Zahájení hasičské slavnosti

Cesta porozumění…

Poslední vysvědčení…

Vítězná socha letošních Letnic

Úspěch na mistrovství ČR

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

Oslavy 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů

Fota: Jiří Rak
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INFORMACE Z ÚŘADU OBČANŮM

Slovo starosty
Jen pár týdnů od sebe dělilo dvě velké kulturní akce na území našeho města, které byly letos obě ve znamení česko-polské
spolupráce. Obnovená tradice Budišovských Letnic a 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů. Jistě mi dáte za pravdu,
že obě tyto akce byly letos velmi vydařené a ti, kteří se jich zúčastnili, určitě nelitovali.
Třetí ročník obnoveného dvoudenního hudebního festivalu si
stále vyšším profesionálním přístupem organizátorů získává
zpět svůj ztracený ohlas a přitahuje do Budišova nad Budišovkou spousty turistů. Stává se setkáním dlouholetých přátel a budišovských rodáků, kteří se k nám tak alespoň jednou za rok
vracejí. Vedle toho je také samozřejmě ekonomický přínosem
našim živnostníkům a zájmovým organizacím, kteří se na jeho
přípravách a organizaci podílejí. Velké poděkování tak patří
všem jeho organizátorům. „Klobouk dolů.“
Svátkem a poděkováním za práci dobrovolných hasičů byly
pak oslavy 140 let založení Hasičského sboru. Asi by nikdo ani
nespočítal, kolikrát během své existence byli tito dobrovolníci
vždy tam, kde jich bylo nejvíce potřeba, kolika občanům Budišova nad Budišovkou i okolních obcí a měst pomohli v nesnázích a kolik majetku městského i soukromého se takto podařilo
zachránit. Příkladem a možná i poděkováním za nás za všechny
je dopis krajského ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje plk. Ing. Zdeňka Nytry, který mi nedávno
přišel.

Poděkování za činnost jednotky SDH obce
Vážený pane starosto,
dne 18. června 2013 došlo vlivem „tornáda“ k mimořádné události, která zasáhla Katastr města Krnova, především místní část
Kostelec a Ježník. Došlo k poškození střech několika desítek rodinných domů a rozsáhlé plochy s lesním porostem.
Tuto rozsáhlou mimořádnou událost řešily v souladu s Požárním
poplachovým plánem Moravskoslezského kraje jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v úzké součinnosti s vybranými jednotkami SDH obcí, mezi které patřila
i Vaše JSDHO. Prioritním cílem bylo poskytnutí rychlé a účinné
pomoci obyvatelům zasaženého území při záchraně jejich životů
a následně byla činnost jednotek požární ochrany směrována
zejména ke snížení rizika vzniku následných materiálních škod.
Včasným a koordinovaným zásahem všech jednotek PO bylo zabráněno ztrátám na životech obyvatel postiženého území. Tohoto
cíle bylo dosaženo i díky maximálnímu nasazení a vysoké úrovně
výcviku členů Vaší JSDHO.
Využívám této příležitosti k poděkování zasahujícím hasičům
JSDHO za vysoké osobní nasazení a profesionální zvládnutí záchranných prací.
plk. Ing. Zdeněk Nytra, krajský ředitel
K poděkování nejen za akci v Krnově, ale i za dlouholetou
činnost všech členů Hasičského sboru a také za přípravu
a organizační zvládnutí celých oslav se velice rád připojuji.
Ing. Kyncl Rostislav, starosta města

Střípky z radnice
 Na již několikráte dříve avizovaných investičních akcích
města začaly stavební práce. V tuto chvíli již firma VHH
THERMONT, s. r. o. dokončuje stavební úpravy mateřské
školy (zateplení stěn a výměna oken). Celkové investiční
náklady činí 2,2 mil. Kč. Do konce srpna by měly být stavební práce hotovy.
 Firma DRŽIK, s. r. o. vyhrála výběrové řízení na akci Stavební úpravy fasády Základní školy včetně výměny oken
s částkou 4,6 mil. Kč. Stavební práce na hlavní budově základní školy jsou již zahájeny.
 Firma THERM, s. r. o. vyhrála výběrové řízení na akci Zateplení objektu SVČ s výměnou zdroje vytápění s částkou 4,6
mil. Kč. Stavební práce na budově SVČ jsou již zahájeny.
 Firma THERM, s. r. o. vyhrála výběrové řízení i na akci
Zateplení Domu s pečovatelskou službou s částkou 3,76
mil. Kč. Stavební práce zde budou zahájeny na konci srpna.
Předpokládáme, že všechny stavební práce budou vzhledem
ke klimatickým podmínkám v Budišově dokončeny do kon-

ce října. Technický dozor na všech stavbách zajišťuje Ing.
Luděk Chlachula.
 V sobotu 20. 7. 2013 se uskutečnilo v polské obci Dzierzyslaw přátelské utkání dorostenců Budišova a GLKS Kietrz
a poté následovaly noční hasičské závody. Akce proběhla
pod záštitou starosty powiatu Glubczyckého pana Koziny
a starosty Kietrze pana Mately. Společně se starostou, zástupci SDH Budišov n/B. a s doprovodem fotbalistů jsme
přijali pozvání na tuto akci. Výsledek fotbalového zápasu
nás sice nepotěšil, prohráli jsme 8:3, ale důležitější bylo,
že se dorostenci navzájem poznali před společným česko-polským soustředěním. Budišovští hasiči nebyli kompletní, a tak v nových vycházkových uniformách reprezentovali
pouze svou přítomností. V Polsku jsme byli velice vřele přivítáni a bylo o nás dobře postaráno. Je dobře, že nastartovaná spolupráce se zástupci powiatu je dále rozvíjena a bude
jistě dále pokračovat, o čemž svědčí i další pozvání na akce.
Ing. Patrik Schramm, místostarosta města

Rada města
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické osoby
vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17 (cizí stání občané,
kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-

zení), ve znění pozdějších předpisů, mají právo na neupravený
text usnesení, který je k dispozici na sekretariátu vedení města,
Halaškovo náměstí 2, Budišov nad Budišovkou.
dne 3. června 2013
(Přítomno: všech 5 členů rady města,
další přítomní: MěÚ - I. Sventková, M. Zatloukalová; SVČ - Bc.
J. Poljak, p. Moučka)
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 doporučuje zastupitelstvu města schválit Zprávu o hospodaření s bytovým a nebytovým fondem v majetku města za rok
2012
 doporučuje zastupitelstvu města schválit Zprávu o činnosti
finančního výboru za r. 2012
 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou
na pronájem nebytového prostoru, na ul. Partyzánská č. p.
229, 747 87 Budišov nad Budišovkou
 schvaluje zveřejnění záměru města Budišov nad Budišovkou na pronájem bytu č. 8 na ulici Generála Svobody č. p.
662, jedná se o byt II. kategorie, nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 8. 2013 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku
 schvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 10 259,- Kč
paní V. R., bytem Budišov nad Budišovkou, v případě, že do
31. 12. 2013 uhradí částku 18 000,- Kč z poplatku z prodlení
a nebude dlužit městu žádnou jinou pohledávku
 schvaluje rozpočtové opatření č. 12 vlastních příjmů a výdajů rozpočtu města pro rok 2013 - přesun
o z neinvestičních výdajů skupiny 6409 5901 – Rezervy neinv. výdajů
-55 000,- Kč
o na neinvestiční výdaje skupiny
6171 5492 – Místní správa
+20 000,- Kč
6171 5169 – Místní správa
+35 000,- Kč
 schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků
z majetku města:
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
ppč. st. 1095 zast. pl. o výměře 5 m2
ppč. st. 91 o výměře 189 m2
ppč. st. 32/1 zast. pl. o výměře cca 320 m2
o Katastrální území Guntramovice:
ppč. 539 ostatní plocha část o výměře cca 150 m2
o Katastrální území Staré Oldřůvky:
ppč. 2218/8 ost. plocha o výměře 537 m2
ppč. st. 207/2 zast. plocha o výměře 102 m2
ppč. 354/1 ost. plocha o výměře 103 m2
ppč. 354/13 ost. plocha o výměře 24 m2
ppč. 404/31 ost. plocha o výměře 148 m2
ppč. 2295 ost. plocha o výměře 19 m2
ppč. 2224 ost. komunikace o výměře 67 m2
ppč. 404/37 ost. komunikace o výměře 20 m2
ppč. 351 ost. komunikace o výměře 305 m2
 doporučuje zastupitelstvu města schválit na odprodej nemovitostí z majetku města:
ppč. 36/3 lesní pozemek o výměře 342 m2
ppč. 36/4 lesní pozemek o výměře 676 m2
ppč. 292/5 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře
1 565 m2
ppč. 292/11 lesní pozemek o výměře 230 m2
ppč. 292/14 lesní pozemek o výměře 1 190 m2
ppč. 292/15 lesní pozemek o výměře 1 326 m2
Katastrální území Rudoltovice, Vojenským lesům a statkům
ČR, s. p., divize Lipník nad Bečvou, za kupní cenu 140 210,Kč a doporučuje zastupitelstvu města pověřit podpisem
smlouvy starostu města
 doporučuje zastupitelstvu města schválit výsledek hospodaření města a Závěrečný účet města za rok 2012 včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012, a to
s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
 schvaluje ukončení platnosti Dohody č. 58/D/OP/2009 se
společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava
a.s. o činnosti v ochranném pásmu vodního díla v rámci stav-
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by s názvem „MUZEUM BŘIDLICE - VODNÍ GEOPARK
na pozemku parc. č. 140, 259, 2567/1, k. ú. Budišov n. B.
 doporučuje zastupitelstvu města schválit v případě úspěšnosti podaného projektu „Krajina břidlice“ v rámci výzvy
č. 18 Regionálního operačního programu Moravskoslezsko,
který předkládá SVČ Budišov n/B., jeho předfinancování ve
výši 6 000 000,- Kč
 schvaluje rozpočtové opatření v nákladové položce SLTS,
p. o. takto:
navýšení rezervy pro pěstební činnost z původně schválené
částky 1 500 000,- Kč na částku 2 746 000,- Kč a položku
lesní práce navýšení na částku 4 646 000,- Kč
 doporučuje zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet
hospodaření Venkovského mikroregionu Moravice za rok
2012 včetně Zápisu kontrolní komise ze dne 28. 3. 2013 bez
výhrad a bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření dobrovolného svazku obcí Venkovský mikroregion Moravice za rok 2012
 schvaluje udělení plakety J. A. Komenského za dlouholetý
přínos pro rozvoj školství:
o panu Janu Sedláčkovi
o paní Zdence Halaxové
o paní Květoslavě Kosečkové
o paní Jaroslavě Sommerové
 schvaluje ocenění žáků Základní školy Budišov nad Budišovkou, p. o. za příkladnou práci ve škole a prezentaci školy
radou města:
o Hung Hoang Nguyenovi
o Karolíně Tvarůžkové
o Kateřině Flussové
 doporučuje zastupitelstvu schválení Dohody o vzájemné
spolupráci mezi polskou obcí Mszana a městem Budišov nad
Budišovkou
dne 19. června 2013
(Přítomno: všech 5 členů rady města,
další přítomní:MěÚ - I. Sventková, M. Zatloukalová)
 schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitostí
SVČ p. o. Budišov n/B. s účinností od 1. 5. 2013 a pověřuje
starostu města podpisem Dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce
 schvaluje rozpočtové opatření č. 13 vlastních příjmů a výdajů rozpočtu města pro rok 2013 - přesun
o z neinvestičních výdajů skupiny 6409 5901 – Rezervy neinv. výdajů
-200 000,- Kč
o na kapit. výdaje skupiny 1031 6202 – nákup majetkových podílů
+200 000,- Kč
 schvaluje rozpočtové opatření č. 14 vlastních příjmů a výdajů rozpočtu města pro rok 2013 – přesun
o z neinvestičních výdajů skupiny 6409 5901 – Rezervy neinv. výdajů
-90 000,- Kč
o na neinvestiční výdaje skupiny 3149 5331 – SVČ
+90 000,- Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 15 pro rok 2013 v příjmové a výdajové části rozpočtu o částku 100 000,- Kč
o V příjmové části rozpočtu
4122 – neinvestiční přijaté transfery od krajů
100 000,- Kč
o Ve výdajové části rozpočtu
5512 – Požární ochrana
100 000,- Kč
 doporučuje zastupitelstvu města schválit OZV č. 1/2013
Města Budišov nad Budišovkou o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území města Budišov nad Budišovkou
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 schvaluje pronájem pozemků v majetku města:
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
ppč. 3568/13 ostatní plocha – část o výměře cca 30 m2 Středisku volného času Budišov nad Budišovkou p. o. za nájemné ve výši 30,- Kč/rok
 schvaluje zveřejnění záměru města na pronájem pozemků
v majetku města:
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
ppč. 3566/21 ostatní plocha – část o výměře cca 100 m2
ppč. 3566/2 ostatní plocha – část o výměře cca 100 m2
 schvaluje Smlouvu o nájmu a provozování vodního díla
č. 00299898/SONP/OP/K/2013 mezi městem Budišov nad
Budišovkou a společností SmVaK Ostrava a.s. a pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy
 schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 15 000,- Kč manželům V. na nově zřízený zdroj pitné vody u novostavby v místní části Guntramovice a pověřuje starostu města podpisem
„Dohody o poskytnutí příspěvku na zajištění pitné vody“
 schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 20 000,- Kč manželům V. na nově vybudovanou domácí ČOV u novostavby
v místní části Guntramovice a pověřuje starostu města podpisem „Dohody o poskytnutí příspěvku na výstavbu domácí
ČOV“
 schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 20 000,- Kč V. V. na
nově vybudovanou domácí ČOV v místní části Staré Oldřůvky a pověřuje starostu města podpisem „Dohody o poskytnutí příspěvku na výstavbu domácí ČOV“
 bere na vědomí nabídky oslovených firem na dodávku herních prvků na akci Oranžové hřiště Budišov nad Budišovkou
a schvaluje jako dodavatele firmu HRAS – zařízení hřišť
s.r.o., která předložila nejvýhodnější nabídku na dodávku herních prvků na akci Oranžové hřiště Budišov nad Budišovkou
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2013 v příjmové
a výdajové části rozpočtu o částku 314 280,- Kč
o V příjmové části rozpočtu
1122 – Daň z příjmů právnických osob za obce
314 280,- Kč
o Ve výdajové části rozpočtu
6399 – Platby daní a poplatků za obce 314 280,- Kč
 schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 1. 3.
2012, dle přílohy, který uzavřelo město Budišov nad Budišovkou, IČO 00299898, DIČ CZ00299898, se sídlem Halaškovo náměstí 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou, zastoupené starostou panem Ing. Rostislavem Kynclem - půjčitel
a Tělovýchovná jednota Spartak Budišov nad Budišovkou,
se sídlem Dukelská 726, 747 87 Budišov nad Budišovkou,
okres Opava, IČO 47813709, DIČ CZ47813709, zastoupená
předsedou panem Bc. Liborem Flussem - vypůjčitel
 schvaluje podání žaloby o vyklizení bytu proti manželům
I. a J. B., bytem v Budišově nad Budišovkou
 schvaluje přidělení bytu č. 7., II. kategorie, o velikosti 3+1,
se spoluúčastí na opravách, ul. Berounská, v Budišově nad
Budišovkou, paní P. H. s nájemní smlouvou uzavřenou od
1. 7. 2013 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku
 schvaluje přidělení bytu č. 4., II. kategorie, o velikosti 3+1,
se spoluúčastí na opravách, ul. Berounská, v Budišově nad
Budišovkou, paní J. B., s nájemní smlouvou uzavřenou od
1. 7. 2013 na dobu určitou 3 měsíce, dle Občanského zákoníku
 bere na vědomí opravu vozidla IVECO 2 T 4 6462 na svoz
odpadu v částce 192 041,- Kč, dále traktoru NEW HOLLAND
a štěpkovače v částce 326 329,- Kč včetně DPH . Tyto opravy
budou uhrazeny z rezervního fondu SLTS, p.o.
 schvaluje Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení

věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č.IV12-8007639/SoBS/1 – „Přípojka NN Nábřeží, Budišov n/B.“
s firmou ČEZ Distribuce, a. s. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy
 doporučuje zastupitelstvu města schválit Směrnici č. 1/2013
Města Budišov nad Budišovkou – Zásady pro poskytování finančního příspěvku (dotace) na palivo nízko-emisního vytápění
dne 8 července 2013
(Přítomni: 4 členové rady města,
omluveni: Mgr. Naděžda Vondroušová,
další přítomní: MěÚ - I. Sventková, M. Zatloukalová, G. Rohá-čová, Dis.; Lesy BnB - Ing. M. Dušek)
 schvaluje rozpočtové opatření č. 17 vlastních příjmů a výdajů rozpočtu města pro rok 2013 - přesun
o z neinv. výdajů skupiny
3745 5171 – Veřejná zeleň
-344 000,- Kč
2212 5171 – Místní komunikace
-150 000,- Kč
3722 5169 – Sběr a svoz kom. odpadu
-180 000,- Kč
o na neinv. výdaje skupiny 1031 5331 – SLTS
+674 000,- Kč
 schvaluje úpravu rozpočtu města č. 18 pro rok 2013 v příjmové a výdajové části rozpočtu o částku 495 000,- Kč
o V příjmové části rozpočtu
3121 – Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku
495 000,- Kč
o Ve výdajové části rozpočtu
2169 6121 – Stavebnictví
495 000,- Kč
 schvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků ve
vlastnictví města:
o Katastrální území Podlesí nad Odrou:
ppč. 346/1 ostatní plocha o výměře 2 776 m2
ppč. 346/3 ostatní plocha o výměře 3 791 m2
ppč. 346/6 ostatní plocha – komunikace o výměře 682 m2
ppč. 346/4 TTP o výměře 1 786 m2
ppč. 346/5 TTP o výměře 3 263 m2
ppč. 388/2 ostatní plocha o výměře 146 m2
ppč. 2759 ostatní plocha o výměře 8 692 m2
ppč. 347/1 TTP o výměře 1 123 m2
ppč. 2757 vodní plocha – koryto vodního toku umělé o výměře 1 188 m2
ppč. 2297 ostatní plocha o výměře 840 m2
ppč. 348/11 ostatní plocha – komunikace o výměře 30 m2
ppč. 2186/3 ostatní plocha – komunikace o výměře 179 m2
ppč. 2266 ostatní plocha – komunikace o výměře 2 735 m2
 neschvaluje zveřejnění záměru města na převod pozemků ve
vlastnictví města:
o Katastrální území Guntramovice:
ppč. 101 ostatní plocha o výměře 110 m2
 schvaluje pronájem pozemku ppč. 2428 TTP o výměře
14 405 m2, k. ú. Lesy, sdružení Benjamin 05 Odry za nájemné
ve výši 500,- na dobu 2 měsíce – červenec, srpen 2013. Pozemek se přenechává do užívání za účelem provozování letního
táboru. Podmínky budou stanoveny v nájemní smlouvě.
 doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej nemovitostí z majetku města:
o Katastrální území Budišov nad Budišovkou:
ppč. st. 417 zbořeniště o výměře 115 m2 S. J. a panu L. S.
– každému k 1/2 za kupní cenu ve výši 42,- Kč á 1 m2
ppč. st. 1095 zast. pl. o výměře 5 m2, ppč. st. 91 o výměře
189 m2, ppč. st. 32/1 zast. pl. část o výměře cca 320 m2 Okresnímu stavebnímu bytovému družstvu Opava za kupní cenu
ve výši 124,- Kč á 1 m2
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o Katastrální území Guntramovice:
ppč. 85 ostatní plocha o výměře 800 m2 panu J. D. za kupní
cenu ve výši 10,- Kč á 1 m2
ppč. 539 ostatní plocha část o výměře cca 150 m2 paní
M. Sch. za kupní cenu ve výši 10,- Kč á 1 m
o Katastrální území Staré Oldřůvky:
ppč. 2218/8 ost. plocha o výměře 537 m2
ppč. st. 207/2 zast. plocha o výměře 102 m2
ppč. 354/1 ost. plocha o výměře 103 m2
ppč. 354/13 ost. plocha o výměře 24 m2
ppč. 404/31 ost. plocha o výměře 148 m2
ppč. 2295 ost. plocha o výměře 19 m2
ppč. 2224 ost. komunikace o výměře 67 m2
ppč. 404/37 ost. komunikace o výměře 20 m2
ppč. 351 ost. komunikace o výměře 305 m2 Obchodně zemědělské společnosti ZEMPOL s. r. o. za kupní cenu ve výši
22 770,- Kč
ppč. 2218/8 ost. plocha o výměře 537 m2 panu A. F. a paní
J. N. (každému k 1/2 ) za kupní cenu ve výši 10,- Kč á 1 m2
nedoporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej nemovitostí z majetku města:
o Katastrální území Guntramovice:
ppč. 162 TTP o výměře 629 m2
bere na vědomí návrh na odprodej nemovitostí v k. ú. Podlesí dle předloženého materiálu a rozhodnutí odkládá na další
jednání rady města
schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene za podmínek uvedených ve smlouvě pro stavbu „Budišov nad Budišovkou, rozšíření veřejného osvětlení“
bere na vědomí nabídku na odprodej pozemku ppč. 220 zastavěná plocha - zbořeniště o výměře 1 144 m2, k. ú. Guntramovice, ukládá finančnímu a správnímu odboru jednat
s dražebníkem o ceně a podmínkách prodeje a doporučuje
zastupitelstvu města účast na této dražbě
schvaluje znění přílohy č. 1 nájemní smlouvy č. 01/2013 ze
dne 14. 5. 2013 uzavřené mezi pronajímatelem - Městem Budišov nad Budišovkou a nájemcem - společností Lesy Budišov nad Budišovkou s.r.o.
doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí neinvestiční
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 na
zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných
hasičů kategorie II. města Budišov nad Budišovkou v celkové výši 50 000,- Kč
schvaluje, aby společnost Lesy Budišov nad Budišovkou s. r. o. jako jediný společník společnosti dle zákona
č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích), § 102, článek 2), odstavec
b) ve smyslu nájemní smlouvy č. 1/2013, (nájem lesních
porostů) článek I., odstavec 5) a článek III., odstavec 2) požádala v roce 2013 o:
o Podporu na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostů dle
vyhlášky č. 80/1996 Sb.
o Příspěvek D - „Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie“ a příspěvek H - „Příspěvek
na zpracování lesního hospodářského plánu“ dle
přílohy č. 9 k zákonu č. 504/2012 Sb. (o státním
rozpočtu ČR na rok 2013)
o Před podáním žádosti o příspěvek na zpracování
LHP proplatí Lesy Budišov nad Budišovkou s.r.o.
fakturu za zpracování LHP panu Ing. Pavlu Viačkovi dle smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 11. 2011
schvaluje Správě lesů a technické služby města Budišov



















nad Budišovkou, příspěvkové organizaci uzavření nájemní smlouvy s Lesy Budišov nad Budišovkou s.r.o. ve výši
100 000,- Kč měsíčně + DPH
schvaluje spol. Lesy Budišov nad Budišovkou s.r.o. nákup
osobního motorového vozidla pro technologickou přepravu
bere na vědomíí výsledek výběrového řízení na stavební práce v rámci projektu „Zateplení objektu SVČ s výměnou zdroje vytápění – Budišov nad Budišovkou“ a pověřuje starostu
města podpisem Smlouvy o dílo s vítěznou firmou THERM
spol. s r.o., Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh,
IČ: 427669
bere na vědomí výsledek výběrového řízení na stavební práce v rámci projektu „Oprava fasády a výměna oken Základní
školy – Budišov nad Budišovkou“ a pověřuje starostu města
podpisem Smlouvy o dílo s vítěznou firmou Držik s.r.o., Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ: 2865745
bere na vědomí výsledek výběrového řízení na stavební práce v rámci projektu „Zateplení Domu s pečovatelskou službou – Budišov nad Budišovkou“ – stavební práce a pověřuje
starostu města podpisem Smlouvy o dílo s vítěznou firmou
THERM spol. s r.o., Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava Zábřeh, IČ: 42766991
schvaluje Smlouvu o dílo na provedení parapetů pro MŠ
s firmou Jan Dobeš, Interiéry&Exteriéry, Guntramovice 16,
747 87 Budišov n/B., IČ: 68312628 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy s firmou Jan Dobeš, Interiéry&Exteriéry,
Guntramovice 16, 747 87 Budišov n/B.
schvaluje rozpočtové opatření č. 19 vlastních příjmů a výdajů rozpočtu města pro rok 2013 - přesun
o z kapit. výdajů skupiny 3722 6123 – Sběr a svoz
kom. odpadu -2 268 169,- Kč
o na neinv. výdaje skupiny 6409 5901 Rezervy neinv. výdajů +2 268 169,- Kč
schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2013 č. 20 v příjmové a výdajové části rozpočtu o částku 2 571 436,20 Kč
o V příjmové části rozpočtu
4213- investiční transfery ze státních fondů
142 857,- Kč
4216- investiční transfery ze SR 2 428 579,20 Kč
o Ve výdajové části rozpočtu
3722 6123 – sběr a svoz kom. odpadu
2 268 169,- Kč
3722 6122- sběr a svoz kom. odpadu
303 267,20 Kč
schvaluje rozpočtové opatření č. 21 vlastních příjmů a výdajů rozpočtu města pro rok 2013 - přesun
o Ve výdajové části rozpočtu:
z neinv. výdajů skupiny 6409 5901 – Rezervy neinv. výdajů -1 763 000,- Kč
na neinv. výdaje skupiny
3149 5331 – SVČ
+243 000,- Kč
6409 5229 – TJ Spartak
+269 000,- Kč
6409 5909 – Požární ochrana
+260 000,- Kč
6310 5362 – Ost. výdaje z fin. operací
+900 000,- Kč
6171 5171 – Místní správa
+60 000,- Kč
5311 5137 – Městská policie
+31 000,- Kč
schvaluje výši platu pro jednatele spol. Lesy Budišov nad
Budišovkou s.r.o. Budišov nad Budišovkou, Ing. Miroslava
Duška dle předloženého materiálu
schvaluje výši platu pro ředitele Správy lesů a technické
služby města Budišov nad Budišovkou, příspěvkové organizace, Jindřicha Bláhu dle předloženého materiálu.
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Zastupitelstvo města
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16 (občané
České republiky s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické
osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17 (cizí státní
občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají právo na
neupravený text usnesení, který je k dispozici na sekretariátu
vedení města, Halaškovo náměstí 2, Budišov nad Budišovkou.
dne 19. června 2013
(přítomno: 14 členů,
omluveni: I. Hasala, Ing. Z. Mitická, R. Němeček
další přítomní: MěÚ - I. Sventková, G. Roháčová, DiS., J. Skalková, Ing. M. Lindnerová; SVČ - Bc. J. Poljak; Lesy BnB - Ing.
M. Dušek; SLTS – J. Bláha; hosté – pan Moučka - zpracovatel
projektu – Krajina břidlice)
 schvaluje výsledek hospodaření města a Závěrečný účet
města za rok 2012 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2012, a to s výhradami, na základě
nichž přijme územní samosprávný celek opatření potřebná
k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
 schvaluje, že Stanovy společnosti „Lesy Budišov nad Budišovkou s.r.o.“ budou předloženy ke schválení na nejbližším
jednání zastupitelstva města
 schvaluje Zprávu o hospodaření s bytovým a nebytovým
fondem v majetku města za rok 2012
 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 města
Budišova nad Budišovkou o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území města Budišov nad Budišovkou
 schvaluje Zprávu o činnosti finančního výboru za r. 2012
 schvaluje Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2013
 schvaluje vykoupení pozemků do majetku města:
o katastrální území Budišov nad Budišovkou:
ppč. st. 266/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 229 m2
ppč. st. 266/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 27 m2
ppč. 149 zahrada o výměře 315 m2
stavba pro rodinnou rekreaci s č. e. 40 na ppč. st. 266/2 za














