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INFORMACE Z ÚŘADU OBČANŮM

Slovo starosty...
Vážení spoluobčané,
dva měsíce utekly jako voda a opět se sekáváme nad stránkami
našeho zpravodaje. Dovolte mi, abych Vás seznámil s několika
důležitými informacemi ohledně dotací a investičních akcí.
Množství získaných dotačních prostředků bývá v dnešní době
častým hodnotícím ukazatelem schopností správného vedení obce či města. Ne vždy však díky získaným dotacím obce
postupují hospodárně a ekonomicky. Často se projekty přizpůsobují dotačním podmínkám, aby se zvýšila pravděpodobnost
získání již dosti omezených dotačních prostředků. V praxi to
pak znamená, že obce často nedělají to, co je nejvíc trápí, ale
spíš na co mají šanci získat nějaké peníze. Striktní dodržování
pravidel dotací a jejich závěrečná kontrola pak z obav krácení
nebo vrácení dotací vede k nesmyslně vynakládaným prostředkům. Projektanti jsou odměňováni z procent celkového rozpočtu, výběrová řízení pak tlačí realizační firmy opačným směrem.
Ty se pak snaží využít každé mezery v projektu na navyšování
vícenákladů. To se ani nebavím o různých projektových manažerech, studiích proveditelnosti, energetických auditech, kontrolách a prodlužování realizace projektů, které jen dotační peníze zdražují. Dotaci na výměnu a opravu kotelny v kulturním
domě spojenou se zateplením školní jídelny, kulturního domu
a výměnou oken jsme dostali schválenou v prosinci 2010. Je
to prakticky 3 roky, kdy se na projektu pracuje a dodnes Státní
fond životního prostředí nám připomínkuje a vznáší další dotazy. Budeme rádi, když se nám podaří v létě letošního roku začít
s realizací a novou topnou sezónu zahájit již s novou kotelnou.
Osobně bych se přikláněl (a jsem si jist, že mluvím za spoustu svých kolegů starostů) k eliminaci všech nesmyslných dotačních titulů a uvolněné prostředky rozdělit spravedlivě do
rozpočtů obcí. Tolik proklamované rozpočtové určení daní se
však asi nehodí některým politikům. Obce samy nejlépe vědí,
co nejvíce potřebují. Na malých obcích, kde si všichni prakticky vidíme do talíře, nepotřebujeme protikorupční zákony.
Vedení města je pod kontrolou zastupitelů a občanů prakticky
každý den a každým svým rozhodnutím.
Abych byl konkrétní, kanalizační přípojku ke kulturnímu domu,
která není součástí schváleného dotačního titulu, ale kterou jsme
považovali za nutné udělat ještě před celkovou rekonstrukcí
a zateplením, jsme udělali z ušetřených prostředků hospodaření
roku 2011. Ve výběrovém řízení ji vyhrála firma Stamex Bře-

zová za cenu asi 570 tis. Během realizace stavby se podařilo
ještě kolem 100 tis. ušetřit díky stavebnímu dozoru a úpravám
projektu. Samozřejmě se zde vyskytly vícenáklady, které souvisely především se zabezpečením statiky kulturního domu, zabetonováním starých jímek a napojením svodů a odpadů, s kterými
projekt nepočítal. Tyto vícenáklady jsou asi 200 tis. Takto nás
kanalizační přípojka stála asi 675 tis. Dotace na kanalizace se
pohybují kolem 50%, v tomhle případě nebyla možná pro nesplnění dotačních kritérií, ale čistě hypoteticky by představovala částku 285 tis. (polovina vysoutěžené částky), musela by se
přesně dodržet projektová dokumentace a celkové náklady by
byly 770 tis., a to nepočítám ani korunu projektovým manažerům dotací a ostatní náklady spojené s vyřízením dotace. Město by v ideálním případě zaplatilo min 600 tis. a kanalizace by
možná byla hotova v roce 2013. Takto již máme hotovo.
Obdobně přemýšlíme i o výstavbě sportovní haly. Víte dobře,
přes množství protichůdných názorů, že město sportoviště potřebuje. Propásla se doba, kdy se dávalo na uvedené projekty
90 % dotací, dnes prakticky nejsou vypsány v dané oblasti žádné dotační tituly. Původní záměr výstavby, v místě bývalé sokolovny, počítal s projektem za 43 mil. korun. Postupně se projekt očesával tak, aby vyhověl podmínkám dotace, zkoušela se
ministerstva a naposledy ROP (Regionální operační program).
Ten konečný záměr počítal s rozpočtem 23 mil. a dotací 50%.
Z reálného pohledu vlastní investicí města asi 13 mil. Protože
i tento záměr nevyšel, uvažujeme dnes o výstavbě obloukové
haly v místech škvárového fotbalového hřiště a propojením se
sociálním zařízením Spartaku. V současné době se zpracovává
studie tohoto záměru s podmínkou, že celkové náklady nesmí
přesáhnout 13 mil. korun.
Závěrem bych rád poděkoval všem občanům, kteří se aktivně,
a často bez nároku na finanční odměnu, zapojují svou prací
do života v našem městě. Je jedno jestli vedou různé kroužky
mládeže, jsou členy zájmových sdružení nebo se jen rádi zapojují do společenského života. Za vedení města slibuji, že se
budeme snažit všechny tyto aktivní občany podporovat.
Začíná jaro, snad nejkrásnější období v roce, a myslím, že se
nejen zahrádkáři, ale i my ostatní těšíme, jak rozkvetou zahrady i balkóny, a vše bude jistě trochu veselejší. Přeji Vám co
nejpříjemněji prožité jaro a těším se na shledanou při dalším
vydání zpravodaje.
Ing. Kyncl Rostislav, starosta města

Střípky z radnice
 Během měsíce dubna bude opět otevřena sběrna druhotných
surovin na svém původním místě. Sběrnu bude provozovat
Správa lesů a technické služby ve spolupráci s firmou Ritschny, která do konce roku sběrnu provozovala a areál měla
od města v nájmu. V jednání je umístění velké digitální váhy
a do budoucna se počítá s instalací kamerového systému.
Termín otevření bude včas vyhlášen v městském rozhlase.
 Rada na svém 28. jednání pověřila místostarostu města přípravou informačních schůzek s občany v přilehlých vesnicích v Podlesí, Starých Oldřůvkách a Guntramovicích.
Termíny schůzek budou občanům vesnic s předstihem
oznámeny. Proběhnou během dubna a května. Společně

se mnou bude přítomna vedoucí odboru Gabriela Roháčová, DiS., pan Jindřich Bláha za SLTS, případně starosta
či radní. Účelem setkání s občany je zlepšení komunikace,
společná diskuse o problémech na obci, určení priorit a naplánování dalšího postupu, samozřejmě v rámci finančních
možností města.
 Zastupitelé města byli seznámeni s projektem výměny sodíkových svítidel veřejného osvětlení za moderní, úsporné
LED diodové svítidla. Celý projekt bude zaplacen z úspor za
elektrickou energii. Roční úspora by se pohybovala cca 2/3
oproti stávajícím platbám. Jelikož si město nemůže brát další
úvěr, kvůli zhoršení dluhové služby, předpokládáme, že vý-
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měna svítidel proběhne v rámci přenesené správy veřejného
osvětlení. Tzn. nákup svítidel a údržbu veřejného osvětlení
cca po dobu 10 let zajistí odborná firma a město bude splácet
ročně částku, která nepřevýší stávající roční platbu za veřejné osvětlení. Zastupitelé dali projektu zelenou, nyní připravujeme podklady pro vyhlášení výběrového řízení. V příštím
čísle zpravodaje se tomuto tématu budu věnovat podrobněji.
 Stavební práce na díle „Odkanalizování objektů města
Budišov nad Budišovkou“ jsou již opět v plném proudu.
V tuto chvíli jsou již hotové kanalizační přípojky domu
s pečovatelskou službou na Pivovarské ulici a domu č. p.
435, dále je odkanalizovaná školní jídelna. Nyní nastává
další etapa díla, kdy se stavební práce přesunou do centra
města. Stavební práce na ulici Křivé, Partyzánské, náměstí
Republiky a Generála Svobody budou vyžadovat dočasnou
uzavírku pozemních komunikací. Vše bude označeno dopravními značkami a uzavírka bude vždy jen na nezbytně
nutnou domu v místě prací. Majitelé garáží budou samozřejmě včas informováni, kdy budou probíhat stavební
práce, aby si mohli svá vozidla přeparkovat. Investorem je
město, získali jsme 50 % dotaci z Ministerstva zemědělství, realizátorem stavby je firma LXM Group a.s. – stavbyvedoucí Ing. Tomáš Pončík. Technický dozor investora
provádí Ing. Luděk Chlachula z Mikolajic, který dozoruje
i ostatní investiční akce města (odkanalizování KD, zateplování školy, KD a kotelna na biomasu v KD).
 Na konci měsíce března nechalo město v rámci prevence
proti povodním vyčistit koryto potoka ve Starých Oldřůvkách. Využili jsme přítomnosti malého pásového bagru, kdy
u domů pana Kirchnera a Fiedora bylo upraveno a částečně
posunuto koryto potoka, tak aby nebyly ohroženy jejich nemovitosti při zvednutí hladiny potoka. Koryto potoka bylo
dále vyčištěno bagrem od kostela až po restauraci. Veškeré náletové dřeviny v tomto úseku vyřezal svépomocí pan
Rostislav Štefek za pomoci členů Klubu vojenské historie,
kteří následně vše vyčistili a připravili hromady ke štěp-

kování. Vzhledem ke špatnému stavu rybníka za bývalou
školkou jsme byli nuceni přistoupit k vybagrování obtoku
okolo rybníka. Rybáři, kteří mají rybník v nájmu, následně
opraví požerák a ve dvou místech protékající hráz. Přislíbili
do budoucna rybník a jeho okolí udržovat – vysadí lekníny,
budou sekat trávu atd. Díky společné práci dobrovolníků,
města a rybářů se tak zlepší vzhled obce.
Ing. Patrik Schramm, místostarosta

Rada města
dne 11. ledna 2012
• rušíí své usnesení č. 302/12 v bodě b, kterým stanoví platový
výměr ředitelce Střediska volného času, p.o. N. Vondroušové
a schvaluje nové stanovení platu dle předloženého materiálu
dne 30. ledna 2012
• doporučuje zastupitelstvu města schválit plán činnosti finančního výboru na rok 2012
• schvaluje pronájem nemovitosti – ppč. 2422/4 ostatní plocha, k. ú. Budišov n/B. panu Liboru Leskovjanovi za roční
nájemné ve výši 562,- Kč
• schvaluje ukončení platnosti nájemní smlouvy uzavřené dne
22. 8. 2011 s nájemcem TNC nová energie, s.r.o. na pronájem nemovitostí - ppč. 478/1, 478/2, 478/3, 478/4, st. 949 se
stavbou bez č. p., k. ú. Budišov n/B., ke dni 31. 12. 2011
• schvaluje pronájem nemovitostí - ppč. 478/1, 478/2, 478/3,
478/4, st. 949 se stavbou bez č. p., k. ú. Budišov n/B. pro
nájemce - společnost TNC nová energie, s.r.o., za podmínek
uvedených v nájemní smlouvě
• schvaluje pronájem nemovitostí - ppč. 1389, 468, 1543,
1544, k. ú. Guntramovice, ppč. 35/2, 34/4 k. ú. Podlesí nad
Odrou pro nájemce – FRANČÁK s.r.o. za roční nájemné ve
výši 304,- Kč
• doporučuje zastupitelstvu města schválit nabídku ČR – mi-
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nisterstva obrany, jejímž jménem jedná Vojenská ubytovací
a stavební správa Brno, na bezúplatný převod pozemku ppč.
1058/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 225
m2 v k. ú. Staré Oldřůvky
doporučuje zastupitelstvu města schválit nabídku paní Naděždy Vařejkové, bytem Na Sídlišti 715, Budišov nad Budišovkou, na odprodej pozemků v k. ú. Staré Oldřůvky a to
ppč. 70/1 zahrada o výměře 933 m2 a ppč. st. 78 zbořeniště
o výměře 478 m2 za kupní cenu ve výši 50 000,-Kč
schvaluje zveřejnění záměru města na odprodej nemovitostí z majetku města k. ú. Budišov n/B., ppč. 3568/1 ostatní
plocha
neschvaluje zveřejnění záměru města na odprodej nemovitostí z majetku města k. ú. Budišov n/B.:
ppč. st. 436 zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště o výměře 180 m2
ppč. st. 435 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště o výměře 808 m2
schvaluje zveřejnění záměru města na výpůjčku nemovitosti v k. ú. Budišov n/B.
dům č.p. 325
pozemek ppč. st. 330 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
1379 m2,
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- pozemek ppč. 75/1 ostatní plocha – manipulační plocha
o výměře 726 m2,
- pozemek ppč. 75/2 zahrada o výměře 282 m2
• doporučuje zastupitelstvu města schválit vydání změny č.
3 Územního plánu města Budišov n/B., který je obsahem
přílohy č. 1 předloženého materiálu
• doporučuje zastupitelstvu města schválit pořízení nového
Územního plánu města Budišov n/B.
• schvaluje uzavření Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě se společností Telefónica Czech Republic,a.s.
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy
• schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení PD dopravní infrastruktury ul. Mírová se společností STUDIO
J&J INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o., Chelčického 27, Opava
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy
• schvaluje vyhlášení výběrového řízení na Nákup separačních nádob a kontejnerů v rámci projektu „Zvýšení separace
komunálních odpadů a nakládání s bioodpadem - Budišově
nad Budišovkou“ a jmenuje členy (náhradníky) komise pro
otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
- člen
náhradník
- Ing. Rostislav Kyncl
Miroslava Zatloukalová
- Gabriela Roháčová, DiS.
Ing. Jana Dovrtělová
- Stanislav Rak
Pavel Malec
- MUDr. Věra Mikulíková
Radim Němeček
- Ing. Patrik Schramm
Ing. Marta Lindnerová
• schvaluje vyhlášení výběrového řízení na Nákup svozového vozidla v rámci projektu „Zvýšení separace komunálních
odpadů a nakládání s bioodpadem - Budišově nad Budišovkou“ a jmenuje členy (náhradníky) komise pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek ve složení:
- člen
náhradník
- Ing. Rostislav Kyncl
Miroslava Zatloukalová
- Gabriela Roháčová, DiS.
Ing. Jana Dovrtělová
- Stanislav Rak
Pavel Malec
- MUDr. Věra Mikulíková
Radim Němeček
- Ing. Patrik Schramm
Ing. Marta Lindnerová
• doporučuje zastupitelstvu města schválit odpis nedobytných pohledávek ve výši 71 788,- Kč
• bere na vědomíí Zprávu o odpadovém hospodářství města
za rok 2011 a návrhovou koncepci na rok 2012 dle přiloženého materiálu
• doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr na rekonstrukci autobusové čekárny v Budišově n/B. a podání žádosti o dotaci na tento projekt v rámci dotačního programu
Leader MAS Opavsko
• doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 ke
zřizovací listině p.o. Středisko volného času Budišov nad
Budišovkou
• doporučuje zastupitelstvu města schválit plán činnosti kontrolního výboru na rok 2012
• bere na vědomíí návrh Smlouvy o smlouvě budoucí mezi
městem a SMVaK. Smlouvy se týkají budoucího provozování a nájmu za provozování vodního díla - odkanalizování
kulturního domu a odkanalizování objektů města Pivovarská ulice, ulice Křivá, Mlýnská strouha, náměstí Republiky
a ulice Partyzánská a schvaluje záměr na zveřejnění pronájmu kanalizace na ulicích Pivovarská, Křivá, Partyzánská,
Horská, Mlýnská strouha a náměstí Republiky
• bere na vědomíí informaci o dodávkách tepla firmou Vytep
a o dalším postupu vzhledem k výpovědi smlouvy o dodávkách tepelné energie 3/B.

• doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o partnerství mezi městem Budišov nad Budišovkou a statutárním
městem Opava a doporučuje zastupitelstvu města pověřit
podpisem této smlouvy starostu města
• schvaluje Smlouvy o dílo s firmou Galileo Corporation s. r. o.,
které zahrnují výrobu nových www stránek města, smlouvu
o provozu internetové prezentace, smlouvu o vytvoření a pronájmu elektronického mapového systému, smlouvu o založení a vedení registru oznámení pro účely zákona č. 159/2006
Sb. a pověřuje starostu města podpisem těchto smluv
• bere na vědomíí informaci o přípravách festivalu Budišovské letnice 2012
• schvaluje zveřejnění záměru města na výpůjčku nemovitostí v k. ú. Budišov n/B.
- pozemek ppč. 448/1 ostatní plocha – sportoviště o výměře 11 217 m2,
- pozemek ppč. 448/3 TTP o výměře 2 919 m2,
- pozemek ppč. st. 910 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2,
- pozemek ppč. st. 908 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 282 m2,
- pozemek ppč. st. 909 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 179 m2,
- budova s č. p. 726 postavená na ppč. st. 908
dne 20. února 2012
• schvaluje Zprávu ÚIK o provedení inventarizace majetku
města za rok 2011, schvaluje Vyřazení majetku dle návrhů
a ukládá vedoucím zařízení města předložit likvidační protokoly k vyřazenému majetku do 31. 3. 2012
• schvaluje zprávu o poskytnutí informací dle zák.
106/1999Sb. za rok 2011
• schvaluje vedení účetnictví ve Středisku volného času tak,
že příspěvková organizace Středisko volného času Budišov
nad Budišovkou bude vést účetnictví ve zjednodušeném
rozsahu v souladu s ustanovením § 9, odstavce 3), písmene
d) zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví v platném znění
• rušíí své usnesení ze dne 14. 3. 2011 č.88/11 a jmenuje na
základě konkursního řízení ředitelkou Mateřské školy Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace
Mgr. Simonu Novotnou na dobu neurčitou
• schvaluje smlouvu o výpůjčce nemovitosti v k. ú. Budišov
n/B.
- budova s č. p. 325 na ppč. st. 330
- pozemek ppč. st. 330 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 379 m2
- pozemek ppč. 75/1 ostatní plocha o výměře 726 m2
- pozemek ppč. 75/2 zahrada o výměře 282 m2
- stavby, které nejsou předmětem evidence katastru nemovitostí - tj. holubník na pozemku ppč. 75/1 a voliéry na
pozemku ppč. st. 330
a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy
• schvaluje Darovací smlouvu na movitý majetek darovaný
příspěvkové organizaci Středisko volného času ČSA 325,
747 87 Budišov n/B. a pověřuje starostu města podpisem
této smlouvy
• schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene se společností ENPRO Energo
s.r.o. a (výstavba nadzemní přípojky VN s distribuční stožárovou trafostanicí) a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy
• bere na vědomíí výsledek výběrového řízení na stavbu „Rekonstrukce místní komunikace na parcele č.988/4 v k. ú.
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Budišov n/B.“ a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo s dodavatelem stavby firmou Silnice Morava s.r.o.,
Revoluční 904/30, 794 01 Krnov
• schvaluje smlouvu o výpůjčce nemovitostí v k. ú. Budišov
n/B.:
- pozemek ppč. 448/1 ostatní plocha – sportoviště o výměře 11 217 m2,
- pozemek ppč. 448/3 TTP o výměře 2 919 m2,
- pozemek ppč. st. 910 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2,
- pozemek ppč. st. 908 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 282 m2,
- pozemek ppč. st. 909 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 179 m2,
- budova s č. p. 726 postavená na ppč. st. 908
- Půjčitel - Město Budišov nad Budišovkou, IČO
00299898, DIČ CZ00299898, se sídlem Halaškovo nám.
2, 747 87 Budišov nad Budišovkou, zastoupené starostou
panem Ing. Rostislavem Kynclem
- Vypůjčitell - Tělovýchovná jednota Spartak Budišov nad Budišovkou, se sídlem Dukelská 726, 747 87 Budišov nad Budišovkou, okres Opava, IČO 47813709, DIČ CZ47813709,
zastoupena předsedou panem Bc. Liborem Flussem,
a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy
• schvaluje zveřejnění záměru města na odprodej nemovitostí z majetku města v k. ú. Podlesí nad Odrou - ppč. 191/5
zahrada o výměře 448 m2 a k. ú. Budišov n/B. - ppč. 371/8
zahrada o výměře 180 m2

• schvaluje vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele/
ky Střediska volného času Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace dne 20. 2. 2012 a jmenuje konkurzní
komisi pro otvírání obálek a posuzování nabídek uchazečů
o jmenování do funkce ředitele/ky Střediska volného času
Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace ve složení:
- Předseda konkurzní komise - Ing. Patrik Schramm
- Členové:
- Zástupce zřizovatele – Ing. Kyncl Rostislav, starosta
města
- Odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení
školství - Mgr. Vondroušová Naděžda
- Zástupce určený ředitelem KÚ MSK
- Školní inspektor České školní inspekce
- Mgr. Ivana Tomandlová
- Ing. Mitická Zdenka
- Mgr. Hladišová Hana
- Tajemnice – Čelková Alena, referent MÚ
a ukládá pozvat členy konkurzní komise na konkurzní řízení 14. 3. 2012
• schvaluje stanovení platového výměru řediteli SLTS Budišov nad Budišovkou, p. o. Ing. Miroslavu Duškovi s účinností od 16. 1. 2012 dle materiálu
• ukládá starostovi města vypsat výběrové řízení na obsazení pracovního místa provozovatele sběrného dvora a řidiče
nákladního automobilu pro svoz komunálního odpadu s nástupem od 1. 4. 2012

