for People, Sázavafest, Colours of Ostrava, Votvírák.
ýistý festival je projektem a souþasnČ certi¿kací autorizované obalové spoleþnosti EKO-KOM, která se v ýeské republice stará o tĜídČní a druhotné využití odpadĤ – plastĤ, papíru,

skla a nápojového kartonu. O prestižní certi¿kaci autorizované
obalové spoleþnosti EKO-KOM “ýISTÝ FESTIVAL” bude
v letošním roce již pošesté usilovat celá Ĝada þeských open-air akcí. Smyslem certi¿kace je pĜimČt poĜadatele i návštČvníky k tomu, aby na masových akcích tĜídili odpad a udržovali své okolí þisté. Podmínkou pro získání certi¿kátu ýISTÝ
FESTIVAL v roce 2013 bude komplexní zajištČní tĜídČní
odpadu a pĜedání vytĜídČných odpadĤ k druhotnému využití.
Tým projektu ýistý festival se snaží návštČvníkĤm i poĜadatelĤm letních akcí pomoci se zajištČní tĜídČného sbČru odpadĤ.
NávštČvníci mají možnost tĜídit odpady za odmČny na stánku
Zelený bod, napĜ. za 30 kelímkĤ lze získat kupón, který lze
vymČnit za pivo. V roce 2013 budou nadále poskytovány speciální sbČrné nádoby na tĜídČní odpadu v areálech akcí. O tĜídČný odpad z akcí se stará speciální úklidová þeta. Veškerý
tĜídČný odpad konþí ve speciálních kontejnerech, které putují
pĜímo z akcí na dotĜídČní. Takto bylo jen za poslední dva roky
vytĜídČno a recyklováno více než 100 tun plastĤ, skla a papíru.
Další pĜidanou hodnotou tohoto projektu bude masivní reklamní kampaĖ projektu ýISTÝ FESTIVAL, která bude probíhat v médiích bČhem mČsíce þervna (Óþko, Deník, Evropa 2).
Na Letnicích by mČla také vystoupit skupina RECYKLAS se
svou bubenickou show na popelnice.
Ing. Patrik Schramm,
místostarosta mČsta

Oranžové hĢištď Budišov nad Budišovkou
MČsto podalo v tomto roce opČtovnČ žádost do
Nadace ýEZ na Oranžové hĜištČ. Správní rada
Nadace ýEZ nám schválila poskytnutí pĜíspČvku
ve výši 495 000,- Kþ. KoneþnČ tak budou mít dČti
ve mČstČ veĜejné dČtské hĜištČ, kde budou moci
smysluplnČ trávit svĤj volný þas. Na co se mohou
dČti tČšit? Souþástí hĜištČ bude šestihranné pískovištČ s plachtou, dvoumístná houpaþka, dvČ pružinové houpaþky, lavice, sedací soupravy, informaþní tabule a hlavním prvkem
dČtského hĜištČ bude velká herní sestava. Na níže uvedených fotogra¿ích jsou znázornČny dvČ varianty, ze kterých budeme spoleþnČ s dČtmi vybírat. Spoluúþast mČsta þiní 100 000,- Kþ, tato
þástka bude investovaná do vybudování plotu, úpravy terénu
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a na zakoupení materiálu pro dopadovou plochu.
V tuto chvíli probíhá administrace žádosti, po obdržení Smlouvy o poskytnutí nadaþního pĜíspČvku dojde k realizaci projektu dČtského hĜištČ ještČ
v tomto roce. Oranžové hĜištČ bude umístČno na
bývalém škvárovém hĜišti (v místČ pĜední branky) na ploše 1 200 m². Bude mít trojúhelníkový
tvar a vyplní prostor mezi plánovanou sportovní halou a komunikací. V pĜíštím þísle už vám budu moci pĜedstavit koneþnou
podobu Oranžového hĜištČ v BudišovČ nad Budišovkou. Velký
dík a uznání patĜí ministrovi dopravy panu Z. Stanjurovi, bez
jehož pomoci bychom byli s naší žádostí opČt neúspČšní.
Ing. Patrik Schramm, místostarosta mČsta
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Kdysi a dnes ...

Kapliþka, Staré OldĜĤvky pĜed rekonstrukcí...

... a stav po rekonstrukci

Foto: www.zaopavu.cz
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Jan Vondrouš, Ģeditel Základní školy
v Budišovď nad Budišovkou, p.o.
V tomto þísle pokraþujeme v sérii rozhovorĤ s Ĝediteli pĜíspČvkových organizací mČsta a tentokráte jsme oslovili Ĝeditele budišovské základní školy, Jana Vondrouše. Pan Ĝeditel Vondrouš
vystudoval na Pedagogické fakultČ Univerzity v Hradci Králové
obor matematika – tČlesná výchova. Do Budišova se s manželkou pĜistČhovali v roce 1978 a prakticky celou profesní kariéru
pĤsobí na naší škole. Do funkce Ĝeditele školy byl jmenován
v roce 1990 a v minulém roce byl v této funkci potvrzen na období dalších šesti let. A na co jsme se ho zeptali?
V záĜí probČhla na naší škole inspekce. MĤžete nás struþnČ
seznámit s výsledkem?
Interval inspekþní þinnosti na školách je tĜíletý. PĜedmČtem
kontroly je dodržování zákonĤ, vyhlášek, povinné pedagogické
dokumentace a celkové Ĝízení školy. Kontrole podléhá také hospodaĜení školy. V této oblasti neshledala ýŠI žádná pochybení.
Druhým okruhem inspekþní þinnosti byly hospitace ve vyuþování na prvním i druhém stupni. Hodnocení hodin je vesmČs
pozitivní. Žáci jsou vedeni k samostatné práci, aktivnČ se zapojovali do výuky, voleny byly odpovídající formy práce, stĜídaly
se vyuþovací metody, vyuþující motivovali žáky. V hodinách
byla pĜíjemná atmosféra. Materiální podmínky jsou hodnoceny
na velmi dobré úrovni a poþet odborných uþeben jako nadstandartní.
V posledních letech pĜecházejí žáci do vítkovské školy. V þem
vidíte problém þi jaký je podle vás dĤvod?
Já bych to upĜesnil. Odcházejí jednak do vítkovských základních
škol a gymnázia, ale také do školy na námČstí J. Zajíce. DĤvody
jsou rĤzné, ale vČtšinou nám rodiþe dĤvod nesdČlí. Na školu
na námČstí J. Zajíce odchází dČti na doporuþení Pedagogickopsychologické poradny. Pokud se žák necítí dobĜe v kolektivu tĜídy, má problémy se spolužáky, je snaha rodiþĤ o zmČnu
pochopitelná. Pokud byl dĤvodem odchodu špatný prospČch,
nebo kázeĖské problémy žákĤ, mám informace, že je odchod
nevyĜešil. Na druhou stranu jsou i pĜípady, kdy se žáci z Vítkova
vrátili. UrþitČ není za odchodem nČkterých žákĤ špatná práce
školy a uþitelĤ. Jak jsem již uvedl, interval kontrol ýŠI je tĜíletý
a práce školy byla vždy hodnocena kladnČ.
Aktuálním tématem ve školství je zavedení nových povinných
pĜedmČtĤ do školních osnov, a to pĜedmČtĤ ¿nanþní gramotnost a druhý cizí jazyk…vnímáte to jako pĜínosné?
PovinnČ se bude uþit druhý cizí jazyk. My nabídneme žákĤm
nČmþinu. Žáci, kteĜí nemají problém s þeštinou a angliþtinou,
zvládnou i druhý cizí jazyk. Tito žáci již nyní mají možnost se
od 7. roþníku uþit nČmecky formou volitelného pĜedmČtu. Pro
Ĝadu žákĤ to ale bude zátČž. Pokud jde o ¿nanþní gramotnost,
s ohledem na rostoucí poþet zadlužených domácností je tĜeba se
s penČzi nauþit hospodaĜit. Souvislá výuka ¿nanþní gramotnosti již probíhá v 9. roþníku.
Pane Ĝediteli, ve Vašem materiálu „Zpráva o þinnosti školy“,
která byla pĜedložena pro jednání ZM 14. listopadu 2012,
uvádíte: „K ovČĜování znalostí a rozvoje klíþových kompetencí
využíváme dlouhodobČ testĤ spoleþnosti Scio. Dosažené výsledky našich žákĤ nejsou uspokojivé. Z rozborĤ vyplývá, že stále
nČkteĜí žáci nevyužívají své studijní schopnosti a pracují pod
své možnosti. Na špatných výsledcích se projevuje i malá snaha žákĤ být úspČšný (výsledek testu není klasi¿kován).“ Ptám
se tedy, jaké budou Vaše kroky v následujících 6 letech, aby
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se tento neblahý stav zmČnil, respektive aby se pĜípadnČ ještČ
nezhoršil?
S výsledky testĤ jsou seznamováni všichni vyuþující a žáci dostávají komentované výsledky svých testĤ domĤ. Z výsledkĤ
je patrné, ve kterých úkolech žáci nejþastČji chybují, a na tyto
oblasti se vyuþující pĜi rozboru chyb zamČĜují. Práce s testem
vyžaduje porozumČní textu a vzhledem ke skuteþnosti, že Ĝada
žákĤ málo nebo vĤbec neþte, projeví se to na jejich úspČšnosti.
Pro zlepšení situace jsme pĜistoupili k výuce þtenáĜské a informaþní gramotnosti. Testování žákĤ hradí škola. Možná by se
pĜístup žákĤ k testování zmČnil, pokud by se na úhradČ testĤ
podíleli rodiþe.
Na valné hromadČ, která probČhla zaþátkem školního roku ve
školní jídelnČ ZŠ, (které se zúþastnilo jen mizivé procento rodiþĤ z Ĝad žákĤ naší školy) zaznČly dotazy na téma, jak bude
škola Ĝešit integraci „velmi nadaných“ dČtí a „normálních“
dČtí na nižších stupních? Jaká je vlastnČ situace a máte nČjaké
jednoduché Ĝešení?
Velmi nadaný žák se ve škole vyskytne velmi ojedinČle. Do
Vámi oznaþené skupiny „normálních“ dČtí patĜí všichni naši
žáci. Dnes máme v každém roþníku jednu tĜídu. Výjimku tvoĜí první tĜídy. Ve všech tČchto tĜídách jsou žáci šikovní a ménČ
šikovní. Souþasná legislativa neumožĖuje zaĜazovat dČti do tĜíd
podle jejich „nadání“.
ýím se liší práce s dČtmi v dobČ, kdy jste zaþínal a jaké je to
nyní?
V budišovské škole jsem od roku 1978 s roþní vojenskou pĜestávkou. Byly, jsou a budou dČti nadané, ménČ nadané, dČti
ukáznČné a neukáznČné. DČti, které mají zájem o výuku, a dČti,
kterým nezáleží na výsledcích. Když jsem zaþínal, byl jsem mladý a nezkušený. K výuce sloužila tabule a kĜída, psalo se na psacím stroji, písemky se množily pĜes kopírák. Tabule zĤstaly, ale
jsou keramické a píše se ¿xem. Využití interaktivních tabulí, dataprojektorĤ, poþítaþĤ, výukových programĤ a internetu ve výuce nám dává nejen možnost, ale i nutnost vést výuku jinak než
kdysi. UrþitČ se zmČnila role uþitele. Už není hlavním zdrojem
informací. Tu dnes zastává internet. Práce je urþitČ nároþnČjší na
pĜípravu do hodin.
V loĖském roce byla zahájena, a to velmi úspČšnČ, spolupráce
s polskou školou. Chystáte nČjaké další spoleþné projekty?
Spolupráce je opravdu úspČšná. DČti si porozumČly, skamarádily se a prohloubení vzájemného pĜátelství se utužilo v letošním roce na spoleþném pobytu na horách. Již pĜi tomto pobytu
jsme plánovali následná setkání. S nápady, kdy a na jakou akci
pozvat polské pĜátele, pĜišli i sami žáci. Spolupráce a vzájemná
setkání budou urþitČ pokraþovat. V plánu je sportovní setkání
v Kornowacu a my pozveme dČti z Polska v þervnu na „HEC“
olympiádu.
Jak je na tom naše škola se sportem? Vítáte kroky vedoucí
k výstavbČ tČlocviþny? Mohl jste se k tomuto tématu jako Ĝeditel ZŠ a þlen komise pro výstavbu sportovní haly vyjádĜit?
Výstavba tČlocviþny urþitČ pĜispČje ke zkvalitnČní výuky tČlesné
výchovy. Samotný výbČr sportovní haly byl omezen ¿nanþními
možnostmi mČsta a v rámci tČchto mantinelĤ jsem mČl možnost
vyjádĜit se k výbČru sportovní haly. Pokud jde o školu a sport,
jsme trochu znevýhodnČni pĜi úþasti na soutČžích, protože nemĤžeme nacviþovat sportovní hry s plnými poþty hráþĤ. Nemáme
sice tČlocviþnu, ale máme blízko do pĜírody, a tak se nám úkoly
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RVP daĜí plnit. Druhá vČc je ta, že nám dČti trochu zpohodlnČly.
Škola má nová okna a zateplení a topná sezóna je v plném
proudu. Pocítili jste už nČjakou zmČnu? ¨
VýmČna oken a zateplení se týká školní pĜístavby. Tato þást je
vytápČna z kulturního domu kotelnou na štČpku. Zásadní zmČna
by se mČla projevit v úspoĜe penČz za topení. Uþebny umístČné
v této pĜístavbČ se v zimních obdobích hĤĜe vytápČly na potĜebnou teplotu. Se zateplením a výmČnou oken tento problém odpadl.
Vzhledem k technickému stavu budov školy je urþitČ co opravovat. S þím by se podle vás mČlo ve spolupráci se zĜizovatelem
zaþít nejdĜíve?
Pokud projdete kolem hlavní budovy, napadne Vás urþitČ fasáda
a s tím v rámci úspor energií i výmČna oken. Ve špatném stavu je
ale i kanalizace a rozvody vody. Ucpané odpady a prasklé vodovodní potrubí nám þiní nemalé provozní problémy. V nejhorším
stavu je budova Školní družiny. V souþasné dobČ na její rekonstrukci prostĜedky nejsou a v nejbližší budoucnosti nebudou.
SpoleþnČ se zĜizovatelem, školskou radou a stĜediskem volného