Budišov nad Budišovkou
Budišovkou, pohled od Svatoňovic

kupní cenu 62 000,- Kč a pověřuje podpisem smlouvy starostu města
schvaluje odprodej nemovitostí z majetku města:
ppč. 36/3 lesní pozemek o výměře 342 m2
ppč. 36/4 lesní pozemek o výměře 676 m2
ppč. 292/5 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře
1 565 m2
ppč. 292/11 lesní pozemek o výměře 230 m2
ppč. 292/14 lesní pozemek o výměře 1 190 m2
ppč. 292/15 lesní pozemek o výměře 1 326 m2
katastrální území Rudoltovice, Vojenským lesům a statkům
ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou, za kupní cenu 140 210,Kč a pověřuje podpisem smlouvy starostu města
schvaluje bezúplatný převod pozemků z majetku města do
majetku Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Opava – pozemky pod komunikací
na ulici Generála Svobody: část ppč. 118/3 díl „k“ o výměře
304 m2, část ppč. st. 756 díl „l + n“ o výměře 73 m2, část
ppč. 130 díl „g“ o výměře 135 m2, část ppč. st. 171 díl „h“
o výměře 130 m2, část ppč. st. 176 díl „b“ o výměře 38 m2,
část ppč. st. 177 díl „a“ o výměře 323 m2, část ppč. 3562
o výměře 10 m2 a část ppč. 3568/2 o výměře 612 m2, k.
ú. Budišov nad Budišovkou a pověřuje podpisem smlouvy
starostu města
schvaluje „Dohodu o vzájemné spolupráci“ mezi obcí
Mszana a městem Budišov nad Budišovkou
schvaluje Závěrečný účet hospodaření Venkovského
mikroregionu Moravice za rok 2012 včetně Zápisu kontrolní
komise ze dne 28. 3. 2013 bez výhrad a bere na vědomí
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného
svazku obcí Venkovský mikroregion Moravice za rok 2012
schvaluje podání žádosti o dotaci do Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013. Název projektu: Podpora kulturních,
sportovních a volnočasových aktivit občanů na česko-polském pohraničí Wsparcie kulturalnych, sportowych i wolnoczasowych działań obywateli na pograniczu czesko-polskim, schvaluje spolufinancování projektu s názvem
Podpora kulturních, sportovních a volnočasových aktivit
občanů na česko-polském pohraničí Wsparcie kulturalnych, sportowych i wolnoczasowych działań obywateli na
pograniczu czesko-polskim a schvaluje v případě získání
dotace z Operačního programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Polská republika 2007-2013 vyčlenění
prostředků určených k financování projektu Podpora
kulturních, sportovních a volnočasových aktivit občanů
na česko-polském pohraničí Wsparcie kulturalnych, sportowych i wolnoczasowych działań obywateli na pograniczu
czesko-polskim ve výši 5 900 000,- Kč
schvaluje v případě úspěšnosti podaného projektu „Krajina břidlice“ v rámci výzvy č. 18 Regionálního operačního
programu Moravskoslezsko, který předkládá SVČ Budišov
n/B., jeho předfinancování ve výši 6 000 000,- Kč
schvaluje Dodatek č. 7 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. I-5543/204/2002 se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.
schvaluje Směrnici č. 1/2013 Města Budišov nad Budišovkou – Zásady pro poskytování finančního příspěvku (dotace) na palivo nízko-emisního vytápění.
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Oranžové hřiště Budišov nad Budišovkou
Jak jsem psal již v dřívějším čísle zpravodaje,
město obdrželo příspěvek 495 000,- Kč na vybudování dětského Oranžového hřiště od NADACE ČEZ. Z výkresu situace je patrné jeho
umístění na bývalém škvárovém hřišti. Spoluúčast města je 100 000,- Kč. Za tuto částku
naše Správa lesů a technické služby vybudují oplocení areálu, vyvrtají otvory pro základy a dodají štěpku na dopadovou plochu. Na oplocení jsme
museli nechat zpracovat projektovou dokumentaci, kde jsou rozmístěny
jednotlivé herní prvky.
Na dodávku herních prvků jsme oslovili 3 firmy, přičemž nejvýhodnější
nabídka byla od firmy HRAS s. r. o. z Havířova. Její nejbližší realizovaná
dětská hřiště můžete spatřit ve Svatoňovicích a Vítkově. Hlavním prvkem
dětského hřiště bude velká herní sestava nazvaná příznačně „Budišov“,
jejíž dopadová plocha má rozměr 15 x 10 m (viz 3D model sestavy). Montáž herních prvků proběhne v polovině září, do této doby musíme postavit
oplocení a provést
potřebné přípravné
práce. Ještě na podzim by si měly naše
děti hřiště užít.
Velký dík patří NADACI ČEZ za poskytnutí příspěvku
na realizaci Oranžového hřiště.
Ing. Patrik Schramm,
místostarosta města

8

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

„Unikátní projekt v Budišově:
Třiďte odpad, odmění vás“
Tímto nadpisem na titulní straně Opavského a Hlučínského
deníku v pátek 12. července 2013 začíná redaktorka Klára
Jarošová svůj článek o systému třídění odpadu v Budišově
nad Budišovkou. Během krátké doby to bylo již podruhé, kdy
město Budišov nad Budišovkou, a také jeho obyvatelé, byli
pochváleni za změny v přístupu k třídění odpadu v průběhu
posledních dvou let. Poprvé se tak stalo na konferenci „Odpadové hospodářství Moravskoslezského kraje“ pořádané firmou
EKO-KOM, a. s. panem Lubomírem Jandou, regionálním manažerem firmy, ve dnech 27. - 28. 6. 2013 v Davidově mlýně
v Kružberku.
http://opavsky.denik.cz/zpravy_region/budisov-nad-budisovp p
y
p y g
kou-trideni-odpadu13072013.html
p
http://arr.cz/cs/ke-stazeni/category/77-konference-k-odpadop
g y
p
vemu-hospodarstvi-27-28062013
p
Celou prezentaci si můžete najít ve výše uvedeném odkazu,
přesto bych ale chtěl některé výsledky vyzdvihnout. I když
vzhledem k výsledkům všech měst Moravskoslezského kraje
máme na ty nejlepší ještě stále co dohánět (např. Třinec, Kra-

vaře a Hradec nad Moravicí), v roce 2012 vykazujeme 56% nárůst ve třídění odpadů oproti roku 2010. Toto zlepšení je zároveň třetím nejlepším v Moravskoslezském kraji. Velký dík tak
patří paní Ing. Janě Dovrtělové, která do června letošního roku
měla odpadové hospodářství na starost, dále také pracovníkům
našich technických služeb, kteří od poloviny roku 2012 svoz
odpadů zajišťují, a samozřejmě všem občanům našeho města.
Díky jejich přístupu 96 tun odpadu v roce 2012 neskončilo na
skládce v Rejcharticích, ale naopak našlo své druhotné využití.
Od poloviny loňského roku třídíme i papír a obalové kartóny,
od května letošního roku také bioodpad. V současnosti naše
město zaměstnává 6 studentů, kteří již brzy začnou obcházet
domácnosti a vysvětlovat občanům systém a význam třídění
v našem městě. Zároveň mají za úkol s Vámi vyplnit i malou
anketu, která je nejen naší kontrolou, ale i podnětem k dalším
projektům. Prosím Vás tímto o Vaši vstřícnost a věnování pár
minut Vašeho času našim mladým brigádníkům. Odměnou pro
všechny zúčastněné zájemce pak budou tašky na tříděný odpad, které mohou takto získat.
Ing. Kyncl Rostislav, starosta města

Tříděný odpad
Systém čárového kódu
Máme za sebou již půl roku fungování systému
čárových kódů. Během této doby se zaevidovalo
429 účastníků. Díky tomuto programu jsme vytřídili 6,8 tun plastu a 11,18 tun papíru. Chtěli bychom ovšem touto cestou poprosit občany, aby do
pytlů a kontejnerů nedávali mokrý, mastný nebo
jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, kopírovací papír, použité plenky a hygienické
potřeby, papírové pytle od cementu nebo jiného
stavebního materiálu, pytle od psího krmiva atd.
UPOZORŇUJEME, ŽE PYTLE S NEVHODNÝM OBSAHEM NEBUDOU NAČTENY!
Osvěta v separaci odpadů pro občany Budišova
Od 22. července mohou u vašich dveří zazvonit pověření zástupci města, kteří Vám předloží k vyplnění
dotazník zaměřený na separaci odpadů našeho města. Za vyplnění tohoto dotazníku dostane domácnost
praktické tašky na tříděný odpad. Předem děkujeme za váš čas a trpělivost.
Marie Stránská, Dis., tel. 556 312 048, Odbor BH, služeb, ŽP, výstavby a ÚP

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

Od 5. do 17. června 2013 proběhla materiální humanitární sbírka pořádaná Charitou Odry ve spolupráci s Diecézní charitou
ostravsko-opavskou pro lidi zasažené povodněmi.
Tímto bychom chtěli poděkovat Vám všem jednotlivým dárcům, ale také školám, firmám, okolním obcím a dalším organizacím, které během této doby přinášeli buď přímo na Charitu Odry v Odrách, nebo v jednotlivé sbírkové dny do našich
poboček ve městech Fulnek, Budišov n/B. a Vítkov své dary
a zapojili se do této sbírky.
Díky Vašemu přispění jsme mohli vypravit za Charitu Odry celé

dodávkové auto plné čistících a úklidových prostředků, hygienických potřeb, ložního prádla, pracovních oděvů a nářadí.
Všechny tyto sesbírané věci byly hromadně převezeny Diecézní
charitou ostravsko-opavskou do centrálního skladu a předány
k dispozici národnímu koordinátoru pro mimořádné události
Charity Česká republika, který dále zajišťuje předávání humanitární pomoci podle potřebnosti do zaplavených oblastí.
S poděkováním a s úctou
Bc. Petr Kučerka, ředitel Charity Odry
Charita Odry, Hranická 162/36, Odry
Kontaktní telefon na sklad humanitární pomoci Charity Odry:
733 308 562
Bližší informace naleznete také na stránkách: www.odry.charita.cz
Linka pro zajišťování mimořádných událostí v DCHOO,
tel.: +420 731 625 880.
Své dotazy můžete také posílat na e-mail:
humanitarni.dchoo@charita.cz