Zastupitelstvo města
dne 8. února 2012
 bere na vědomíí informaci pozemkového úřadu o průběhu
pozemkové úpravy v k. ú. Staré Oldřůvky a v k. ú. Budišov
nad Budišovkou
 bere na vědomíí informaci o pilotním projektu LED osvětlení v Budišově nad Budišovkou formou přenesené správy
VO a pověřuje radu města dalším jednáním
 bere na vědomíí zprávu o postupu a přípravě výstavby kogenerační jednotky firmou TCN energie
 bere na vědomíí Zprávu o odpadovém hospodářství města
za rok 2011 a návrhovou koncepci na rok 2012 dle přiloženého materiálu
 schvaluje plán činnosti finančního výboru na rok 2012
 schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2012
 schvaluje bezúplatný převod pozemku ppč. 1058/2 ostatní
plocha – ostatní komunikace o výměře 225 m2 v k. ú. Staré Oldřůvky do majetku města dle nabídky na bezúplatný
převod - ČR – ministerstvo obrany, jejímž jménem jedná
Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o bezúplatném převodu
 schvaluje odkoupení pozemků do majetku města dle nabídky paní Naděždy Vařejkové, bytem Na Sídlišti 715, Budišov
nad Budišovkou, na odprodej pozemků v k. ú. Staré Oldřůvky, a to ppč. 70/1 zahrada o výměře 933 m2 a ppč. st. 78 zbořeniště o výměře 478 m2 za kupní cenu ve výši 50 000,- Kč
a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy
 schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2012 v příjmové
a výdajové části rozpočtu o částku 1 290 660,- Kč
 rušíí své usnesení č. 3 z 12. jednání zastupitelstva města ze dne
14. 12. 2011 a pověřuje radu města prováděním rozpočtových
opatření ve schváleném rozpočtu města, a to v plném rozsahu
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 schvaluje odpis nedobytných pohledávek dle přiloženého
materiálu
 schvaluje záměr pořízení nového Územního plánu města Budišov nad Budišovkou, dle § 188 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 schvaluje vydání změny č. 3 Územního plánu města Budišov
nad Budišovkou, které je obsahem přílohy č. 1 předloženého
materiálu a schvaluje vydání Změny č. 3 Územního plánu
města Budišov nad Budišovkou formou opatření obecné povahy podle § 171-174 zákona č.500/2004 Sb., správní řád
 schvaluje výši dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Budišov nad Budišovkou
pro rok 2011 dle Přílohy č. 1 ve výši:
- manželé Prokšovi, Berounská 199, ve výši 50 000,- Kč
- Český rybářský svaz, Hřbitovní 14, Budišov nad Budišovkou, ve výši 100 000,- Kč
 schvaluje záměr na rekonstrukci autobusové čekárny v Budišově n/B. a podání žádosti o dotaci na tento projekt v rámci dotačního programu Leader MAS Opavsko
 schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace
lesoparku - Budišov nad Budišovkou“ z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, oblast 2.3.
Podpora využívání brownfields a schvaluje závazek města
Budišov n/B. zajistit ze svých rozpočtových zdrojů náklady
na předfinancování a profinancování investiční akce – projektu „Revitalizace lesoparku - Budišov nad Budišovkou“,
celkové výdaje projektu 4 040 mil. Kč s DPH. Projekt bude
podán jako žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Město se zavazuje uhradit veškeré nezpůsobilé výdaje projektu – 74 tis. Kč, včetně
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finanční spoluúčasti města na způsobilých výdajích projektu
ve výši 15% - 596 tis. Kč a v závazku zajistit udržitelnost
projektu minimálně po dobu jeho stanovené udržitelnosti.
schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině p.o. Středisko
volného času Budišov nad Budišovkou
bere na vědomíí informaci o dodávkách tepla firmou Vytep
a o dalším postupu vzhledem k výpovědi smlouvy o dodávkách tepelné energie 3/B. a ruší své usnesení č. 15 ze 7.
Jednání zastupitelstva města ze dne 22. 6. 2011
schvaluje smlouvy o partnerství mezi statutárním městem
Opava a městem Budišov nad Budišovkou a pověřuje starostu města podpisem smluv o partnerství mezi statutárním
městem Opava a městem Budišov nad Budišovkou
schvaluje plán činnosti rady města a zastupitelstva města
na rok 2012
schvaluje přičlenění organizační složky Městské kulturní a informační středisko s účinností od 1. května 2012 k příspěvkové
organizaci Středisko volného času Budišov nad Budišovkou
a pověřuje radu města přípravou všech nutných opatření k zabezpečení tohoto sloučení organizační složky s příspěvkovou
organizací a vypsáním výběrového řízení na funkci ředitel/ka
Střediska volného času Budišov nad Budišovkou, p.o.

Vodovodní přípojky
ve Starých Oldřůvkách
Během měsíce března připojila firma LXM Group všechny
zájemce k nově vybudovanému vodovodu ve Starých Oldřůvkách. K vodovodu je připojeno 20 domů včetně bytovek.
Navrtávku do vodovodního řadu a připojení ventilů zajišťovali
zaměstnanci LXM, výkopové práce si občané zajistili svépomocí či externě stavební firmou. K 10. dubnu byla odstavena
větev starého faremního vodovodu, která sloužila k zásobování občanů Oldřůvek pitnou vodou. Dlouho dobu jej provozovala firma Zempol a účtovala občanům symbolický poplatek
za odebranou vodu, za což jí patří velký dík. V tuto chvíli je již
vodovod v ostrém provozu. Věřme, že bude sloužit všem a bez
poruchy dlouhou dobu. Ing. Patrik Schramm, místostarosta

Odkanalizování
kulturního domu
Ke konci loňského roku rozběhla firma STAMEX s. r. o. z Březové na základě vyhraného výběrového řízení stavební práce na
akci „Odkanalizování kulturního domu“. Splašková kanalizace
byla ze dvora KD připojena na Horské ulici do šachty kanalizačního řadu SMVaKu. Dešťová kanalizace byla svedena z celého
objektu potrubím v břehu pod vinárnou do řeky Budišovky. Staré jímky měly být podle projektu původně zasypány, ale z důvodů statického zabezpečení zadního traktu kulturního domu byly
zabetonovány, což navýšilo rozpočet. Konečná cena za stavební
dílo činí cca 675 tisíc Kč. Město bude částku platit z vlastních
zdrojů, konkrétně bude použit přebytek hospodaření z roku
2011, který činil 1,6 mil. Kč. Z tohoto přebytku byla financována také výměna části otopné soustavy v kulturním domě ve výši
330 tisíc korun českých.
Ing. Patrik Schramm, místostarosta

Změna ceny nájmů
hrobových míst
Radou města byla dne 26. 3. 2012 schválena výše ceny
nájmu hrobových míst na místních hřbitovech v Budišově
n/B., Guntramovicích, Starých Oldřůvkách a Podlesí.
Celková výše ceny činí 20,- Kč/m 2/rok. Cena se skládá ze
dvou částí, a to z nájemného, které je stanoveno věstníkem
MF (ministerstva financí) a ceny za služby spojené
s nájmem, která zahrnuje skutečné náklady vynaložené na
hřbitovnictví za předchozí kalendářní rok. Cena uvedená
ve věstníku MF pro město Budišov je 7,- Kč/m 2/rok, cena
vycházející z nákladů činí 13,- Kč/m 2/rok. Do nákladů
byly zahrnuty výdaje spojené se sečením a odvozem
trávy, zamykáním hřbitova v Budišově, hrabáním listí,
úpravou hřbitovů apod. Smlouva o nájmu hrobového místa
uzavíraná dle § 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
bude nadále po dobu 10 let. Na základě zaplacení částky,
která je splatná předem po celou dobu trvání nájmu, bude
vystavena nájemcům smlouva nová.
Ing. Jana Dovrtělová,
odbor BHSŽPVÚP
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Upozornění pro občany
Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám připomněla jednu z Vašich povinností, kterou máte vůči svému městu, a to
hrazení místních poplatků. Například na místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který byl zaveden
v roce 2002, evidujeme k 31. 12. 2011 nedoplatek ve výši 938
714,- Kč. Je velice důležité si uvědomit, že tyto nedoplatky
se dají soudně vymáhat a že před svými dluhy nikdo neuteče. Jednotlivé pohledávky jsou ošetřeny platebními výměry na
dobu 10 let ode dne vydání výměru, což znamená, že během
těchto let dojde v případě nezaplacení pohledávky k soudnímu vymáhání – tedy k exekucím peněžních prostředků či
majetku.
Dalším velikým problémem našeho poměrně malého města
je neplacení nájemného a záloh na služby u bytů v majetku
města. Výše nedoplatků se ke dni 29. 2. 2012 vyšplhala na
částku 1 287 116,60 Kč, tato částka je velice pohyblivá.
Nejvyšší nedoplatky jsou v měsících listopadu a prosinci
(vyúčtování záloh za odběr el. energie a vánoční svátky).
Ale i s těmito dluhy pracujeme. Prvním krokem v boji proti
neplatičům jsou různé upomínky a výzvy k zaplacení dlužných částek, a pokud ze strany dlužníka nedojde k nápravě,
přistupujeme k podání žaloby o vyklizení bytu a po dlouhém a nepříjemném jednání u soudu dochází k soudnímu
vyklizení bytu soudním vykonavatelem. V průběhu roku
2011 bylo podáno sedm žalob o vyklizení bytu, vystěhovány byly tři rodiny. V průběhu měsíce dubna jsou nařízeny
další tři výkony rozhodnutí vyklizením bytu. Dluhy jsou
vymáhány rovněž prostřednictvím soudních vykonavatelů
– exekutory. Náklady na exekuční řízení nejsou vůbec levnou záležitostí, ale i těmto nepříjemnostem lze předejít tím,
že se dlužníci nebudou svým závazkům vyhýbat a pokusí se
svou situaci co nejdříve řešit. Tím nejlevnějším způsobem
je dostavit se na městský úřad na odbor bytového hospodářství k sepsání splátkového kalendáře či jiné formě úhrady
nedoplatků.
Lenka Kalinová, referentka bytového hospodářství

Příspěvek paní Kalinové je sice dostatečně vypovídající, přesto
bych ještě jednou rád apeloval na dlužníky a neplatiče. Neberte
tuto situaci na lehkou váhu, nikdo za vás vaše dluhy nezaplatí
a náklady na exekuci tyto dluhy několikanásobně zvýší. Dnes
a denně jsou exekuce majetku tématem článků a reportáží
v médiích, ale vám nikdo platbu neodpustí. Někteří dlužníci si
myslí, že pokud se z Budišova odstěhují, tak na ně nepřijdeme,
ale to je mylná představa.
Poplatek za komunální odpad činí 500,- Kč, ale ve skutečnosti
město platí cca 740,- Kč za občana a město si nemůže dovolit
tyto náklady nezaplatit. Pokud zákon schválí parlament, budeme moci od příštího roku poplatek zvýšit až na 750,-, což
s největší pravděpodobností učiníme, ale ti co poctivě třídí komunální odpad, budou finančně zvýhodněni.
Co se týče dluhu na nájemném, je situace obdobná. Netěší nás
podávání žalob, ale pokud někdo nekomunikuje, nemá snahu
přijít s řešením, je toto jediné řešení a takto budeme striktně dále
pokračovat. Každý se může dostat do finanční tísně a mít zpoždění s platbou nájmu. Bytová komise vždy řeší každý případ jednotlivě. Pokud jsou problémy, nájemní smlouvy prodlužujeme
na 1 nebo 3 měsíce, další variantou je prodloužení smlouvy až
po zaplacení dluhu. Bez nájemní smlouvy ovšem nedostane nájemník doplatek na bydlení z ÚP, což může dluhy ještě zhoršit.
Je to začarovaný kruh, kdy stát vyplácí dávky, ale na účet města
se nedostanou. Obrátili jsme se na Úřad práce s dotazem, proč ti,
co pobírají příspěvek na bydlení, nemají povinnost nájem zaplatit
a zda nejdou tyto dávky poukazovat přímo na účet města. Bylo
nám odpovězeno, že není možno použít dávku Doplatek na bydlení, která je poskytována dle zákona č. 111/2016 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, na úhradu dluhu
na nájemném v souvislosti s užíváním bytu. Dle mého názoru je
nutná změna legislativy. Je s podivem, že někteří nejsou schopni
zaplatit nízké nájemné městu, ale pokud je vystěhujeme, tak na
ubytovně zaplatí několikrát více a tam to zvládnou. Celková výše
dluhu na nájemném a službách je vysoká, není to ale za jeden rok.
Každoročně částka pozvolna narůstá, zahrnuje i soudní poplatky
a penále z prodlení. Ing. Patrik Schramm, místostarosta města

Černé skládky na území města
Černé skládky jsou přetrvávajícím problémem většiny měst
a obcí. Přestože za jejich neoprávněné zakládání hrozí pokuta
dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších
předpisů, původce zřejmě tato hrozba neodrazuje. Bohužel také
v našem městě se stáváme svědky nelegálně založených skládek
(viz obr. níže), a to i napříč tomu, že mají občané města dostatek
sběrných nádob určených pro shromažďování a třídění odpadu
a každoročně jsou organizovány mobilní svozy nebezpečných
a objemných odpadů, vysloužilých elektrozařízení v rámci
zpětného odběru a také textilu. Nefunkční spotřebiče je možné odevzdávat během celého roku do E-domků (TS Budišov).
Černé skládky se nejčastěji objevují podél silnic a ve většině
případů není znám pachatel. Nelegální uložení odpadů ve volné
krajině sebou přináší spoustu komplikací. Nejenže jsou městem
vynaloženy nemalé finanční prostředky na jejich likvidaci, ale
z nezabezpečených černých skládek mohou unikat škodlivé či
dokonce jedovaté látky do ovzduší, půdy i vody a může tak dojít
k poškození lokálního ekosystému. Na skládkách se totiž často nachází kromě stavebního odpadu také zbytky barev, olejů
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a dalších druhů nebezpečných odpadů. Proto se tímto obracíme na občany, aby svůj vzniklý odpad odkládali pouze na místa
k tomu příslušná a taktéž využívali mobilních sběrů. Pokud by
někdo objevil černou skládku, může zjištění nahlásit na Městský
úřad, tel.: 556312048 nebo Městskou policii, tel.: 556305308.
Ing. Jana Dovrtělová, odbor BHSŽPVÚP
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Informace o svozu nebezpečného odpadu
Mobilní svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu dne 14. dubna 2012 dle níže uvedeného časového harmonogramu.
Guntramovice
Budišov nad Budišovkou

Staré Oldřůvky
Podlesí

Místo
Horní Guntramovice – autobusová zastávka
Dolní Guntramovice – autobusová zastávka
Autobusová zastávka u rybníka (Berounská ulice)
Berounská (Autoservis p. Horník)
Sídliště (715)
Dukelská (pálenice)
Dukelská (hasičská zbrojnice)
Dukelská (hospůdka p. Wícha)
ČSA (681, 682)
Sokolovna
Partyzánská (MěÚ)
Ulice Generála Svobody (ČOV)
Parkoviště Generála Svobody
U Zempolu
Točna autobusu
U hospody

Č
Čas
08:30 – 08:40
08:45 – 08:55
09:00 – 09:10
09:15 – 09:25
09:30 – 09:40
09:45 – 09:55
10:00 – 10:10
10:15 - 10:25
10:30 – 10:40
10:45 – 10:50
10:55 – 11:05
11:10 – 11:20
11:25 – 11:35
11:45 – 11:55
12:00 – 12:10
12:25 – 12:40

Občané města mohou bezplatně odevzdat následující druhy nebezpečných
p ý odpadů
p :


syntetické barvy, laky, ředidla
odpadní kyseliny, louhy


postřiky
olejové filtry


vyjeté motorové a převodové oleje
akumulátory s elektrolytem


staré nátěrové hmoty
baterie, autobaterie


odpadní dehtová lepenka
mořidla

Mobilní svoz elektrozařízení v rámci zpětného odběru
V sobotu dne 28. 4. 2012 bude organizován mobilní svoz vysloužilých elektrozařízení dle níže uvedených časových harmonogramů.
Místo
Čas
Budišov nad Budišovkou
Autobusová zastávka u rybníka
09:15 – 09:30
Berounská (Autoservis p. Horník)
09:35 – 09:50
Sídliště (715)
09:55 – 10:10
Dukelská (pálenice)
10:15 – 10:30
Dukelská (hasičská zbrojnice)
10:35 – 10:50
Dukelská (hospůdka p.Wícha)
10:55 - 11:10
ČSA (681,682)
11:15 – 11:30
Sokolovna
Partyzánská (MěÚ)
Ulice Generála Svobody (ČOV)
Parkoviště Generála Svobody

11:35 – 11:50
11:55 – 12:10
12:15 – 12:30
12:35 – 12:50
Harmonogram svozu elektrozařízení v Budišově

Občané místních částí Guntramovic, Podlesí a Starých Oldřůvek mohou své nefunkční spotřebiče umístit na dobře viditelná
místa poblíž hlavní cesty, ze kterých budou v daném časovém rozmezí sesbírány.
Místo
Horní Guntramovice
Dolní Guntramovice
Staré Oldřůvky
Podlesí

Čas
08:00 – 08:30
08:30 – 09:00
13:10 – 13:40
14:05 – 14:35
Harmonogram svozu elektrozařízení v místních částech

Individuální objednávky svozů v případě potřeby odevzdání zařízení větších rozměrů vyřizuje Ing. Jana Dovrtělová (tel.:
556312048, email: j.dovrtelova.mu@budisovnb.cz) alespoň 1 den před plánovaným svozem.
V uvedených časech a na uvedených místech mohou občané zdarma odevzdat následující druhy elektrozařízení:
- ledničky, pračky, mrazničky
- myčky nádobí, sporáky, mikrovlnky
- vysavače, žehličky, topinkovače
- kávovary, mlýnky, el. nože, váhy, budíky
- počítače, mobilní telefony
- monitory, notebooky
- video techniku, hudební nástroje
- vrtačky, pily, šicí stroje
- nástroje pro sečení, broušením, řezání
Ing. Jana Dovrtělová, odbor BHSŽPVÚP
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Jaro a vypalování suchých porostů
Jaro je pro mnohé z nás nejhezčí období v roce, ale hasiči se
bohužel setkávají s nárůstem počtu požárů z důvodů velmi
nebezpečného vypalování suchých porostů, zakládání ohňů
v přírodě a spalování hořlavých látek na volném prostranství.
Plošné vypalování trávy a porostů je striktně zakázáno.
Hasiči každoročně upozorňují na tuto skutečnost, lidé však
berou podobná upozornění na lehkou váhu. Mnozí si však
nepřipouštějí, že nejen porušují zákon, ale především ohrožují své okolí.
Při vypalování porostů může být fyzické osobě, která tuto
činnost provádí, uložena pokuta až do výše 25 000 Kč, právnické a podnikající fyzické osobě až do výše 500 000 Kč.
Oproti plošnému vypalování porostů není spalování hořlavých látek (dřevní odpad, listí apod.) zakázáno. Většina
obcí má v místních obecně závazných vyhláškách uvedeny
podmínky, za kterých je spalování těchto hořlavých látek na
volném prostranství možné. Pokud obec přímo neupravuje
spalování látek vlastní vyhláškou, je nutné při spalování dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Spalování je možné
provádět pouze na ohništi v minimální vzdálenosti 50 m od
okraje lesa. Ohniště musí být bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly plameny pod kontrolou. Spalování se nesmí

provádět v době, kdy fouká silný vítr a hrozí rozšíření ohně
do okolí, a to ani v případě přímého dozoru. Je vhodné mít
v blízkosti ohniště připraveny prostředky k uhašení a nikdy
nesmíme odcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení biologického odpadu (např. větve, suché listí) na
volném prostranství navíc není jediný způsob, jak se zbavit
těchto látek, je možné ho zkompostovat, odložit ve speciálních kontejnerech nebo sběrných dvorech.
Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny při
spalování hořlavých látek na volném prostranství stanovit
opatření proti vzniku a šíření požáru se zřetelem na rozsah
spalování a nahlásit tuto činnost územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru elektronickým formulářem, který je možno nalézt na webových stránkách www.hzsmsk.cz
pod názvem „Pálení klestí“. Hasičský záchranný sbor má
pak pravomoc nařídit přijmout další opatření pro zajištění
bezpečného spalování či spalování zcela zakázat.
I přes neustálé výzvy ve sdělovacích prostředcích však každoročně dochází ke vzniku požárů způsobených vypalováním starých porostů, které často končí tragicky s velkými
materiálními škodami a v nejhorším případě ztrátou lidského života. A proto znovu upozorňujeme: vypalování suché
trávy a porostů je zakázáno! nprap. Ing. Petra Magerová