þasu hledáme náhradní prostory pro zajištČní provozu ŠD. Zaþal
bych tedy opravou fasády a výmČnou oken. VČĜím, že se potĜebné ¿nanþní prostĜedky podaĜí zajistit.
To, že jste nejen Ĝeditel, ale i tČlocvikáĜ, a tedy stále aktivní
sportovec, víme. Jak ale Ĝeditel základní školy odpoþívá a udržuje si své psychické zdraví?
Je pravda, že ze školy chodívám psychicky unavený, a tak relaxuji sportem a jakoukoliv þinností, pĜi které se odreaguji od
práce ve škole (manuální práce, koníþky, vnouþata).
A co byste na závČr vzkázal þtenáĜĤm?
Vím, že doba je hektická, ale byl bych rád, kdyby nejen rodiþe
žákĤ, ale všichni, kdo by se chtČli podívat, jak to v naší škole vypadá, využívali dnĤ otevĜených dveĜí, které poĜádáme. Mohou
vidČt nejen jak žáci a pedagogové pracují, ale také celý interiér
školy. MĤžeme se pochlubit modernČ vybavenými odbornými
uþebnami i krásnou výzdobou chodeb z prací žákĤ, takže pĜijćte, jste vítáni.
DČkujeme za Váš þas, rozhovor i poskytnuté informace,
þlenové Redakþní rady

OĀní ordinace Vítkov oznamuje
V pátek 19. dubna 2013 oþní ambulance ve VítkovČ neordinuje.
Objednaní pacienti volejte na telefon 556 773 204 nebo 702 026 424 pro nový termín.

ŠKOLSTVÍ

Není nad to zasoutďžit si
Je vždycky dobré, když þlovČk mĤže porovnat své schopnosti
nebo vČdomosti se schopnostmi a vČdomostmi ostatních lidí
a zjistit tak jejich, a tedy i svou úroveĖ. VždyĢ þasto se stává,
že co se našim oþím zdá jedineþné a vynikající, v porovnání
s jinými je najednou tĜeba jen prĤmČrné. Proto se naše škola
snaží, aby se dČti mohly srovnat s dČtmi z jiných škol, a proto
se þasto zúþastĖujeme rĤzných soutČží. Ne vždy samozĜejmČ
dosahujeme výborných výsledkĤ, ale ono i to, že se dČti dostanou do jiného prostĜedí, vyzkoušejí si tĜeba trému, napČtí
a stres, setkají se se svými vrstevníky z jiných škol a mohou si
pĜedat zkušenosti, má urþitČ smysl. A obþas se pČkné výsledky
dostaví.
Tak tĜeba letos v lednu paní uþitelka
Zeisbergerová zorganizovala školní kolo soutČže v anglickém jazyce.
ProbČhlo ve 2 kategoriích, mČlo písemnou a ústní þást a paní uþitelka zájemce pilnČ pĜipravovala. Ten nejlepší
z každé kategorie pak školu reprezentoval v okresním kole, které probČhlo v OpavČ ve dnech 21. a 22. února
2013. V kategorii I. A – 6., 7. tĜída hájila barvy školy Vendula Wojnarová
(7. roþník) a v kategorii II. A - 8., 9.
tĜída - Duong TuanTrinh (9. roþník).
Duong v konkurenci 29 žákĤ základních škol v opavském okrese skonþil
na krásném 15. místČ a Vendula obsadila 24. místo z 28 soutČžících ze
základních škol a víceletých gymnázií. Pro oba to byla první zkušenost
v takovéto prestižní soutČži. A i když
se neumístili na nejvyšších místech,

urþitČ nezklamali, podali hezký výkon a mezi ostatními soutČžícími se neztratili.
MimoĜádného úspČchu pak v lednu dosáhla žákynČ 8. roþníku Markéta BaĜinková. Její výkres poslala paní uþitelka
Obadalová do soutČže O nejkrásnČjší poštovní známku, kterou
poĜádaly opavská Obchodní akademie a StĜední odborná škola
logistická. V mimoĜádnČ nabité výtvarné soutČži Markéta dokázala zúroþit svĤj talent a získala 2. místo. OdmČnou jí bylo
kromČ pamČtního listu a slavnostního pĜedávání cen v opavském loutkovém divadle vytištČní pamČtního aršíku známek
s jejím návrhem. No, kdo z nás má doma aršík se známkami,
o kterých Ĝíká – tak tohle jsem navrhl já. Zarámovaný aršík
i s pamČtním listem mĤžete vidČt na
chodbČ naší školy.
Ve výtvarných soutČžích se našim
dČtem docela daĜí. ÚplnČ posledním
úspČchem byla dvČ první místa našich
žaþek Adélky VymČtalíkové ze 3. tĜídy
a Venduly Poljakové z 5. tĜídy, které se
zúþastnily soutČže v Základní škole na
námČstí J. Zajíce ve VítkovČ. SoutČž
to byla poĜádná, pĜijely i dČti z opavských škol a konkurence byla veliká.
PĜesto obČ ve své kategorii zvítČzily
a pĜivezly si spoustu zajímavých cen.
A tak všem tČm, kteĜí naši školu reprezentují v jakékoliv soutČži, dČkujeme a také jim gratulujeme k jejich
úspČchĤm. A pokud zrovna nevyhráli, nevadí, i tak mají naše podČkování
a obdiv.
Hana Hladišová,
zástupkynČ Ĝeditele ZŠ
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Bílý snďhulákový den
Dne 5. února jsme si s dČtmi v naší MateĜské škole naplánovali
BÍLÝ SNċHULÁKOVÝ DEN. DČti den pĜedem dostaly domácí úkoly, jako tĜeba pĜinést nej – delší, barevnČjší, originálnČjší šálu nebo pĜijít v bílém obleþení. Úkolu se zhostily s nadšením a v úterý se školka zaplnila snČhuláky! Každý to pojal
podle své fantazie a tak byly k vidČní rĤzné ,,druhy“ snČhových
mužĤ a žen. Jen poþasí nám odĜeklo spolupráci a tak sníh, který
v pondČlí veþer napadl, do rána roztál. Nám to ale náladu nevzalo! Promenádu snČhulákĤ, soutČžení, hledání pokladĤ, oceĖování a závČreþné de¿lé probČhlo v naší hernČ. ÚsmČv na tváĜi
nikomu nechybČl a všichni jsme si to moc užili!
Bc. Jana KošarišĢanová

Maškarní rej v mateĢské škole
Jelikož je mČsíc únor již tradiþnČ spjat s masopustním veselím,
tak se i naše mateĜská škola promČnila dne 26. 2. 2013 v jeden

obrovský maškarní rej. Šikovní rodiþe si pro své dČti pĜipravili
moc hezké masky a do školky tak v tento den pĜišly krásné
princezny, stateþní kovbojové, ale také supermani, nadpĜirozené a pohádkové bytosti þi dČti v maskách rĤzných profesí.
Všechny masky byly tak krásné a moc se líbily, že nebylo ani
možné bČhem promenády urþit, která je ta nejhezþí nebo nejvtipnČjší. Porota tedy rozhodla, že za svou originalitu si sladkou odmČnu zaslouží masky všechny.
DČti si také užily taneþní diskotéku a pĜi závodivých hrách
a soutČžích ukázaly svého sportovního ducha. Vyvrcholením
celého maškarního ĜádČní byla tombola, za kterou dČkujeme
i rodiþĤm, kteĜí dČtem dobrovolnČ darovali již ,,okoukané“
hraþky, ze kterých mČli naši malí výherci velkou radost. Všechny dČti ale i zamČstnanci školy si tento veselý den poĜádnČ užili
a rodiþe už mohou pĜemýšlet, jakou masku dČtem pĜichystají þi
vyrobí na pĜíští rok.
Evženie Kostecká, uþitelka MŠ