ZPRÁVY MĚSTSKÉ POLICIE
 31. 5. 2013 ve 21.30 hodin - hlídka Městské policie v Budišově n. Bud. přijala telefonické oznámení ženy, která uváděla,
že se do jejího bytu na ulici ČSA v Budišově n. Bud. násilím
dobývá její bývalý přítel. Po příjezdu na místo bylo zjištěno,
že muž řeší své spory s bývalou družkou tím způsobem, že
ji neustále obtěžuje v místě jejího
bydliště, vyhrožuje jí násilím a kope
do dveří jejího bytu, přičemž se domáhá vstupu. Muž před příjezdem
hlídky MP z místa utekl. Strážníci
zmíněného výtržníka posléze vyhledali a upozornili jej na případné
právní důsledky jeho jednání.
 3. 6. 2013 v 17.45 hodin - řešení
sporu mezi obsluhou restaurace Krušovice a jedním z hostů.
Spor mezi oběma zúčastněnými vznikl v důsledku údajného
nevyplacení výhry z hracího automatu. Věc byla předána
Policii ČR k dalšímu šetření.
 4. 6. 2013 ve 12.00 hodin - hlídka MP přijala telefonické
oznámení občana o ležící podnapilé ženě před domem na
ul. Berounská. Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že žena
bydlí v nedalekém domě, a tuto později předali rodině.
 6. 6. 2013 v 16.30 hodin - stížnost majitelky rodinného
domu na sídlišti – podnapilé osoby posedávají na okenním
parapetu domu a popíjejí alkohol. Vykázání osob, opakovaná kontrola uvedeného místa.
 7. 6. 2013 v 17.00 hodin - přijetí oznámení o zcizení uloženého dříví ze zahrady.
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 10. 6. 2013 v 18.00 hodin - hlídka řešila oznámení seniorky,
která má neustále problémy se svým synem. Syn byl s ohledem na zjištěné skutečnosti hlídkou MP z domu majitelky
vykázán.
 14. 6. 2013 ve 20.40 - 22.40 hodin - telefonické oznámení
obsluhy v restauraci Krušovice – podnapilý host poškodil
panel hracího přístroje. Zjištění totožnosti pachatele, oznámení události hlídce PČR OO Vítkov s ohledem na výši
způsobené škody. Pátrání po pachateli, který před příjezdem
hlídky MP z místa utekl. Ten rovněž později dle oznámení
obsluhy způsobil další škodu v jiné restauraci okolo 22.40
hod.
 16. 6. 2013 v 18.00 hodin - přijetí oznámení o zcizeném
mobilním telefonu. Věc byla předána hlídce PČR OO Vítkov.
 18. 6. 2013 v 9.00 hodin - zjištěno popíjení alkoholu na
místě, kde je to vyhláškou města zakázáno (schodiště před
kostelem). Jelikož osoby na opakované výzvy strážníků nereagovaly a odmítaly věc řešit na místě uloženou blokovou
pokutou, byla událost později zadokumentována a předána
Komisi pro projednávání přestupků k dalšímu řešení.
 19. 6. 2013 v 16.30 - 21.30 hodin - opakované řešení popíjení alkoholu v parčíku vedle večerky U Čápa.
 19. 6. 2013 v 17.00 - 21.30 hodin - opakované řešení sporů
mezi manželi v bytě Na Sídlišti.
 22. 6.2013 ve 2.00 hodiny - fyzický útok na zasahujícího
strážníka proti podnapilé agresivní osobě. Zajištění místa
události, předání pachatele hlídce Policie ČR.
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 22. 6. 2013 v 18.00 hodin - nahlášeno vykradené osobní
vozidlo poblíž hráze Kružberské přehrady. Předáno hlídce
Policie ČR.
 28. 6. 2013 ve 21.30 hodin - oznámeno úmyslné rozbití
skleněné výplně dveří budovy České pošty. Zjištění pachatele, předání věci PČR s ohledem na výši způsobené škody.
 29. 6. 2013 ve 22.00 hodin - hlídka přijala telefonické oznámení občana, který uváděl, že jeho manželku pokousal pes.
Později bylo zjištěno, že uvedená žena byla na procházce

se svým psem. Ve chvíli, kdy se na ulici míjela s majitelem
jiného psa, tento pes vyskočil a nečekaně kousl poškozenou
do ruky. Muž poté z místa urychleně odešel. Později byl
majitel útočícího psa zjištěn. Ten uváděl, že neměl o zranění
ženy tušení. Na výzvu strážníků pak doložil potřebná veterinární vyšetření a očkovací průkaz svého psa.
 30. 6. 2013 v 19.45 hodin - řešení potyčky mezi osobami
před domem č. p. 667 na ul. Berounská.
Baroň Milan, vedoucí strážník MP Budišov n/Bud.

ŠKOLSTVÍ

Běh do schodů není pro děti z DD žádný problém
Dne 21. 6. 2013 jsme se zúčastnili krosového běhu „Cvilínské schody“, který pořádal Dětský domov Lichnov. Na závody jely naše nejmladší děti. Všichni jsme věřili v jejich formu a chuť závodit a tyto předpoklady se splnily do puntíku.
David Greško ve své kategorii fantastickým finišem zvítězil.
Dobrý pocit z jeho úspěchu umocnil i 3. místem Pavel Kopeček. V dalším běhu získal 2. místo Čestmír Veselka, který
o vítězství přišel až v cílové rovince. Konkurence byla velmi
silná, proto jsme moc rádi, že naši kluci tak úspěšně zabojovali. Celý den se nesl v přátelské atmosféře, děti získaly
nové kamarády a při odjezdu si slibovaly, že se za rok opět
zúčastní dalšího závodu.
Miroslav Týn, pedagogický pracovník DD

Beseda s policií ČR

Hasič hrdina

V pondělí 27. května 2013 dopoledne se v naší mateřské škole
konala beseda s Policií ČR. Jako zástupci policie k nám přijeli
praporčík Zdeněk Jurášek, praporčík Jan Kostka, podpraporčík
Kamil Beinhauer a podpraporčík (psovod) Petr Gotzman. Tato
návštěva byla domluvena v rámci primární prevence sociálně patologických jevů.
Děti měly možnost seznámit se se základní výstrojí a výzbrojí
policisty. Zopakovaly si pravidla chování v silničním provozu,
nošení reflexních prvků, nebezpečí styku s cizími lidmi nebo zvířaty. Velkým překvapením pro děti bylo setkání s policejními psy.
Zkušený psovod dětem ukázal výcvik psa a jejich poslušnost.
Možnost sednout si za volant blikajícího policejního vozidla byla
jen sladkou tečkou za poučným setkáním s Policií ČR.
Beseda s policisty byla pro děti velkým ponaučením, proto bychom jim chtěli velmi poděkovat. Simona Novotná, ředitelka MŠ

Dne 20. června dopoledne se celá mateřská škola vypravila
v rámci preventivního programu na stanici hasičů zde v Budišově, kde nás již čekali pan Jindra Bláha, Miroslav Uher, Petr
Čelka a Vojta Mitický. Hasiči děti seznámili se svou prací, ukázali jim všechna zákoutí hasičské stanice, potřebné vybavení.
Pan Bláha dětem názorně ukázal všechno, co hasič používá
a potřebuje při hašení ohně a při zachraňování lidí. Upozornili děti na všechna možná nebezpečí a připomněli důležité
zásady při pomoci v nouzi. Nejvíce se dětem líbilo, když si
mohli vyzkoušet hasičskou přilbu, prozkoumat výstroj, pomůcky a v neposlední řadě hasičské auto. Na závěr dětem naši
hrdinové vykouzlili sladkou odměnu přímo z hasičské přilby.
Obzvláště kluky návštěva nadchla a nejeden z nich se rozhodl
pro povolání hasiče. Mnohokrát pánům děkujeme za krásně
strávené dopoledne.
Simona Novotná, ředitelka MŠ
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Oslava Dne dětí - „Školní olympiáda“
Mezinárodní den dětí je jedním z nejkrásnějších svátků v roce.
Slaví se společně s příchodem tepla a sluníčka. Letos nás ale
počasí zradilo a oslav v budově MŠ měly děti za celý školní
rok dostatek. A tak jsme se rozhodli čekat. Konečně se děti
přece jen dočkaly.
14. červen 2013, na obloze slunce a na zahradě MŠ „Školní
olympiáda“. Třídy nastoupily k „zahájení“ a slavnostním pokřikem začalo na barevně ozdobené zahradě naše školní zápolení. Děti společně s paní učitelkami absolvovaly na označených „stanovištích s lišákem“ disciplíny – skákání v pytlích,
přetahovaní lanem, závody v jízdě na koloběžkách, skákání
na skákacích míčích, hod na cíl atd. Všichni závodili s elánem
a odhodláním zvítězit. Po vystřídání všech označených stanovišť nastalo vyhodnocení.
Za obrovskou odvahu a úsilí patřila sladká odměna všem dětem, každé dítě dostalo také balíček od maminek z KRPŠ,
míče na léto, pro malé fotbalisty míče kopací a také branky.
„Školní olympiáda“ skončila pokřikem dětí. Všichni jsme byli
spokojeni s pěkně sportovně stráveným dnem. Na závěr hudba,
tanečky, kreslení na chodník, hry, relaxace, pořádné osvěže-

ní od paní kuchařky a pak jen úklid s pomocí paní uklízeček.
A všichni se můžeme těšit na příští svátek dětí celého světa, ale
hlavně těch našich. A počasí nám to nezkazí! 
Jana Jüstelová, učitelka MŠ

Školáci 2013
Pátek 28. června 2013 byl pro předškoláky z naší mateřské
školy „velkým dnem“. Tímto dnem děti ukončily předškolní
vzdělávání a v září nového školního roku usednou do školních
lavic, aby získaly vzdělání potřebné pro svůj budoucí život.
Budoucí prvňáčky jsme chtěli představit vedení základní školy, učitelům, ale také široké veřejnosti. Proto jsme se poslední
školní den společně s žáky základní školy sešli před městským
úřadem, kde naši předškoláci byli všem představeni a slavnostně pasováni na „školáky“. Své pomyslné žezlo v podobě šerpy
s nápisem „školák 2013“ jim předali absolventi základní školy.
Tímto jim velmi děkujeme.
Chtěli bychom popřát našim budoucím prvňáčkům hodně štěstí
ve školních lavicích, samé jedničky a hodné paní učitelky. Do
budoucna našim dětem přejeme, aby z nich vyrostli spravedliví,
zodpovědní a šlechetní lidé.
Simona Novotná, ředitelka MŠ

Výlety dětí z mateřské školy
Děti z třídy „Myšiček“ jely vláčkem na poznávací výlet do
Čermné ve Slezsku. Některé malé děti vlakem ještě nejely, tak
to byl pro ně velký zážitek. Prohlédly si nádraží, vlak, vagóny,
semafor. Při krátké cestě vláčkem mohly děti pozorovat míjející letní krajinu. Zahlédly pasoucí se koně ve Svatoňovicích,
pozorovaly káně kroužící na obloze. Po vystoupení z vlaku
děti zaujala nejvíce nakládka palet do nákladního vlaku a vykládání velkých kmenů dřeva hydraulickou rukou v „Uhelných
skladech Čermná“. Na co se však děti těšily, byl batůžek plný
sladkostí a pitíčka, které jim maminky připravily.
Děti z třídy „Vrabečků“ jely na výlet do Klokočova. Cesta
vlakem byla pro ně poučným zážitkem. Z batůžků si vytáhly
svačinky a dobrůtky a pozorovaly okolní krajinu. Ve Vítkově přestoupily na autobus, který je zavezl do Klokočova. Po
rozkvetlé luční louce jsme došli do „Františkova dvora“. Děti
zde pozorovaly zvířátka v ohrádce – kozičky, ovečky, telátka.
Potom se každé dítě povozilo na koni a měly z toho velkou
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radost. Po prožitém dni jsme přijeli unavení a plní zážitků.
Nejstarší děti z třídy „Čertíků, Broučků a Včeliček ze Svatoňovic“ jely na výlet do ZOO v Ostravě. Při jízdě autobusem po-
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zorovaly krajinu, měly zážitek z jízdy tunelem a viděly velké
tovární komíny a města. V ZOO na děti čekali průvodci, kteří
je seznámili s životem zvířat a jejich mláďátek, děti si prohlédly kostry zvířat a kožešiny. Některé děti si sáhly na hada. Děti
měly zážitky nejen ze zvířátek, ale i z pamlsků v batůžcích. Ve

stáncích si koupily něco dobrého nebo nějakou malou hračku.
Některé děti myslely s dárečkem na maminku a sourozence.
Při zpáteční cestě si povídaly zážitky ze ZOO. Byl to hezky
prožitý den.
Marie Kadrnožková, učitelka MŠ