Připravenost obyvatelstva na povodně
O výsledku síly vodního živlu jsme se všichni v uplynulých
několika letech přesvědčili při ničivých povodních na Moravě a také v Čechách. Voda je základem života na Zemi,
ale i nespoutaným živlem, proti kterému je třeba se účinně
a preventivně bránit. V jarním období v důsledku prudkého tání sněhu dochází k rychlému odtékání vody do koryt
potoků a řek. Důsledkem jsou přirozené povodně vznikající přechodným výrazným zvýšením hladiny vodních toků
nebo jiných povrchových vod, při kterém voda zaplavuje
území mimo koryto vodního toku. Úkoly k ochraně před
povodněmi na daném území řeší povodňové komise, které
zřizují orgány státní správy a obce na základě zpracovaných
povodňových plánů. Rozsah prováděných opatření při povodni a vývoj povodňové situace na území je určován třemi
stupni:
I. stupeň – stav bdělosti, nastává při nebezpečí povodně,
II. stupeň – stav pohotovosti je stav, kdy nebezpečí povodně
přerůstá v povodeň,
III. stupeň – stav ohrožení, dochází k nebezpečí vzniku škod
velkého rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém
území.
Informace o průběhu při vyhlašování povodňových stupňů
podávají příslušné povodňové komise. V případě ohrožení
nebo při vzniku povodní je obyvatelstvo varováno varovným signálem sirén „Všeobecná výstraha“, u elektronických
sirén následuje pokračující slovní informace „Nebezpečí
zátopové vlny“. Dále budou občané průběžně informováni
o charakteru možného povodňového ohrožení prostřednictvím sdělovacích prostředků, místních rozhlasů a dalšími
způsoby jako např. mobilními sirénami.
Při vyhlášení stavu pohotovosti je potřeba neustále sledovat vývoj povodňové situace v hromadných sdělovacích
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prostředcích a zjišťovat informace o způsobu a místě shromažďování pro případnou evakuaci. Pokud občané bydlí
v ohrožené lokalitě, je vhodné připravit si osobní automobil
k jízdě, nebo jej odstavit na bezpečné místo, které nebude
zaplaveno vodou. Dle situace je potřebné zapojit se aktivně
do ochrany před povodní podle pokynů povodňových komisí, policie a záchranářů. U rodinných domků v blízkosti vodních toků je nutné připravit si pytle s pískem a další
těsnící materiály na utěsnění nízko položených dveří, oken
a odpadních potrubí.
V případě vyhlášení stavu ohrožení je vhodné připravit si
evakuační zavazadlo pro celou rodinu. U rodinných domků
situovaných v záplavových oblastech je zapotřebí přemístit
potraviny, cenný nábytek a elektrotechniku do vyšších pater
domu a připravit se na vyvedení hospodářských zvířat. Velmi důležité je rovněž odstranit nebo alespoň řádně zajistit
snadno odplavitelný materiál. Nebezpečné látky přemístit
a zajistit před možným unikem do vody. Nezapomenout na
utěsnění sklepních oken pytli s pískem.
V případě nařízení evakuace je nutné zabezpečit dům nebo
byt před jeho opuštěním. To znamená vypnout hlavní uzávěr plynu a vody. Dále je nutné uhasit otevřený oheň v topidlech, vypnout elektrické spotřebiče (mimo ledniček
a mrazniček) a zavřít okna. Před odchodem je třeba zamknout byt, u rodinných domků utěsnit dveře pytli s pískem
a poté se přesunout s evakuačním zavazadlem do určených
míst shromažďování k evakuaci. Nezapomeňte upozornit
starší sousedy a v případě potřeby jim pomozte při evakuaci. V průběhu povodně je nutné dodržovat pokyny povodňových orgánů, hasičů, policistů a neustále sledovat informace
o průběhu povodně ve sdělovacích prostředcích.
nprap. Ing. Petra Magerová
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Cestovní doklady
Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bylo zrušeno
Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 a podle zákona č. 197/2010 Sb., skončilo dnem 1. července
2011 zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů. Provedené zápisy
p y dětí v cestovních dokladech rodičů jsou
j
platné
p
poup
ze do 26. června 2012, po tomto datu budou moci děti cestovat jen s vlastním cestovním dokladem. Toto opatření se týká
i zápisu dětí provedených do občanských průkazů rodičů. Skončením platnosti zápisu dětí v cestovních dokladech rodičů však
nekončí platnost cestovních dokladů rodičů.
Informace je čerpána z www stránek Ministerstva vnitra ČR

2. kolo „kotlíkové“ dotace
Prvního února letošního roku byla spuštěna výzva k pilotnímu
projektu „kotlíkové“ dotace, jejímž vyhlašovatelem byl Moravskoslezský kraj (dále jen MSK) a Ministerstvo životního prostředí s tím, že poskytovatelem dotace je MSK a Státní fond
životního prostředí (dále jen SFŽP). Cílem dotačního programu
je zabezpečení realizace opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzv. lokálních topenišť.
Hlavní myšlenkou „kotlíkové“ dotace je tedy náhrada starých
ocelových a litinových kotlů s ručním přikládáním za kotle nízko emisní, automatické na uhlí nebo uhlí a biomasu, splňující
3. emisní třídu dle normy ČSN EN 303-5.
Vzhledem k velkému zájmu obyvatel Moravskoslezského
kraje, kteří vyčerpali celkovou výši alokovanou pro výzvu již
1. den příjmu žádostí, bude s největší pravděpodobností vyhlá-

šena v průběhu června 2012 výzva další, kdy bude známa také
maximální výše podpory.
Žadatelem o dotaci musí být vlastník nemovitosti užívané k bydlení, podpora nemůže být použita za účelem podnikání. Projekt
musí být realizován na území Moravskoslezského kraje.
Proces žádosti o dotaci:
- na základě alokované výzvy podat žádost na krajský úřad
Moravskoslezského kraje
- Rada MSK a SFŽP dotaci schválí a informuje žadatele
- likvidace starého kotle a instalace nového kotle
- předložení dokladů na krajskou pobočku SFŽP (faktury, doklad o likvidaci starého kotle, certifikáty)
- poskytnutí dotace
Ing. Jana Dovrtělová, Odbor BHSŽPVÚP

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Budišov nad Budišovkou
a části k. ú. Svatoňovice - informace o úvodním jednání
a zjišťování hranic pozemků na obvodu KPÚ
V Městě Budišov nad Budišovkou byla veřejnou vyhláškou
dne 8. 4. 2010 zahájena komplexní pozemková úprava (KPÚ)
podle § 6 odst. 3 zákona 139/2002 Sb., ve znění pozdějších

předpisů o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.
Tato pozemková úprava byla zahájena z důvodu podání žádosti vlastníků pozemků nadpoloviční výměry zemědělské
půdy v tomto katastrálním území a žádosti Města Budišov
nad Budišovkou. Práce s ní spojené budou probíhat do března 2014. Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí
a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků pro racionální hospodaření vlastníků půdy a také podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu půdního fondu. Výsledky
pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu
a územní plánování. Od července loňského roku probíhaly přípravné a geodetické práce zpracovatelskou firmou, která zvítězila ve výběrovém řízení. Jedná se o sdružení „EKOTOXA
s.r.o.; GEOPORT, s.r.o.“ (dále jen zpracovatel). Zpracovatel
vyhotovil analýzu území, která zkoumá způsob současného
užívání pozemků a označení jejich hranic, dopravní zatížení,
vodní a větrnou erozi a dále řeší nesoulad mezi skutečností
v terénu a stavem evidovaným v katastru nemovitostí. Dále
proběhlo zaměření skutečného stavu včetně obnovy a doplnění
podrobného polohového bodového pole a odevzdání této etapy katastrálnímu úřadu. Celková délka obvodu KPÚ je 41456
m a výměra obvodu KPÚ je v současné době 1338 ha. Tímto
chceme informovat vlastníky a občany o další fázi pozemkových úprav, kterou je svolání úvodního jednání a zjišťování
hranic pozemků. Pozemkový úřad koncem měsíce dubna svolá úvodní jednání, na které pozve účastníky řízení, tj. vlastníky pozemků v předpokládaném obvodu KPÚ včetně zástupců
obce a zpracovatele KPÚ. Na úvodním jednání budou zástupci
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pozemkového úřadu společně se zpracovatelem informovat
účastníky o:
 účelu a cíli pozemkových úprav,
 obvodu pozemkové úpravy,
 významu pozemkové úpravy a obnovy katastrálního operátu,
 smyslu a významu plánu společných zařízení (PSZ), tzn.
především návrh nové cestní sítě, protierozní a vodohospodářská opatření spolu s návrhem prvků ÚSES (územního systému ekologické stability),
 způsobu oceňování pozemků,
 smyslu a poslání sboru zástupců,
 zjišťování průběhu hranic na obvodu KPÚ.
Na úvodním jednání proběhne volba sboru zástupců, ten
může vznášet připomínky v průběhu celé pozemkové úpravy
a posuzuje plán společných zařízení, který následně schvalu-

je zastupitelstvo města na svém veřejném zasedání. Sbor zástupců také spolupracuje při realizaci pozemkových úprav.
Z úvodního jednání vytvoří zástupce pozemkového úřadu
zápis, který zašle všem dotčeným účastníkům. V následujících dnech po úvodním jednání proběhne zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkové úpravy. Za tímto účelem
stanoví pozemkový úřad komisi, která se zjišťování hranic
pozemků zúčastní. Na něm se individuálně setká komise
s vlastníkem přímo v terénu. V komisi musí být zastoupeni také zástupci obce a katastrálního úřadu. O obou výše
zmíněných akcích budou předem všichni dotčení účastníci
písemně vyrozuměni Pozemkovým úřadem Opava a taktéž
mohou získat informace na úřední desce MÚ Budišov n/
Bud., Obce Svatoňovice a Pozemkového úřadu (v elektronické podobě na adrese www.eagri.cz).
Za Pozemkový úřad Opava Martina Werichová

Informace pro odběratele tepelné energie v Budišově nad Budišovkou
Plánované ceny tepelné energie pro r. 2012 v městech moravského regionu
Budišov n/B.
568,26 Kč s DPH
palivo plyn výrobce VYTEP Uničov s.r.o.
Olomouc
594,16 Kč s DPH
palivo uhlí výrobce Oltherm Olomouc a.s.
Uničov
600,80 Kč s DPH
palivo plyn výrobce VYTEP Uničov s.r.o.
Moravská Třebová
603,08 Kč s DPH
palivo plyn výrobce VYTEP Uničov s.r.o.
Lutín
605,58 Kč s DPH
palivo plyn výrobce VYTEP Uničov s.r.o.
Šternberk
607,11 Kč s DPH
palivo plyn výrobce VYTEP Uničov s.r.o.
Vítkov
615.60 Kč s DPH
- Ø cena palivo plyn výrobce Spr. byt. fondu Vítkov
Vítkov
645,00 Kč s DPH
- Ø cena palivo plyn výrobce SBD Opava
Šumperk
654,01 Kč s DPH
palivo plyn výrobce Sateza Šumperk
Hranice
677,16 Kč s DPH
palivo plyn výrobce Ekoltes Hranice a.s.

Litovel
684,00 Kč s DPH
palivo plyn výrobce Městská teplárenská společnost a.s.
Podrobná zpráva o stavu tepelných zařízení zpracovaná fi VYTEP UNIČOV s.r.o. (minulost, přítomnost a budoucnost těchto
zařízení) je zveřejněna na webu městského úřadu Budišov nad
Budišovkou (www.budisov.eu).
Lenka Šeligová, ekonom VYTEP UNIČOV s.r.o.

Projekt „Rekonstrukce autobusové čekárny – Budišov nad Budišovkou“
V návaznosti na připravovanou výzvu Místní akční skupiny –
MAS Opavsko, v rámci dotačního programu Leader (květen
2012), město připravuje projekt Rekonstrukce autobusové
čekárny v Budišově n/B. Tento projekt byl zvolen pro svou
potřebnost a vzhledem ke splnění doporučovaných kritérií
daného dotačního programu.
Předmětem rekonstrukce bude úprava stávajících vnitřních
prostor autobusové čekárny tak, aby byla čekárna opět funkční. Plánuje se zřízení bezbariérového veřejného WC, malého
infocentra, budova by byla kompletně zateplená a proběhla
by zde výměna otvorových výplní. Autobusová čekárna by
měla být vytápěna částečně obnovitelnými zdroji energie –
tepelným čerpadlem a částečně elektrickou energií. Stavba
by měla novou sedlovou střechu, novou omítku a stříšku před
vstupem.
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Cena celého projektu se plánuje do 1 mil. Kč, z toho dotace
je možná až 90% z této částky. V případě úspěšného získání
dotace by rekonstrukce byla zahájena počátkem roku 2013.
V rámci tohoto projektu město vyhlásilo anketu pro občany
Budišova n/B., Guntramovic, Podlesí a Starých Oldřůvek,
ve které se občané mohou k plánované rekonstrukci vyjádřit
a přidat své nápady a náměty. Vedení města bude velmi vděčné za každý podnět.
Vyplněné anketní dotazníky prosím zašlete na emailovou adresu: g.rohacova.mu@budisovnb.cz nebo doručte na MěÚ
Budišov n/B. – budova radnice Halaškovo nám. 2 a budova
na ul. Partyzánské 229, případně vhoďte do určené schránky
v nákupním středisku Jednota.
Za ochotu a čas věnovaný anketě všem občanům děkujeme.
Gabriela Roháčová, DiS., vedoucí odboru BHSŽPVÚP
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Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů
v Budišově nad Budišovkou
Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem

v tom ve
věku

celkem
0 - 14 let muži
ženy
celkem
muži
15 - 64 let
ženy
65 a více
let včetně
nezjištěno

celkem
muži
ženy

6.3.2011 1.3.2001 3.3.1991
3 055
3 233
3 340
463
576
797
249
285
397
214
291
400
2 113
2 283
2 223
1 085
1 154
1 111
1 028

1 129

1 112

479
192
287

374
136
238

320
128
192

Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Muži celkem
z toho

svobodní
ženatí
rozvedení
ovdovělí

Ženy celkem
z toho

svobodné
vdané
rozvedené
ovdovělé

26.3.2011
1.3.2001 3.3.1991
1 526
1 575
1 636
751
722
.
594
696
793
140
113
.
40
43
.
1 529
1 658
1 704
580
608
.
580
704
796
162
137
.
207
207
.

Obyvatelstvo podle národnosti
26.3.2011
3 055
Obyvatelstvo celkem
česká
1 802
moravská
273
slezská
4
slovenská
43
z toho národnost
polská
8
německá
5
romská
2
neuvedeno
812

Obyvatelstvo podle náboženské víry
26.3.2011 1.3.2001 3.3.1991
3 055
3 233
3 340
Obyvatelstvo celkem
Věřící - nehlásící se k církvi,
.
.
.
náboženské společnosti
Věřící - hlásící se k církvi,
náboženské společnosti[2]

z toho

Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let
základní vč.
neukončeného

z toho
nejvyšší
ukončené
vzdělání

střední vč.
vyučení (bez
maturity)

26.3.2011 1.3.2001 3.3.1991
2 592
2 657
2 543
715

858

1 127

1 022

1 162

933

úplné střední (s
maturitou) a vyšší
odborné včetně
nástavbového

567

514

393

vysokoškolské
bez vzdělání

126
36

76
31

71
7

1.3.2001 3.3.1991
3 233
3 340
2 951
2 428
104
622
8
32
86
175
13
18
24
27
8
22
31
.

368

1 053

1 500

Církev
římskokatolická

270

948

1 420

Církev
československá
husitská

2

4

16

Českobratrská
církev
evangelická

13

24

.

1 061

1 906

1 302

Bez náboženské víry

Obyvatelstvo podle státního občanství
26.3.2011 1.3.2001 3.3.1991
Obyvatelstvo celkem
3 055
3 233
3 340
Česká republika
z toho
podle
státního
občanství

Slovensko
Německo
Polsko
Ukrajina
Rusko
Vietnam

3 006

3 213

.

2
2
12
25

6
2
9
-

.
.
.
.
.
.

Informace dostupné na www.scitani.cz

Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem
Ekonomicky aktivní[2]
zaměstnaní
zaměstnanci
v tom z toho zaměstnavatelé
osoby pracující
na vlastní účet
nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní

26.3.2011 1.3.2001 3.3.1991
3 055
3 233
3 340
1 391
1 616
1 723
1 126
1 289
1 675
892
1 137
.
23
.
.
117

.

.

265
1 471

327
1 606

48
1 617
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Poděkování Klubu vojenské historie
Vedení města děkuje členům Klubu vojenské historie ve Starých Oldřůvkách, kteří v rámci své činnosti v obci vyčistili
prostranství nad bývalou kuželnou. Dále vyřezali náletové
dřeviny a vyčistili břehy a okolí potoka od restaurace až po
kostel. Vše je patrné z doložených fotografií. Jsme rádi, že jim

není vzhled obce lhostejný a přiloží svou ruku k dílu. Ušetří
tím městu nemalé náklady, které budou použity na jiné práce
v obci. Město bude tyto aktivity, a to nejen ve Starých Oldřůvkách, v rámci svých možností podporovat.
Ing. Patrik Schramm, místostarosta

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.

ZPRÁVY MĚSTSKÉ POLICIE
V poslední době se v našem městě objevil problém s nelegálním prodejem palivového dříví. Po Budišově a okolí se pohybují lidé, kteří po domech nabízejí palivové dříví i s dovozem
a to za velmi výhodnou cenu. Upozorňujeme tímto, že se ve
většině případů jedná o dřevo odcizené jak přímo ze
skládek, tak i s lesních porostů. Tito „ prodejci“ sice
uvádějí, že dříví legálně koupili od Městských lesů,
případně Lesů ČR, ale není to samozřejmě pravda.
Správa Městských lesů Budišov n/Bud. samovýrobu
nepovoluje již od května roku 2010 a LČR tato povolení vydávají pouze v ojedinělých případech. Jedinou
možností, jak se může kupující přesvědčit o legálním
původu dřeva je ten, že prodávajícího požádá o doklad, jakým
způsobem dřevo nabyl.
Upozornění: Pokud by se dalším šetřením zjistilo, že výše zmíněné dřevo pochází z krádeže, je právo původního majitele
(správce lesa) zcizenou věc žádat zpět bez náhrady.
Několik událostí řešených Městskou policií
 2. 2. 2012 ve 22:50 hod. oznámil občan, že je mu vyhrožováno újmou na zdraví a dokonce fyzickou likvidací. Po
prověření události na místě bylo zjištěno, že se jedná o dlouhodobé spory, které posléze nechtěl oznamovatel řešit.
 5. 2. 2012 v 18:00 hod. při provádění služebního zákroku v jednom z domů na ul. Partyzánské došlo k narušení
veřejného pořádku, kdy se osoba, s ohledem na vážnost
situace, chovala nedůstojně a následně hrubým způsobem
urazila strážníka MP, který ji na nevhodnost jejího chování upozornil. Hlídka MP osobě v jejím hrubém jednání
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zabránila a z místa odvedla. Věc byla postoupena PČR
k dalšímu šetření.
12. 2. 2012 ve 20:15 hod. přijala hlídka MP oznámení ženy,
která uváděla, že byla fyzicky napadena svým druhem. Řešení situace na místě společně s hlídkou PČR OO Vítkov – ta si věc na místě převzala.