Mažoretky v MŠ slaví 10 let!
Zdá se to jako vþera, ale už je to 10 let, co v naší MŠ vznikl
kroužek mažoretek. Tak jako každý rok i letos již od záĜí pilnČ nacviþujeme novou skladbiþku od M. RĤžiþkové s názvem
„Párty“. Tentokrát se v našich dívþích Ĝadách objevil poprvé
chlapec – Vašík. Je také velmi šikovný, stejnČ jako všechna
dČvþátka. PodaĜilo se nám zakoupit nové, na míru šité krásné
šatiþky, které dČvþátkĤm moc sluší. Ani Vašík nezĤstal ošizen
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a má velmi slušivý obleþek. Letos jsme se v nových šatiþkách
již pochlubili pĜi vystoupení na dČtském karnevalu a velmi jsme
se tČšili na vystoupení pro babiþky a dČdeþky na jejich plese,
ale bohužel velká þást dČvþátek nám onemocnČla, tak snad pĜíštČ. Další vystoupení pak dČti þekalo na velikonoþním jarmarku.
DČkujeme všem za podporu a tČšíme se na Vás pĜi nČkterém
z našich vystoupení. Hasalová a M. Kadrnožková, uþitelky MŠ
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Psí spĢežení v naší MŠ
Také vás zneklidĖují zprávy o pokousání þi napadení dČtí psem?
Bohužel, poslední dobou je to v naší spoleþnosti velice þastý jev.
Aby i malé dČti získaly vČdomosti o psech a dĤležitosti jejich
výcviku, rozhodli jsme se tedy v naší MŠ jednoho mrazivého
dopoledne pĜijmout lákavou nabídku chovatele z Lipníka nad
Beþvou, který nám pĜedstavil svých pČt tažných psĤ.
Akce, která probČhla 23. ledna 2013, byla pro dČti nejen velmi
zajímavá, ale pĜedevším pouþná. Majitel pejskĤ nejprve dČti seznámil s velmi hodnou a pĜítulnou fenkou, kterou si dČti mohly
pĜímo v hernČ MŠ pohladit. NáslednČ jim vyprávČl, jak probíhá
skuteþný výcvik, jak se psi chovají ve smeþce, nebo jak se k nim
musíme chovat my, lidé. Také jim názornČ pĜedvedl, jak vycviþený pes dokáže poslouchat a reagovat na dané povely.
NejvČtším zážitkem pak pro dČti byla samotná jízda na saních
tažených psím spĜežením. Ani velký mráz dČtem vĤbec nevadil
a spoleþnČ si s pejsky užily na snČhu velkou zábavu. O tento
velký zážitek se podČlily i se svými uþitelkami, které si vyzkoušely Ĝízení opravdového psího spĜežení na vlastní kĤži.
OdmČnou jim pak byl pohled na nadšené dČti.
PodČkování za toto krásné a nevšední dopoledne patĜí nejen
pejskĤm za jejich trpČlivost a poslušnost bČhem jízdy dČtí na

saních, ale i strážníkĤm mČstské policie – p. BaroĖovi a p. Kobelovi, kteĜí nám pomáhali pĜi zajišĢování bezpeþnosti pĜi této
akci, a také paní Šárce Veliké, která pro pejsky sponzorovala
„obþerstvení“. Už teć se všichni moc tČšíme na další setkání
v pĜíštím roce.
Evženie Kostecká, uþitelka MŠ

Zoubky jako perliĀky
Základním principem preventivní strategie v naší mateĜské škole je osvojování si základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu, prevence a rozvoj dovedností, které vedou u dČtí

k odmítání všech druhĤ sebedestruktivního chování. Jednou
z hlavních þástí tohoto preventivního programu je zdravovČda.
V rámci prevence zubní hygieny jsme se dne 18. bĜezna spoleþnČ s dČtmi vydaly na návštČvu do zubní ordinace paní doktorky Olgy VölÀové. Paní doktorka spoleþnČ se sestĜiþkou paní
Gabrielou ýernou dČti pĜivítala ve své krásné nové ordinaci
s úsmČvem na rtech. Po krátké besedČ o zubní hygienČ a správném þištČní zubĤ dČtem ukázala všechny pĜístroje, které pomáhají zoubky spravovat. DČti mohly vyzkoušet zubaĜské kĜeslo,
prohlédnout vše z bezprostĜední blízkosti. Jako dárek dČti dostaly nové zubní kartáþky, aby mČly zoubky jako perliþky. Tato
beseda v zubní ordinaci byla pro dČti velkým pĜínosem v rámci
motivace ke zdravému životnímu stylu, ale také nČkterým dČtem pomohla odbourat ostych a strach ze zubního lékaĜe.
ChtČli bychom velmi podČkovat paní doktorce Olze VölÀové
a paní sestĜiþce Gabriele ýerné za jejich pozitivní pĜístup k našemu preventivnímu programu a za pČknou besedu pro naše
dČti.
Simona Novotná, Ĝeditelka MŠ

Spolupráce mateĢské školy se základní školou
Zaþínající mČsíc leden 2013 pĜipomnČl uþitelkám mateĜské
školy, ale i dČtem, které v záĜí nastoupí do školy, že se blíží
jimi i rodiþi oþekávaný zápis do prvních tĜíd ZŠ.
Aby na nČj byly dČti pĜipraveny a nemusely se bát, pĜestože si
získané znalosti a dovednosti prĤbČžnČ procviþovaly, domluvily jsme si s pedagogy z prvních tĜíd návštČvu našich starších
kamarádĤ.
V pátek 18. ledna vyrazily dČti ze tĜídy „ýertíkĤ“ a „BrouþkĤ“
spoleþnČ se svými uþitelkami podívat se, jak to v té škole vlastnČ vypadá. ýekalo nás milé pĜivítání od paní uþitelek a také od
dČtí. PĜedvedly nám, co už se všechno nauþily, jak už umí þíst,
psát, poþítat, a my jsme se jim na oplátku pĜedstavili, dČti pĜednesly básniþku. TĜídu si již prohlížely beze strachu a trémy.

Mohly nahlédnout i do školní družiny, kde nastala pravá kamarádská atmosféra mezi „prvĖáþky“ a tČmi, co se jimi teprve
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stanou. My jsme mezitím požádaly paní uþitelky, zda by mohly
pĜijít na naši tĜídní schĤzku s rodiþi pĜedškolákĤ a seznámit je
s požadavky a nároky na dČti nejen u zápisu, ale i pĜi nástupu
do první tĜídy.
V úterý 29. ledna v 15 hodin pĜišla do naší mateĜské školy paní
uþitelka J. Holleschová a I. Karásková. Ve tĜídČ „ýertíkĤ“ již
byly oþekávány rodiþi, kteĜí se dostavili v hojném poþtu. PĜi
pĜíjemném povídání se postupnČ dovídali, co je požadováno
u zápisu, co je od dČtí oþekáváno pĜi nástupu do školy, jak je
pĜipravovat na tento, pro nČ i pro rodiþe, významný krok. Snažili jsme se docílit toho, aby byl nástup do první tĜídy pro dČti
i jejich rodiþe radostí a tČšením.
NávštČva ZŠ i tĜídní schĤzka s uþitelkami prvních tĜíd se
nám i rodiþĤm líbila. A my bychom tímto chtČli za sebe, za
rodiþe, ale i za dČti podČkovat paní uþitelce J. Holleschové,
Z. Jehlíkové a I. Karáskové za milou návštČvu a za pĜíjemnou
atmosféru, která po celou dobu panovala.
Jana Jüstelová, uþitelka MŠ

Jaro v mateĢské škole
Nejen dČti v mateĜské škole se po dlouhém zimním období tČší
na jarní sluníþko, které láká na projížćku na kole, na pískovištČ… Jaro je plné barev, prvních kytiþek, zpČvu ptákĤ, kteĜí
se vracejí z teplých krajin. Jaro je také obdobím nejrĤznČjších
svátkĤ, oslav, tradic. V mateĜské škole nás v jarním období
þekají také rĤzné akce nejen pro dČti, ale i pro jejich rodiþe.
Mezi ty, které nás v jarním období þekají, patĜí napĜ. „Velikonoþní tvoĜení“, „Den zemČ“, „Jarní - zelený den“, „Pálení
þarodČjnic“, „Jarní vystoupení“, „Škola zdravé pČtky“… Více
se o akcích dozvíte v mateĜské škole a také na stránkách www.
ms.budisov.cz nebo mssvatonovice.rajce.idnes.cz.
Bc. ZdeĖka Sventková, uþitelka MŠ

SE USKUTEÿNÍ
V ÚTERÝ 30. 4. 2013
OD 14.00 DO 16.00 HOD.
K ZÁPISU ZVEME VŠECHNY DđTI,
KTERÉ BY RÁDY NAVŠTđVOVALY
NAŠI MATEġSKOU ŠKOLU.
RODIÿE SI PġEDEM VYZVEDNOU
(NEBO VYTISKNOU Z WWW ŠKOLY) ŽÁDOST
O PġIJETÍ DÍTđTE DO MŠ A VYPLNđNOU
ŽÁDOST (VÿETNđ VYJÁDġENÍ DđTSKÉHO
LÉKAġE) PġINESOU V DEN ZÁPISU
SPOLEÿNđ S RODNÝM LISTEM DÍTđTE
A SVÝM OBÿANSKÝM PRĩKAZEM.

TđŠÍ SE NA VÁS DđTI I ZAMđSTNANCI
NAŠÍ ŠKOLKY.