Agility v MŠ
Dne 17. 6. 2013 do naší mateřské školy zavítala paní Alena
Kynclová se svými cvičenými pejsky. Bylo krásné teplé letní
počasí, a tak se děti posadily do trávy na zahradě MŠ a paní
Kynclová nám předvedla, co všechno její tři fenečky umí. A tak
děti obdivovaly skoky přes překážky, slalom, aportek na létající
talíř a jiné kousky. Bylo úžasné sledovat, jak pejsci poslouchají
na slovo a přímo visí očima na své paničce, jaký úkol dostanou
a mohou ho radostně splnit! Nejvíce se ale dětem líbilo, když
si mohly pejsky pohladit a povodit na vodítku. Některé děti se
nemohly od pejsků odtrhnout, jak se jim líbili. Na závěr dostali
pejsci odměnu - psí kostičky, granulky a jiné pamlsky.
Bylo to moc pěkné dopoledne a tímto chceme ještě jednou paní
Kynclové poděkovat za její čas a ochotu. Byla nám přislíbena
i další spolupráce, a tak se již teď moc těšíme.
Pavla Hasalová, učitelka MŠ

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

34. Budišovské letnice - jaké byly?
Kdo na Letnicích letos byl, myslím,
že neprohloupil. Uvnitř Zpravodaje
najdete pár fotografií, přibližujících
alespoň trochu onu pohodovou náladu, která opět ve dvou dnech ovládla
stovky lidí.
Letos se představilo 14 hudebních
vystoupení, včetně 3 hostů z Polska. Všechny koncerty byly úžasné,
a myslím, že každý druh hudby si našel své příznivce. Rovněž
řezbáři nezklamali a odvedli kus opravdu poctivé práce.
V třídění odpadů v rámci Čistého festivalu jsme dopadli dle
propočtů Ekokomu skvěle a obdrželi jsme certifikát Čistý festival i pro příští ročník.
Také návštěvníci z Polska, kterých bylo nakonec během obou
dnů téměř sto, odjížděli nadšeni s tím, že příští rok se určitě

vrátí, tentokrát po vlastní ose.
Pochvala patří i stánkařům, kteří kvalitou pokrmů určitě nezklamali. Tradičně se aktivně vedle „hostujících“ předvedli
opět i místní spolky a sdružení, jako KRPŠ, fotbalisti, Blue
seven team, Klub vojenské historie, nebo Huťův ranč.
Návštěvníky tradičně zaujala práce řemeslníků (kováři, keramička…), děti se mohly vyřádit na nafukovacích atrakcích,
nebo si osedlat elektrického“ flaškobýka“.
Je nutno podoknout, že stěžejní podíl na Letnicích má samozřejmě počasí, které nám i letos přálo.
Takže všem dobrovolným spolupracovníkům a členům realizačního týmu, a letos i Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia patří obrovský dík, a za rok nashledanou na 35. Budišovských Letnicích!
Bc. J. Poljak, ředitel SVČ

Kdysi a dnes ...

Nádraží v Budišově nad Budišovkou, r. 1908

Nádraží v Budišově nad Budišovkou, r. 2010
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Uprostřed léta
Ačkoliv by se mohlo zdát, že prázdniny
jsou jakousi „okurkovou sezónou“, není
tomu tak. Naopak, v těchto měsících se
děje spousta věcí. Ještě téměř nedozněly Letnice a už připravujeme Budišovské
hody. Během léta probíhá v areálu bývalého kluziště letní kino, pořádáme zájezd
do Dinoparku, organizujeme dvoutýdenní
příměstský tábor pro děti z Budišova, aby se o prázdninách
á d i á h nenudily. Během prázdnin realizujeme čtyři letní pobytové tábory, což
představuje spoustu práce nejenom pro zaměstnance SVČ, ale dík
patří i dobrovolným spolupracovníkům a ochotným partnerům.
Koncem července jsme oficiálně odevzdali projektovou žádost

na veliký projekt Krajina břidlice na Regionální radu regionu
soudržnosti Moravskoslezsko. Pokud nám tento projekt vyjde,
půjde o velmi významnou akci pro náš region. Dojde k prodloužení a revitalizaci Břidlicové stezky a její napojení na
okolní atraktivity, dokončení expozice Muzea břidlice v suterénu i vytvoření velmi zajímavé zahrady a vybudování elektronických informačních kiosků v Budišově a Vítkově.
Také netrpělivě očekáváme rekonstrukci „Domečku“, kde budeme měnit okna a kotel a zateplovat fasádu. Rovněž opravujeme elektrorozvody v bývalých klubovnách vedle tak, abychom mohli do budoucna uvolnit prostory školní družině.
Léto tedy není určitě okurkové, a to je dobře.
Bc. J. Poljak, ředitel SVČ

Letní tábory
Rybářský
Prázdniny jsou v plném proudu a s nimi i tábory. Mladí rybáři
z celé Moravy se v sobotu 29. 6. 2013 sjeli do ZŠ v Razové.
Pro letošní rybářskou vášeň byla vybrána zátoka Slezské Harty
,,Za kostelem“ u Vápenné pece. Osm dní i nocí lovení nepřineslo vysněné úlovky, ale záběry byly. Největším úlovkem byl
krásný candát 72 cm. Účastníci nejen rybařili, ale podnikali
výpravy do okolí po břehu přehrady nebo do okolní přírody.
Pobyt byl zpestřen výletem do wellness centra nebo na motokáry v Bruntále a samozřejmě nákupem chybějících rybářských potřeb a hlavně krmením a návnadami pro ryby. Z tábora se rybáři vraceli s novými zkušenostmi a zážitky. S sebou si
vezli na památku pamětní list tábora, fotky z pobytu a malou
věcnou odměnou.
*
Kamenka
V neděli 14. 7. odpoledne se sjelo 21 dětí do Kamenky na
týdenní táborový pobyt. Prozkoumání základny, seznámení
s atraktivitami obce Kamenky a základy tábornického života
- to je začátek tábora. Hry, soutěže, stezky, turnaje a vycházky
se střídají v denním čase jedna za druhou. Krásným výtvarným
dílem je táborové tričko, které si každý maloval sám. Zpestřením byla noční pohádková Diskostezka, výlet do Oder na kou-

paliště, diskotéka a táborák s noční schovávanou. Pobyt se tak
líbil, že jsme zůstali o den déle. Tak zase za rok na Kamence!
*
Děkujeme tímto všem sponzorům, kteří nám pomáhají
v prázdninové činnosti. Jsou to: fa ABEL – Computer s. r. o.,
fa DITIPO, fa HAMÉ s. r. o., Cukrárna pí. Pudová, fa NESTLÉ
Česko s. r. o., NOWACO Opava s.r.o.
Děkujeme za Váš kladný přístup k činnosti s dětmi a za Vaše
sponzorství.
Marie Tošovská, SVČ

ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ, SPORT

Oslavy 140 let SDH města Budišova nad Budišovkou
– TAK ŠEL ČAS – Z BIEGIEM CZASU
Když pomineme mnohadenní přípravy, které členové SDH
strávili nad samotnými oslavami, tak mi dovolte, abych Vás
lépe s celou akcí seznámil.
Slavnostní den pro členy SDH města Budišova začal již brzy
ráno, kdy bylo třeba provést všechny poslední přípravy. Samozřejmě bylo také potřeba zajistit vše k příjezdu našich hostů
z Polska (přivítání, ubytování, prohlídka hasičské zbrojnice).
Po uvítání našich kolegů jsme se už společně začali připravovat na slavnostní průvod městem, v jehož čele byly neseny
vlajky (Česká republika, Polsko, EU). Dále byly v průvodu
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prapory SDH města Budišova, SDH spřátelených sborů hasičů
z Polska a prapor města Budišova nad Budišovkou. Slavnostní
průvod za doprovodu dechovky SDH Dolní Životice vyrazil
krátce po 9 hod. od hasičské zbrojnice a během své cesty došel
až na náměstí Republiky. Po příchodu průvodu byly proneseny
projevy starostou SDH Budišova, starostou města Ing. Rostislavem Kynclem, místostarostou města Ing. Patrikem Schrammem a starostou powiatu Glubczyckégo panem Jozefem Kozinou. Tímto byly oslavy slavnostně zahájeny.
Do oběda mohli občané na náměstí zhlédnout výstavu moderní
i historické hasičské techniky za doprovodu dechové hudby.
Od 13:00 do 13:30 se konala prezentace k soutěži, která již
probíhala na fotbalovém hřišti TJ Spartak. Soutěž jsme nazvali
,,TAK ŠEL ČAS“. Jak název napovídá, nejednalo se o klasickou soutěž požárního sportu. Samotná soutěž nám začala
nástupem soutěžících družstev a ve 14 hodin nám jako první
v pořadí předvedli své umění naši budišovští hasiči. Jednalo
se o specifickou soutěž - soutěžící museli přeběhnout půlku
hřiště, každý soutěžící si s sebou nesl svou hasnici (tlumici).
Po doběhu na stanovené místo muselo všech 7 členů soutěžního družstva prasknout 28 nafouknutých gumových balónků
pomocí hasnic. Po uhašení odložili hasnice na stanovené místo
a museli se přesunout k druhému stanovišti. Na druhém stanovišti bylo potřeba pomocí lidského řetězu a kbelíků na vodu
přenést předem stanovené množství vody. To vše mělo menší
háček v tom, že v dráze byla umístěna překážka zvaná okno.
To znamená, že všichni členové tímto oknem dřív nebo později stejně museli prolézt. A poslední etapa závodu byla požární
útok za použití požárního stroje PS 8 (jedná se už o dlouhá léta
nepoužívaný stroj). Požární útok a tím pádem i zastavený čas

nastal v okamžiku, kdy hasiči uhasili hořící dřevěný domeček.
Během celého odpoledne byl na umělé ploše vedle hřiště připraven skákací hrad, kolo štěstí a mnoho dalších akcí pro děti
a jejich rodiče.
Mezi soutěžemi byly udělány přestávky, aby se diváci mohli
seznámit s tím, jak probíhá vyproštění osob z havarovaného
auta pomocí hydraulických kleští, a bylo předvedeno hašení
pomocí střední pěny.
Na závěr byla provedena ukázka požárního útoku našimi mladými hasiči.
Před slavnostním vyhlášením výsledků byli slavnostně oceněni naši členové SDH za příkladnou práci a celoživotní úsilí,
stejně jako věrnost našemu sboru.
Při vyhlašování výsledků soutěže Tak šel čas - Z biegiem czasu
byli oceněni i naši polští kolegové.
Výsledky soutěže: 1. místo SDH Budišov nad Budišovkou
2. místo OSP Baborow
3. místo OSP Glubczyce
Po ukončení soutěže jsme se společně přesunuli do lomu Mysliveckého sdružení svatý Hubert, kde od 19:30 začala taneční
zábava.
V neděli byla od 9:30 hod. sloužena mše svatá za všechny hasiče, kteří již bohužel nejsou mezi námi. Po mši svaté jsme
společně s kolegy z Polska naši oslavu výročí ukončili společným obědem.
Tento česko-polský projekt je spolufinancovaný z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013.
Jindřich Bláha ml., starosta SDH Budišov n. B.

Poděkování hasičů
Dovolte mi, abych jménem celého sboru dobrovolných hasičů
poděkoval všem, kteří se podíleli na slavnostech 140 let našeho sboru. Velké díky patří všem hasičům, manželkám a přítelkyním hasičů, Mysliveckému spolku sv. Hubert a rodinným
příslušníkům jeho členů za pomoc při pořádání noční zábavy
v jejich mysliveckém areálu. Dále pak rodině Valové, Levákové, Rozehnalové, Kvočkové za pomoc při chystání oslav a za
celodenní asistenci během závodů.
Rád bych poděkoval místostarostovi města, Ing. Patriku Schrammovi za pomoc při vyřizování dotace z EU a následnou spolupráci, SVČ za pomoc při tvorbě loga akce, spolupráci na
tvorbě almanachu a plakátu k propagaci našich oslav.
Pepovi Dvořákovi za skvělé moderování celého sobotního dne,
Ivetě Bernfeldové a Jiřímu Rakovi za fotografování slavností.
Restauraci Myslivna za skvělý oběd a Rekreačnímu středisku

Zálesí za skvělé ubytování pro naše hasičské kolegy z Polska.
TJ Spartak Budišov nad Budišovkou za zapůjčeni areálu a Pavlu „Meliškovi“ Dostálovi za několikadenní pomoc.
Veliké díky patří i panu faráři Fichnovi za úžasnou mši.
Rád bych poděkoval všem našim sponzorům, kteří přispívají,
a doufám, že i nadále budou přispívat na chod SDH a hlavně
na činnost mladých hasičů - Plamínků. Díky patří těmto sponzorům:
Město Budišov nad Budišovkou, SLTS Budišov nad Budišovkou, fa Linaset, Rekreační středisko Zálesí - Jan Tichánek, fa
Zempol, fa Europol, Plastmont-inženýrské sítě Tomáš Wrona,
fa Černín, Autokemp Budišov nad Budišovkou, Cukrárna Kamila Huťová, Davidův mlýn, Autoopravna Václav Jakubec,
Jednota Budišov nad Budišovkou, fa Velička - Žatka, Obec
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Svatoňovice, Stavební firma Wrona, manželé Balajovi, ZO
Budišov nad Budišovkou, Restaurace u Albrechta, Kadeřnictví Slávka, MUDr. Ivana Přikrylová, MDDr. Olga Völflová,
MUDr. Věra Mikulíková, Ivana Horáková, Večerka u Čápa, fa
Husqvarna Jiří Morkes, Autodoprava Horník, Restaurace My-

slivna, fa Grygar, Ovoce - zelenina, EuroOil - Čepro Budišov
nad Budišovkou, fa Roman Skácel, Tomáš Hrčka, Víťa Pražák,
paní Siažíková, manželé Čvandovi, fa Jožka, Lékárna Budišov
nad Budišovkou, Občerstvení s večerkou „Na Statku“, Khien
Nguyen Dan.
Jindřich Bláha ml., starosta SDH