13. 2. 2012 v 8:50 hod. se dostavila žena,
která uváděla, že byla jako chodec ohrožena couvajícím vozidlem, které navíc málem přejelo jejího
psa. Kontrolou kamerového záznamu bylo zjištěno,
že k události skutečně došlo na náměstí Republiky.
Hlídka MP vyhledala řidičku vozidla. S touto věc
projednala. Řidička uvedla, že ženu za vozidlem přehlédla.
20. 2. 2012 ve 22:50 hod. anonymní telefonické oznámení
osoby, která uváděla, že v restauraci u Huberta sedí muž,
který je viditelně zraněný na zápěstí. Kontrolou provozovny
bylo zjištěno, že muž skutečně sedí zraněný u stolu v restauraci. Na místo byla přivolána RZS, která si osobu převzala.
28. 2. 2012 v 17:30 hod. přijala hlídka MP oznámení pracovníka SML o možném zcizování dřeva v Lesním parku.
Na místě byla zjištěna skupina osob, které uváděly, že se
jedná o bezcenné větve a proto se ničeho nedopouštějí. Na
skládce se nacházelo dříví určené ke zpracování na štěpku.
Osoby proto byly z místa vykázány.
2. 3. 2012 v 17:00 hod. nahlášena krádež litinových poklopů z areálu bývalé čističky. Věc byla postoupena PČR OO
Vítkov a byl vyrozuměn majitel areálu.
Baroň Milan, vedoucí strážník MP

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

ŠKOLSTVÍ
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Zimní radovánky

Den otevřených dveří v MŠ

Všechny děti mají rády zimní období a zejména pak tehdy,
když je spousta sněhu a mrazivé počasí. Letos nás zima nechala
na sníh dlouho čekat, ale konečně jsme se dočkali. Leden nám
přinesl pravé zimní počasí a hlavně sníh. Nejdříve ten „prachový“, na kterém to hezky jede na saních, ale kuličky z něj dělat
nejdou. Ve čtvrtek 19. ledna jsme se díky teplejšímu počasí
dočkali „mokrého“ sněhu. A tak jsme nelenili a hurá všichni na
školní zahradu. A už se tvoří – koule, sněhuláci a další stavby
různé velikosti. Za chvíli je naše zahrada celá bílá, sněhuláková. Výtvory jsme si prohlédli, vzájemně se pochválili a sladkostí odměnili.
Jana Jüstelová, učitelka MŠ

Ve čtvrtek 1. března proběhla v naší MŠ akce ,,Den otevřených
dveří“. Od osmi hodin ráno měli rodiče i veřejnost možnost prohlédnout si prostory MŠ, jednotlivé třídy a také právě probíhající činnosti dětí – hry, výtvarné činnosti, cvičení a další. Protože
je tato akce teprve nově zavedená, účast veřejnosti byla dosti
nízká. Ale i tak nás těší, že ti, kteří se přišli podívat, naši práci
ocenili a pochvalně se vyjádřili i k výzdobě interiérů školy.
Doufáme, že příští rok, kdy se opět otevřou dveře veřejnosti, se
přijde podívat více zájemců a našich příznivců.
Věra Kovaříková, učitelka MŠ

Výtvarná soutěž
„O nejkrásnějšího sněhuláka“
V návaznosti na projekt Bílý sněhulákový den jsme v mateřské
škole vyhlásili i výtvarnou soutěž: „O nejkrásnějšího sněhuláka“. Ve všech třídách i výtvarných kroužcích děti pilně pracovaly, malovaly, kreslily, lepily, modelovaly a skládaly různé
sněhuláčky. Všechny výrobky jsme potom vystavili a vybrali
ty „nejkrásnější“. Byl to ale velmi těžký úkol, protože všechny
dětské práce jsou moc hezké a originální. A tak děkujeme všem
dětem za jejich snahu a kreativitu v této soutěži.
Pavla Hasalová, učitelka MŠ

Děti mají karneval
Dnes je svátek, velký bál, děti mají karneval. V úterý 28. února
šikovné maminky z Klubu rodičů při MŠ připravily pro naše
děti karnevalové dovádění. Děti se celý týden moc těšily. Když
nastal den D, začala se školka hemžit princeznami, indiány,
slony, tygříky, Batmany či Spidermany. Všechny děti dostaly krásné škrabošky, které si samy vybarvily. Maminky si děti
rozdělily na mladší a starší a dovádění mohlo začít. Děti hned
na začátku oslavy začaly plnit soutěžní disciplíny. Bravurně
zvládly skok v pytli, prolézání strachovým pytlem, přetahování lanem, skákání na balónech, shazování soudků, skákání
do obručí… Samozřejmě nechyběl pořádný taneček. Odměnou dětem bylo sladké překvapení v podobě lízátek, bonbonů
a také diplom za účast na karnevalu. Velký dík patří mamince
V. Uvírové, P. Janouškové, E. Pecníkové a M. Hruškové za
skvělou organizaci této pěkné akce pro naše děti. Paní Janouškové také děkujeme za sladkosti a občerstvení, které věnovala
dětem jako sponzorský dar. Karneval se moc vydařil a děti odcházely domů s úsměvem na tváři.
Mgr. Simona Novotná, ředitelka MŠ
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Bílý sněhulákový den
Ve čtvrtek 16. 2. 2012 se v naší mateřské škole uskutečnil
„Bílý sněhulákový den“. Děti přišly v bílém oblečení, přinesly si bílou hračku, rodiče jim vyrobili sněhulákové nosy. Za to
odměnou obdržely sněhulákové medaile. Ve třídě si společně
vytvořily sněhulákové hrnce, povídaly si o zimní přírodě a počasí, opakovaly si zimní básně a písně, hledaly bílou barvu
nebo stavěly sněhuláčky z různých materiálů. Namalovaly si
také velkého „třídního“ sněhuláka, kterého potom společně ozdobily. Celé sněhuláčkové dopoledne vyvrcholilo „přehlídkou
sněhuláků“ v herně a soutěží: „O nejkrásnějšího sněhuláka“.
Ani kolektiv zaměstnanců MŠ se nenechal zahanbit a zasoutěžil si. Venku na zahradě náš projektový den pokračoval. Děti
ozdobily stromy na bílo, vytvářely stopy a „andělíčky“ v čerstvě napadaném sněhu, velké děti také závodily a házely sněhovou koulí na cíl.
Sněhuláčkový den se nám všem moc líbil a také nás potěšilo,
kolik rodičů se aktivně a vtipně zapojilo do našeho projektu.
Děkujeme.
Pavla Hasalová, učitelka MŠ
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Návštěva dětí mateřské školy v 1. třídě ZŠ
Čas neúprosně běží a důkazem toho je i skutečnost, že opět
nastalo období zápisu dětí do 1. tříd ZŠ a už 27. ledna 2012 šly
právě děti ze tříd „Čertíků“ a „Broučků“ naší mateřské školky
poprvé k zápisu.
Aby naše děti věděly, co se vlastně v takové opravdové škole
děje a co je v budoucnu čeká, každoročně s nimi před zápisem navštěvujeme 1. třídu. Dne 18. ledna 2012 si naše děti na
vlastní kůži mohly i letos alespoň na chvilku vyzkoušet, jaké
je to být opravdovými školáky. Mohly usednout do skutečných
školních lavic a paní učitelka je také vyzkoušela z toho, co se
nejen ve školce, ale i doma naučily. Kamarádi prvňáčci jim
zase předvedli, co se už za půl roku ve škole naučili oni - např.
číst, psát či počítat a také se jim pochlubili novou technikou,
kterou je interaktivní tabule, na niž se dá dělat obrovská spousta zajímavých věcí. Na závěr jsme si všichni společně zazpívali známé písničky a děti přednesly básničky, které se za minulé
období naučily. Našim dětem se ve škole velice líbilo a své
zážitky pak s nadšením vyprávěly ostatním dětem a učitelkám
v naší školce. Nejvíce je z celé návštěvy nadchla herna školní
družiny, kde si budou moci ve volném čase hrát, a samozřejmě

„kouzelná“ interaktivní tabule, kterou by všechny děti bez výjimky chtěly mít doma ve svém pokojíčku.
Doufejme, že toto nadšení budoucím prvňáčkům zůstane a že
se i v září bez větších problémů začlení do dalšího vzdělávání.
Všichni jim moc držíme palce a přejeme hodně úspěchů v této
nové etapě jejich života!
Žeňa Kostecká, učitelka MŠ

Zprávičky z dětského domova
Díky tomu, že na začátku letošního roku byla opravdu hezká
zima, mohli jsme po roční pauze uspořádat 4. ročník závodů ve
sjezdovém lyžování pro děti z dětských domovů „Rychlý tučňák 2012“. Akce proběhla 24. února ve Ski-areálu Horní Guntramovice. Přihlásilo se celkem 31 malých i velkých závodníků
z Budišova n/B., Melče, Ostravy – Hrabové, Lichnova a Opavy. Původní termín akce jsme kvůli velkým únorovým mrazům
změnili a málem se to nevyplatilo. Ranní pohled na kopec nebyl
příliš optimistický. Prostřední část byla po nočním dešti uzavřená a na zbytku sjezdovky byl sníh mokrý a těžký. Děti si ale
s tratí poradily, i když je pravda, že v pasáži pod lesíkem musely občas zabrat i ruce a lyžařské hůlky . Dojezd bych naopak
rychlý a u někoho i nečekaně divoký. Hezké a stylové sjezdy
se tak střídaly s těmi spíše úsměvnými, ale nakonec jako vždy
vyhrála pohodička, dobrá nálada a setkání s kamarády a známými. I opravdových vítězů bylo několik a na prvních a druhých
místech nechyběly ani naše děti. Závod proběhl opravdu v po-

slední možný den – o víkendu sníh na kopci roztál. A jestli za rok
nasněží, pojedeme zase.
Poděkování patří nejen dětem a organizátorům, ale také In-Sport-Line Vítkov za odměny a ceny pro vítěze. Za spolupráci
děkujeme lyžařskému oddílu a dobrovolným hasičům Guntramovice.
*
V neděli 1. dubna proběhne ve Slovenském národním divadle
v Bratislavě II. Benefiční koncert Nadačního fondu Plaváček
Deany a Juráka Jakubiskových „Vítr do plachet“. Fond se zaměřuje na podporu talentovaných dětí z dětských domovů.
V jednom z tanečních vystoupení bude mít svého zástupce i Budišov. Mezi dětmi, jejichž talent Plaváček podporuje, se objeví
Patrik Tancoš z našeho dětského domova.
Po pražském konkurzu v Lucerně, několika trénincích v Dance
Academy Prague by Yemi a týdenním společném nacvičování
na Slovensku se snad vystoupení povede nejen jemu, ale i ostatním dětem. Držíme všem palce. Koncert bude přímým přenosem
p
přenášet STV 1 a pravděpodobně i česká televize. (http://www.
talent-nadacni-fond.cz)
Daniel Štencel, pedagogický pracovník DD
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Vzhledem k tomu, že se situace školství ve Vítkově může
dotýkat i některých občanů Budišova, uveřejňujeme příspěvek, který přibližuje dění ohledně této problematiky.
Redakce

Situace kolem školství
ve Vítkově
Rád bych touto cestou apeloval na občany Vítkovska
a všechny ty, kterým není lhostejný osud školství v našem
městě.
Poslední jednání zastupitelstva, které mělo za úkol schválit
koncepci školství, v podobě spojení dvou základních škol,
aby byl následně dán prostor pro vyjednávání s krajem o zachování středního školství ve Vítkově, zcela selhalo. Nyní je
proces slučování středních škol pouze v rukou kraje, protože naše město se neschválením školské koncepce od tohoto
distancovalo. Nechci a nemůžu se smířit s tím, že by našim
zastupitelům byla budoucnost našich dětí, studentů a města
natolik lhostejná. Prosím obracejte se aktivně na zvolené zastupitele města a dejte tak najevo, že nejste spokojeni s neschválením koncepce školství ve Vítkově. Žádejte po svých
zastupitelích svolání mimořádného jednání zastupitelstva,
kde se tato otázka znovu otevře a bude se řešit. Je faktem, že
neschopnost zastupitelstva schválit školskou koncepci vedla
k tomu, že kraj již zaujal stanovisko, které by mohlo vést
k zániku, nebo výraznému zhoršení středního školství ve
městě. Neschválením školské koncepce se veškerá aktivita
přesunula na stranu kraje a město již stojí pouze opodál, jako
přihlížející člen.
Proto prosím ty, kterým není lhostejný osud škol ve Vítkově,
navštivte nebo jinak kontaktujte své zastupitele a dejte jim
najevo, že se Vám nelíbí pasivní postoj města! Dejte najevo,
že chcete, abychom se pomocí svých volených zastupitelů
znovu aktivně zapojili do procesu transformace školství ve
Vítkově a byli kraji rovnocennými partnery v jeho rozhodování.
Aktuální informace jsou dostupné na www.skolstvivitkov.
estranky.cz
y .
Bc. Petr Dobeš

Ilustrační foto
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Masopust v MŠ
„Masopust“ je lidová tradice v období od Tří králů do Popeleční středy, kdy začíná čtyřiceti denní půst před Velikonocemi. Je
to období radosti, zpěvu a tance. Dodržování a oslava této tradice se v dnešní době opět začíná vracet do našich měst a tím
i do našich životů.
Již druhým rokem „Masopustní veselí“ prožívaly i děti navštěvující MŠ ve Svatoňovicích. Během projektu si připomněly
nejen tradiční jídlo a zvyky z období masopustu, ale také si
vyrobily masky, ozembuch atd. Zakončením „Masopustního
veselí“ byl průvod masek vesnicí, kde při návštěvě rodičů dostaly děti nějakou tu sladkost za zpěv a tanec s medvědem.
Zdeňka Sventková, učitelka MŠ

Senioři, žijte naplno
Pro vás všechny, jimž je víc než 60 let, jsme připravili Univerzitu třetího věku se čtyřmi zajímavými programy. Čekáme právě na vás.
Vyberte si ze čtyř samostatných programů:
1) Cestování po britských
ostrovech napříč stoletími
2) Literární skvosty a novinky v tvorbě českých
a světových autorů
3) Minulost a současnost
češtiny
4) Život s handicapem. Minulost a současnost speciální pedagogiky.
Využijte tuto novinku, kterou jsme pro vás připravili. Setkejte se s vašimi vrstevníky v Ostravě na šesti tříhodinových
přednáškových blocích vedených našimi odborníky. Máte-li
chuť, máme pro Vás celý jeden semestr (tj. půl roku) nabitý
novými informacemi a zážitky. Neváhejte a kontaktujte nás
telefonicky na čísle 597 094 017, 734 355 862 nebo písemně:
Centrum dalšího vzdělávání Pedagogická fakulta, Ostravská
univerzita v Ostravě, Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. Přihlásit se můžete i e-mailem: filip.goszler@
osu.cz
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ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ, SPORT, KULTURA

Jaké budou Letnice 2012?
To samozřejmě nikdo zatím neví, ale pevně věřím, že budou
minimálně stejně vydařené, jako ty poslední. Program je téměř
hotový, zbývá sice doladit ještě spoustu věcí, ale díky vytrvalé práci dobrovolného týmu jdou přípravy zdárně kupředu. Letos chceme obohatit doprovodný program
o pár atrakcí pro dospělé i děti. Všechny, kterým se
vloni líbila práce řezbářů s motorovou pilou, můžu
potěšit, protože letos jich bude víc, takže určitě
bude na co koukat. Účast přislíbili opět i tradiční
řemeslníci.
Z hudebního světa se můžeme těšit na legendárního Radima Hladíka s kapelou Blue Effect, Viléma
Čoka, Kamila Střihavku, potěší nás i Žamboši, výborné reaggae od Homebwoyrasta, dechová muzika Kobeřanka,
nebo muzika s ostrovními kořeny - Irish Acoustic. A to není
určitě zdaleka všechno, možná dojde i na nějaká překvapení.
Chci na tomto místě ještě jednou a upřímně poděkovat všem
těm skvělým a pracovitým lidem, kteří vloni Letnicím věřili, šli

do nich, přiložili ruku k dílu a práce se jim povedla. A to všechno zadarmo. I když dříve bývalo zcela běžné, že se dokázali lidé
pro dobrou věc spojit a udělat něco nad rámec svého pohodlí,
mám pocit, že dnes už jde spíš o nadpřirozený a velice
vzácný jev. Daleko častěji slyšíte hudrování, remcání,
pomluvy, a jakési „prázdné tlachy“ těch, kteří se zapojit nechtějí. Mají pocit, že dělat něco zadarmo je
šílenství, ne-li sebevražda. O to víc si vážím těch,
kteří Letnicím věří, a už to předvedli.
Pokud tedy budete chtít, přijďte se na ty „šílence“,
a samozřejmě nejen na ně, podívat 22. a 23. června. Pojďme se znovu alespoň na ty dva dny vymanit
ze stresů a shonu dnešní doby, povznést se nad žabomyší spory a užít si mezi přáteli BUDIŠOVSKÉ LETNICE
2012 – DVA DNY POHODY.
Vše potřebné (bohužel kromě toho, jaké bude počasí ) můžete sledovat na www.budisovskeletnice.cz.
Za organizační tým Pepa Poljak

Život v Domově Letokruhy
V rámci zkvalitňování poskytovaných sociálních služeb v Domově Letokruhy jsme začali využívat nové metody v ošetřovatelské péči. Mezi tyto metody patří Bazální stimulace a Psychobiografický model péče.
Bazální stimulace patří v zemích Evropské unie k uznávaným
a aplikovaným konceptům v oblasti ošetřovatelství. Pro lidi,
kteří jsou jakkoliv tělesně nebo duševně postiženi, je tento koncept již zcela neodmyslitelnou součástí jejich života. Koncept
bazální stimulace (dráždění) podporuje v nejzákladnější (bazální) rovině lidské vnímání. Navozuje pocit jistoty a bezpečí,
vede k uvědomění si polohy vlastního těla a pohybu. Jedná
se o různé masážní techniky (zklidňující masáž, povzbuzující
masáž, masáž stimulující dýchání), techniky polohování a pohybové techniky (např. využívání houpaček). Jednotlivé formy
pracovníci provádí buď u koupání uživatelů, nebo na lůžku na
pokoji, v rámci aktivit s klienty v nově zařízených vzpomínkových místnostech nebo v návštěvní místnosti na interiérové

houpačce. V druhé polovině roku 2012 máme pro pracovníky
v ošetřovatelské péči naplánovaný nástavbový kurz bazální stimulace (optická, auditivní, taktilně-haptická stimulace).
Psychobigrafický model péče je ošetřovatelský mezinárodně
využívaný model v oblasti geriatrické a gerontopsychiatrické
péče, který je zaměřen na podporu schopnosti sebepéče, udržení,
uchování nebo navrácení této schopnosti, a to principem oživení
zájmu a oživením psychiky seniora. Základním stavebním kamenem psychobigrafického modelu je práce s biografií klienta.
Nabízené aktivity pro seniory musí být v prvé linii koncipovány podle biografie uživatele a nikoliv podle biografie našich
zaměstnanců. Velmi prospěšné pro efektivitu těchto činností je
umístit veškeré tyto aktivity do prostor vybudovaných podle
aspektů terapie prostředím, kde musíme opět vycházet z historické - kolektivní biografie. Prostředí je vhodné koncipovat
v souladu s biografií klientů, kteří prožili nejaktivnější část života v 50., 60. a 70. letech. Atmosféra tohoto historického období silně ovlivnila životy našich uživatelů, a proto není možné
tuto historickou epochu nevnímat a doslova obcházet, pokud
chceme hovořit o péči individualizované, tzn. přímo ušité na
míru našim uživatelům. Na základě těchto faktů jsme v organizaci vytvořili dvě vzpomínkové místnosti, kde uživatelé v příjemném prostředí, které je jim blízké, mohou strávit část dne.
Tyto místnosti mají velký úspěch a jsou s oblibou využívány.
Podle Böhmova psychobiografického modelu, který je určen
především pro uživatele s demencí, jsme vytvořili tzv. vzpomínkové krabice s předměty, které uživatelé používali ve svém
životě. Krabice máme vytvořeny na téma:
 Kuchyně – kuchyňské předměty, nástroje
 Dílna – předměty, nářadí, různý materiál
 Ruční práce
 Bývalé zaměstnání
Pracovníci v sociálních službách při aktivizačních programech mají možnost s uživateli dle jejich zájmu využít tyto
krabice jako terapeutické pomůcky.
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V rámci dne otevřených dveří v letošním roce uspořádáme výstavu na téma „Jak jsme kdysi žili“, kde budou mít návštěvníci možnost zhlédnout vzpomínkové místnosti, staré předměty,
oblečení a ochutnat staročeská jídla, která budou nabízet naši
zaměstnanci ve stylovém oblečení. Termín a pozvánku na akci
zveřejníme a budeme se těšit na Vaši návštěvu.
Na tradičním letním posezení s rodinnými příslušníky a přáteli
předvedou naši zaměstnanci některé techniky bazální stimulace.
Dovolte mi prosím, abych touto cestou poděkovala všem
našim zaměstnancům za příkladnou a obětavou práci nejen
jménem svým, ale také jménem našich spokojených uživatelů. Jejich spokojenost a úsměv na tváři je pro nás největším
oceněním.
Bc. Kamila Molková, ředitelka

Výzva ke spolupráci
Vážení občané,
chtěli bychom oslovit Vás, studenty středních, případně vysokých
škol, nezaměstnané občany, rodiče na mateřské dovolené
a aktivní seniory.
Máte zájem zpříjemnit život zdravotně postiženým mužům
v Chráněném bydlení Budišov nad Budišovkou? Zajímá Vás
problematika zdravotně postižených občanů? Pohybujete se
v oblasti sociální práce? Jste rádi užiteční? Nebo je Vaší motivací
získání nových životních či profesních zkušeností?
Máte nutkání nebo přání pomoci ostatním ve svém
okolí, pro svůj vlastní dobry pocit a pro pocit
smysluplně tráveného času?
Pokud by Vás bavilo strávit volný čas s našimi
uživateli a být jim nápomocni při každodenních
úkonech, podílet se na naplňování jejich potřeb a zájmů (veškeré
volnočasové aktivity) a stát se jejich společníky při vycházkách,
hovorech či jen naslouchat, máte dvě možnosti spolupráce
s námi.
První spočívá ve vykonání praxe pro studenty a účastníky
kvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních službách.
Další možností je dobrovolnická činnost. Činnost dobrovolníka
přináší zájemcům, kteří se chtějí připravit na budoucí profesi,
mj. zvýhodnění při řízení u přijímacích zkoušek na VŠ.
Spolupracujeme s dobrovolnickým centrem v Opavě, které
aktivním dobrovolníkům vystaví potvrzení o vykonané praxi.
Praxí můžete získat zkušenosti v rámci práce se zdravotně

postiženými muži nad 18 let. Nabízíme možnost se domluvit jak
na pravidelné spolupráci zaštítěné Smlouvou o dobrovolnické
činnosti s dobrovolnickým centrem, kde Vás pro naše
účely proškolí a získáte pojištění pro dobrovolníky, tak na
příležitostných návštěvách dle Vašeho uvážení.
Uživatelé naší sociální služby vykazují vysokou soběstačnost
a samostatnost v mnoha činnostech. Provádíme s nimi trénink
každodenních činností tak, aby se stali co nejméně závislí na
sociální službě. Ze zkušeností z jiných zařízení
však víme, že dobrovolnická služba, studentská
praxe, ale i odborné stáže pracovníků z jiných
zařízení přispějí vždy ke zvýšení kvality života
uživatelů sociálních služeb.
Zájemci o dobrovolnickou činnost s našimi
uživateli a studentskou praxi nebo odbornou stáž v našem
zařízení, obraťte se na vedoucí Chráněného bydlení Budišov
nad Budišovkou Bc. Pavlu Minaříkovou nebo na koordinátorku
dobrovolnictví Mgr. Elviru Hanslikovou nebo koordinátorku
studentské praxe Mgr. Michaelu Plchovou, a to:
 na telefonním čísle: 556 305 861
 mobilní telefon:
734 528 718
 nebo e-mailem: chbbudisov@seznam.cz
Zavolejte nebo napište si pro více informací. Rádi si s vámi
domluvíme osobní schůzku.
Za tým Chráněného bydlení Budišov nad Budišovkou
Mgr. Elvira Hansliková