Maturitní ples v Praze
Dne 8. 2. 2013 jsme byli pozváni na maturitní ples dvou našich dČvþat a to Nikoly
Markové a Terezy Navrátilové. ObČ dČvþata studují víceleté gymnázium v Babicích
u Prahy ve škole Open Gate.
Ples se konal v Obecním domČ v centru Prahy, v nádherném sále za doprovodu orchestru. Nikola s taneþním partnerem tanþila nČkolik sólových tancĤ jako pĜedtanþení. Poté
následovalo pasování maturantĤ a šerpování. Jako na každém plese i zde byla tombola,
ale trochu jiná, než na jakou jsme zvyklí. Ceny do tomboly totiž donesli sami maturanti
a vyhrával témČĜ každý los. Nebyla nouze o veselé ceny, takže nČkteĜí odcházeli napĜíklad s pytlem dĜevČného uhlí, vánoþním CD nebo ponožkami. Ale jako hlavní cena byl
zájezd pro dvČ osoby do zahraniþí. Po celou dobu plesu byly na plátnČ v pozadí promítány fotky maturantĤ od jejich poþátku nástupu do gymnázia až po souþasnost a zde
mohli všichni vidČt, jakých akcí a studijních pobytĤ se za ty roky zúþastnili.
Letošní rok je pro dČvþata maturitní, a proto si již také volí, co a kde budou dále studovat. Nikola si vybrala studium ve Skotsku v Glasgow a to psychologii, kde již získala
stipendium, Tereza studium v Praze na Literární akademii Josefa Škvoreckého, obor
tvĤrþí psaní. PĜejeme našim dČvþatĤm hlavnČ úspČšnou maturitu a i další úspČchy ve
studiu, ale hlavnČ v životČ.
KateĜina Vlková, pedagogický pracovník DD

Šikulové v dďtském domovď
12. 2. 2013 v odpoledních hodinách probČhlo v dČtském
domovČ natáþení televizního poĜadu Šikulové. PoĜad natáþela ýeská televize podle pĜedem schváleného scénáĜe a vidČt jsme ho mohli 21. 3. v 17 hod. na ýT 2. Natáþení bylo
opravdu velmi nároþné a hektické. DČti si pĜedem pĜipravily
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materiál na jeden výrobek. Ostatní zajistila televize. A úplnČ
nejlepší bylo, že si dČti na natáþení mohly pozvat i své kamarády ze školky nebo ze školy. Bylo pĜínosné prezentovat náš
dČtský domov na veĜejnosti. Je dost tČch, kteĜí vĤbec netuší,
jak v domovČ žijeme. Už dávno nejsou na zaĜízeních mĜíže,
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dČti mají povinnosti, ale i práva tak jako v bČžných rodinách.
Mgr. NadČžda Vondroušová, Ĝeditelka DD
Po natáþení nám pĜišel z ýT dČkovný dopis:
Dobrý den, chtČla bych Vám za TV podČkovat za možnost natáþet právČ u Vás a také dČkujeme za trpČlivost pĜi natáþení. Snad

to bylo pro Vás a dČti alespoĖ malinko pĜínosné. Vím, že natáþení bývá hektické, a proto gratuluji, obstáli jste. AĢ se všem daĜí,
aĢ se hlavnČ dČti mají dobĜe a vydaĜí se jim životy, které u Vás
nastartovaly, jak jsem mČla možnost vidČt, velice hezky, a bude
se jich štČstí v životČ držet.
S pozdravem Petra Gherbetz

Dďtský domov - jarní prázdniny na horách
Jak už bývá zvykem, tak i letošní rok jsme jarní prázdniny
trávili na horách. Na šest dní jsme s tetami a strejdou vyrazili
do Václavova u Bruntálu. Volný þas jsme tak strávili sportováním a zábavou u nejrĤznČjších her. Zaþínající lyžaĜi si osahávali a posléze i zdokonalovali techniku lyžování ve škole
lyžování ve Ski areálu Karlov, a ti zdatnČjší si užívali krásné,
ale zimní lyžování po celém areálu Karlov. Jeden den jsme si
vyhradili na odpoþinek, a tak jsme využili blízkého aquaparku v Bruntále, kde si dČti sice moc neodpoþinuly, ale ĜádnČ se
vydovádČly. DomĤ jsme se vrátili všichni s úsmČvem z dobĜe
odvedené práce.
JindĜich Bláha, pedagogický pracovník DD

Beseda a promítání Àlmu „Jan“
Dne 22. února 2013 moje tĜída (sexta), spoleþnČ s kvartou
a kvintou, mČla tu þest zhlédnout ¿lm „Jan“ pĜímo s jeho
scénáristou MgA. Vladislavem Kuþíkem, þestným Ĝeditelem
Nadaþního fondu Ceny Jana Zajíce.
Film, odehrávající se v roce 1969, pojednává o osudu mladého rodáka z Vítkova, Janu Zajícovi, který se na protest proti
pĜítomnosti vojsk Varšavské smlouvy v ýeskoslovensku, po
vzoru tehdy již mrtvého Jana Palacha, upálil. Film je zasazený
pĜevážnČ do Šumperka, kde Jan Zajíc studoval StĜední prĤmyslovou školu. Tehdejší doba okupace ýeskoslovenska nebyla
vĤbec jednoduchá a tento ¿lm nám ukazuje, jak vlastnČ lidé
tuto situaci vnímali.
Dá se Ĝíct, že dČj ¿lmu zaþíná i konþí pro Jana Zajíce tolik
osudovým ohnČm. Vlastní pĜíbČh však zaþíná až ve chvíli, kdy
pĜijde zpráva o sebeupálení Jana Palacha (19. 1. 1969). Jan
Zajíc a jeho pĜátelé odjíždČjí do Prahy na protestní hladovku,
kterou ukonþují v den pohĜbu tohoto mladého muže. Jan si
myslí, že se tímto þinem nČco zmČní v myšlení lidí, ale bohužel už mČsíc po této tragédii se život v ýeskoslovensku vrací

do starých kolejí. Je zklamaný tím, že se
nic nedČje a rozhodne se þin zopakovat.
Jednak proto, aby þin Jana Palacha nebyl zapomenut, a jednak, aby se koneþnČ
nČco zmČnilo...
Na tomto ¿lmu mČ velmi zaujalo, že se
mČnila jeho barevnost, i to, jak se Jan
vrací ve vzpomínkách do dČtství. Film
opravdu
d pĤsobil
Ĥ bil jako
j k jakýsi dokument dané doby s typickými auty, obleþením, zpĤsobem života a hudbou Karla Kryla
- „BratĜíþku zavírej vrátka“ - která je kritikou této doby, a je ve
¿lmu zvolena správnČ.
Film o Vítkovském rodáku se zcela jistČ autorĤm zdaĜil, i když
mi chvíli trvalo, než jsem se do dČje dostala, ale nakonec, když
se Jan poléval hoĜlavinou, tak se mi chtČlo až breþet, vždyĢ dva
mladí studenti zmaĜili takto svĤj život. Jejich obČĢ urþitČ nepĜišla vniveþ, v lidech se nČco hnulo a myslím, že jejich obČti
bychom si mČli poĜád vážit a nezapomenout na ni.
Jana Dobiášová, sexta, gymnázium Vítkov
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Maškarní bál pro dďti
V mČsíci únoru jsme tradiþnČ uspoĜádali maškarní bál pro dČti,
který se opČt nesl v duchu zábavy, tance a dovádČní. I letos se
po sále prohánČli krásné princezny, odvážní kovbojové, roztomilí šmoulové a mnoho dalších nápaditých a zajímavých
pohádkových postaviþek. Plný sál spokojených a usmČvavých
rodiþĤ a prarodiþĤ je pro nás poĜadatele velkou odmČnou.
Celé odpoledne se dČti bavily hraním, soutČžením, tancem. Klauni
si pro dČti pĜipravili modelování balónkĤ, kouzlení a nesmČl
chybČt stroj na bubliny, který vykouzlil úsmČv na tváĜích všem
dČtem. TradiþnČ máme pro dČti pĜipravenou i bohatou tombolu

VELKÝ ZNALOSTNÍ KVÍZ
Jak dobĢe znáte své mďsto
a jeho historii?
StĜedisko volného þasu, p. o. si pro Vás pĜipravilo vČdomostní otázky, které se týkají osobností a historie mČsta. Všechny
odpovČdi na otázky jsou snadno vyhledatelné, nemusíte pátrat
v žádných archívech apod.
Podmínky: vyplnČný kvíz s Vašimi osobními údaji (jméno,
telefon) zašlete buć
- na e-mail m.talikova.svc@budisovnb.cz,
- nebo osobnČ odevzdejte v kanceláĜi þ. 46 v KD Marii Talíkové,
- a to nejpozdČji do 31. 5. 2013.
Ze všech správných odpovČdí vylosujeme jednoho výherce,
který získá rodinnou vstupenku do Muzea bĜidlice zdarma
a 2 volné vstupenky na jakoukoliv akci konanou v kulturním domČ do konce roku 2013.
1. Napište celé datum narození F. I. K. Halašky.
...................................................................................................
2. Ve kterém mČstČ je F. I. K. Halaška pochován?
...................................................................................................
3. V roce 1833 byl Halaška zvolen rektorem jedné významné
univerzity, které?
...................................................................................................
4. Na jaké ulici v našem mČstČ stojí rodný dĤm
F. I. K. Halašky?
...................................................................................................
5. Kde se v okolí našeho mČsta nachází kostel Sv. Anny
a Jakuba VČtšího?
...................................................................................................
6. Jaká významná mince se razila ze stĜíbra tČženého také
v okolí Budišova?
...................................................................................................
7. Ve kterém roce byla v BudišovČ založena (zaþala se stavČt) státní tabáková továrna?
...................................................................................................
8. ýím byla významná osobnost N. Schnabela?
...................................................................................................
9. Proþ se staví socha Jana Nepomuckého na mostech –
napĜ. jako u nás ve mČstČ na kamenném mostu?
...................................................................................................
10. Jak se jmenovala Joy Adamsonová vlastním jménem za
svobodna?
...................................................................................................
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s hlavními cenami – vynikající dorty, které pro nás peþe místní
cukrárna. A nebyl by to maškarní bál bez promenády masek – výherce i letos vybírala porota a úkol to byl vskutku nelehký.
Krásné vystoupení si pro nás opČt pĜipravily mažoretky a paní
uþitelky z MateĜské školy Budišov nad Budišovkou. Jak to dČtem slušelo, dokládají fotogra¿e.
SrdeþnČ dČkujeme všem vystupujícím i spolupoĜadatelĤm, kteĜí zajistili ozvuþení a obþerstvení. DČkuji také všem návštČvníkĤm, že pĜišli svoje sobotní odpoledne strávit právČ s námi.
Marie Talíková, DiS., SVý

POZVÁNKA
StĜedisko volného þasu Budišov nad Budišovkou
(Muzeum bĜidlice Budišov n. B.)
ve spolupráci s panem Zdenkem Indrákem
srdeþnČ zvou na

Slavnostní setkání
bývalých pracovníkĤ
bĜidlicového lomu
Staré OldĜĤvky
Všechny bývalé zamČstnance, kteĜí mají zájem
se slavnostního setkání zúþastnit, zavzpomínat
a setkat se s pĜáteli, prosíme,
aby se nahlásili u poĜadatelĤ: Marie Talíkové
(Muzeum bĜidlice) na tel. þísle 556 312 040
nebo u pana Zdenka Indráka
(pracovníka bĜidlicového lomu Staré OldĜĤvky)
na tel. þísle 731 713 234
a to nejpozdČji do 24. srpna 2013.
Setkání se uskuteþní v sobotu 7. záĜí ve 14 hod.
v Muzeu bĜidlice, kde bude následovat prohlídka a poté
posezení ve vinárnČ kulturního domu
Program:
x ve 14 hod. setkání v Muzeu bĜidlice – prohlídka
x poté spoleþný odchod do kulturního domu,

kde bude pĜipraveno obþerstvení
x promítání DVD vČnováno tČžbČ bĜidlice
x prohlídka starých fotogra¿í a dochovaných kronik
lomu
x pĜátelské posezení a vzpomínání
Prosíme všechny úþastníky, aby i oni pĜinesli své fotogra¿e
vztahujících se k jejich práci v lomu Staré OldĜĤvky.