FOTBAL BEZ HRANIC – ŽIJEME SPORTEM
V měsíci srpnu se uskuteční fotbalové soustředění s názvem
„FOTBAL BEZ HRANIC - ŽIJEME SPORTEM“. Je to společný česko-polský projekt spolufinancovaný z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika
2007–2013. Jde o fotbalové soustředění, které je určeno pro
cílovou skupinu 20 fotbalových dorostenců TJ Spartak Budišov nad Budišovkou a 20 fotbalových dorostenců klubu GLKS
Kietrz. Dále se projektu zúčastní také 3 dobrovolní fotbaloví
trenéři z každé země.
Hlavním cílem tohoto projektu je navázat na předchozí společné akce mezi městem a powiatem, dále rozvíjet přeshraniční spolupráci i na poli sportovním mezi fotbalovými kluby
na obou stranách ve všech věkových kategoriích. Fotbalové
soustředění dorostenců je naplánováno v termínu od 4. 8.
do 9. 8. 2013 ve Smilovicích, které leží na samotném úpatí
Beskyd. Ubytování a stravování bude zajištěno v místním školícím zařízení KARMEL a veškeré sportovní aktivity budou
probíhat ve Sportcentru ve Smilovicích). Mladí fotbalisté zde
budou mít k dispozici kvalitní zázemí pro fotbalové soustředění i volnočasové aktivity: 2 travnatá hřiště, víceúčelové hřiště,
tenisové kurty, sportovní halu a bowling.

Pro potřeby tohoto projektu bude zakoupeno 40 fotbalových
míčů, 4 sady rozlišovacích dresů, tréninkové soupravy, trička
a bidony pro všechny účastníky soustředění.
Celkové výdaje činí 270 000,- Kč, dotace činí 85%.
Němeček Radim, koordinátor projektu

TJ Spartak
Vážení sportovní příznivci, přinášíme Vám informace o našich fotbalových družstvech v minulém soutěžním ročníku
2012/2013. Bohužel „A“ mužstvo mužů nedokázalo udržet
Okresní přebor a od nového ročníku bude hrát Okresní soutěž
III. třídy, ve které působilo naše „B“ mužstvo, které bude hrát
Okresní soutěž IV. třídy. Naším hlavním úkolem je pochopitelně okamžitý návrat do Okresního přeboru, kde po kvalitativní
stránce rozhodně patříme. Novinkou je také nový hrací den
„A“ mužstva, kterým bude od nového ročníku 2013/2014 sobota s předzápasem našeho mužstva dorostu v Krajské soutěži.
V letní přestávce se naše mládežnická družstva zúčastnila 2
turnajů. Starší žáci obsadili 3. místo na turnaji v Odrách a družstvo mladších benjamínků skončilo na mezinárodním turnaji
v Chlebičově za účasti 16 mužstev - z toho 4 z Polska - na krás-
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ném 7. místě. Dorostenecké družstvo sehrálo přátelský zápas
v Polsku s GLKS Kietrz s divokým výsledkem 8:3 pro domácí,
kdy po zápase proběhlo přátelské pohoštění obou družstev.
Přípravu na novou sezónu zahájilo „A“ mužstvo mužů přípravným zápasem v Odrách, kde prohrálo 3:2. Následovat bude
1. kolo poháru ve Štáblovicích. V případě postupu ve 2. kole
přivítáme mužstvo Slavkova, které hrálo ještě v minulé sezóně
Krajský přebor. Generálkou před sezónou bude 11. 8. zápas
s Vřesinou hrající Krajskou soutěž „B“, která v domácím poháru překvapivě vyřadila Divizní Petrovice.
Družstvo dorostu na začátku srpna odjíždí na týdenní mezinárodní soustředění do Smilovic u Třince a po návratu jej čeká
zápas 1. kola poháru.
Družstvo benjamínků spolu s rodiči taktéž na začátku srpna

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

odjíždí na již tradiční soustředění do Malé Morávky v Jeseníkách. Touto cestou bych chtěl poděkovat panu Rostislavu
Němečkovi, který zprostředkoval významný sponzorský dar
od firmy Mazeta ze Životic pro toto soustředění.

Nakonec bych chtěl poděkovat všem našim věrným fanouškům za podporu v uplynulé sezóně a pozvat je na zápasy v sezóně nové, která odstartuje o víkendu 17. a 18. srpna.
Předseda TJ Spartak, Bc. Libor Fluss

A je tu konec! Nebo nový začátek?
28. červen byl posledním školním dnem před prázdninami, kdy
se všichni těšili na vysvědčení. Ovšem pro naše žáky 9. tříd byl
dnem výjimečným. Neloučili se jenom se svými kamarády, ale
loučili se i s pedagogy a celou školou. Po prázdninách se každý
z nich vydá cestou, kterou si sám nebo s pomocí svých rodičů vybral. Své poslední vysvědčení si žáci převzali na Městském úřadě z rukou své třídní učitelky paní Jakubcové, která se
s nimi, jakožto se svou třídou, hezky rozloučila. Slavnostního
rozloučení byl přítomen také pan starosta, který jako každý rok
i letos našim deváťákům popřál do dalších studijních let to nejlepší. Protože je vždy i našim zájmem aby budišovské děti rády
vzpomínaly na uplynulá léta strávená v naší škole, tak i tentokrát jsme pro ně přichystali výborný dort s fotografií celé třídy
a upomínkové přívěsky na klíče. Všem deváťákům ještě jednou
přejeme hodně studijních úspěchů a věříme, že budou dobře reprezentovat naši školu.

Na závěr si dovolím použít slova paní učitelky Jakubcové že
„na slušné chování ještě nikdo nezemřel“.
*
Loučení se školním rokem
Ukončení školního roku pokračovalo, jak tomu bylo již v minulých letech, v prostorách TJ Spartaku. Zde se k nám přidali členové sdružení dobrovolných hasičů z Budišova, kteří mimo jiné
umožnili všem přítomným prohlídku svého hasičského auta.
Pro děti byly připraveny na hřišti zajímavé soutěže. Všechny
děti byly moc šikovné, takže poskládat puzzle, najít ten správný
klíček do zámku, nebo se trefit míčem do brány, nebyl pro ně
žádný problém. Po splnění všech úkolů dostali všichni soutěžící
za odměnu hranolky a láhev minerálky. Kdo chtěl, mohl si ještě
nechat pomalovat obličej barvičkami podle své libosti. K večeru
jsme se všichni rozešli domů a těšili se z tak dlouho očekávaného pocitu začátku prázdnin.
Za KRPŠ Pecníková Jiřina
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Polovina motokrosové sezóny 2013 je za námi
MOTOKROS:
*
Top Amatér Petrovice u Karviné 19. 5. 2013
Letošní první závod tohoto seriálu se jel po odloženém
termínu v Petrovicích u Karviné. Už při prezentaci byla
převaha polských riderů jasně vidět. Trať
byla připravena na jedničku. Pravidelné
kropení, hlavně odpoledne, kdy sluníčko
ukázalo, že umí. Erik první jízdu vedl
s přehledem, ale při předjíždění kolečkáře
lehká kolize a pád. Toho využil polský
jezdec Rapacz a bylo vymalováno. Erik dojel až na 5. místě.
V druhé rundě bezchybná jízda a první místo. Celkově obsadil
3. místo. Pěkný závod, hodně motorek i diváků.
*
MM ČR juniorů Netolice 25. 5. 2013
Do jihočeských Netolic dorazilo na třetí závod MM ČR
juniorů 137 závodníků. Po nočním dešti byla trať dosti blátivá.
Kvalifikace už byla lepší a všichni se pokoušeli o co nejlepší
časy. Erik pěkné 8. místo. Odpoledne byla trať již místy
suchá a už se také prášilo. Muselo se i kropit. Na první
jízdu se postavilo na start 31 borců včetně známých jmen
jako Hofer, Schartner, Stehlík a další. Rakouská, slovenská
a polská silná konkurence. Erik dojel na 8. místě. Ve druhé
rundě místo 10. Celkově pak 9. příčka. Pěkný závod, ale body
z Přerova budou chybět. Nominovat na svět se bude po dalším
závodě, který se jede v Jiníně.
*
Přebor Moravy - Dubňany 2. 6. 2013
V neděli 2. 6. 2013 se jel další závod Přeboru Moravy, tentokrát
v Dubňanech. Po nočním vydatném dešti každý netrpělivě
očekával rozhodnutí organizátorů, zda se pojede nebo ne.
Nakonec se rozhodlo pro start tréninku a poté odpoledního
závodu. Ukázalo se, že to bylo správné rozhodnutí. První
tréninkové jízdy připomínaly místy enduro, ale postupně se
trať vyjížděla a odpoledne super. Erik první i druhou jízdu
vyhrál, a tak si odvezl zlatý věnec. Zdenek Foltýn v MX2
Junior první jízda pěkné 5. místo a druhou jízdu po pádu
nedojel. Po vydařených závodech jsou také doma body.
*
IM ČR Opatov u Svitav 9. 6. 2013
Další podnik Mistrovství ČR se odehrál v Opatově u Svitav
na pěkné přírodní trati. K závodu se přihlásilo 118 jezdců.
Kompletní motokrosová špička, včetně našeho týmu. Erik
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se pustil již ráno do kvalifikace s odhodláním o co nejlepší
výsledek. Trať byla vzorově připravena a po večerním
posezení s hudbou panovala dobrá nálada. Kluci jako vždy
okukovali naše špičky Brabce, Krče, Kováře, Podmola,
Sukupa, Čepeláka, Smitku a další. V kvalifikaci Erik zajel
4. čas ze 17. závodníků. První jízdy byly odstartovány pro kluky
ve 13. hodin. Přítomnost televizních kamer a spousty fotografů
byla velkou reklamou pro všechny jezdce. Také vyhlášení po
každé jízdě za podpory spousty diváků bylo super. Erik po
pěkné jízdě a 2. kola před cílem s defektem předního kola dojel
na 5. místě. Druhá jízda byla odstartována v 16. hodin a kluci
předváděli za mohutného povzbuzování pěknou jízdu. Erik se
probojoval na první pozici a po stíhací jízdě ostatních kluků
si prvenství udržel. Velká radost na zlatém stupínku. Celkové
druhé místo na Republice zatím nejlepším umístěním pro
Erika.
Kompletní výsledky na www.mx.online.cz a televizní záznam
na TV NOVA sport.
*
Silesian CUP Velké Heraldice 15. 6. 2013
Další kolo seriálu pokračovalo v sobotu na známé trati ve
Velkých Heralticích. 120 závodníků na startu, včetně Aleše
a Víti Pražáka. Aleš si vyjel celkové 2. místo po pěkném
výkonu v obou jízdách. V kategorii OPEN bojoval jeho táta
Víťa, který v silné konkurenci musel odstoupit ve druhé jízdě
pro defekt předního kola ze třetí pozice. Přesto si vyjel body za
celkové 8. místo v závodě. Super výkon podal Zdeněk Foltýn,
který obě jízdy vyhrál a vystoupil na stupínek pro zlato.
*
MM ČR Jinín 15. 6. 2013
Ke čtvrtému podniku Mezinárodní mistrovství ČR v motokrosu
se prezentovalo 144 závodníků ve čtyřech kategoriích. Na trati,
kde se pojede v srpnu mistrovství světa, se přidělovaly poslední
body do klasifikace na svět. Erik měl ještě naději umístit se
na postupové místo, i když mu chyběly body z Přerova /jedna
jízda nedokončena pro poruchu/. Tak jako v předchozích
závodech byla na startu všechna esa českého motokrosu.
V MX 65 se prezentovalo 29 jezdců včetně rakouských,
slovenských a polských. Po záplavách, které postihly i tuto
trať, byly postavené nové prvky dost obtížné. V kvalifikaci se
umístil Erik na 10. místě. Při velké a silné konkurenci to bylo
pěkné umístění. Hlavní však byl vlastní závod.. Erik v první
rundě 11. místo a nešťastný defekt předního kola. Druhá jízda
o hodně lepší a také umístění - 8. Třem rakouským jezdcům
před Erikem se body do postupu nepočítají, ale ani tak to na
přímý postup nevyšlo. Erik skončil celkově sice na 7. místě,
ale o nominaci dvou na 6. a 7. místě se rozhodne od stolu.
Naděje opravdu malá. Snad příště.
Seriál závodů MM ČR pokračuje, a tak budeme bojovat o co
nejlepší umístění.
*
DIRTBIKES Racing Team Opava - Přebor Moravy Petrovice u Karviné 23. 6. 2013
Luxusně upravená trať, super počasí, vysoká účast jezdců.
Tak se dá hodnotit tentokrát Přebor Moravy. Zdenek Foltýn
tentokrát zajel výborné jízdy a dvakrát 3. místo mu zajistilo
bronzový věnec. Erik vyjel v první jízdě plný počet bodů.
Ve druhé Erika předjel Šturma a skončil za ním na 2. místě.
Celkově Erik stříbro.
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*
ENDURO:
Také Budišovští enduráři řádí mezi silnou konkurencí.
Absolvovali několik soutěží a nevedli si špatně. Na závodech
v Brankách, nebo na Mistrovství ČR ve Frýdlantu nad Ostravicí,
kde startovalo 200 jezdců, zajel Marek Grygar velmi dobře.
VETERÁNI:
A nakonec to nejlepší. Víťa s Lojzou se zúčastnili velmi známé
PRAJZSKÉ RALLYE a VETERÁNSKÉ CENY VELKÉ
POLOMI, kde se svými stroji budili pozornost mezi mnoha
četnými diváky. Tyto soutěže se stávají stále oblíbenější.