Tradiční Velikonoční jarmark
Ve středu 28. 3. 2012 se pod záštitou KRPŠ uskutečnil již tradiční Velikonoční jarmark. I tentokrát jarmark nabídl množství
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výrobků s velikonoční a jarní tématikou, nechyběla ani živá
ukázka pletení tatarů. Pro návštěvníky jsme nachystali malé
občerstvení a doprovodný program. O ten se postarala paní
učitelka Wetterová se svými zpěváčky a děvčata z LŠU Vítkov
s tanečním vystoupením. Každý návštěvník si mohl výrobky
vyrobené dětmi z prvního stupně naší ZŠ, mateřské školy,
dětského domova a členkami KRPŠ zakoupit a odnést si tak
domů kousek jara. Kromě toho tím přispěl na školní aktivity
dětí, protože zisk z jarmarku (tak jako z každé akce pořádané
klubem rodičů) bude použit výlučně pro děti - příspěvky na
výlety, divadla, lyžařský výcvik apod. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří přišli a podpořili tím dobrou věc. Zvláštní
poděkování pak patří dětem, které na jarmarku vystoupily se
svým programem a zpříjemnily tak všem toto velikonočně laděné odpoledne. Těšíme se za rok zase na shledanou.
Za KRPŠ Roman Pecník
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Poutě v budišovské farnosti a blízkém okolí v roce 2012
Také letošní rok je pro budišovskou farnost nabitý různými akcemi, ke kterým se váže i řada poutí, jež budou letos organizovány. Níže je tedy uveden výčet poutí s případným komentářem,
časy bohoslužeb apod. Na první pouť k Panně Marii ve skále
u Klokočůvku jste tímto zváni již v sobotu 28. dubna (viz propozice v BZ).
 sobota 28. 4. Mariastein – pouť KDU-ČSL a přátel
(mše sv. u Maria-skály kolem 13:00)
 neděle 6. 5.
Kružberk - St. Lublice – pouť hasičů (pobožnost a mše sv. 10:00)
 sobota 19. 5. Červená Hora u Guntramovic – pouť k sv.
Janu Nepomuckému (průvod od kostela v Guntramovicích, pobožnost, mše sv. 17:00)
 sobota 26. 5. Staré Oldřůvky – HODY (průvod od kostela z Budišova, pobožnost, mše sv. 17:00)
 neděle 3. 6.
Svatoňovice – HODY (pobožnost, mše
sv. s 1. sv. přijímáním 10:30)
 neděle 10. 6. Budišov nad Budišovkou – 1. sv. přijímání (mše sv. v 9:30)
 sobota 30. 6. Červ. Hora u Guntramovic – prodloužení

Cesty česko-německého porozumění (slavnostní poklepání kamenných dlaždic na Cestě, mše sv. za padlé 11:00)
 neděle 22. 7. Guntramovice – HODY (pobožnost, mše
sv. 14:00, posezení)
 sobota 28. a neděle 29. 7. St. Voda – pouť k sv. Anně (pořádá
ŘKF Mor. Beroun a VVP Libavá, Sobota: mše sv. 10:00, průvod ke Královské studánce, adorace odpoledne /Neděle: mše
sv. 15:00, průvod ke Královské studánce)
 neděle 19. 8. Budišov nad Budišovkou – HODY (pobožnost, mše sv. 9:00, zábavný program MKIS a posezení)
 neděle 9. 9.
Mariastein – pouť k svátku Narození Panny Marie (průvod od kostela ze Spálova, mše sv. 10:00,
pobožnost 13:00)
 neděle 7. 10. Budišov nad Budišovkou – svatohubertská mše svatá (průvod, mše sv. 9:30, výstava a posezení
v KD)
 neděle 4. 11. Svatoňovice – svatohubertská mše svatá
(průvod, mše sv. 10:30)
 sobota 1. 12. Klokočov – pouť k sv. apoštolu Ondřejovi

Valentýnské bruslení s Klubem rodičů
Letošní zima nám opravdu přeje a byla by škoda toho nevyužít.
Vždyť ještě nedávno jsme brblali, že jsou Vánoce na blátě a nikdo
ani nedoufal, že bude krásně bílo. Ale dočkali jsme se, a jakmile
napadl sníh, uspořádal Klub rodičů pro děti sáňkiádu, a protože
začalo i pořádně přituhovat, rozhodli jsme se podniknout ještě
další zimní akci spojenou s neméně oblíbenou zimní radovánkou,
s bruslením. Jenže kluziště je nenávratně zdemolováno, a tak nezbývalo než připravit starý dobrý rybník. Už v podvečer akce se
sešli nejen členové Klubu rodičů, ale i jejich rodinní příslušníci
a další příznivci, aby odklidili, zametli a srovnali led. Kontrolní
sonda ukázala, že led je téměř 30 cm silný, takže jsme se ujistili,
že bruslení bude opravdu bezpečné. Celá odklizená plocha byla
polita vodou, která byla vyčerpána otvorem v ledu, a pak už jsme
se jen modlili, aby nám led do druhého dne nezasněžil. A vyšlo
nám to. Nedělní den 12. února byl sice mrazivý, ale nádherně
slunečný. Únor bývá spojován se sv. Valentýnem, svátkem zamilovaných, který už i u nás téměř zdomácněl, proto jsme spojili
bruslení právě s tímto symbolem. Nejen stánek s občerstvením,
ale i stromy kolem rybníka byly vyzdobeny srdíčky a taky každý
dětský návštěvník bruslení dostal památeční účastnický list ve
tvaru srdce. Děti soutěžily v několika disciplínách, po jejichž spl-

nění je čekal horký čaj a vdolek opět vyzdobený marcipánovým
srdíčkem. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na doprovod dětí,
a tak si dospělí mohli koupit něco dobrého na zahřátí. Na závěr
nedělního odpoledne jsme si zahráli ještě tradiční hru na ovečky
a vlka a poté se už pomalu všichni rozcházeli domů.
Chtěli bychom opravdu poděkovat všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravě akce. Za úžasné vdolky patří velký dík paní Janě
Lenartové, za sponzorský dar Marii a Patriku Schrammovým,
za velkou pomoc při přípravě ledu manželům Wojnarovým,
Sventkovým, Rozehnalovým, panu Müllerovi, ale také dětem
a partnerům členů Klubu rodičů, protože i jejich zásluhou jsme
mohli bruslit na opravdu nádherném ledu. Naše poděkování patří
i panu Švidrovi, který nám zapůjčil reprobednu s mikrofonem
a manželům Kalivodovým, kteří nám umožnili zapojení do sítě
a mohli jsme tak bruslit doprovázeni krásnou hudbou. A samozřejmě také paní Martině Flussové, která zajišťovala zdravotnický dozor (naštěstí jsme ale zásah zdravotníka nepotřebovali ).
Vaší pomoci si opravdu vážíme, protože bez ní bychom mohli
jen těžko uspořádat tak krásné nedělní odpoledne. A se všemi
příznivci se těšíme na shledanou na dalších akcích, které pro vás
chystáme.
Za KRPŠ Ivana Tomandlová
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Budišováci na horách po druhé
Aneb ,,jak trávit volný čas o jarních prázdninách“
V loňském roce se nám podařilo uskutečnit pro děti a rodiče jarní
lyžování v Penzionu Oáza v Jeseníkách u pana L. Klabana. Moc
se nám tam líbilo a troufám si říci, že byli všichni spokojeni.
Proto jsme se letos rozhodli tuto akci zopakovat znovu. Dne 4.
2. 2012 – v neděli odpoledne celá akce vypukla. Odvoz i dovoz
jsme měli opět zařízený u p. Klabana, který pro nás přijel, ochotně nám vše naložil i vyložil a než jsme se nadáli, byli jsme na
místě. Po ubytování jsme se posilnili výbornou večeří. V 19.00
hod se všechny děti seznámily s řádem Penzionu, s bezpečností
a chováním na svahu. MUDr. I. Přikrylová si připravila pro děti
přednášku o první pomoci i s názornými ukázkami. Po celý týden nám počasí opět přálo, sluníčko nám krásně hřálo a svítilo,
takže jsme si to opravdu užívali. Některé děti, ale i instruktoři,

museli bohužel odpočívat den či dva dny na lůžku, protože nám
na horách řádil nějaký bacil.
Druhý den ráno, po rozdělení dětí do družstev jsme začali s výukou. Výuka probíhala ráno od 9.00 hod. – 11.45hod. V odpoledních hodinách od 14.00 hod. – 16.45 hod. Nejen začátečníci,
ale i ostatní lyžaři a snowboardisté se neskutečně den ode dne
zlepšovali. Ve středu v odpoledních hodinách jsme zavítali na 2
hodinky do plaveckého bazénu v Šumperku a večer jsme si zašli
do kina. Po celou dobu pobytu byly pro děti připravené zábavné
soutěže a hry. Každé družstvo mělo svůj pokřik, za všechny uvedeme alespoň bojový pokřik snowboardistů:
,,My jsme dobří snowbordisté, nespadneme - to je jisté.
Jedu, jedu z kopečka, srazil jsem tam chlapečka.
Přišla k němu doktorka, ječel jako ,,Viktorka´´.
Jedu, jedu pořád dolů, dostal jsem chuť na kofolu. Jakmile ji
dopiju, zas na prkně pojedu.
Všichni kolem na nás čučí, jak nás to tu pěkně učí.
Všude sněží, je tu mráz, sejdeme se za rok zas?´´
Na závěr byl uspořádán závod ve slalomu, kterého se zúčastnili
nejen děti ale i dospělí. Všem zúčastněným byly předány diplomy
a odměny za snahu, odvahu a vytrvalost při výcviku. Poděkovat
bychom chtěli všem sponzorům, kteří nám poskytli ceny nebo peněžní výpomoc. (V. Žatkovi, R. Pecníkovi, R. Ščurkovi, J. Pírkovi, LO Guntramovice, M. Kaštanovi, KRPŠ) Jiřina Holleschová

Extrémní, krátká, ale příjemná byla letošní zima na vleku
v Horních Guntramovicích
Čtyřicet zimních dnů se letos podařilo udržovat provoz ve Ski
Areálu Horní Guntramovice. Po dvouleté přestávce si opět lyžaři užili pořádné zimy. Sjezdovka byla pravidelně rolbována
a připravena každé ráno pro natěšené lyžaře. I když sněhu nebylo mnoho, extrémní mrazy umožnily lyžování na
rychlém a bezpečném povrchu sjezdovky. Oba běžecké okruhy se dařilo udržovat v perfektním stavu
po celou dobu provozu.
Pravidelné služby zajišťovali členové oddílu. Nákladná, ale pořádná podzimní údržba samotného
vleku a veškeré techniky panem Pavlem Blažkem a panem Vaškem Jakubcem se vyplatila. Tím byla také zaručena bezpečnost
lyžařů. Zdravotní služba musela jen jednou povolat sanitku pro
zranění kolena u malé lyžařky. Jinak byla drobná zranění ošetřena na místě, vše pod dozorem MUDr. Ivy Přikrylové.
Všichni se po celou dobu provozu mohli občerstvit v bufetu,
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který poskytoval perfektní služby všem zákazníkům. Aleš Flesar
se snažil vyhovět a splnit všechna přání hostů. Letos jich bylo
zase o něco více. Vynikající terény a upravené běžecké stopy totiž přilákaly několikrát více běžkařů než v předchozích sezónách
a pohledy z horní stanice vleku občas připomínaly
mraveniště. Příprava a samotná úprava běžeckých
okruhů je ovšem velmi náročná. Bez techniky
a rolbaře Pepy Koláčka by se takto vše nepodařilo.
Všechno také jistí podpora MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE.
Dále patří poděkování panu Frančákovi za umožnění přístupu na
jeho pozemky a všem těm běžkařům, kteří opravdu dodržovali
stanovená pravidla. Ne všichni byli ale ukáznění. Letos poprvé se také musel sestavit záchranný tým vedený panem Alešem
Flesarem a Michalem Kaštovským, který musel vyrazit na skútrech hledat dva běžkaře, kteří podcenili zdejší terén a vydali se
mimo vyznačenou stopu. Po dvou hodinách se je podařilo najít
a nasměrovat zpět do areálu.
Také servis a lyžařská škola pod vedením pana Libora Kozáka
zaznamenaly velké zlepšení. Instruktoři byli občas na roztrhání.
Dětské lano běželo nepřetržitě a všichni odcházeli spokojeni.
Karneval na sněhu letošní sezónu ukončil. Byla krátká, mrazivá,
ale takovou mají lyžaři rádi. Poděkování patří i novým členům
oddílu, kteří se zapojili přímo do akce, a všem ostatním za krásnou práci - školám v okolí, že využily areál k lyžařským výcvikům, všem sponzorům, kteří zajistili ceny a dotace.
A v neposlední řadě všem, kteří fandí lyžování.
Aktuální informace najdete na www.skiguntramovice.cz
g
Za LO Budišov nad Budišovkou Milan Švidra
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Motokrosová sezóna 2012 AMK Budišov nad Budišovkou zahájena
Během měsíce ledna byl sestavován harmonogram závodů na
letošní sezónu. Budišovský AMK pořádá dva závody v seriálu
ENDUROŠŤÁCI CUP: první závod jednotlivců 7. dubna 2012
na 123 minut a 8. dubna 2012 závod dvojic na 180 minut. Druhý proběhne 20. října 2012 v rámci měřeného
tréninku jednotlivců včetně slavnostního vyhlášení
celého seriálu.
Dále se upřesňují termíny případných motokrosových
závodů v rámci kraje. Při sestavování plánu se také
počítá s pomocí při organizování Letnic 2012. Naplánován je
také závod historických motocyklů po okolí Budišova. Dalším

cílem je reprezentace v nadcházející sezóně jak v motokrosu,
tak v enduru. Aleš Pražák junior pojede za tým MOTOCROSS
Racing Team RENTOR spolu s tátou Víťou Pražákem. Erik
Švidra za DIRTBIKES Racing Team Opava. Oba
absolvovali zimní přípravu na lyžích a v tělocvičně.
Erik s týmem trénoval také několikrát v kryté hale
v Mohelnici, kde byla 14. března 2012 zimní příprava ukončena. První závod se jede již 1. dubna ve
Šternberku, a to přebor Moravy.
Letošní kalendář je opravdu pestrý. Čekají nás závody jak na
domácí půdě, tak v zahraničí (Rakousko, Polsko a Slovensko).
Je připraven také celý seriál SILESIAN CUP. S přípravou také
nezaháleli Zdeněk Foltýn a Arnošt Arabáš jezdící za JUNIOR
Motocross club Budišov n.B. Zdeněk má našlápnuto po úspěšné loňské sezóně na přední umístění ve své kategorii. Arnošt
jistí veterány ve svém věku s obdivem. Absolvovali přípravu
na přírodní trati ve Vážanech, ale už i doma.
Závody vyžadují pravidelnou přípravu a trénink. Věříme, že se
nám podaří udržovat domácí trať v takovém stavu, abychom
mohli trénovat co nejčastěji. Údržba samotné tratě je velmi
nákladná jak na finance, tak techniku. Bez toho tento náročný sport nelze provozovat. Věříme, že toto vše se nám podaří.
Všem jezdcům přejeme do nové sezóny 2012 co nejméně zranění, spolehlivou techniku a hodně sponzorů. Všem příznivcům motoristického sportu hezkou podívanou v Liščí kotlině.
Za AMK Budišov nad Budišovkou Milan Švidra

4. ples pro Jakuba se vydařil
V pátek 3. února 2012 se uskutečnil v KD Budišově nad Budišovkou již 4. charitativní ples pro vážně nemocného čtyřletého
Kubíčka Bačkovského, který trpí od narození nevyléčitelnou
a zákeřnou nemocí – Duchennovou svalovou dystrofií.
Každá dáma dostala u vstupu sladkou maličkost, kterou nám
upekla paní Jana Lenartová, a každý muž půlečku na dobrou
náladu. Ples zahájila skupina mladých bubeníků z Oder. Po
tomto vystoupení všechny návštěvníky plesu rozparádila skupina Apači z Bystřice pod Hostýnem, která bavila všechny až
do ranních hodin. V průběhu večera byly o každé přestávce
losovány vstupenky a o půlnoci na 20 nejšťastnějších čekala
hra o hodnotné dary jako např. rotoped, tandemový seskok padákem, šunkovou kýtu a další výhry.
Tímto rodiče Jakuba děkují hlavnímu sponzoru plesu, firmě
NOWACO s r.o. Opava, a všem sponzorům, kteří se podíleli

jak finančně, tak věcnými dary na bohaté tombole. Na návštěvníky také čekalo bohaté občerstvení, které sponzorovali řeznictví a uzenářství Lukáše Gebauera z Otic, firma Eurepol pan
Herchl a Myslivecké sdružení Svatý Hubert z Budišova nad
Budišovkou. Poděkování patří i fotbalistům SFC Opava, kteří
Kubovi předali dres s podpisy všech hráčů.
Zejména pak Mysliveckému sdružení svatý Hubert v Budišově
nad Budišovkou bychom chtěli poděkovat za přípravu a uvaření guláše. Byli jsme moc rádi za tento sponzorský dar. Upřímný dík patří hlavně pánům Kutálkovi D. a Sedláčkovi, kteří
nám ve svém volném čase připravili opravdu kvalitní guláš.
Děkujeme tímto za všechny návštěvníky plesu, kterým připravili gurmánský zážitek.
Výtěžek tohoto plesu putoval na konto Jakub a část výtěžku
byla zaslána na konto sdružení Parent Project na výzkum a buddoucí léčbu svalové dystrofie.
Závěrem bych chtěl poděkovat
Z
jjménem celé rodiny, ale hlavně
jjménem našeho Jakuba všem sponzzorům a lidem, kterým osud taktto nemocných dětí není lhostejný
a kteří podpořili tuto velmi vydařennou akci sponzorskými dary a účasttí na této akci. Mrzí mě, že tato akce
nneoslovila více občanů Budišova
nnad Budišovkou, ale s těmi, co přiššli a dobře se bavili, se těšíme na
sshledanou na 5. plese pro Jakuba,
kkterý se uskuteční 25. ledna 2013.
Pavel Bačkovský ml.
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3 x 3 MORAVA SLEZSKO
Střelecká soutěž ze tří zbraní na třech střelnicích proběhla 15. 1.
2012 v Budišově n/Bud., 21. 1. na Ostrožné v Opavě, 4. 2. na
střelnici BOIS Opava, 12. 2. v Budišově n/Bud., 18. 2. na Ostrožné v Opavě a závěrečné kolo 25. 2. 2012 na střelnici BOIS Opava.
Již od prvního kola se ujal vedení soutěže reprezentant AVZO
Budišov n. Bud. Stanislav Stuchlík a stabilními vyrovnanými výsledky ve všech kolech získal cekové vítězství v úrovni 495 %
z 600 % možných. Potvrdil tak titul střelce klubu AVZO Budišov
n/Bud. za rok 2011. Titul střelce klubu byl v roce 2011 udělen
již počtrnácté. Je spojen s putovním pohárem v kazetě se štítky
se jmény držitelů v předchozích letech. Je vyhodnocením všech
střeleckých disciplín v daném roce.
Reprezentanti AVZO Budišov n/Bud. se umístili hned na dalších
místech – 2. Ing. Josef Růžička 457 %, 3. Pavel Opletal st. 412 %,
4. Decebal Junek 359 %, 5. Táňa Valová 300%.
Soutěže se zúčastnilo 18 střelců. Při závěrečném hodnocení na
střelnici BOIS Opava bylo oceněno hlavně zodpovědné respektování bezpečnosti. Dodržování provozních řádů střelnic je základní
podmínkou pořádání všech soutěží. Všichni soutěžící na závěrečném hodnocení obdrželi dárky na památku.
Pavel Opletal st.
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V. ples ODS
V pátek 9. 3. 2012 proběhl již 5. reprezentační ples místního
sdružení ODS. Tak jako vždy jsme se snažili, aby se ples všem
návštěvníkům líbil, aby odcházeli domů spokojení a těšili se
na další ročník.
V průběhu večera předvedli svou show několikanásobní mistři
republiky, vicemistři světa, mistři Evropy a finalisté Talentmánie v tanečním stylu Electric Boogie HYBRIDS CREW. Po
svém vystoupení si mohli zájemci z řad návštěvníků společně

s profesionály na parketě vyzkoušet a naučit se základy tance
Electric Boogie.
Hlavním hostem večera byl Kamil Emanuel Gott, který svým
hodinovým vystoupením prokázal své pěvecké kvality a roztančil sál. K tanci a poslechu hrála již tradičně skupina Zdeňka
Krásného v nové omlazené sestavě s talentovanou zpěvačkou
Markétou Demlovou a finalistou Česko Slovensko má talent,
Vojtou Michalíčkem.
Vyvrcholením večera bylo losování bohaté tomboly, kde hlavními cenami byl zájezd v hodnotě 10 000,- Kč (věnovalo MS
ODS v Budišově n/Bud.), 42“ LCD televizor (věnoval pan T.
Hrčka - LH Trans s.r.o.) a kávovar Krups (věnovali manželé Balajovi). Nicméně i ostatní ceny v pořadí byly hodnotné.
Děkujeme všem sponzorům za hodnotné dary do malé i velké tomboly. Dík patří také vám, návštěvníkům plesu, za to,
že nám zachováváte přízeň a samozřejmě všem pořadatelům
a dobrovolníkům, kteří pomáhali s přípravou plesu. Příští ples
proběhne 8. 3. 2013, pro ženy k MDŽ bude připraveno malé
překvapení. I nadále se budeme držet zavedeného formátu –
dobré jídlo a pití, bohatá tombola, známý hlavní účinkující,
skvělá hudba a hlavně spokojený host.
Výtěžek z plesu bude použit na dětský den, který se uskuteční
v sobotu 2. 6. 2012 v místním autokempu. Dále z výtěžku místní sdružení ODS podpoří v tomto roce v každé přilehlé obci
jednu vybranou akci částkou 1000,- Kč.
Radim Němeček, předseda MS ODS

Šachový turnaj mládeže ve Vítkově
17. března 2012 se ve Středisku volného času Vítkov konal
šachový turnaj určený pro mládež ve věku od 6 do 15 let.
Turnaje se účastnilo 13 chlapců a 1 dívka, kteří se utkali
v sedmikolovém turnaji v šachu se zrychleným tempem, tj.
15 minut na partii pro každého hráče. Vzhledem k tomu, že se
turnaje účastnili i nadějní mládežníci z velkých oddílů Slezan
Opava a MSA Dolní Benešov, čekala borce z Budišova a Vítkova těžká práce. Papírové předpoklady se naplnily: v turnaji
s přehledem zvítězil Marek Janoš z Dolního Benešova, druhý
skončil Karel Chwistek z Opavy a třetí Jakub Křefký z Píště.
Bylo vidět, že zejména první dva hráči pravidelně nastupují
ve svých oddílech v soutěžích družstev, a své zkušenosti do-

konale uplatnili. Ostatní se ale taky snažili a nebyla nouze
o zajímavé zápletky a překvapivé výsledky. Z Budišova se
zúčastnili 4 chlapci navštěvující šachový kroužek: Jarek Mikeš, Kája Demel, Víťa Hanslik a Martin Petreň. Jak se jim
dařilo, lze vidět z tabulky níže. Turnaj byl celkově velice vydařený, věřím, že si všichni pěkně zahráli, procvičili mozek
a budou se dále šachy především bavit.
Slavomír Jaššo
Konečně umístění
Poř. Jméno

Body

BH.