TČšíme se na setkání s Vámi

ZdaĜ BĤh!
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Turistický ruch dokola kolem
I když slovo „ruch“ by mČlo patrnČ evokovat „rušno“, nemyslím
si, že se nachází Budišovsko v rušném prostĜedí co do poþtu
návštČvníkĤ oblasti. Jak jsem zjistil bČhem komunikace pĜi následném setkání se starosty okolních obcí (Vítkov, SvatoĖovice,
ýermná, Zálužné) i zástupci sdružení, která jsou v problematice pĜímo zainteresována, mají tento nebo velmi podobný názor
všichni. Jen velmi tČžko ale mĤžeme konkurovat i v naší oblasti
napĜ. zámku v Hradci nad Moravicí, nebo akvaparku v KravaĜích. PrávČ proto vlastnČ vznikla myšlenka k vypracování
spoleþného projektu. Ten by mČl nejen „revitalizovat“ stávající
BĜidlicovou stezku, ale spíš má ambice vytvoĜit turistický cíl
s jednotnou tváĜí, ale hlavnČ atraktivní a dostateþnČ „podstatný“.
Smyslem projektu je oprava, zatraktivnČní, ale hlavnČ rozšíĜení Stezky a její propojení s okolními atraktivitami. Spoleþným
jmenovatelem pĜesto zĤstane bĜidlice jako spojovací prvek.
JeštČ to není de¿nitivní, možná tato oblast ponese název ZemČ
bĜidlice, þi Kraj bĜidlice. Ve spolupráci se zástupci výše jmenovaných obcí se pokusíme napojit „naši“ BĜidlicovou stezku na
okruh v Zálužné (kde vzniká i bĜidlicové lapidárium), rozšíĜíme
o další zastavení v katastru ýermné, rýsuje se i možnost o¿ciálního napojení na svatoĖovické „haldy“, Vítkov apod. TuristĤm

se tedy pĜedloží jakési ucelené, dostateþnČ velké a zajímavé území se všemi jeho atraktivitami a možnostmi.
Turistika, to si musíme pĜiznat, není jen o památkách þi zajímavostech. Dnešní „turista“, Ĝíkejme mu radČji „klient“ a to klidnČ
i s celou rodinou þi pĜáteli, vyžaduje urþitý servis. Ten mu tato
lokalita poskytnout mĤže a v koneþném dĤsledku bude pro¿tovat i Budišov. PĜedpokládejme ale, že nepĜijede na hodinu, dvČ,
þi odpoledne. Pokud tedy chceme nabídnout turisticky zajímavý
cíl, napĜíklad pro rodinu nejménČ na víkend, musíme umČt tento
þas smysluplnČ pokrýt. To je možná cesta, jak skuteþnČ podpoĜit
„turistický ruch“. Žádost, kterou se chystáme podat na výzvu
z ROP, má pĜedbČžnou výši 3,5 mil. korun. Na pĜípravČ se podílí
SVý a právČ zástupci partnerských obcí, celý projekt odbornČ
zaštiĢuje p. Mouþka. Dalším efektem v pĜípadČ úspČšnosti projektu bude dokonþení expozice v Muzeu bĜidlice, tedy pĜízemí
(vþetnČ expozice o historii mČsta), a zároveĖ velmi zajímavá
instalace na zahradČ muzea. Ta se stane jakousi „edukativnČ –
esteticko – kreativnČ – zábavnou zahradou“, plnou velmi zajímavých „vychytávek“.
Takže nezbývá, než projektu BĜidlicové ZemČ držet palce, aby
se úspČšnČ narodil.
Bc. Josef Poljak, StĜedisko volného þasu

Letní tábory 2013
I když to venku prozatím nevypadá, léto urþitČ bude! A proto pro všechny malé i vČtší zájemce SVý pĜipravilo opČt nabídku
letních táborĤ. Jsou þtyĜi a jejich popis a podrobnosti už teć mĤžete objevit na internetových stránkách www.svcbudisov.cz.
Bc. Josef Poljak, StĜedisko volného þasu

ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ, SPORT

VelikonoĀní jarmark
Velikonoce jsou nejdĤležitČjší kĜesĢanské svátky. Velikonoþní
tradice ale pochází již z dob pĜedkĜesĢanských, kdy Velikonoce
bývaly svátky jara a probouzení pĜírody. Proto jsou pro mnoho lidí nejkrásnČjšími svátky roku. Klub rodiþĤ a pĜátel školy
pĜipravil na pátek 22. 3. 2013 již 5. tradiþní jarní setkání, které
svou úþastí a výrobky podpoĜili také dČti z dČtského domova,
žáci a pedagogové mateĜské a základní školy a v neposlední
ĜadČ zástupci Domova Letokruhy. KromČ originálních výrobkĤ si návštČvníci Velikonoþního jarmarku odnesli také zážitek
z vystoupení pČveckého kroužku „ZpČváþek“, taneþního vystoupení zumby v podání žákyĖ školy, pČveckého vystoupení
dČtí z mateĜské školy a tolik oblíbeného taneþního vystoupení
mažoretek, také z mateĜské školy.
Velice dČkujeme našim sponzorĤm a také všem, kteĜí se na této
akci podíleli a všem, kteĜí svou návštČvou þi nákupem jarních
výrobkĤ ocenili snahu dČtí i poĜadatelĤ.
Za KRPŠ Bc. ZdeĖka Sventková

TJ Spartak
Zimní pĜestávku máme za sebou, a proto zveme naše pĜíznivce na zápasy jarní sezóny. Nejprve však krátce k zimní
pĜípravČ, v níž „A“ družstvo mužĤ sehrálo avizovaných 5
pĜípravných zápasĤ. Ve VítkovČ prohrálo 5:3, když 2 branky vstĜelil Marek Lukáš a jednu pĜidal Modelský Roman.

Další zápas byl sehrán v Odrách, kde naše mužstvo podlehlo
4:2, kdy po jedné brance vstĜelili Modelský R. a Marek L.
Následoval zápas v Bruntále s týmem Olympie, který naše
mužstvo poprvé v kompletní sestavČ vyhrálo 5:4, pĜiþemž
stĜelci branek byli Marek L. 2x, Modelský R., Levák E.,
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Pražák M. PĜedposlední utkání sehráli muži na UT ve
Šternberku s mužstvem Moravského Berouna a prohrálo 6:4,
kdy po 2 brankách vstĜelili Marek L. a Modelský R. Jako
posledního soupeĜe jsme vyzvali mužstvo Pusté Polomi „B“
a zápas skonþil remízou 1:1. O jedinou trefu se postaral opČt
Modelský R., který skóroval ve všech zápasech. Níže uvádíme rozpis jarních zápasĤ všech našich družstev.
Ve stĜedu 13. 3. 2013 byla podepsána smlouva o pĜestupu našeho mládežnického brankáĜe Kryštofa Lasáka do Slezského
FC Opava. Touto cestou bychom mu rádi popĜáli mnoho spor-

tovních úspČchĤ a splnČní pĜání úspČšné sportovní kariéry.
VČĜíme, že to je cesta pro motivaci i ostatních mladých hráþĤ,
že i z malého klubu se lze svou pílí dostat do klubĤ hrajících
vyšší soutČže.
*
Na závČr bychom rádi uctili památku našich zesnulých dlouholetých hráþĤ a vČrných fanouškĤ, kteĜí nás na zaþátku tohoto roku navždy opustili. Byli to pánové František Graclík,
Miroslav Indrák
k a Antonín Hasala. ýest jejich památce.
Bc. Libor Fluss, pĜedseda TJ Spartak

AMK Budišov nad Budišovkou informuje
KalendáĜe závodĤ
endura a motokrosu
na rok 2013 jsou již
uzavĜeny.
Nám se podaĜilo obhájit poĜádání 1. závodu seriálu v enduru ENDUROŠġÁCI 2013. Závod se pojede v Lišþí kotlinČ dva
dny: 6. dubna v sobotu jednotlivci 123 minut, a v nedČli 7.
dubna 180 minut dvojice. Máme se na co tČšit. Úþast nejlepších enduráĜĤ slibuje hezkou podívanou.
4. kvČtna nás pak þeká druhý závod seriálu Silesian Cup v motokrosu od tČch nejmenších kubatur až po veterány. Tady se
také oþekávají tvrdé souboje. Tento seriál má 10 závodĤ a vždy
se je na co dívat.
S pĜípravou obou závodĤ budou také nemalé starosti, ale pod
taktovkou Víti Pražáka staršího a mladšího a také þlenĤ AMK
vše urþitČ klapne na jedniþku.