Zúčastňují se jich veteráni v mnoha případech i ze zahraničí.
Je opravdu se na co dívat. V dnešní moderní době jsou
renovované stroje opravdu unikátní podívanou.
Budišovské LETNICE
K vydařené akci se také připojili členové AMK Budišov nad
Budišovkou, kteří zabezpečili dopravní obslužnost a parkoviště
pro účastníky LETNIC.
AMK přeje Všem hezký zbytek léta, hodně kilometrů bez
nehod a závodníkům co nejlepší výsledky.
Milan Švidra

Novinky z farnosti Budišov nad Budišovkou
14. červenec tohoto roku nebyl významný jen díky hasičské
slavnosti a s ní spojené mši v místním kostele. Byla to také
„derniéra“ P. Mgr. Petra Fichny, který v Budišově a přilehlých
kostelech působil od července roku 2008. Na poslední mši se
přišli rozloučit nejen farníci a hlavně tedy členové hasičského sboru, ale také lidé, kteří otce znali, se kterými se setkával
i mimo kostel. Jeho dalším místem působiště se stává farnost
ve Frýdlantu nad Ostravicí. Všichni jsme přesvědčeni, že i zde
přinese víru, naději, lásku a především onen entuziasmus, se
kterým v Budišově vykonával úřad správce farnosti.
Farnost Budišov nezůstává bez kněze, to je samozřejmě dobrá
zpráva vzhledem k výše řečenému. Na místo správce farnosti

nastoupil a první nedělní mši odsloužil 21. července P. Mgr.
Jozef Kankara, rodák z Trnavy, který působil v různých farnostech jako jáhen a posléze kaplan a vikář. Novému panu faráři
přejeme vše dobré, rychlou aklimatizaci a sílu ke splnění cílů,
které si jistě předsevzal.
V neposlední řadě by všechny občany, čtenáře BZ a také turisty a návštěvníky města chtěla naše farnost pozvat na slavnostní bohoslužbu konanou při příležitosti konání Budišovských
hodů, a to 18. srpna v 9:30. Po mši je možno posedět před
kostelem s cimbálovou muzikou, občerstvení bude zajišťovat
místní organizace KDU-ČSL.
Více informací sledujte na www.farnostbudisov.webnode.cz.

Medailon - nový pan farář
Jak již jistě víte, Budišov má nového
správce farnosti. A protože je to významná osoba našeho města, požádali jsme jej, aby se prostřednictvím
našeho zpravodaje našim občanům
alespoň krátce představil. Citujeme:
Jmenuji se Jozef Kankara a do
Budišova jsem byl poslán naším otcem biskupem Mons. Františkem
Václavem Lobkowiczem počínaje 1.
červencem 2013
2013. Tak jak
jako je to zvykem, každoročně otec biskup jmenuje kněze a kaplany na post faráře, tak i mne jmenoval místním farářem, administrátorem farnosti Budišov nad
Budišovkou a farnosti Guntramovice a okolních vesnic, které
pod tyto farnosti spadají.
Pro mě je tohle jmenování novou etapou mého kněžského života. Předtím jsem působil ve farnostech Ludgeřovice, Opava
- konkatedrála, Jablunkov
a Orlová zpočátku jako jáhen,
a pak ve funkci farního vikáře,
tyto pozice byly pod dozorem
staršího kněze, který mě připravoval na realitu, kterou mohu
teď ve svém farářování aplikovat. Jsem rád, že mne otec biskup poslal právě sem. Když se
mne lidé ptali, jak se mi na tom
kterém místě líbí, rád jsem říkal
„ráj na zemi“, ale to jsem nevěděl, že ráj - myslím tím překrásnou krajinu a kolorit zdejší Budišovský kostel

přírody – je právě tady v tomto unikátním prostředí. Když se
kdokoliv podívá na Budišovský kostel, nebál bych se použít termínu katedrála, tak může vidět, že zdejší lidé - naši předkové
- nepochybně milovali Boha a všechno, co k víře patří, a jsem
rád, že tento chrám patří pod mou správu.
Mám mnoho cílů, v hlavě mi projíždí hromada projektů, co
by se mohlo a mělo udělat, prvořadá je ale spása nesmrtelných duší, to znamená, že lidé a jejich těžkosti a problémy
mají přednost, ale také se budu snažit neopomenout havarijní
stav některých nedostatků kostela. Čeká nás oprava osvětlení,
výměna reproduktorů a mikrofonů a pak ostatní důležité věci.
Nepřišel jsem ale proto, abych to vše dělal sám, věřím, že zde
naleznu pomoc i ze strany lidí, věřících i nevěřících. Spousta
těch, kteří si říkají nevěřící, jsou totiž zapsáni v matrice, tím
pádem nejsou nevěřící, ale nepraktikující víru. Proto budu rád
za každou pomocnou ruku.
Kdo by se chtěl dovědět více, ať klidně zaklepe na dveře fary,
rád zodpovím, rád budu pomáhat i různým sdružením, ať jsou
to hasiči, nebo myslivci, možná to bude impuls k tomu, aby poznali, že církev není jenom vládnoucí a hierarchická, ale taky
lidská.
Závěrem pak ještě toto: pokud se stalo někomu z Vás, kteří
čtete tyto řádky, že by Vám někdo z kněží přede mnou nějakým způsobem ukřivdil, nebo ublížil, přijměte moji omluvu za
ně. Vaše víra tím nemůže být otřesena, nebojte se znovu a opět
oprášit svoji víru, povzbuzujme se navzájem účastí na bohoslužbách a také na akcích našeho krásného města.
Mgr. Jozef Kankara, duchovní správce
Děkujeme za krásná slova a na novém působišti přejeme panu
Kankarovi hodně spokojenosti a spřízněných duší, prostě vše
dobré.
Za Redakční radu Ivana Tomandlová
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19. prodloužení Cesty česko-německého porozumění
V sobotu 28. června 2013 se již po 19. prodlužovala Cesta
česko-německého porozumění. Na Cestě česko-německého
porozumění bylo přivítáno deset dalších účastníků. Novými
účastníky Cesty se stali: Město Kravaře, Občanské sdružení

Stránské, Střední škola pedagogická a Střední zdravotnická
škola sv. Anežky České z Oder, Šustkovi z Dobešova, hasiči – SDH Výškovice a jejich partneři FF Boxdorf a pět desek
položili zástupci klubů Rotary z Distriktu 2013 z Německa.
Cesta česko-německého porozumění má již 240 účastníků,
kteří položením své desky vyjádřili podporu myšlenky porozumění mezi národy. Netradiční občerstvení zajistily členky
občanského sdružení Za Budišov! a Svazu tělesně postižených
v Budišově n/B. (na snímku s organizátory každoroční slavnosti – Petrem Andrlem a Ing. Františkem Vrchoveckým, který
byl zároveň zástupcem města na letošním setkání).
Mši na závěr prodlužování v Kapli sv. Jana Nepomuckého
sloužil P. Petr Fichna.
255. výročí památné bitvy u Guntramovic a Domašova nad
Bystřicí připomněli svými výstupy a svou účastí členové
Klubu vojenské historie Nový Jičín – historický pěší pluk
č. 7 – Graf Franz Xaver Harrach – Kunvald – Nový Jičín.
Helena Malušová

Beseda Policie České
republiky s Klubem
důchodců
Koncem května navštívili náš klub důchodců příslušníci Policie
České republiky z Vítkova. Přišli pobesedovat se seniory našeho
města, probírala se bezpečnost, jak se chovat doma i na ulici, jak
předcházet napadení, podvodům apod. Policisté odpovídali na
dotazy, jak postupovat v určitých situacích. Senioři jsou důvěřiví,
nevěří, že jim chce někdo ublížit, a tak taková beseda pro ně byla
poučná a určitě si každý uvědomil, jakých chyb se dopouští.
Děkujeme příslušníkům Policie České republiky praporčíkovi Juráškovi, praporčíkovi Kostkovi a podpraporčíkovi
Beinhauerovi a těšíme se na další spolupráci.
Jaroslava Sommerová, Klub důchodců

Kulatá výročí v KD
V Klubu důchodců oslavujeme kulatá výročí narození našich
členů. Letos bylo oslav opravdu hodně. Kulatin tento rok dosáhly paní Jarmila Mrozková, Irena Skácelová a Eva Novosadová.
A i když to nebyly kulatiny, všichni v klubu jsme se sešli a poblahopřáli i paní Květě Kosečkové, která prohlásila, že po devadesátce bychom si měli vážit každého roku prožitého v pohodě.
Touto cestou ještě jednou přejeme vše nejlepší.
Emílie Štěpánová, Klub důchodců

Činnost střeleckého klubu AVZO v tomto roce
Tak jako každý rok i tentokrát běží klubové střelecké soutěže
v různých disciplínách, jejichž průběh je možno sledovat na
www.avzo-budisov.cz.
Mimo tyto klubové soutěže proběhlo i několik soutěží pro veřejnost a to zejména:
17. 3. 2013 Moravská trojka – akční soutěž, které se účastnilo 12
střelců z různých střeleckých klubů.
15. 6. 2013 Velká jarní ráže – soutěž na přesnost a rychlost,
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účastnilo se 16 střelců.
5. 7. 2013 Moravský duel – soutěže se účastnilo 10 střelců.
Mimo to běží i Moravskoslezská liga ve střelbě z předovek.
Dne 4. 8. 2013 se uskuteční již šestý ročník „Putovní pohár ve
střelbě z perkusní pušky“.
I o těchto soutěžích najdete spoustu informací a obrázků na již
zmiňovaných stránkách střeleckého klubu – www.avzo-budisov.
cz Za AVZO Budišov nad Budišovkou připravil Petr Bartošek
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Moravský duel

Šachový koutek

1150. výročí příchodu moravských věrozvěstů na Moravu a státní svátek oslavili střelečtí sportovci svou soutěží.
Střelecký klub AVZO Budišov n. Bud. uspořádal 5. 7. 2013 na
střelnici duelový turnaj. Duel, tedy souboj vždy dvou jednotlivců. Střílelo se vždy ze tří různých zbraní a to v pořadí 1. malorážní puška, 2. malorážní pistole, 3. velkorážní pistole na shazovací a sklopné terče v určeném pořadí. Pro porovnání objektivních sportovních výkonů se střílelo systémem každý s každým
a to ještě dvoukolově. Přesto nakonec ve dvou případech se ještě
rozstřelovalo při rovnosti bodů o konečné pořadí.
Náročnost soutěže, kdy je průběžně možno sledovat rychlost
s přesností, potvrzují výsledky. Ani vítěz nebyl bez prohraného duelu. Také v této disciplíně se dalo vysledovat, jak důležité
je udržet si koncentraci, i když soupeř má náskok dvou terčů,
přesto se dá ještě vyhrát. Prostě vám to umožňuje sledovat, jak
se daří soupeři, a při tom se snažit koncentrovat na vlastní terče. Na konci je neomylný dvojterč, který se sklápí šikmo levý
s pravým, a to tak, že první je ten, který leží vespod po sklopení.
Druhý bohužel je nahoře, a tudíž prohrál.
Byl krásný den, přátelská pohoda. Po prvním kole jsme udělali
krátkou přestávku na občerstvení. Druhé kolo ukázalo náročnost
a také vyspělost soutěžících a také pořadatelů. Zde je na místě
poděkování pořadatelům. Od počátečního poučení o bezpečnosti, průběžném dodržování a kontrolování bezpečnostních zásad
bylo vše v pořádku a na úrovni. Místní organizace AVZO 80063
opět prokázala schopnost zvládnutí těchto sportovních soutěží.
Všem účastníkům i pořadatelům tedy patří poděkování za krásný sportovní zážitek.
Na závěr soutěže bylo provedeno vyhodnocení. Všichni účastníci obdrželi na památku drobné upomínky od sponzora BOIS
Opava. První tři dostali památeční poháry s popisem. Vítěz obdržel od Dr. Aleny Ovčačíkové, prezidentky Moravského národního kongresu, knihu.
Pro Budišovský zpravodaj napsal
Pavel Opletal st., AVZO Budišov n. Bud.