6½

20½

6

20½

1

Janoš Marek

2

Chwistek Karel

3

Křefký Jakub

4½

19½

4

Hanuš Marek

4

21½

5

Janošová Kateřina Anna

4

21½

6

Chwistek Marek

4

18

7

Mikeš Jaroslav

4

17

8

Hanslik Vítězslav

4

16½

9

Wetter František

3

18

10

Demel Karel

3

17

11

Kaštovský František

2½

14½

12

Petreň Martin

2

14

13

Vašátko Vojtěch

1½

15½

14

Vícha Michal

0

16½
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Šachový klub Pogo krůček od postupu do Krajské soutěže!
Náš oddíl dělí jediné utkání od vítězství v Okresním přeboru
Opava, a tím pádem od postupu do Krajské soutěže! Po 10 odehraných kolech jsme s bilancí 8 výher, 1 remíza a 1 porážka první před oddílem z Velké Polomi díky lepšímu skóre. V posledním kole na domácí půdě přivítáme Slezan Opava „D“ a v případě, že v utkání potvrdíme roli favorita a zvítězíme, neměl by
nám postup uniknout. K průběžnému 1. místu jsme se propracovali vynikajícími výkony v závěrečné fázi sezony, ve které jsme
přesvědčivě poráželi jednoho soupeře za druhým: 6-2 Hrabyni
„B“, 6-2 Píšť, 5-3 Štěpánkovice a 5,5-2,5 Dolní Benešov „D“.
V březnu byla rovněž dohrána Okresní soutěž Opava, ve které
bojovalo naše „Béčko“. Do zápasů zasáhli také naši mladí hráči, účast v soutěži tak byla hlavně o sbírání zkušeností. V soutěži jsme obstáli se ctí, když jsme obsadili konečné 7. místo.
Závěr sezony jsme odehráli takto: v derby se Spartakem Budišov jsme prohráli 1,5-3,5, následovala prohra 1-4 v Kravařích,
cenná remíza 2,5-2,5 s Kobeřicemi a smolná prohra v Opavě
se Slezanem „E“ 2-3.

Konečná tabulka OS Opava
p
Poř

Tým

Zápasy

-

Body

Partie

8

8 0 0

24

29½

8

6 0 2

18

24½

3. TJ Sokol Kobeřice „A“

8

4 2 2

14

25

4. TJ SK Kravaře „B“

8

4 2 2

14

23½

ŠK TJ MSA Dolní
Benešov „E“

8

3 2 3

11

19

6. Slezan Opava „E“

8

2 2 4

8

18

8

2 1 5

7

17

8. GOBE Píšť „B“

8

2 0 6

6

15½

9. TJ Sokol Kobeřice „B“

8

0 1 7

1

8

1. Orel Opava „C“
2.

5.

7.

ŠK Spartak Budišov
n. Bud.

ŠK POGO Budišov
n. Bud. „B“

+

=

Pogo Budišov „B“ v této sezoně reprezentovali: Jaššo Slavomír,
Rak Tomáš, Skotnica Petr, Varga Jan, Foltýn Miroslav, Mikeš
Jaroslav ml. a Demel Karel ml.
Za ŠK Pogo Budišov Slavomír Jaššo

Tabulka OP Opava
p
ppo 10. kole
Poř.

Tým

Zápasy +

=

Body Skóre Partie

1.

ŠK Pogo Budišov n.
Bud. „A“

10

8 1 1

25

51

35

2.

TJ Velká Polom

10

8 1 1

25

48½

35

3.

ŠK TJ MSA Dolní
Benešov „D“

10

6 2 2

20

42½

24

4.

ŠK „U Freda“
Darkovičky

10

6 1 3

19

49½

40

5.

TJ Ludgeřovice

10

5 2 3

17

43½

30

6.

ŠO TJ Hradec nad
Moravicí

10

4 3 3

15

41½

25

7.

Slezan Opava „D“

10

3 3 4

12

40

19

8.

ŠKTP Hrabyně „B“

10

3 2 5

11

37

22

9.

ŠK U Lípy Malé
Hoštice

10

3 1 6

10

35

15

10. TJ Sokol Štěpánkovice

10

2 3 5

9

35½

20

11. ŠK Gobe Píšť

10

1 1 8

4

30½

11

12. ŠK 1935 Bolatice

10

1 0 9

3

25½

11

Gratulace k vítězství
Těsně před uzávěrkou našeho BZ jsme se dozvěděli, že Klub
šachistů zvítězil a postoupil do Krajské soutěže! K tomuto
skvělému výsledku gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci našeho města.

Omluva šachistům za chybu
v BZ číslo 1/2012
Omlouváme se tímto panu Slavomíru Jaššovi za chybu v minulém čísle BZ. Omylem vypadlo zadání šachové úlohy. Šachovou úlohu tak mohou čtenáři konečně vyřešit v tomto čísle
Budišovského zpravodaje.
Za redakci Natálie Jaššová

Šachová úloha z minulého čísla
V minulém čísle BZ došlo v zadání šachové úlohy k tiskové
chybě. Úvodní příběh k úloze lze naléztv minulém čísle BZ,
tentokrát přidáváme i zadání. Že na diagramu chybíí
černý král, vidí i slepý. Alespoň špetku šachového
bystrozraku však potřebujeme k tomu,
abychom černého krále umístili
a tři políčka, kde:
a) bude stát v matu,
b) bude stát v patu,
c) dostane mat 1. tahem.
(Řešení v dalším čísle BZ)
V některém z příštích vydání BZ se můžete ještě
těšit na Cimrmanovu antiúlohu: bílý táhne a nedá
černému mat 1. tahem.
Slavomír Jaššo
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TJ Spartak
V pátek 2. března 2012 se konal v našem kulturním domě již
tradiční Ples sportovců pořádaný členy naší TJ Spartak. Zažitou součástí tohoto plesu je i vyhlášení ankety Fotbalista roku,
jejímž vítězem se za rok 2011 stal Jan Vondrouš ml. Touto
cestou bychom chtěli poděkovat všem našim příznivcům, kteří
nás podpořili svojí účastí na tomto plese.
Družstvo fotbalových dorostenců se podle plánu zúčastnilo
v období od 3. do 6. března 2012 zimního soustředění v Malé
Morávce – Václavově v Jeseníkách. Celková účast byla 11 hráčů a čtyřčlenný realizační tým vedený trenérem p. Gryczem
s asistenty p. Němečkem, Flussem a Burianem. Soustředění
proběhlo za krásného slunečného počasí a beze zbytku splnilo
svůj účel. Dorostenci s příkladným nasazením doslova hltali
kilometry jak běžecky, tak na lyžích. Odměnou jim pak byla
návštěva aquaparku v Bruntálu, kde měli možnost regenerace.
Rádi bychom chtěli poděkovat místnímu sdružení ODS, které
nám na toto soustředění finančně přispělo. Dorostence pak návazně vystřídalo mužstvo mužů v počtu 12 účastníků, které své
soustředění ukončilo 10. března 2012. Také mužstvo mužů během svého soustředění naběhalo na běžkách desítky kilometrů
a vyvrcholením byla celodenní túra na Praděd. Naše poděkování patří také řediteli ZŠ v Budišově n. B., p. Vondroušovi st.,
za vypůjčení běžeckých lyžích na toto soustředění.
Před zahájením jarní části soutěže odehrála naše mužstva několik přípravných zápasů. Družstvo mladších žáků se 8. března zúčastnilo halového turnaje ve víceúčelové hale v Opavě
pořádaného OFS Opava za účasti 10 mužstev, kde obsadilo
poslední příčku. Bohužel se na našich hráčích - podle slov jejich trenéra p. Týna - podepsala absence možnosti trénovat ve
větší hale, na kterou jsou ostatní mužstva běžně zvyklá. Další zápas byl sehrán 10. března na umělé trávě ve Šternberku,

BULY ARÉNA přebor muži
Vítkov – Budišov n. B.
24.3.
Budišov n. B. – V. Heraltice
1.4.
Služovice – Budišov n. B.
8.4.
Budišov n. B. - Větřkovice
15.4.
Budiš. n. B. – D. Benešov „B“
22.4.
M. Hoštice – Budišov n. B.
29.4.
Budišov n. B. – Žimrovice
6.5.
Bolatice „B“ – Budišov n. B.
12.5.
Budišov n. B. - Hněvošice
20.5.
Litultovice – Budišov n. B.
27.5.
Budišov n. B. - Vřesina
3.6.
Stěbořice – Budišov n. B.
9.6.
Budiš. n. B. – Slavia Opava
17.6.

15:00
15:30
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

NIKOL NÁPOJE III.třída muži sk. B
Budišov n. B. „B“
24.3. 15:00
- Chvalíkovice
31.3. 15:30
Slavkov „B“ – Budišov
n. B. „B“
Budiš. n. B. „B“ – Otice „B“
7.4.
15:30
Vávrovice – Budiš. n. B. „B“
14.4. 15:30
Deportivo Opava
21.4. 16:00
– Budišov n. B. „B“
Budišov n. B. „B“ - Hlavnice
28.4. 16:00
Vítkov „B“ – Budiš. n. B. „B“
6.5.
15:00
Budišov n. B. „B“ - Skřipov
12.5. 16:30
Březová – Budišov n. B. „B“
19.5. 17:00
Budiš. n. B. „B“ – N. Sedlice
26.5. 17:00
Holasovice – Budiš. n. B. „B“
3.6.
17:00
Budiš. n. B. „B“ - Brumovice
9.6.
17:00
Kyjovice – Budišov n. B. „B“
17.6. 17:00
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorost sk. A
Hrabová – Budišov n. B.
24.3. 12:30
Budišov n. B. – M. Albrechtice
1.4.
13:00
Budišov n. B. - Polanka
8.4.
13:00
Slavoj Bruntál – Budišov n. B.
14.4. 10:00
Budišov n. B. – Dolní Lhota
22.4. 13:30
Odry – Budišov n. B.
28.4. 13:45
Budišov n. B. – Vrbno p.P.
6.5.
14:00
Kylešovice – Budišov n. B.
12.5. 13:45
Budišov n. B. - Svinov
20.5. 14:30
Rýmařov – Budišov n. B.
26.5. 14:00
Budiš. n. B. – Olympia Brunt.
3.6.
14:30
Vřesina – Budišov n. B.
10.6. 14:45
Budišov n. B. - Bílovec
17.6. 14:30
KRAJSKÁ SOUTĚŽ mladší a starší žáci sk. A
mladší starší
Budišov n. B. - Ludgeřov.
7.4.
12:00 13:30
Břidličná – Budišov n. B.
14.4. 11:45 10:00
Ol. Bruntál – Budiš. n. B.
21.4. 11:45 10:00
Budišov n. B. - Poruba
28.4. 12:30 14:00
Kravaře – Budišov n. B.
5.5.
11:45 10:00
Budiš. n. B. – Vrbno p. P.
12.5. 13:00 14:30
Sl. Bruntál – Budišov n. B.
20.5. 11:45 10:00
Budiš. n. B. - Darkovičky
26.5. 13:30 15:00
Krnov – Budišov n. B.
2.6.
11:45 10:00

So
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
So
Ne
Ne
Ne
So
Ne
So
So
So
So
So
So
Ne
So
So
So
Ne
So
Ne
So
Ne
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
Ne
Ne

So
So
So
So
So
So
Ne
So
So
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kde mužstvo mužů doplněné 5 dorostenci porazilo družstvo
SK Hvězda Libavá hrající III. třídu okresu Olomouc vysoko
9:2. O den později naši dorostenci na stejném hřišti remizovali
s domácími dorostenci hrajícími Krajský přebor Olomouckého
kraje 2:2. Poslední přípravný zápas sehráli muži 18. března na
umělé trávě v Kravařích, kde prohráli s celkem Vítkova 5:4.
Na závěr přinášíme svým fanouškům rozlosování jarní části
soutěží všech našich mužstev a těšíme se na jejich návštěvu
a podporu při mistrovských utkáních, ve kterých je, jak pevně
věříme, svými výsledky a předvedenou hrou nezklameme.
Bc. Libor Fluss, předseda TJ Spartak

ZELENÝ PAŽIT soutěž starší přípravka – mini žáci 1+7 sk. B
Budišov n. B. - Slavkov
Kylešovice – Budišov n. B.
SFC Opava „B“ – Budišov n. B.
Budiš. n. B. – Hradec n. M. „B“
Raduň – Budišov n. B.
Budišov n. B. - Vítkov
Holasovice – Budišov n. B.
Budišov n. B. – Malé Hoštice
Slav. Opava „B“ – Budišov n. B.

11.4.
16.4.
26.4.
2.5.
8.5.
16.5.
20.5.
30.5.
3.6.

16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
10:00
17:00
16:00

St
Po
Čt
St
Út
St
Ne
St
Ne

Výroční schůze zahrádkářů
Vážení přátelé,
v pátek dne 16. 3. 2012 v 16.00 hodin se uskutečnila ve vinárně kulturního domu výroční členská schůze naší ZO Českého zahrádkářského svazu. Této výroční schůze se zúčastnil i starosta města, pan Ing. Rostislav Kyncl. Na programu
schůze bylo projednáno hospodaření a činnost základní organizace v uplynulém období. Taktéž byly projednány problémy, které se týkají zahrádkářské osady, a to přebytečné
úniky vody z vodovodního řadu během sezóny a ukládání
a třídění odpadu ze zahrádek. Pan starosta ve svém vystoupení seznámil přítomné s plánem odpadového hospodářství
města. A dále vyzval všechny zahrádkáře, aby se svým přístupem ještě více zdokonalili ve třídění odpadu, a to nejen
ze zahrádek. Také byly projednány termíny přistavení kontejneru během sezóny 2012 v naší zahrádkářské osadě. Na
závěr svého vystoupení pan starosta popřál všem mnoho
pěstitelských úspěchů. Součástí výroční schůze u příležitosti
hezkého kulatého 50. výročí vzniku naší ZO bylo seznámení
s historií Českého zahrádkářského svazu, jeho vzniku a problémy, se kterými se svaz potýká. Každé jubileum je příležitostí zamyslet se nad tím, jak byla uplynulá léta prožitá
a čeho bylo dosaženo. Zde byla podána prvotní informace
o vzniku naší ZO a o činnosti jednotlivých volených výborech. Pro orientaci a vzpomínku byli uvedeni jen předsedové
naší ZO. U příležitosti 50. výročí vzniku naší ZO ČZS byli
oceněni jak výborem naší ZO, tak také Územní radou ČZS
Opava tito naši členové:

Čestné uznání naší základní organizace obdrželi:
- p. Marcela Kubíčková
- p. Josef Handl
- p. Karol Rybnikár
- p. Anežka Urbánková
- p. Bohumil Štěpán
- p. Jana Koryčánková
Čestné uznání Územní rady ČZS Opava obdrželi:
- p. Václav Dušek
- p. Zdeňka Juřínková
- ZO ČZS Budišov nad Bud.
Čestný titul Zasloužilý zahrádkář, udělen Územní radou ČZS
Opava obdrželi:
- p. Irena Skácelová
- p. Antonín Janalík
- p. Gabriela Havlíčková
- p. Viktor Jaššo
- p. František Krystek
- p. František Kurdík
- p. Bohumil Bartošek
Čestné uznání a Čestný titul byly uděleny za dlouholetou zahrádkářskou činnost a podílení se na práci a chodu výboru naší
ZO.
U příležitosti 50. výročí vzniku naší ZO ČZS bude v sobotu
dne 21. 4. 2012 uspořádán ve spolupráci s MKIS Budišov jednodenní zájezd na Floru Olomouc. Všichni jsou srdečně zváni.
Zdeněk Indrák, předseda ZO ČZS

Psi by chodili na cvičák…
I když jsme se celou zimu jednou týdně na cvičáku scházeli, ta plná psí aktivita nastala až se zmizením posledních
zbytků sněhu. To už se může vyrazit na okolní louky a začít
se stopováním. Teprve potom je výcvik vedle poslušnosti
a obran kompletní. Brzy se už začneme scházet dvakrát týdně a už teď plánujeme akce na letošní sezónu. A to nejen
ty psí, ale taky bychom chtěli dokončit oplocení cvičáku.
Hodně nás ale trápí příjezd ze strany od Hliniště, kdy se
vyhrnováním zeminy z přilehlých políček stala cesta velmi obtížnou, pro některé i nemožnou. Komplikovaným se
pak stává dovoz materiálu i přístup účastníků na klubové
akce. Co nás ale těší je zájem nových psíků a hlavně jejich
páníčků, kteří chtějí dopřát sobě i psovi radost třeba i jen
z malého úspěchu. Nemusíte se hned stát členem ani chodit
na závody a skládat zkoušky, přivítáme každého, kdo chce
víc, než zvířátko jen nakrmit.
Mgr. Lenka Galová