24

Také pĜíprava jezdcĤ vrcholí. Zdenek Foltýn absolvoval týdenní soustĜedČní pod dohledem vrcholových trenérĤ na jižní MoravČ. Erik Švidra dolaćuje formu vzhledem k poþasí
zatím v hale v Mohelnici. Zima se nám vrátila, a tak se mu-
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sel i tréninkový plán upravovat. Ke konci bĜezna nás þekají
kontrolní závody a 31. 3. 2013 pak již první závod pĜeboru
Moravy ve Šternberku. Poté již následují závody na domácí
pĤdČ a v zahraniþí. Tady bych chtČl podČkovat sponzorĤm,
není jich mnoho, ale bez nich bychom seriál závodĤ urþitČ nemohli absolvovat. AMK Budišov
nad Budišovkou, DIRTBIKES Racing
Team Opava, Motokros Tým Budišov
nad Budišovkou, ¿rma ýernín s. r. o.
VČĜím, že se podaĜí ještČ sehnat bČhem sezóny další ¿nanþní prostĜedky,
tak abychom mohli zdárnČ reprezento-

vat mČsto Budišov nad Budišovkou.
S pĜípravou také ¿nišují Marek Grygar, Mirek Panák, Kuba
Hudeþek a ostatní kluci, kteĜí se na sezónu tČší.
Také naši veteráni VíĢa Pražák st. a Lojza Karásek netrpČlivČ
vyhlížejí sluníþko, aby mohli provČtrat svoje krasavce. I starší
motory potĜebují jarní vánek.
JezdcĤm a poĜadatelĤm pĜejeme pohodovou sezónu a divákĤm
hezkou podívanou.
Za AMK Milan Švidra

VI. ples ODS v Budišovď n. B.
V pátek 8. 3. 2013 probČhl již 6. reprezentaþní ples místního
sdružení ODS. Tak jako vždy jsme se snažili, aby se ples všem
návštČvníkĤm líbil, odcházeli domĤ spokojení a tČšili se na
další roþník.
V prĤbČhu veþera pĜedvedli svou show v pomalé akrobacii
DUO EQUILIBRIUM. Hlavním hostem veþera byl známý
zpČvák Lešek SEMELKA. PĜestože nezazpíval všechny své
nejvČtší šlágry, odvedl kvalitní výkon. K tanci a poslechu hrála
již tradiþnČ skupina ZK BAND v þele se ZdeĖkem Krásným.
VýbornČ ho doplĖovali mladí talentovaní hudebníci Markéta
Demlová a Vojta Michalíþek (dvojnásobný semi¿nalista televizní soutČže ýesko-Slovensko hledá talent).
Každá žena þi dívka obdržela od MS ODS kytiþku k MDŽ.
Pozvání na ples také pĜijal námČstek ministra dopravy pan JiĜí
Žák (bývalý senátor) z Bruntálu i s manželkou. Pochválil nám
pČknČ zrekonstruovaný kulturní dĤm a pĜislíbil pomoc našemu
mČstu, ke kterému má vĜelý vztah.
Vyvrcholením veþera bylo losování bohaté tomboly, kde hlavními cenami byl LCD televizor o úhlopĜíþce 107 cm v hodnotČ
10 000,- Kþ (vČnovalo MS ODS v BudišovČ nad Bud.), cyk-

lotrenažér (vČnovala ¿rma inSPORTline Vítkov), LED televizor o úhlopĜíþce 52 cm (vČnovali manželé Balajovi) a tablet
(vČnoval pan T. Hrþka LH Trans s.r.o). I další ceny byly velice
hodnotné, což je v dnešní tČžké dobČ docela úspČch.
DČkujeme všem sponzorĤm za dary do malé i velké tomboly.
Dík patĜí také vám návštČvníkĤm plesu za to, že nám zachováváte pĜízeĖ, a samozĜejmČ všem poĜadatelĤm a dobrovolníkĤm, kteĜí pomáhali s pĜípravou plesu. PĜíští ples probČhne
v pátek 14. 3. 2014. Rýsuje se velice zajímavý hlavní host,
takže se máte na co tČšit. I nadále se budeme držet zavedeného
formátu – dobré jídlo a kvalitní víno, bohatá tombola, známý
hlavní úþinkující, skvČlá hudba a hlavnČ spokojený návštČvník.
VýtČžek z plesu bude tradiþnČ použit na dČtský den, který se
uskuteþní v sobotu 1. 6. 2012 v místním autokempu.
DČtský den budeme poĜádat ve spolupráci se StĜediskem volného þasu. Pro
dČti pĜipravujeme:
skákací
skluzavku, skákací hrad,
cukrovou vatu, bohatou tombolu, dČtské karaoke o ceny,
kolo štČstí, projížćky na koních, doprovodný program
zajištČný umČleckou agenturou, dČtem se také možná
pĜedvede dakarský
speciál. Všechny
dČti i s rodiþi srdeþnČ zveme.
Patrik Schramm,
pĜedseda MS ODS

Moravská trojka
V nedČli 17. 3. 2013 jsme se probudili u nás v BudišovČ n.
Bud. do znaþnČ mrazivého rána, pĜi rozednívání v 5.30 bylo
na teplomČru -17°. To nebylo v plánu (asi proto, že poþasí
neumíme plánovat). V pĜípravČ jsme doufali, že už bude líp.
Naplánovali a pĜipravili jsme pČknou veĜejnou stĜeleckou soutČž ze tĜí zbraní. Místní organizace stĜeleckého klubu AVZO
má partu zkušených organizátorĤ sportovních stĜeleckých
akcí, kvali¿kovaných rozhodþích a trenérĤ. Máme i vlastního
zkušebního komisaĜe. Když to tedy seþteme, tak zajistíme pĜi

dodržení všech nároþných bezpeþnostních pravidel dle zákona
pČknou soutČž.
V rámci celoroþní stĜelecké klubové soutČže a disciplínČ TĜi
zbranČ jsme se rozhodli spolu s druhým kolem uspoĜádat veĜejnou soutČž. Propozice byly zveĜejnČny na našich webových
stránkách a pĜeposlány na republikové kolegium Asociace víceúþelových základních organizací technických sportĤ a þinností.
K vlastní soutČži: po prezentaci a proškolení proti podpisu
jsme zahájili slavnostním nástupem. ProbČhla kompletní in-
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struktáž o bezpeþnosti a postupu pĜi této disciplínČ a krátká
diskuze pro vysvČtlení všech možných aspektĤ. PĜi tomto nástupu jsme se vyfotografovali pro o¿ciální výsledkovou fotogra¿i pro všechny úþastníky soutČže. Každý úþastník stĜílel
tĜikrát ze tĜí zbraní na mechanické terþe. Každá položka byla
zvlášĢ vypoþítána – poþítaly se zasažené terþe a doba stĜelby,
podČlením výsledku þasem vznikl koe¿cient - þím vyšší, tím
lepší. Tyto výsledky byly vyvČšovány prĤbČžnČ v aktuálním
poĜadí a to na provázku, aby se daly posunovat. Pro celkový
výsledek se úþastníkĤm zapoþítávaly dvČ lepší položky. VítČz
Jaromír VojkĤvka dosáhl koe¿cient 6.502, pro další poþítání
tak bylo 100%. Ostatním se podle tohoto vypoþetly procenta
na celé þíslo zaokrouhlené dolĤ, pouze vítČz mĤže mít 100%.
TĜi zbranČ byly 1. puška ráže .22 LR, 2. pstole nebo revolver
ráže .22 LR, 3. velkorážní pistole nebo revolver.
Na ukonþení soutČže jsme nastoupili k vyhodnocení. První tĜi
obdrželi poháry s popisem a všichni úþastníci obdrželi drobný dárek od sponzora BOIS Opava od zástupce ¿rmy pana
Tomáše Brady. Dále všichni úþastníci obdrží o¿ciální pamČtní

fotogra¿i s výsledky. SoutČž se líbila a již plánujeme podobnou na 5. þervence na den Moravy a to Moravský duel.
Pavel Opletal st., AVZO Budišov n.Bud.

Ski Areál v Horních Guntramovicích
ukonĀil letošní zimní sezónu
24 dnĤ zajišĢoval oddíl lyžování provoz ve Ski areálu v Horních Guntramovicích.
Po první dekádČ v lednu 2013 to nevypadalo na zimní poþasí.
Ve druhé polovinČ však zima udeĜila a ski areál byl uveden do
provozu. SnČhu sice nebylo nazbyt, ale po
úpravČ svahu rolbováním se základní vrstvu podaĜilo zhutnit, a tak se i po slabém
snČžení dalo lyžovat. ýlenové LO zajistili
provoz v pravidelných službách po celou
dobu provozu. Velkou zátČž dostávalo
dČtské lano, na kterém se nauþilo nČkolik lyžaĜĤ základĤm lyžování, a pak hurá
na kotvu. V tom jim pomáhali instruktoĜi
naší lyžaĜské školy, o které byl stále zájem. BČžecké stopy se
udržovaly nČkolikrát týdnČ. BČžkaĜi využívali klasiku i bruslení.
Všichni se mohli také vyhĜát u krbu v bufetu a dát si nČco k jídlu
a pití. Letošní sezóna se obešla bez vČtších front. Nezaznamenali jsme žádný úraz z Ĝad lyžaĜĤ. To svČdþí o dobĜe pĜipraveném
a upraveném svahu. Pepa Koláþek je pan mistr rolbaĜ.
Také nČkolik akcí zpĜíjemnilo pobyt na svahu. PĜedvádČcí akce
nových sjezdových lyží od ¿rmy Sporten, které pĜedstavil Michal Kaštovský, Kaštan Sport Opava. O tuto pĜedvádČþku byl
velký zájem a Michal nestaþil po dva víkendové dny seĜizovat
vázání a pĜipravovat lyže k zapĤjþení. Závod Budišovský OBR
se také povedl. PČkné ceny díky sponzorĤm, velká úþast závodníkĤ a tvrdé souboje na tČžké trati. Také dČti ze základních
škol Vítkov Opavská, Melþ a Dvorce si v rámci lyžaĜských
kurzĤ pĜišly na své. Moc dČkujeme za pĜízeĖ škol z okolních
obcí, které dokážou využít ski areál ke svým lyžaĜským výcvikĤm. Oddíl také dČkuje za možnost upravovat bČžecké stopy
na soukromých pozemcích a paní Vanþurové za trpČlivost pĜi
prĤjezdu aut do areálu.
Po instalaci kamery se také zlepšila propagace a hlavnČ aktualizace stavu sjezdovky. Rádi jsme pomohli þásti Horních Guntramovic k pĜenosu signálu pro pĜipojení k internetu. Parkovaní lyžaĜĤ bylo po celou dobu provozu bez problémĤ. PĜíjezdové cesty a obČ parkovištČ udržoval pan Jan KošarišĢan a vždy
byly ĜádnČ vyhrnuty. Bylo také nČkolik pĜipomínek: napĜ. proþ
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je pošlapána bČžecká stopa od koní, proþ nemáme pĤjþovnu
lyží, proþ nemĤžou lyžaĜi s auty až k vleku. Ne všechno je
vždy ideální, ale i tak pomČrnČ krátká sezóna uspokojila vČtšinu lyžaĜĤ. DĤkazem jsou lyžaĜi od Olomouce až po Ostravu.
Dokonce se objevilo i nČkolik polských
skupin.
A nakonec i úþast naší oddílové mládeže
v celostátní soutČži, kterou poĜádá televize ýT4 Sport s názvem Se þtyĜkou na vrchol: v tČžké konkurenci obsadila Tereza
Flesarová na sjezdovce na Dolní MoravČ
pČkné 3. místo. Její rozhovor v pĜímém
pĜenosu na ýT4 Sport stál opravdu za
to. Druhého kola na Bílé se také zúþastnila Tereza Kozáková,
která jela už za ženy, a to znamenalo opravdu silnou konkurenci. Nevedla si špatnČ. Umístila se ve druhé desítce startovního
pole. Tereza Flesarová si dojela pro 6. místo.
Toto umístČní nestaþilo na další postup, ale za pĜíkladnou reprezentací oddílu si zaslouží obČ podČkování.
Sluníþko a hezké jaro pĜeje všem pĜíznivcĤm zimních sportĤ
Oddíl lyžování Budišov nad Budišovkou.
Za oddíl lyžování Milan Švidra
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Plány poutí, pobožností a jiných akcí v roce 2013
Vážení farníci, obþané a lidé dobré vĤle,
i v letošním roce bych vás tímto rád pozval na poutČ, které
organizuje, þi se jich jinak úþastní také naše farnost. Program
je bohatý, jistČ si každý pĜijde na své a já se s vámi všemi rád
na níže uvedených akcích setkám. Harmonogram poutí je pĜitom pĜedbČžný, v prĤbČhu roku mĤže doznat jistých drobných
úprav, proto doporuþuji pĜípadnČ sledovat webové stránky farnosti (www.farnostbudisov.webnode.cz), kde budou konkrétní
termíny upĜesnČny.
S pozdravem a Božím požehnáním
Petr Fichna, správce farnosti
x stĜeda 4.5. Mariastein – pouĢ KDU-ýSL a pĜátel (mše sv.
u Maria-skály kolem 13:00)
x nedČle 5.5.
Kružberk - St. Lublice – pouĢ hasiþĤ (pobožnost a mše sv. 10:00)
x sobota 18.5. ýervená Hora u Guntramovic – pouĢ k sv.
Janu Nepomuckému
(prĤvod od kostela v Guntramovicích, pobožnost, mše sv. 17:00)
x nedČle 19.5. Budišov n/B – svatodušní smaženice (odpoledne v lomu)
x sobota 24.5. Staré OldĜĤvky – Noc kostelĤ (þas bude
upĜesnČn)
x nedČle 26.5. SvatoĖovice – HODY (pobožnost, mše sv.
9:00, koncert 11:00)
x sobota 1.6. Staré OldĜĤvky – HODY a 1. svaté pĜijímání