Po minulém obsažném článku se šachový koutek tentokrát
smrsknul pouze na novou úlohu. Sezona je dohrána, takže léto
se jako každoročně nese ve znamení individuálního tréninku
a administrativní přípravy na sezonu další. Ta by měla začít na
přelomu října a listopadu. O zahájení sezony budeme samozřejmě informovat v příštím vydání BZ.

Bílý na tahu dá mat 2. tahem
(Řešení úlohy:1. Da1! Po všech dalších možných tazích černého, tj. f4,
g4, Jxg6, Jf3 a Jg2 přijde jednotahový mat, na který určitě již přijdete
sami)

Za ŠK Pogo Budišov Slavomír Jaššo

Na cvičák...?
Poslední dobou se mě dost lidí ptá, odkdy cvičit psa a jak ho
vychovat. Moje odpověď: přijďte se podívat na výcvik. A tím
ve většině případů zájem majitele psa končí. Ráda bych tedy
vysvětlila, o co jde. Na cvičák může přijít každý, kdo má zájem, žádné „vstupné“ se u nás za rady a podívání neplatí, až
pokud by se někdo rozhodl stát členem, platí se roční klubový
příspěvek. Ke spolupráci se dá štěně motivovat už od tří měsíců a ani nesouhlasím s tím, že „starého psa novým kouskům
nenaučíš“, jen je to obtížnější. Ale taky nikdo nemůže očekávat, že mu cvičák udělá psa, ten je na to, abyste se podívali, jak

se to dělá, a pak už se psem musí každý sám. A to kdekoliv, ne
jen na cvičáku dvakrát nebo jednou týdně. To, na čem se troskotá, je trpělivost a důslednost. Takže pokud byste se rozhodli,
že se chcete třeba jen podívat nebo poradit, potřebujete psa,
pamlsky, hračku, obojek, vodítko a napoprvé očkovací průkaz.
Já jsem sice kynolog teprve ve vývinu a spoustu věcí ještě neznám, ale vím, koho se mám zeptat. Na našich stránkách najdete, kdy cvičíme: www.msks-budisov.estranky.cz
y .
A že důsledné cvičení nutně musí přinést kladný výsledek, se
potvrzuje na posledních závodech. Mistrovství republiky chodských psů v agility se zúčastnila Arri. Sportovní kynologii slušně předvedli Kim, Brita, Nestor, Arri a Ricky - v Kylešovicích
v družstvech, v Čermné a z Albrechtic jsme si po prvním kole
meziklubové ligy přivezli putovní pohár věnovaný starostou
města. Ten jsme v druhém kole opět museli vrátit, ale uděláme všechno pro to, abychom si ho po třetím kole v září zase
postavili na polici v klubovně. A to nejlepší nakonec - Anaja
se kvalifikovala na mezinárodní mistrovství NO v Suchdole.
A na závěr: počátkem září opět proběhne Budišovská tlapka –
soutěž pro psy i páníčky, jste srdečně zváni, a to malí i velcí.
Termín upřesníme, plakáty budou včas vyvěšeny.
Mgr. Lenka Galová
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ZAJÍMAVOSTI ZE SOUČASNOSTI A HISTORIE

Určitě nejde jen o obrázek…
V letošním roce si připomínáme velmi významné kulaté výročí 400 let od „polepšení“ městského znaku Budišova nad
Budišovkou Františkem kardinálem z Ditrichštejna. Datum 20.
května 1613 je tak mezníkem nejen v grafické prezentaci města
v rámci tehdejšího zřízení, ale tato událost s sebou nesla i další důležité skutečnosti. Kardinálův vliv na chod takto „označených“ měst byl velmi významný.
Osobně rozhodoval o jmenování či
odvolávání úředníků ve městech včetně radních, rozhodoval o privilegiích
náboženských bratrstev včetně jejich
užívané symboliky, ovládal cechovní
práva, atd.
Do této doby město Budišov nad
Budišovkou užívalo pouze jednoduchý znak zobrazující zkřížený mlátek
a špičák, obojí železné se zlatými rukojeťmi, na modrém štítu. František
„přidal“ do znaku kosmo postavenou
věž s cimbuřím, dvě stříbrné homole,
vinařský nůž a písmeno F.
Právo udělovat znak nejen fyzickým
osobám, ale také městům a městečkům bylo v předbělohorském období
považováno za panovníkův regál, který se v prostředí zemí České koruny
opovážilo narušit jen několik jednotlivců, vysokých představitelů šlechtické obce nebo církevní hierarchie. Do první skupiny patřila knížata z Minstrberka, zjevně tak demonstrující svůj
královský původ, tu druhou reprezentuje právě osoba Františka
z Ditrichštejna. Kardinál sice v této praxi navázal na své předchůdce na olomouckém biskupském stolci, kteří udělovali již
od dob Stanislava Thurza komunální symboly, doposud však
obdarovanými byly vždy pouze poddanské vesnice, nikoliv
městečka nebo dokonce města.
V roce 1588 dosáhl Stanislav Pavlovský potvrzení knížecího
titulu pro olomoucké biskupy a jeho následovník Ditrichštejn
nové důstojenství skutečně beze zbytku využil. Nevynechal
žádnou příležitost pro zdůraznění svého výjimečného postavení v rámci moravské stavovské společnosti, k čemuž mu
sloužil i jeho vlastní erb. Jako významný prostředek sebereprezentace se již v prvním desetiletí jeho episkopátu objevil
na četných pamětních a erekčních deskách umísťovaných na
budovy v Kroměříži, v Olomouci, v Brně, v Příboře, ve Žďáru
nad Sázavou i jinde.
Kamene trvalejší se však stala privilegia, jejichž prostřednictvím začal Ditrichštejn svůj erb, resp. jeho deriváty vkládat
do dosavadní symboliky biskupských nebo vlastních poddanských měst a městeček. Polepšování znaků se většinou pojilo
s potvrzením starších výsad a udělením nových práv, jako bylo
například právo užívání červeného vosku, náležející automaticky jen městům královským. I když kardinálova privilegia
pro moravské a ve třech případech i české lokality již byla
v heraldické i vlastivědné literatuře určitým způsobem reflektována, je užitečné podat jejich souhrnný přehled, poopravit
některá starší tvrzení a poukázat na některé zajímavé aspekty
spojené s jejich vydáním.
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Od nástupu na biskupský stolec v roce 1599 do stavovského
povstání vydal kardinál jistě čtyři privilegia spojená s polepšením městských znaků. První dvě souvisejí se zařazením panství žďárského kláštera mezi biskupské stolní statky, k čemuž
došlo císařským potvrzením v roce 1607. Ve stejném roce povýšil kardinál středisko panství Žďár na město, polepšil mu
znak a přidal další výsady včetně práva pečetit červeným voskem. Dalším
privilegiem vydaným téhož roku
obdařil nedaleké městečko Vojnův
Městec, jemuž rovněž polepšil znak,
ale pečetní vosk mohlo užívat jen černý. V roce 1613 následovalo polepšení znaku spolu s právem na červený
vosk biskupskému městu Budišovu
nad Budišovkou a o dva roky později
potvrdil Ditrichštejn starší privilegia
biskupskému Příboru, jemuž rovněž
polepšil znak a povolil červený vosk.
Otázkou zůstává, zda by k těmto čtyřem lokalitám neměla být přiřazena
ještě Kroměříž, pro niž sice kardinálovo znakové privilegium nemáme doloženo, ale jeho rodový erb pokládaný
přinejmenším od roku 1629 do středu
městského znaku, totožného s původním znakem olomouckého biskupství, na jeho existenci nápadně ukazuje.
Všechna čtyři známá privilegia byla vydána právě v biskupské Kroměříži. Privilegium pro Vojnův Městec známe bohužel pouze z opisu v kopiáři žďárského kláštera, takže formální
znaky můžeme porovnávat jen u ostatních tří listin. Zajímavé
je však datum jeho vydání – 4. říjen – den sv. Františka
Serafinského. I prostřednictvím výročního dne svého patrona se kardinál snažil zvýraznit svou osobu, jak o tom ostatně
svědčí nejen další listiny vydané v tento den, ale též například
povinnost obnovování městské rady právě v den sv. Františka,
kterou Ditrichštejn včlenil do privilegia pro Žďár. Pouze budišovská listina je psána s ohledem na národnostní skladbu
obyvatel tohoto města v Oderských vrších německy, ostatní
byly vydány v české řeči. Jako jediná, pomineme-li listinu pro
Vojnův Městec, jejíž originál neznáme, byla také vydána ve
formě prosté listiny, zatímco ostatní privilegia měla podobu
pergamenového sešitu.
Budišovský znak navíc svou kompozicí připomíná znak žďárský, avšak v horním poli není ditrichštejnský rodový znak úplný, nýbrž levý nůž nahrazuje počáteční písmeno kardinálova
křestního jména. Ve znaku Příbora, který byl původně tvořen
starobylým erbem pánů z Hückeswagenu, přibyly vedle kuželů oba nože, na jejichž čepele byla přidána opět písmena F.
Všechny tři známé erbovní miniatury vykazují shodné rysy
v takové míře, zvláště pokud jde o tvar užité oválné kartuše, že
je můžeme přisoudit jednomu erbovnímu malíři, kterého bude
třeba hledat mezi služebníky kroměřížského biskupského dvora. Malba v privilegiu pro Budišov působí dojmem nedokončenosti, což lze snad připsat na vrub poškození listiny.
Nedokážeme ani odpovědět na otázku, kdo byl tvůrcem jed-
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notlivých heraldických kombinací v kardinálových znakových
privilegiích vydaných v tomto a poté i v pobělohorském období. Vzhledem k markantnímu uplatňování ditrichštejnského rodového erbu ale můžeme v tomto směru předpokládat vysokou
míru angažovanosti samotného vydavatele.
Zásahy Františka kardinála z Ditrichštejna do moravské komunální heraldiky představují jakýsi epilog zlaté doby městských
erbovních privilegií v českých zemích počínající za posledních
Jagellonců a končící vládou Rudolfa II. Napříště, v následujících dvou stoletích, půjde již jen o několik solitérů vydaných
císařskou kanceláří či některými k tomu oprávněnými příslušníky vysoké šlechty, a to až do obnovení zájmu o komunální
symboly v 80. letech 19. století. Většina Ditrichštejnem udělených znaků dokládá vysokou úroveň zdejší heraldické tvorby
před hlubokým pádem přicházejícím s pobělohorským obdobím. Současně jím vydaná znaková privilegia představují erb
stále ještě v roli významného prostředku pro sebereprezentaci
a trvalé uchování vlastní i rodové památky. Dodnes užívané znaky nejen moravských lokalit dokazují, že kardinál byl
v tomto svém snažení velmi úspěšný.
Jisté je, že kosmo postavená věž, stříbrné kužely odkazující na
biskupství, i vinařský nůž a písmeno F ve znaku našeho města
zůstanou navždy, tak jako posledních 400 let.
Určitě se nejedná jenom o „obrázek“. Je to symbol místa, kde
Bc. J. Poljak
žijeme. A jen na okraj, moc hezký.
Použitá literatura:
MÜLLER, Karel – ŠTĚPÁN, Jan: Znak a pečeti Františka
kardinála z Ditrichštejna.
MÜLLER, Karel – ŠTARHA, Ivan: Znaková privilegia měst,
městeček a vsí na Moravě a ve Slezsku, Brno 1995.
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Gratulace manželům
Škrobánkovým
13. července je tomu 45 let, co si
řekli své ANO manželé Škrobánkovi, naši rodiče. Upřímně vám blahopřejeme k vašemu výročí, přejeme
vám do dlouhých dalších let hodně
zdraví, a aby vám bylo vždycky spolu dobře!
Za celou rodinu syn Roman

Ceník inzerce
Cena
a sportovních akcí v rozsahu: název akce,
termín, místo, čas, pořadatel, kontakt na
pořadatele (nevztahuje se na akce konané
v rámci předvolebních kampaní)
Inzerce – reklamní plocha:
řádková inzerce
1/4 strany A4
1/2 strany A4
celá strana A4

Zdarma

zdarma
500,- Kč
1 000,- Kč
2 000,- Kč

Akce pořádané nebo spolupořádané SVČ a městem
Budišov nad Budišovkou jsou od této platby osvobozeny.
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