28

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ

Středisko volného času Budišov n/B, p.o.,
ČSA 325, tel: 556 305 462, 605 187 795
Od 5. 3. do 9. 3. 2012 proběhly jarní prázdniny školních dětí.
Nabídkou akcí jsme se snažili pokrýt co nejvíce volného času
dětí. Pondělí jsme tvořili, malovali a hráli hry v SVČ celý den,
protože na odpolední bowling nás bylo málo. Na úterní výlet
do ZOO v Ostravě se těšily nejvíce děti. Mimo dětí z SVČ se
jej zúčastnily děti z dětských domovů Budišov a Melč. Počasí se vydařilo a návštěvníků ZOO nebylo mnoho. Tak jsme si
v klidu prohlédli zvířata nejen venku ve výbězích, ale i v pavilonech. Nejvíce zaujala mláďata tygrů, slonů a žiraf. Stále
se rozvíjející a upravovaná ZOO v Ostravě nabízí stále něco
nového. Pokud jste tam několik let nebyli, budete mile překvapeni. Domů jsme se vrátili spokojeni a plni zážitků. Pouze
nám chyběla jedna rukavička, kterou si uzobnul hladový nebo
zvědavý páv. Jak mu chutnala, to ovšem nevíme. Jako pozornost dostali všichni účastníci bonbon a skládacího dinosaura.
Na úterní noční hrátky ve Svatoňovicích dorazilo deset dětí.
Hrály se nejen stolní hry, schovávaná venku, na řadu přišly
i taneční podložky a stezka odvahy. Největší úspěch měla nová
verze hry lodě, kterou jsme ještě vylepšili. Ve středu dopoledne
je pravidelně BABY klub a tentokrát dorazily mamky nejen
s batolaty, ale i se školáky. Ti si patřičně užili hraní a ukázali
těm menším, jak jsou zdatní ve sportu. Odpolední Střelecký
trojboj jsme museli trochu přizpůsobit věku. Přišli mladší školáci a tak se ze vzduchovky nemohlo střílet. Proto se soutěžilo
v šipkách, hodu do plechovek a ve slepých šipkách. Na 3. místě se umístil Jan Švehlík, na 2. místě Emil Ferenc a 1. místo
získala Natálka Poláková. Všichni si pochutnali na sladkosti
a vítězové dostali ještě věcnou odměnu. I když cestou v autobuse zněla upravená píseň ,,Teto, teto, vem mě do ZOO“, jelo
se ve čtvrtek do Wellness centra v Bruntále. Zúčastnily se ho
děti z dětského domova v Budišově a pouze dva další zájemci.
Čas pro relaxaci a dovádění někteří využili naplno a prošli všemi atrakcemi, které wellness nabízí.
Večerní táborníček přilákal jak malé, tak i velké. Společenské
hry, stezka odvahy, ale i jízda na pytlích v noci měla dobrý
konec. Sportování v sále nemělo konce, a tak se ve volných
chvílích různě skákalo do molitanů. Na některé aktivity vůbec
nedošlo. Ale užili jsme si to všichni. V pátek někteří hned ráno
v 9 h odešli, ale ti vytrvalí zůstali a skákali a skákali. Kdyby
se nenechali přemluvit na hru ,,Osadníci“, asi by ještě skákali.
Páteční odpolední ,,Závěrečná prázdnin“ přilákala asi dvacítku školáků. Ale to vůbec nevadilo, aby si užili poslední
odpoledne prázdnin.
Všichni se těší na další prázdniny, a to budou velikonoční
8. a 9. dubna 2012.
Co máte dělat v p
případě
p
zájmu
j
o tábor?
1. Zamluvit si místo a dodání přihlášky co nejdříve osobně
nebo na telefonních číslech 556 305 462, 605 187 795
nebo e-mailu: tosovska11@ seznam.cz
2. Vyplnit přihlášku, potvrdit u lékaře a odevzdat v SVČ
Budišov n/B.
3. Zaplatit tábor do 15. 6. 2012. Můžete i na splátky!!!
Marie Tošovská



A pak se už těšíte jen na instrukce k táboru
a na prázdniny



Nabídka letních táborů na rok 2012
30. 6. 2012 – 7. 7. 2012
tábor pro mladé rybáře od 11 do 18 let

RYBÁŘSKÝ TÁBOR
Místo konání: Razová, okr. Bruntál
Cena: 2.000,- Kč
Tábor pro majitele povolenky a rybářského lístku.
Kapacita: 15 dětí
Program: rybolov na Slezské Hartě, sportování, výlet, turnaje,
vycházky
Ubytování: budova nebo stany u vody, sociální zařízení, jídelna, kuchyň v budově ZŠ
V ceně: ubytování, strava 6 x denně, pitný režim, výlet, vstupné, odměny
PS: lovíme ryby, nebo hrajeme fotbal, jsme u stánku nebo ve vodě
***
8. 7. 2012 – 14. 7. 2012 tábor pro menší děti od 5 do 11 let

KAMÉNKA
Místo konání: Kaménka u Oder
Cena: 1.400,- Kč
Tábor určený pro menší děti.
Kapacita: 20 dětí
Program: hry, soutěže, sportování, výlety, diskotéka, výtvarná
činnost
Ubytování: budova nebo stany, sociální zařízení, jídelna, kuchyň a sprchy v budově
V ceně: ubytování, strava 5x denně, pitný režim, výlety, vstupné, odměny
PS: prázdninový týden, kdy není čas na ,,pořádné důležité“ věci.
***
29. 7. – 11. 8. 2012
tábor pro zkušené starší táborníky
(9 – 16 let)

VIGANTICE
Místo konání: Vigantice u Rožnova pod Radhoštěm
Cena: 3.000,- Kč
Kapacita: 30 dětí
Program: hry, soutěže, koupání, výlety, noční spaní pod širákem, diskotéka
Ubytování: Stany pro dva - stany mají dřevěné podlážky, dřevěné stěny a postele, pouze střecha je z celtoviny. K dispozici
budova s el. energií. Sprchy a WC v budově u koupaliště.
V ceně: ubytování, strava 5 x denně, pitný režim, výlet, vstupné, odměny
PS: občasný noční život a ranní pospání máme rádi všichni.
***
25. 8. 2012 – 31. 8. 2012
tábor pro děti od 8 do 15 let

KAMÉNKA s ATOMem
Místo konání: Kaménka u Oder
Cena: 1.850,- Kč
Program: hry, soutěže, sportování, diskotéka, turistické dovednosti
Ubytování: budova nebo stany, sociální zařízení, jídelna, kuchyň a sprchy v budově
V ceně: ubytování, strava 5x denně, pitný režim, výlety, vstupné, odměny
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ZAJÍMAVOSTI ZE SOUČASNOSTI I HISTORIE

Rok 2011 v Bierentce
Jak bylo zmíněno v loňském hodnocení, naše firma se kromě
nosného programu, tj. výroby zemědělských strojů, zaměřila i na
ekologii a řada věcí, které byly ve fázi průzkumu, se v roce 2011
realizovala. Mobilní kompostárny Cernin jsou plně funkční a
spolehlivé stroje si našly své první zákazníky! Výroba těchto
zařízení nadále pokračuje a počítáme s rostoucí poptávkou,
zejména ze strany obcí, které neví, co si počít s bioodpadem.
Co se výroby bioplynu v plastových vacích týče, ve spolupráci
s VŠB stále pokračuje výzkum, a to s velice kladnými výsledky!
Letos se počítá se spuštěním první poloprovozní bioplynové
stanice firmy Cernin.
Nosný program firmy zůstává nezměněn, tzn. pokračujeme
s výrobou krmných vozů a pojízdných čerpacích stanic na
motorovou naftu. Za zmínku stojí i další nová aktivita firmy,
a tou je vrtání i vrtů hlubších než 30 m, které spadají pod

Cernin s.r.o.
747 86 Kružberk 38
Tel / Fax: +420 556 300 830
e-mail: cernin@cernin.cz
@
z
www.cernin.cz
IC: 258 19 453
DIC: CZ25819453
dozor Báňského úřadu. V současné době máme jednu vrtnou
soupravu pro český trh a druhou dokonce až na Filipínském
souostroví, kde provádíme jádrové vrtání na uhlí a zlato.
Doufejme tedy, že v roce 2012 dojde k naplnění našich
odvážných cílů nejméně tak, abychom v „Roce 2012
v Bierentce“ měli spousty kladných výsledků k vašemu
obeznámení. Ing. Václav Černín, v Kružberku dne 20. 3. 2012

Valentýnský ohňostroj
Městské kulturní a informační středisko v letošním roce uspořádalo pro občany města poprvé oslavy ke dni sv. Valentýna.
Mnozí se mylně domnívají, že se jedná o americký svátek v USA je tradice valentýnských oslav nejdelší, sahá až do 19
století.
Víte proč je sv. Valentýn považován za patrona zamilovaných a lásky? Odpověď není úplně
jednoduchá, jelikož se k tomuto světci váže více
legend a pověstí. Ví se, že Valentýn žil okolo r.
300 př. n. l. za vlády římského císaře Claudia
II. a působil pravděpodobně jako katolický kněz
a biskup. Claudius byl krutý vládce, který shromažďoval velkou armádu, ve které preferoval především mladé svobodné
muže. Proto ve svých zemích zakázal jakékoliv sňatky. Valentýn i přes tento zákaz oddával ve svém kostele mladé zamilované páry. Za porušení nařízení ho Claudius nechal uvěznit
a 14. února 269 př. n. l. popravit. Ke sv. Valentýnu se váže
ještě jedna pověst, která možná dala vzniknout tradici posílání
valentýnských přáníček - během svého uvěznění se Valentýn
zamiloval do dcery žalářníka a v den své popravy jí zanechal
dopis, ve kterém se jí vyznává ze své lásky, a podepsal jej: „Od

tvého Valentýna“.
Sv. Valentýn je dnem, který nemusíme slavit, pokud nechceme. Mohl by však být dnem, kdy se zamyslíme nad člověkem,
kterého milujeme a který miluje nás… Kdy si vzpomeneme
na vše dobré, co pro nás kdy udělal, čím s námi
prošel…
Budišovský valentýnský ohňostroj se stal „náhradou“ za neuskutečněný vánoční ohňostroj,
který jsme již měli zakoupený na předvánoční
Betlém 23. prosince 2011. Ani jsme původně
netušili, jak úspěšnou akcí se Valentýn stane.
A jak probíhaly oslavy u budišovké radnice? Zamilované páry,
kamarádi, rodiny se mohli vyfotit u budišovkého valentýnského srdce, a to fotografkou Ivetou Bernfeldovou. Komu bylo
chladno, mohl se zapojit do valentýnských her a vyhrát šampaňské nebo čokoládová srdíčka. Nejvíce se ale asi všichni těšili na krásný ohňostroj s nádherným ohňovým srdíčkem, které
si pro nás pyrotechnici přichystali jako překvapení.
Srdečně děkuji všem pořadatelům a především občanům
města, že se i přes mrazivé počasí v tak velkém počtu valentýnských oslav zúčastnili.
Marie Talíková, DiS.

Filmový rok 2011
Rok 2011 byl pro naše kino úspěšný, což dokazuje i počet návštěvníků. Pro zajímavost uvádíme několik statistických čísel – v roce
2011 navštívilo naše kino celkem 1 370 diváků - to při počtu
30 filmových představení činí 45 diváků na jedno představení.
Mezi nejúspěšnější filmy patří bezpochyby animované filmy pro
děti, které obsadily první příčky v TOP 10 nejnavštěvovanějších
filmů (viz tabulka). Samozřejmě by nás potěšilo, kdyby chodilo
mnohem více návštěvníku, ale v době internetu a stahování filmů
z něj a filmů na DVD, je to jen málo pravděpodobné. Uvědomujeme si, že v době digitálních kin naše „staré“ kino v oblasti
komfortu vybavení a premiér nemůže konkurovat, přesto budeme
rádi, když občané městské kino podpoří svojí návštěvou.
Rok 2012 se pravděpodobně stane mezním rokem pro naše
kino, stejně jako pro většinu kin v ČR, a to z důvodu digitali-
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zace filmů. Jsou to v podstatě zcela jiné formáty, které většina
kin v naší republice nebude schopna promítat. Kino v Budišově n/B. má více jak 100letou tradici, a proto mne velmi mrzí,
že pravděpodobně, pokud nedojde k digitalizaci našeho kina,
se v následujícím období již nebude promítat.
Pokud by Vás zajímalo, jak finančně náročná digitalizace je,
pak se jedná většinou o částku kolem 2 mil. Kč. Většina měst
se potýká nejen s problémem digitalizace a nedostatkem finančních prostředků, ale také s nevyhovujícím stavem budov kin.
Důvodem digitalizace jsou:
 nižší pořizovací náklady na kopii,
 vyšší kvalita filmů,
 okamžitá dostupnost pro všechna kina bez ohledu na
velikost města aj.
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Bohužel pro malá kina, jako jsme my, je to v podstatně neřešitelná situace. Je to rozhodnutí zahraničních distributorských
firem, na které ani provozovatelé kin, ani čeští distributoři nemají žádný vliv.
Kina na malých městech jsou určitým fenoménem. Většina
těchto kin nepokryje zcela své náklady, proto jsou dotována
z městských rozpočtů. Mnozí z vás si možná pomyslí, že jsou
důležitější záměry, kde by se tyto peníze daly využít. Ale kdybychom uvažovali vždy jen takto, tak bychom neměli v naší
zemi žádná kina, divadla, knihovny, kulturní domy, lyžařské
areály, sportoviště… Kultura a trávení volného času se nedá
ve své podstatě měřit ani vážit, její hodnota se pohybuje zcela v jiné oblasti. Vždy by ale měly být obě tyto sféry jak kulturní, tak spotřebníí vyvážené.
A jak vůbec probíhá výběr filmů? V podstatě je to někdy složitější proces, jelikož vyhovět požadavkům všech obyvatel je nemožné, navíc preference se během let mění a i možnosti malých
kin jsou omezené. Nejprve film „obíhá“ multikina, poté se teprve
dostává i do dalších větších kin a nakonec, když jste dost rychlí
a potažmo i „drzí“, obíhá film i kina našeho menšího typu. Řekla bych, že jedinou jistotou je přetrvávající obliba animovaných

pohádek a filmů pro děti. Velký vliv na diváka má také propagace filmů. Obecně platí, že čím propagovanější film, tím vyšší
návštěvnost – ta ale neodráží v žádném případě kvalitu filmu.
Kinu bych chtěla popřát do budoucna mnoho diváků, zajímavých filmů a především zachování osobité atmosféry,
jakou mají jen malá kina.
Marie Talíková, DiS.

Panna Maria ve Skále - Spálov
Poutní místo Panna Maria ve Skále se nachází nedaleko Spálova v Oderských vrších. Spálov se nachází 8 km jižně od Vítkova na Novojičínsku.
Nejstarší zmínka o Spálovu pochází z roku 1389, na městečko
byl povýšen 21. listopadu 1832. Pečeť z roku 1695 má v pečetním poli vyobrazen volně bez štítu jehličnatý strom rostoucí z návrší. Toto pečetní znamení bylo zanedlouho vystřídáno
jiným. Na pečetidle z roku 1751 je stádo ovcí a nad ním Boží
oko. Podle V. R. Widimského byl v polovině minulého století
znakem Spálova stříbrný štít s jedlí na trávníku v přirozených
barvách. Na razítku obecního úřadu městečka se toto vyobrazení objevilo bez štítu po roce 1918. Krátce po roce 1900 se
naopak užívalo jako pečetní znamení strom listnatý. Za znak
městečka, sice neudělený formálně, se považuje vyobrazení
u V. R. Widimského. Nejbližší zastávka k poutnímu místu je
železniční stanice Heřmánky.
Poutní místo a letovisko Skála Panny Marie (Mariastein) je
tvořeno obdobou lurdské skalní jeskyně s vodním pramenem
a sochou Panny Marie. Leží v překrásném, hlubokém a lesními stráněmi obklopeném údolí, v severní části území městečka Spálova, v těsné blízkosti řeky Odry, která zde tvoří starou
zemskou hranici mezi Moravou a Slezskem. O počátku poutního místa se dochovala řada zbožných pověstí a legend ve
Spálově i v okolních obcích.
Během třicetileté války se zde prý ukryli zranění vojáci; až na
jednoho, kterému se po jeho modlitbách zjevila Panna Maria,
všichni zahynuli. Místní mlynář prý věnoval do jeskyně obraz
Panny Marie, ten byl později nahrazený sochou. Kolem roku
1848 byly údajně poblíž jeskyně dřevěné vanové lázně, ale ty
vyhořely.
Pověsti a skutečnosti (Autor: František Šustek)
Poutní místo a letovisko Skála Panny Marie (Mariastein) leží
v překrásném, hlubokém a lesními stráněmi obklopeném údolí, v severní části území městečka Spálova, v těsné blízkosti
řeky Odry, která zde tvoří starou zemskou hranici mezi Moravou a Slezskem. O počátku poutního místa se dochovala řada
zbožných pověstí a legend ve Spálově i v okolních obcích. Ke
konci třicetileté války v době švédských válek (1642 až 1648)

byl podle pověsti ve zdejší skalní jeskyni vodou z jejího pramene zázračně uzdraven a zachráněn před smrtí raněný a vysílený
voják, a to na přímluvu Panny Marie, která se mu zde zjevila
po jeho vroucích modlidbách. V té době byl správcem fary ve
Spálově řádový kněz – augustinián z Fulneka Jiří Václav Wolf
(1636 – 1655). Zpráva o zázračném uzdravení vojáka se roznesla brzy ze Spálova po celém okolí. Mlynář z blízkého Spáloského mlýna pořídil prý do jeskyňky obraz P. Marie a jeho
chromý „mlynářčík“ z téhož mlýna o toto místo vzorně pečoval
a chodil se sem pravidelně modlit, protože do Spálova do kostela bylo pro něho velmi těžké docházet. Postupem času se k milostivému obrazu P. Marie přicházelo modlit a prosit o pomoc
v nemocech a strastech stále více a více poutníků z celého okolí.
Spálovská fara a farní kostel sv. Jakuba Staršího jsou velmi
starého založení. Písemné doklady o nich sahají do doby kol
roky 1378 a do roku 1408. V letech 1732 – 1734 byl starší
kostel přestavěn a zvětšen na barokní chrám v dnešní podobě.
Nově byla postavena loď a věž, a zůstalo dochováno jen starší
gotické kněžiště ze 16. století. Stavbu kostela prováděl zednický mistr Matyáš Schwarz z Olomouce, farářem byl 1733 až
1749 Augustin Ambrož Handka, rodák z Nového Jičína.
Pověst udává, že po postavení chrámu se rozhodli obyvatelé
Spálova přenésti zázračný obraz P. Marie do svého obnove-
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ného farního kostela. Dále pověst vypravuje, že obraz byl třikrát přenesen do Spálova na oltář, ale pokaždé záhadně zmizel i z uzamčeného kostela, a byl vždy opět nalezen ve Skále
u Odry. To bylo považováno za přání Bohorodičky a od té doby
byl již obraz ponechán trvale na původním místě, a Spálovští
se zavázali konat každoročně 8. září pouť ke Skále P. Marie.
O konání těchto poutí jsou dochovány zápisy v Pořadu služeb
božích.
Protože lidé byli přesvědčení o léčivých účincích zdejší vody,
postavila zde spálovská vrchnost (Mořic svob. pán Záviš
z Osenic, 1841 – 1873) vanové lázně k využívání vodoléčby,
která byla v minulém století všeobecně uznávána a používána.
Tyto vanové lázně jsou písemně doloženy již k roku 1848 a léčil v nich vodou a koupelemi první spálovský vrchnostenský
lékař Laurenz (Vavřinec) Tichý, jehož pomník stojí u zdi sakristie spálovského kostela. První malá hospoda u Skály P.
Marie čp. 210 byla postavena v roce 1852 a jejím prvním hostinským byl Josef Böss, bývalý panský sluha a stolař na spá-

lovském zámku, rodák z Valašského Meziříčí. Dřevěné vanové
lázně zničil později požár a nebyly již bohužel více obnoveny.
Původní obraz P. Marie byl před 100 lety nahrazen kamennou
sochou P. Marie s Ježíškem v náručí, kterou dala udělat v obci
Gurawa v Haliči (dnešní Polsko) u tamního kamenosochaře
majitelka hostince Marie Futschiková roz. Bössová, a jež stojí
podnes na oltáři v jeskyni. Socha byla přivezena koncem 80.
let nedlouho před rokem 1891, kdy byla dokončena stavba dráhy Suchdol – Budišov, a musela být proto ze Suchdola přivezena selským povozem. Při dopravě přes kamenitý brod v Odře
u Klokočůvku byla nárazy vozu poškozena (ulomila se hlava)
a musela býti před postavením na oltář nejprve opravena. Zajímavou památkou je kamenná kruhová nádržka na pramenitou vodu vytékající z jeskyně. Podle starých vypravěčů je to
prý původní kamenná křtitelnice ze spálovského kostela, která
sloužila svému původnímu účelu do roku 1619, kdy byla nahrazena renesanční cínovou křtitelnicí, jež je v kostele dodnes.
Čerpáno z http://www.ado.cz/poutni/spalov_mariastein.htm