(prĤvod od kostela z Budišova, pobožnost, mše sv. 16:00)
x sobota 29.6. ýervená Hora u Guntramovic – prodloužení
Cesty þesko-nČmeckého porozumČní (slavnostní poklepání
kamenných dlaždic na CestČ, mše sv. za padlé 10:00)
x sobota 27. a nedČle 28.7. St. Voda – pouĢ k sv. AnnČ (poĜádá ěKF Mor. Beroun a VVP Libavá)
(So: mše sv. 10:00, prĤvod studánka, adorace odpoledne.
Ne: mše sv. 15:00, prĤvod – studánka.)
x nedČle 28.7. Guntramovice – HODY (pobožnost, mše
sv., posezení)
x nedČle 18.8.
Budišov nad Budišovkou – HODY
(pobožnost, mše sv. 9:00, posezení s dechovou hudbou pĜed
kostelem)
x nedČle 8.9. Mariastein – pouĢ k svátku Narození Panny
Marie (prĤvod od kostela ze Spálova, mše sv. 10:00, pobožnost 13:00)
x nedČle 6.10. Budišov nad Budišovkou – svatohubertská
mše svatá (prĤvod, mše sv. 9:30, výstava a posezení v KD)
x pátek 25.10. Budišov n/B – biskupská vizitace farnosti
(mše sv., posezení s biskupem)
x sobota 2.11.
Budišov n/B – pobožnost u sv. Huberta
(program s myslivci, posezení)
x nedČle 10.11. SvatoĖovice – svatohubertská mše svatá
(prĤvod, mše sv. 10:30)
x sobota 30.11. Klokoþov – pouĢ k sv. apoštolu OndĜejovi

ZO ÿeský svaz vĀelaĢĪ informuje
Dne 9. 3. 2013 probČhla výroþní þlenská schĤze naší ZO ýSV
v BudišovČ n. B. Byly na ní projednány výsledky naší práce za
minulý rok. V loĖském roce jsme mČli 27 þlenĤ. Naše Ĝady navždy opustili pĜítel Jaroslav Matula a pĜítel Inocenc Sedláþek.
Do naší ZO vstoupil pĜítel Igor Sedláþek, který pokraþuje v zapoþaté práci svého táty. PĜedali jsme ocenČní za dlouholetou
poctivou práci našemu nejstaršímu þlenovi, pĜíteli Antonínu
Kozlíkovi.
V roce 2012 jsme peþovali o 320 vþelstev. Proti minulému roku
je to úbytek o 70 vþelstev. Zdravotní stav našich vþelek je velmi dobrý, s þímž jsme velmi spokojeni, a staráme se, aby tomu
tak bylo i nadále.
JiĜí Král, pĜedseda organizace

Zpráva Sboru dobrovolných hasiĀĪ za rok 2012
Zásahová jednotka mČsta Budišov nad Budišovkou se skládá
z 12 þlenĤ a 3 náhradníkĤ. ýlenové se v prĤbČhu roku zúþastnili

DorĤstá nám nová generace hasiþĤ

Ĝady školení jak v ústĜední hasiþské škole v Jánských Koupelích,
tak i na stanici HZS ve VítkovČ dle stanoveného roþního plánu.
Zásahová jednotka mČla v roce 2012 celkem 41 výjezdĤ.
Požár – 21 výjezdĤ:
- 5. 1. požár rodinného domu, ýermná ve Slezsku
- 5. 1. požár sklepa, ýermná ve Slezsku
- 10. 2. požár rodinného domu, ProstĜední DvĤr u Vítkova
- 13. 3. požár uskladnČného sena v kravínČ, SvatoĖovice
- 18. 3. požár trávy, Staré TČchanovice
- 18. 3. požár trávy v areálu ýSAO, Vítkov
- 20. 3. požár velkokapacitního seníku, KĜišĢanovice
- 21. 3. požár velkokapacitního seníku, KĜišĢanovice
- 8. 4. požár komínu - Bar u Albrechta, Budišov
- 9. 4. požár komínu - Bar u Albrechta, Budišov
- 18. 4. požár trávy Na Úboþí, Budišov
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7. 4. požár lesa, SkĜípov
25. 5. požár skládky odpadĤ, Nové TČchanovice
20. 6. požár lesa, ProstĜední DvĤr u Vítkova
22. 7. požár bytu, Budišov
27. 9. požár stohu, Klokoþov
10. 10. požár silážní vČže, Budišov
23. 11. požár pĤdního bytu, Vítkov
19. 12. požár osobního automobilu, silnice Budišov –
Dvorce
- 20. 12. požár rodinného domu, Vítkov Podhradí
Únik nebezpeþné látky – 4 výjezdy:
- 14. 3. únik ropných produktĤ Na Sídlišti, Budišov
- 29. 5. únik nebezpeþné chem. látky-ostatní do Budišovky,
Budišov
- 14. 6. únik nebezpeþné chem. látky-kapaliny do vodního
toku, Budišov
- 19. 6. únik nebezpeþné chem. látky-kapaliny do vodního
toku, Podlesí
Živelná pohroma – 4 výjezdy:
- 4. 10. živelná pohroma-vČtrná smršĢ, Budišov
- 27. 10. živelná pohroma-sníh, námraza, Podlesí
- 27. 10. živelná pohroma-sníh,námraza, Podlesí
- 28. 10. živelná pohroma-sníh,námraza, Budišov
Dopravní nehoda – 4 výjezdy:
- 22. 5. dopravní nehoda, SvatoĖovice
- 8. 7. dopravní nehoda, Podlesí
- 29. 10. dopravní nehoda, SvatoĖovice - provČĜovací cviþení
- 17. 11. dopravní nehoda, Staré TČchanovice

Technická havárie – 8 výjezdĤ:
- 5. 1. 3x - technická pomoc - spadlé stromy
- 27. 4. ostatní pomoc
- 29. 4. technická pomoc-Budišov - uvolnČné plechy na stĜeše
- 29. 4. technická pomoc-Hadinka - spadlý strom
- 6. 10. technická pomoc - pátrání po pohĜešované osobČ - mimokrajská pomoc OPIS OLOMOUC, Stará Voda, Libavá
Další aktivity SDH Budišov:
x asistence pĜi závodech motokrosu v BudišovČ,
x dvoudenní asistenci pĜi poĜádání Budišovských letnic,
x 2x asistence na Hadince, kde se konala techno-párty,
x úþast na soutČžích: 2. místo na okrskové soutČži, 1. místo
v bČhu s pĜekážkami - Miroslav Indrák,
x požární hlídky na plesech v kulturním domČ v BudišovČ,
x asistence pĜi akci pálení þarodČjnic + hasiþská ukázka,
x pomoc mČstu ve vedrech - kropení cest,
x dČtský den bezpeþnosti - ukázka techniky,
x úþast na akci mČsta Podané ruce (þesko-polská spolupráce),
x 13. 10. poĜádání podzimního kola hry Plamen,
x školení - velitelé, strojníci, NDT, pilaĜi,
x výcvik nových þlenĤ,
x poslední þervencovou sobotu jsme pro rodinné pĜíslušníky uspoĜádali tradiþní letní akci s posezením v areálu
stĜelnice Mysliveckého spolku Sv. Hubert.
Plánované akce v roce 2013
Již dnes si Vás dovolujeme pozvat na oslavy 140 let Sboru dobrovolných hasiþĤ v BudišovČ nad Budišovkou. Tyto oslavy budou
probíhat ve dnech 13. a 14. þervence a všichni jste srdeþnČ zváni.
Více informací o této akci bude zveĜejnČno v pĜíštím zpravodaji.
Za JSDH a SDH Budišov nad Budišovkou, JindĜich Bláha ml.