Budišov nad Budišovkou má další mistryni republiky
Budišovské fotbalové veřejnosti není jméno Ilona Matýsková
neznámým. Dívka, která se upsala lásce jménem fotbal, a která se svými výkony ve hře stala obávanou hráčkou všem budišovským soupeřům. Protože jsme se dověděli o jejím nedávném úspěchu v ženské lize, požádali jsme ji o krátký rozhovor.
Ilonko, jak jste se k fotbalu dostala, a proč fotbal? Tento sport
není pro dívky až tak typický. Dívce by více „slušelo“ možná
lyžování, atletika, nebo tenis.
Vyrůstala jsem v rodině společně se dvěma bratry a je logické,
že když jsem chtěla mezi nimi, coby sourozenec, obstát, musela
jsem svoje rané záliby tak trochu přizpůsobit jim. Bráchové,
jako správní kluci, si často jen tak hráli s balonem a občas mne
mezi sebe pustili. Vzhledem k tomu, že v Budišově nebyl velký
výběr jiných sportů, např. házená, tak jsem zůstala u fotbalu. Honit ten kulatý nesmysl mne najednou začalo velmi bavit
a občas jsem jim tu jejich hru tak trochu okořenila. O panenky
jsem prostě neměla jako malá zájem.
Takže o fotbalu jste začala vážně uvažovat kdy?
Kopanou jsem brala velmi vážně od samého začátku. Pravidelně trénovat jsem začala s místním oddílem chlapců z TJ
Spartak již v sedmi letech. Znáte to, kluci na mne zprvu koukali
tak trochu přes prsty, ale jen do chvíle, než mi mnozí přestali
stačit. Netrvalo dlouho a začali mne přijímat jako rovnocen-

ného hráče. S tímto svým prvním oddílem jsme se dostali až
do okresní soutěže. Problém mého účinkování však byl ten, že
v té době dívky nemohly zcela legálně nastoupit do týmu ve
všech hraných soutěží. Musely mít povolení soupeře. Častokrát
se také stalo, že když se soupeř dověděl, že mám nastoupit, tak
povolení mému týmu nedal. Dnes je situace úplně jiná a pro
dívky nediskriminující. Ty již mohou do 15ti let nastoupit zcela
legálně. Objevuje se stále více ženských družstev, které hrají
svoji „ženskou ligu“ včetně vrcholových soutěží i mezinárodních. A nemyslete si, že ženský fotbal je jenom takové kopání, je
to dost tvrdý sport a mnohé naše vrcholové oddíly by to s přehledem „natřely“ i svým mužským protějškům.
Dokončila jste základní školu, začala jste studovat a s fotbalem se stalo co?
Ano, v 15ti letech jsem odešla studovat střední ekonomickou
školu až do Prahy, neboť se mi splnil sen a já byla angažovaná do Slávie Praha do 1. ženské ligy. V roce 1991/1992 jsme
se staly mistryněmi ČSFR. Bylo to úžasných 5 fotbalových let,
které považuji za velký přínos v mé fotbalové kariéře. Sice pět
let tvrdé dřiny, odříkání, ale mohu prohlásit, že zde jsem složila
druhou maturitu, maturitu fotbalovou. Vrcholový sport vám nic
neodpustí, buďto dřete a máte výsledky, nebo „si nekopnete“
a končíte.
Řekla jste, že jste ve Slávii hrála 5 let. To chcete říct, že 20
let je pro ženský fotbal již tak vysoký věk, ve kterém žena
nedosahuje vrcholných výsledků? V mnoha sportech naopak
v tomto věku sportovci dosahují vrcholové kondice a nejlepších výsledků.
Ne, tak jsem to nemyslela. Život se prostě někdy trochu zamotá
a vy se musíte prostě podřídit. Skončila střední škola a já odešla studovat do jiného velkoměsta, do Brna na VUT Fakultu
strojírenskou. Fotbal jsem se rozhodla hrát i v tomto městě.
Oslovila mne Zbrojovka Brno, kde jsem v 1. lize setrvala 9 opět
krásných let. Největším úspěchem tohoto manšaftu bylo 3. místo na mistrovství ČR.
Jestli dobře počítám, tak za Zbrojovku jste hrála do svých 29
let. Proč jen do tohoto věku?
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Jak jsem již předeslala, vrcholový sport vyžaduje své. Skloubit
náročné zaměstnání, další studium a sport v ženském kolektivu
je dosti náročné. Na rok jsem přijala hostování v DFC Hlučín,
pak jsem se na necelý rok ještě vrátila do Zbrojovky Brno, kde
jsem však utrpěla vážnější úraz – přetržení Achillovy šlachy,
další, i když pouze jarní sezónu jsem odehrála v DFO Pardubice. Své účinkování v I. lize jsem ukončila v rakouském St. Pŏltenu, se kterým jsme v roce 2008/2009 získaly Mistra Rakouska
– NŐ-Frauenliga. Ve svých 32 letech jsem ještě hrála u bratrů
na Slovensku za FK Nové Zámky ve 2. lize, kdy si oddíl svými
výkony zajistil následující rok postup do 1. ligy. V roce 2011,
na jarní a podzimní sezónu, jsem se vrátila na požádání do
DFO Pardubice. V témže roce jsem se rozhodla ukončit své
působení v nejvyšší soutěži a už si zahrát jen tak na „žízeň“
a konečně se věnovat cyklistice a vysokohorským túrám. Po
dalších domluvách pomohu na jaře 2012 ještě formou střídavého startu DFO Pardubicím udržet se v 1. lize žen v ČR, což
bude velmi náročné. V sobotu hrát 1. ligu a následující den 3.
ligu za Renu Ivančice.
No počkejte, to mi chcete říci, že fotbal úplně pověsíte po tolika letech na hřebík? Náš rozhovor má v nadpise, že Budišov
má další mistryni republiky. Ten první titul jste získala s kolektivem Slávie Praha, pak v Rakousku, ale já jsem se dozvěděla
ještě o jednom titulu? Tak jak to všechno je a bude?
Myslíte si, že když někdo něco provozuje s láskou a ze srdce, že
přijde den, když se vším praští, zapomene na všechna ta léta,
která naplno věnoval své zálibě? To prostě nejde. Ano, fotbal již
nebude prioritou. S přibývajícími lety jej začnete pomalu měnit
za jiný, podobný sport. Vrcholové záležitosti nemůžete dělat příliš dlouhou dobu. Za prvé ubývá sil a znemožňuje vám to i stále
častěji se hlásící zdravotní problémy. Fotbal jsem nikdy opustit
nechtěla. V současné době se věnuji futsalové kopané a malé
kopané. Také jsem si udělala trenérskou licenci C a od podzimu
2012 budu trénovat brněnský celek Brno-Kohoutovice.
Stále jste mi však neprozradila za co ten třetí mistrovský titul?
26. února 2012 se ve Zruči nad Sázavou se uskutečnilo čtvrté
MČR žen sálový fotbal-futsal. Já jsem hrála za pražský Chemcomex, se kterým jsme celou soutěž vyhrály a já se tak, jako
členka týmu, stala podruhé mistryní ČR ve futsale a získala
třetí mistrovský titul.

Takže dodatečně gratuluji. A víte, že se v historii budišovského
fotbalu objevilo druhé děvče, které má „zaděláno“ na slibnou
hráčskou kariéru? 13ti letá Alena Šuranská jde, dovolím si říci,
ve vašich stopách a jistě o ní ještě uslyšíme.
To víte, že fotbalové dění v našem městě stále sleduji, i když jen
z povzdálí. O Aleně vím také, vždyť hrála jeden čas za stejný
klub, ve kterém jsem já pomalu končila svou hráčskou kariéru
– DFC Hlučín. Také jsem se na ni byla v Brně dívat, když měly
turnaj žákyň. Chtěla bych ji popřát mnoho úspěchů a vzkázat,
že všechna ta vynaložená dřina stojí za radost, kterou fotbal
svým příznivcům, ať samotným hráčům, nebo divákům přináší.
Euforie, která se dostaví ihned po zdařilé akci či samotném
zápase, stojí za všechnu tu vynaloženou námahu. Přeji ji také,
aby se dívčím tým FC Baníku stal jejím klubem. Lepší začátek
kariéry jí nelze než přát. Mohla bych ještě něco dodat?
Prosím.
Víte, prožila jsem s fotbalem mnoho neuvěřitelných let a s nimi
spojených zážitků. Přesto však stále vzpomínám na svá první
fotbalová léta, kdy mne do fotbalové latiny zasvěcovali trenéři
pan Miloš Pírek, Antonín Hasala a Pavel Kolařík. Jejich zanícení pro kopanou mne ovlivnilo na dlouhá léta. Jim patří mé
velké poděkování a ubezpečení, že nikdy na budišovský trávník
a škváru nezapomenu. Totéž bych chtěla adresovat své mamince, která mne v tomto sportu podporovala a byla mi a stále je
velkou oporou. Nikdy mne od tohoto nedívčího sportu neodrazovala a celý můj fotbalový život byla mou velkou fanynkou.
Za rozhovor děkuje: Helena Malušová

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Poděkování

Důležitá informace občanům

Chtěli bychom touto cestou poděkovat p. doktorce Mikulíkové a Jakubcové za péči o našeho dědečka, pana Oskara Foltýna, který nás
opustil po těžké nemoci dne 4. 2. 2012.
Zvláštní poděkování patří paní Gábině Polednové z pečovatelské služby, díky které jsme
se mohli o dědečka starat doma. Děkujeme
za rady a hlavně ochotu kdykoliv přijít na pomoc. Svou každodenní péčí přispěla k tomu,
že i přes veškerá úskalí nemoci se dokázal pousmát a zavzpomínat na celý svůj život plný
energie a radosti.
Za celou rodinu Ti Gábi ze srdce moc děkujeme.
Štefánia Foltýnová s rodinou

Vážení občané, chtěli bychom Vás informovat, že zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů uvádí v §7
odst. 4, že údaje v matričních knihách jsou neveřejné. Výdej osobních údajů
z evidence obyvatel upravuje §8 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).
Z tohoto důvodu budou příspěvky do Společenské rubriky zveřejňovány pouze
na základě žádosti. Pokud tedy budete mít zájem podělit se o své významné
životní jubileum či životní událost svých nejbližších (blahopřání k narozeninám, narození dítěte, sňatek atd.), zašlete svou žádost na e-mail Redakční rady
rr-bnb@seznam.cz
@
, nebo poštou na adresu Ing. Patrik Schramm, Halaškovo
námětí 2, 747 87 Budišov n/B., případně kontaktujte místostarostu Ing. Patrika
Schramma osobně v kanceláři MěÚ na ulici Patryzánské.
Tato událost bude uveřejněna vždy v nejbližším čísle BZ a to v rubrice
„Společenská rubrika“. Příspěvek bude uveřejněn bez poplatku.
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NÁZORY OBČANŮ

4. ples pro Jakuba
Již počtvrté se sešli v pátek 3. února 2012 přátelé a známí rodičů Kuby Bačkovského na plese, který uspořádala jeho rodina
ve všech prostorách KD v Budišově nad Budišovkou. Po příchodu byla každá žena přivítána výborným domácím vdolkem
a každý pán štamprličkou něčeho ostřejšího.
Ples byl zahájen vystoupením bubeníků ze ZUŠ Odry, poté
všem hostů hrála až do ranních hodin již osvědčená skupina
Apači z Bystřice pod Hostýnem. A protože hrála hudbu všech
žánrů, každý z návštěvníků si přišel na své a zatančil si při své
oblíbené hudbě. Také výborné občerstvení si všichni pochvalovali, a tak se obsluha v barech musela otáčet.
V přísálí byla vystavena bohatá tombola, do níž ceny věnovali
nejrůznější sponzoři a příznivci rodiny, kterých byla celá řada,
za což jim touto cestou patří velké poděkování. A protože cen
bylo opravdu hodně, nenašel se snad nikdo, kdo by odcházel
po skončení plesu s prázdnou. O velké napětí mezi účastníky
se postaralo losování hlavních cen, které proběhlo před půlnocí. Mezi těmito cenami byly například tandemový seskok
padákem, rotoped, CD přehrávač nebo domácí pekárna.
Veškerý finanční výtěžek plesu je věnován na léčbu malého
Kuby, který trpí nevyléčitelnou nemocí – svalovou dystrofií.
Léčebné i rehabilitační prostředky stojí nemalé finanční částky,
a tak jsme se všichni rozcházeli s dobrým pocitem, že jsme se
nejen dobře pobavili, ale především pomohli dobré věci.
Tak zase za rok na viděnou.
Manželé Součkovi

28. 4. 2012
pořádá MO KDU – ČSL turistickou akci

„Putování údolím Budišovky
a Odry
k Panně Marii ve skále“
v Klokočůvku.
Start pochodu je z náměstí Republiky
v 8 00 hod.

INZERCE

20. ročník pochodu
údolím Budišovky

VÝZVA – PROSBA
ke stému výročí narození
evangelického faráře G.A.Říčana.
Prosíme pamětníky - bratry a sestry evangelíky, konfirmanty,
svatebčany atd. – aby se ozvali na adresu Libuše Billová,
Fulnecká 109, 742 47 Hladké Životice nebo na e-mail libuse.
billova@seznam.cz
@
. Chystáme v evangelickém kostele výstavu
„Působení faráře Říčana v Suchdolském evangelickém sboru“.
Její začátek bude 1.6.2012 pravděpodobně v 17:55, v tento den
bude zároveň pořádána akce „Noc kostelů“, na niž vás tímto
vás všechny srdečně zveme. Výstava potrvá do října 2012.

Pořadatel MO KDU – ČSL Budišov
nad Budišovkou
Trasa
údolím Budišovky a Odry
Termín
28. 4. 2012
Start
8 00 hod.
Místo
náměstí Republiky Budišově
nad Budišovkou
Každý účastník obdrží účastnický list, lístek do
tomboly, v cíli bude losována tombola.

Prosím, posílejte vzpomínky, příhody z období 1949 až 1973
a můžete-li, uveďte k nim i datum nebo aspoň rok (není
podmínkou).
Prosíme také o zapůjčení, případně poskytnutí nebo
naskenování (záleží na vzájemné dohodě) fotografií z této
doby.
Máme v plánu z těchto vašich fotek, vzpomínek a příhod
vytvořit něco jako kroniku. Chtěli bychom ji vydat během roku
2012, proto prosím o co nejvčasnější příspěvky, aby byl čas na
její zpracování.
Přijďte zavzpomínat, na všechny se těší správcová kostela
Libuše Billová. Je možno mě kontaktovat i telefonem na čísle
603 738 340. V kostele bývám každý čtvrtek od 10:00 do 17:00.
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Akce Bílý kámen – vojenský prostor Libavá
XIX. ročník cyklo-turistické akce “Bílý kámen” se uskuteční
28. dubna 2012. Umožní nejen cyklistům, ale i pěším turistům
poznání zajímavých míst jinak celoročně uzavřeného vojenského prostoru Libavá. Hlavními pořadateli jsou Auto-velo-klub
a město Velká Bystřice. Upozorňujeme všechny účastníky na
vydané Nařízení přednosty Újezdního úřadu Libavá, které během akce určuje povinnost všech cyklistů používat ve vojenském prostoru cyklistickou přilbu.
V mapě, kterou každý účastník obdrží na
akci Bílý kámen (ke stažení je i na webu
akce), jsou zahrnuty nejen jednorázově
povolené komunikace, ale i celoročně
otevřené cyklostezky, vedoucí po okrajových částech vojenského území. Vstup
do těchto prostor je většinou povolen jen
v sobotu, neděli a ve svátky a otevírá cyklistům
ům možnost poznápozná
ní krásných zákoutí Oderských vrchů.
Nejdůležitější
j
j bodyy z propozic:
p p
Zájemci se zúčastňují akce na vlastní nebezpečí a náklady.
Vstup do vojenského prostoru je povolen pouze s občanským
průkazem či pasem, a to v den konání akce v době od 7:00 do
16:00 hod. v níže uvedených místech vstupu. Účastníci jsou povinni vojenský prostor opustit nejpozději do 16.00 hod a zavazují se dodržovat všechna ustanovení těchto propozic, pravidla
silničního provozu, pokyny pořadatelů i kontrolních orgánů.
Po vojenském újezdu se účastníci pohybují výhradně po
povolených komunikacích označených červenou čarou v mapě
akce a v terénu bílými fáborky. Každý účastník starší 15-ti let
musí mít u sebe průkaz totožnosti, děti do 15-ti let se mohou po
vojenském prostoru pohybovat pouze v doprovodu osoby s průkazem totožnosti. V rámci akce je zakázáno používat jakákoliv
motorová vozidla, s výjimkou označených vozidel pořadatelů.
Pro důchodce a rodiny s dětmi je předem organizován přesun
autokary pořadatele podle samostatného časového harmonogramu a pokynů.
Vstupy do vojenského újezdu jsou povoleny:
- od obce Mrsklesy (prezentace v kulturním domě)
- od Velkého Újezdu a Daskabátu
- 200m severně od Kozlova směrem k prameni Odry
- od železniční zastávky Smilov ve směru na Velkou Střelnou
- v Městě Libavá od Domašova

- v Nových Oldřůvkách nad Budišovem
- v Kovářově od Potštátu
- ze Zeleného kříže nad Kozlovem
Účastníci jsou povinni na celém území vojenského újezdu
prokázat svou totožnost vojenským orgánům, orgánům Vojenské policie, Policie ČR i lesní stráže Vojenských lesů.
Pořadatelé doporučují používat horská a treková kola
v dobrém technickém stavu. Ke zvýšení
bezpečnosti jsou cyklisté povinni používat ochrannou přilbu. Vzhledem k rozsáhlosti vojenského újezdu se doporučuje
mít drobné náhradní díly, prostředky první pomoci a mobilní telefon.
Pořadatelé jsou označeni jmenovkami „Bílý kámen“, jejich stanoviště bílými
panely s nápisem „Bílý kámen“. Na výše vypsaných vstupních
stanovištích obdrží účastníci, po předložení průkazu totožnosti
a zaplacení poplatku 30 Kč, dokumentaci potřebnou k absolvování akce. Děti do 10 let mají vstup zdarma.
Z povolených tras nevybočujte ani nakrátko k nejrůznějším
objektům či zbořeniskům, kde může dojít ke kontaktu s nevybuchlou municí či úrazům. Opuštění povolených tras je trestáno
pokutou do 5.000 Kč. Nepovolené komunikace jsou pod kontrolou AČR, policie a Lesní správy.
V celém vojenském újezdu je vydán zákaz rozdělávání
ohně, táboření a v lese i zákaz kouření.
Občerstvovací stanice jsou na parkovišti pod Strážnou na
odbočce k Bílému kameni, u zámečku Bores, na pozorovatelně
Velká Střelná, na řadě míst ve Městě Libavá, u kostela ve Staré
Vodě, možnost občerstvení je i na Zeleném kříži, v restauraci
„U pramene Odry“ v Kozlově i na návsi v Mrsklesích před kulturním domem.
Během pohybu po území vojenského újezdu nezanechávejte na trasách žádné odpadky (trasy akce musíme předat čisté!),
k přírodě se chovejte ohleduplně. Cyklisté, nejezděte vedle sebe,
umožněte průjezd vozidlům, pozor na chodce! Ve vojenském
prostoru jsme jen jako hosté a pravidelné opakování této akce je
podmíněno dodržováním všech výše uvedených zásad - pamatujte prosím na to!
Krásné zážitky Vám přejí pořadatelé.
Informace dostupné na www.akcebilykamen.cz

Kdysi a dnes ...

Budišov nad Budišovkou, celkový pohled
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2. výzva tzv. kotlíkové dotace
dotačního programu MSK
Naše firma se
věnuje malo
i velkoobchodnímu
prodeji náhradních
dílů a příslušenství
pro nákladní,
dodávková i osobní vozidla
a jejich přívěsná vozidla.
Mnoho základních náhradních dílů
pro tyto vozidla máme k dispozici
na pultě naší prodejny.
Rozvoz náhradních dílů v regionu zdarma.
AMARO AUTODÍLY

fa. Zdeněk Balaj
VODA-PLYN-TOPENÍ
Budišov n. B.
nabízí vyřízení dotace

až 40 000 Kč
na dodání a montáž ekologického automatického kotle
na uhlí a pelety
podmínky získání dotace:
1. likvidace starého kotle na ruční přikládání
2. podání žádosti do července 2012 (vyřídí mont. firma)
3. montáž certifikovaného kotle tř. 3 odbornou firmou
4. pokud máte plyn i kotel na tuhá paliva, nevadí
Dotace se vztahuje na vybrané kotle Ekoefekt a Benekov.

http://wwwprimadily.cz
p
p
y
Tel.: 553 666 139, Fax: 553 650 888
U Cukrovaru 1669/4B, Opava 74705
Pecník Roman 774 333 046
p
@
y
pecnik@amaroautodily.cz
Pecník Jaromír 739 45 3491
p
j@
y
pecnikj@amaroautodily.cz

Pro více informací volejte na tel. 603 752 895
nebo email. zdenekbalaj@seznam.cz
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Čištění koberců, všech textilních podlahových
krytin, sedacích souprav a čalouněného
interiéru v osobních automobilech
POUŽÍVÁM TECHNIKU ZNAČKY KARCHER

Poskytované služby
 Čištění koberců
 Čištění sedacích souprav
 Čištění všech textilních podlahových krytin a čalounění
(koberce, křesla, židle, předložky, taburety, matrace,
manželské postele, válendy)
 Čištění čalouněného interiéru v osobních automobilech
 Čištění autosedaček
 Čištění kočárků

Ceník











Koberce - 1m2/13,- Kč (minim. cena 300,- Kč/20m2)
Sedací soupravy 3+2+1 nebo rohová souprava - 600 – 700,- Kč
Samostatná sedačka – 400,- Kč
Křeslo - 130 – 150,- Kč
Židle - 20 – 35,- Kč
Manželská postel - 200 – 350,- Kč
Válenda - 80 – 200,- Kč
Interiéry aut - 600 – 800,- Kč
Autosedačka - 100 – 200,- Kč
Kočárek - 350,- Kč

Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví. Součástí bytu je i zahrada. Celý byt prošel rekonstrukcí a nachází se v klidné
části města na ul. Dukelská 727. Nízké náklady na bydlení.
Informace na tel. čísle paní Emílie Vaňkové 605 310 621.

Ceník inzerce
Cena
Zveřejnění kulturních, společenských
a sportovních akcí v rozsahu: název akce,
termín, místo, čas, pořadatel, kontakt na

Zdarma

pořadatele (nevztahuje se na akce konané
v rámci předvolebních kampaní)
Inzerce – reklamní plocha:
1/4 strany A4

250,- Kč

1/3 strany A4

250,- Kč

Poskytuji slevu 10% pro důchodce a tělesně, zdravotně postižené.

1/2 strany A4

500,- Kč

Doprava

celá strana A4

1000,- Kč

Konečná cena bude upravena po prohlídce dle velikosti a znečištění.
Nejsem plátce DPH!

Sleva

Mimo Vítkov účtujeme 7,- Kč/km.
Kontakt: Mgr. Iveta Panáčková, mobil: 776 644 124
e-mail: iva.panackova@centrum.cz
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Akce pořádané nebo spolupořádané Městem Budišov
nad Budišovkou jsou od této platby osvobozeny.

BUDIŠOVSK Ý ZP RAVODAJ
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