Snďží, snďží, mráz kolem bďží...
Tak tohle nás teć dost trápí. Už se nemĤžeme doþkat, až nám
poþasí dopĜeje pĜíznivČjší podmínky, abychom mohli zaþít se
stopami. Zatím trénujeme poslušnost a obrany a už máme naplánovány závody, první koncem bĜezna v PĜíboĜe. Tak uvidíme, jak jsme byli pĜes zimu pilní…
V minulém þísle jsem slíbila informaci o tom, kdo k nám chodí.
Setkala jsem se totiž s názorem, že závody a zkoušky jsou jen
pro psy s prĤkazem pĤvodu. To není pravda, i kĜíženci mohou
podat – a podávají – skvČlé výsledky, všechno je to jen o souhĜe psa a psovoda. PP zaruþí pĤvod, ale ne výkon. Tak tedy
– pitbulka Trischa naprosto bourá všechny mýty o agresivním

bojovém plemenu, které je nebezpeþné všemu živému. Využije
každé pĜíležitosti ke hĜe se psy nebo lidmi a kousání ¿guranta ji také moc nebaví, stejnČ jako chodské psy Arri a Nestora.
Zato kĜíženec Ricky si kousne docela rád, stejnČ jako þerný
nČmecký ovþák Velt. Toto plemeno pĜevládá skoro ve všech
variantách – þerný Toby s Anajou, dlouhosrstý Kim, vlkošedá
Brita, Essy, Irro,
B
Cyr a Lukas. Chybí
C
nnám jen typ „komisaĜ Rex“. Svoje
m
místo má rotwajler
m
Rocky a obþas se
R
oobjeví þerní briardi
Lali s Chrisem nebo
L
bbelgická ovþanda
Cora. No a když
C
s Lukasem pĜijedde parta jorkšírĤ,
s Rickym boloĖský
ppsík a s Petrem dvČ
ddČti, je naše sestavva skoro kompletnní. VlastnČ není,
cchybí ti pejsci od
vvás, kteĜí už se necchtČjí doma nudit!
Mgr. Lenka Galová
M
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Šachový koutek
JistČ jste si všimli, že Ĝešení šachové úlohy bylo minulém þísle
BZ pĜipojeno na konci této rubriky. Dva mČsíce jsou totiž dlouhá doba a ne každému se chce vyhledávat minulé þíslo, aby si
ovČĜil správnost svých úvah. Pro ty, co si chtČjí na Ĝešení níže
vyobrazené úlohy pĜijít sami: nedívejte se na konec þlánku,
Ĝešení je tam opČt k nalezení. Zadání úlohy je tentokrát prosté:
Bílý na tahu dá mat 2. tahem
Šachová
sezona
2012/2013 ¿nišuje:
j
Z šachové sezony družstev zbývá
odehrát
poslední
9. kolo. Od minulého vydání BZ
byla odehrána další
3 kola, ve kterých
týmy našeho oddílu
Pogo Budišov bojovaly o vylepšení
svých
postavení
v tabulce.
„A“ družstvo již mohlo
hl hhrát
á v klid
klidu, protože
ž sii s pĜedstiĜ d i
hem zajistilo úþast v Krajské soutČži i pro pĜíští sezonu. To
se taky potvrdilo v samotných partiích, ve kterých jsme hráli
uvolnČnČ, což se pĜíznivČ promítlo i do koneþných výsledkĤ.
V utkání 6. kola sice pĜišla teprve druhá prohra v sezonČ nejtČsnČjším pomČrem 3,5-4,5 v Bruntále. V dalším kole jsme ale
v domácím prostĜedí pĜivítali jednoho z favoritĤ na postup:
tým Orel Opava „A“ a po dobrém výkonu jsme teoreticky silnČjšího soupeĜe dokázali pĜekvapit a výsledkem byla cenná
remíza 4-4. SoupeĜ byl ponČkud rozladČn, neboĢ jsme jej pĜipravili o nadČji na postup do Krajského pĜeboru…Do dalšího
utkání v Hrabyni jsme tak odjíždČli s optimistickou náladou

a s dalším ze spolufavoritĤ na pĜední pĜíþky jsme dokonce zvítČzili v pomČru 4,5-3,5! Povedl se nám tedy opravdu husarský
kousek: jako nováþek soutČže jsme kolo pĜed koncem se ziskem 14 bodĤ na 4. místČ, o které nás již nemĤže nic pĜipravit!
„B“ družstvu se už tak nevedlo. DaĖ za to, že obČ družstva
hrají ve stejný termín a do zápasĤ Béþka tak nemohou zasáhnout i zkušenČjší þlenové oddílu, byla pĜece jen pĜíliš vysoká.
Naší mládeži se pohĜíchu za celou sezonu nepodaĜilo dosud
urvat byĢ i jediný partiový pĤlbod, a tak zkušenČjší borci hrající na pĜedních šachovnicích i pĜes dobré výkony již nemohou
celkový výsledek zvrátit…
Koneþné tabulky soutČží a zhodnocení celé sezony
pĜineseme v pĜíštím vydání BZ.

ěešení úlohy:
y Po 1. tahu bílého Dg7 je vše jasné. Zkuste
po tomto tahu za þerného zahrát cokoliv a seznáte, že všechny
tahy vedou k nevyhnutelnému matu.
Za ŠK Pogo Budišov Slavomír Jaššo

SPOLEþENSKÁ RUBRIKA

Vítání obĀánkĪ v roce 2013
MČsto Budišov nad Budišovkou i v letošním roce pokraþuje
v tradici vítání obþánkĤ, která byla v loĖském roce po dlouholeté odmlce znovu obnovena. Letošní první a v poĜadí již
tĜetí vítání dČtí probČhlo dne 23. 2. 2013 v obĜadní síni mČstského úĜadu formou malé slavnosti. Do života bylo slavnostnČ
pĜivítáno celkem šest nových obþánkĤ našeho mČsta a to jeho

zástupkynČmi v þele s Mgr. NadČždou Vondroušovou, povČĜenou þlenkou zastupitelstva mČsta, které se tohoto úkolu s radostí zhostily. Svým milým vystoupením pĜispČly i dČti z místní mateĜské školy, které dČĢátkĤm, jejich rodiþĤm i ostatním
hostĤm zazpívaly a pĜednesly básniþky.
ZávČrem obdrželi noví obþánci na památku drobné dárky,
jjejich maminky jako podČkování kytiþku
a poté se rodiþe dČtí podepsali do Knihy cti
mČsta Budišova nad Budišovkou.
m
VČĜíme, že se nám všem slavnost podaĜila
V
a že si rodiþové i ostatní pĜítomní z takto
pprožitého únorového sobotního dopoledne
oodnesou ty nejhezþí vzpomínky.
Ing. Miluše Veþerková, matrikáĜka
*
Matriþní úĜad MČstského úĜadu Budišov nad
M
Budišovkou vyzývá tímto rodiþe dČtí, které se
B
v prĤbČhu roku 2013 narodí, þi se již od 1. 1.
22013 narodily, aby se v pĜípadČ zájmu o slavnnostní uvítání svých dČtí pĜihlásili na matrice
zzdejšího úĜadu u Ing. Veþerkové Miluše.
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Podďkování paní Annď Hasalové
Dne 24. 2. 2013 ukonþila svou životní pouĢ ve svých nedožitých 88 letech paní Anna Hasalová. Její jméno je nesmazatelnČ spojeno s MČstským úĜadem Budišov nad Budišovkou,
dĜíve Místním národním výborem, kde dlouhá léta pracovala
a kde pĤsobila naposledy jako matrikáĜka zdejšího matriþního

úĜadu. Vyslovujeme tímto podČkování paní AnnČ Hasalové za
to, že byla dlouhá léta mezi námi, za její lásku k práci, k lidem
a za to, že mČla pro každého otevĜené srdce a pochopení.
ýest její památce.
Vedení mČsta
a zamČstnanci MČstského úĜadu Budišov nad Budišovkou

Podďkování Dejmalovi
ýlenové Sboru dobrovolných hasiþĤ Budišov nad Budišovkou se
16. února 2013 naposled rozlouþili spoleþnČ s nejbližšími rodinnými pĜíslušníky a spoluobþany s naším dlouholetým hasiþem,
pĜítelem, kamarádem, svČdomitým pracovníkem, ale pĜedevším
s dobrým þlovČkem, panem Miroslavem Indrákem starším,
který bohužel prohrál boj s tČžkou nemocí dne 12. února.
Pro Pana Miroslava Indráka byla životním údČlem služba
bližnímu coby þlen jednotky Sboru dobrovolných hasiþĤ Bu-

dišov. PĤsobil zde od roku 1977 až do své smrti, tedy 36 let.
Byl velmi aktivním þlenem nejen v zásahové jednotce, kde vykonával funkci strojníka, tzn. Ĝidiþe zásahových vozidel, ale
byl rovnČž znovu spoluzakladatelem kroužku mladých hasiþĤ.
Za jeho perfektnČ odvedenou práci pro náš hasiþský sbor mu
právem náleží naše úcta a hlavnČ podČkování.
Díky za vše, Dejmale! Starosta Sboru dobrovolných hasiþĤ
JindĜich Bláha ml.

NÁZORY OBþANĤ

ĜÁDKOVÁ INZERCE

Podďkování
Dovolte mi, abych touto cestou vyjádĜil podČkování pĜedevším panu místostarostovi, ing. Patriku Schrammovi,
ale také všem jeho spolupracovníkĤm, kteĜí se zasloužili
o bleskové vyĜízení a uskuteþnČní mé žádosti, která se týkala instalace jednotky veĜejného osvČtlení na samotném
okraji Podlesí nad Odrou. Od odeslání mé žádosti uplynulo sotva 10 dní a již byla realizována. Tento, pro mČ rekordní, þas mČ ujistil, že na MČstském úĜadČ v BudišovČ
nad Budišovkou pracují lidé, kterým není lhostejný pocit
bezpeþí a spokojenosti obþanĤ, kteĜí žijí v okruhu jejich pĤsobnosti.
S tak rychlou reakcí jsem se dosud nesetkal na žádném úĜadČ a pĜiznám se, že tato skuteþnost mČ alespoĖ lehce odklonila od názoru, který v naší spoleþnosti pĜevládá a který
jsem dosud zastával také já, totiž že úĜadĤm, tedy i úĜedníkĤm, jsou spokojenost a klid spoluobþanĤ lhostejné. Nejsou. NaštČstí alespoĖ na komunální úrovni v BudišovČ nad
Budišovkou nejsou.
JeštČ jednou dČkuji.
Miroslav Ondra, Podlesí þ. 100

Podďkování za organizaci
lyžaĢského kurzu
v LouĀné nad Desnou
ChtČli bychom touto cestou podČkovat JiĜce Holleschové,
Liborovi Kozákovi a vše ostatním, kteĜí se podíleli na organizaci již tradiþního prázdninového lyžaĜského kurzu v Louþné
nad Desnou. Celý pobyt probČhl bez problémĤ, všichni si užili
skvČlého lyžování, bezvadné zábavy a v první ĜadČ chutného
jídla. Uhlídat, nakrmit a pĜedevším zabavit velkou smeþku dČtí
dá opravdu hodnČ zabrat a tak ještČ jednou velké díky!
Za rok na shledanou se tČší
Jana Karlíková, Lada Šimková
a všichni ostatní spokojení úþastníci zájezdu
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Koupím les þi ornou pĤdu, nad 1 ha. Platba v hotovost, solidní
jednání. Telefon: 732 210 288.
*
Prodám RD ve VítkovČ, po rekonstrukci, se zahradou, volný
ihned. Telefon: 737 95 32 95.
*
Prodám RD v Jakubþovicích, v klidné lokalitČ, þásteþnČ rekonstruován, zahrada 500 m2. Telefon: 774 949 994.

PROVÁDÍME NÁTĚRYY
A OPRAVY PLOCHÝCH
H STŘECH,
VČETNĚ UMYTÍ WAP,,
HYDROIZ. NÁTĚRY,
ZATEPLENÍ.
OSVĚDČENÉ TECHNO
OLOGIE

Ceník inzerce
Cena
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:
Ĝádková inzerce
1/4 strany A4
1/2 strany A4
celá strana A4

Zdarma

zdrama
500,- Kþ
1 000,- Kþ
2 000,- Kþ

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